ตู้แช่ แข็งแนวตั้งไร้ น้ำแข็งเกำะ
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ส่ วนสำคัญ
ขอขอบพระคุณสำหรับกำรซื้ อผลิตภัณฑ์จำกไฮเออร์
โปรดอ่ำนคำแนะนำอย่ำงละเอียดก่อนกำรใช้งำนเครื่ องใช้ คำแนะนำประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญ ซึ่ งจะช่วยให้ท่ำนได้สิ่ง
ที่ดีที่สุดจำกเครื่ องใช้ เพื่อกำรติดตั้ง กำรใช้งำน และกำรดูแลรักษำอย่ำงปลอดภัยและเหมำะสม
เก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ที่หำได้ง่ำยเพื่อให้ท่ำนสำมำรถใช้อำ้ งอิงเพื่อกำรใช้งำนเครื่ องใช้อย่ำงปลอดภัยและเหมำะสม
หำกท่ำนขำยเครื่ องใช้ นำไปไว้ที่อื่น หรื อทิง้ ไว้เมื่อย้ำยบ้ำน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำท่ำนได้ส่งต่อคู่มือฉบับนี้เพื่อให้เจ้ำของ
ใหม่มีควำมคุน้ เคยกับเครื่ องใช้และคำเตือนด้ำนควำมปลอดภัย
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ข้ อควรระวัง
คำอธิบำยสั ญลักษณ์
ข้อควรคำนึง
หก ข้อควรระวัง
ข้อห้ำม
กำรทิง้

กำรแสดงสัญลักษณ์น้ ีบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริ ม หรื อวัสดุที่มีอยูใ่ นข้อมูล แสดงว่ำเมื่ออำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์สิ้นสุ ด
ลง ไม่ควรทิ้งพร้อมกับขยะมูลฝอยจำกครัวเรื อน
เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อสุ ขภำพของผูค้ นจำกกำรทิง้ ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับกำรควบคุม โปรดแยกสิ่ งของ
เหล่ำนี้ ออกจำกขยะมู ลฝอยประเภทอื่ นและท ำกำรรี ไซเคิล ซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มกำรน ำกลับ มำใช้ใหม่ ของทรั พ ยำกรวัส ดุ
อุปกรณ์อย่ำงยัง่ ยืน
ผูใ้ ช้งำนตำมครัวเรื อนควรติดต่อผูค้ ำ้ ปลีกที่ผใู ้ ช้งำนได้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ดว้ ยหรื อเจ้ำหน้ำที่ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง
เพื่อหำวิธีที่ผใู ้ ช้งำนจะสำมำรถนำสิ่ งของดังกล่ำวไปรี ไซเคิลและกำจัดอย่ำงปลอดภัย
ผูใ้ ช้งำนทำงธุรกิจควรติดต่อผูจ้ ดั หำและตรวจสอบเงื่อนไขกำรซื้ อ ผลิตภัณฑ์เครื่ องนี้ไม่ควรนำไปผสมกับขยะมูลฝอยจำก
ธุรกิจกำรค้ำ
ก่ อนกำรใช้ งำน...
ตูแ้ ช่แข็งเครื่ องนี้ได้รับกำรออกแบบเพื่อกำรใช้งำนกับแหล่งจ่ ำยไฟฟ้ ำกระแสสลับขนำด 220-240 โวลต์ โปรดเชื่อมต่อ
เครื่ องเข้ำกับแรงดันไฟฟ้ ำปกติ ในกรณี ที่เกิดควำมผันผวนของแรงดันไฟฟ้ ำหรื อไฟฟ้ ำดับ อำจไม่สำมำรถเปิ ดเครื่ องแข็งได้
เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสี ยหำยต่อส่ วนประกอบของตูแ้ ช่แข็ง ให้ถอดตูแ้ ช่แข็งออกจำกแหล่งจ่ำยไฟและรอ 5 นำทีก่อนทำกำร
ต่อตูแ้ ช่แข็งใหม่
ห้ำมทำควำมเสี ยหำยแก่สำยไฟ
ห้ำมดึงสำยไฟเพื่อทำกำรถอดออกจำกปลัก๊ ไฟ โปรดจับปลัก๊ ไฟเพื่อถอดออกจำกเต้ำรับโดยตรง
ตัวของเครื่ องไม่ควรวำงประกบติดกับสำยไฟและห้ำมวำงทับบนสำยไฟ
หำกสำยไฟได้รับควำมเสี ยหำยหรื อปลัก๊ ไฟเสื่ อมสภำพ ห้ำมใช้งำนสำยไฟหรื อปลัก๊ ไฟดังกล่ำว สำยไฟที่เสื่ อมสภำพ
หรื อได้รับควำมเสี ยหำยต้องได้รับกำรเปลี่ยนใหม่โดยผูผ้ ลิตหรื อโดยผูใ้ ห้บริ กำรที่ได้รับอนุญำต
เปิ ดช่องระบำยอำกำศในตูเ้ ครื่ องหรื อในโครงสร้ำงแบบบิวท์อินโดยปรำศจำกสิ่ งกีดขวำง
ตูแ้ ช่แข็งเครื่ องนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับกำรใช้งำนโดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสมรรถภำพทำงกำยภำพ ทำงประสำทสัมผัส
และทำงจิตใจที่ไม่สมบูรณ์หรื อขำดประสบกำรณ์และควำมรู ้ เว้นแต่จะได้รับกำรดูแลหรื อคำแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้เครื่ องใช้
โดยผูท้ ี่รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยของพวกเขำ
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ข้ อควรระวัง
ห้ำมสัมผัสพื้นผิวในช่องเก็บของตูแ้ ช่แข็งเมื่อตูท้ ำงำน โดยเฉพำะด้วยมือที่เปี ยกเนื่องจำกมือของท่ำนอำจติดอยูก่ บั พื้นผิว
ได้
เปิ ดประตูของตูแ้ ช่แข็งด้วยที่จบั
ห้ำมเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรื อกรด ด่ำง และสำรเคมีอื่นๆ ที่มีฤทธิ์กดั กร่ อนไว้ขำ้ งในหรื อรอบๆ ตูแ้ ช่แข็ง
ห้ำมเก็บเบียร์ หรื อเครื่ องดื่มแบบขวดไว้ในตูแ้ ช่แข็ง เนื่องจำกสิ่ งของแบบขวดจะระเบิดได้ในระหว่ำงกำรแช่แข็ง
ดูแลลูกหลำนของท่ำน
เด็กๆ ควรได้รับกำรดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ำพวกไม่ได้เล่นกับเครื่ องใช้
ห้ำมแขวนประตูเพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บส่ วนบุคคล เนื่องจำกประตูหรื อเครื่ องใช้อำจถูกดึงเปิ ดได้
ดำเนิ นกำรให้แน่ใจว่ำมือหรื อเท้ำของเด็กๆ ไม่แหย่เข้ำไปในรู หรื อร่ องด้ำนข้ำงส่ วนที่เป็ นเหล็ก เช่น ช่องหรื อด้ำนหลังของ
เครื่ องใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บส่ วนบุคคล
ห้ำมนำสิ่ งของที่ไม่เสถียร (วัตถุหนัก ภำชนะที่มีน้ ำ) วำงบนเครื่ องใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บส่ วนบุคคลซึ่ งเกิดจำกกำรตก
หล่น หรื อไฟฟ้ ำช็อตซึ่ งเกิดจำกกำรสัมผัสกับน้ ำ
เก็บให้ห่ำงจำกน้ ำ
ห้ำมใช้น้ ำพรมหรื อฉี ดเครื่ องทำควำมเย็น และไม่วำงเครื่ องทำควำมเย็น ในที่ที่อำจมีกำรพรมน้ ำ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ
ฉนวนไฟฟ้ ำของเครื่ องใช้หรื อแม้กระทัง่ ไฟฟ้ ำช็อตหรื อไฟไหม้
ห้ำมทำควำมเสี ยหำยต่อวงจรกำรทำควำมเย็นเนื่องจำกมีสำรทำควำมเย็นประเภทติดไฟประกอบอยู่
กำรซ่ อมแซมเครื่ องใช้ตอ้ งดำเนินกำรโดยผูใ้ ห้บริ กำรที่ได้รับอนุญำต
ถอดปลัก๊ ไฟออก
ก่อนกำรทำควำมสะอำดหรื อกำรดูแลรักษำ หรื อในกรณี ของควำมขัดข้องของเครื่ องใช้หรื อกำรปิ ดเครื่ อง โปรดถอดปลัก๊ ไฟ
ของเครื่ องทำควำมเย็นออก เมื่อถอดปลัก๊ ไฟออกจำกเครื่ องใช้ ให้รออย่ำงน้อย 5 นำทีก่อนทำกำรเปิ ดใหม่ เพรำะกำรเปิ ด
บ่อยครั้ง อำจทำควำมเสี ยหำยแก่เครื่ องอัดอำกำศได้
ตูแ้ ช่แข็งเครื่ องนี้ เป็ นเครื่ องใช้ในครัวเรื อนสำหรับเก็บอำหำรเท่ำนั้น ห้ำมเก็บเลือด ยำรั กษำโรค ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ หรื อ
ผลิตภัณฑ์อื่นไว้ในเครื่ องใช้
เคล็ดลับกำรประหยัดพลังงำน
ติดตั้งเครื่ องใช้ในห้องที่เย็นและแห้งพร้อมกับกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
เมื่อติดตั้งเครื่ องใช้ ต้องมีพ้ืนที่ว่ำงอย่ำงน้อย 100 มม. เหนือด้ำนบน พื้นที่ว่ำง 20 มม. ของแต่ละด้ำน และพื้นที่ว่ำง 50 มม.
ที่ดำ้ นหลังของตูแ้ ช่แข็งเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
ให้อำหำรอุ่นเย็นลงก่อนที่จะนำไปวำงในเครื่ องใช้
ห้ำมเปิ ดประตูของเครื่ องใช้นำนเกินไปเมื่อนำอำหำรเข้ำในตูห้ รื อนำอำหำรออกจำกตู ้ เมื่อประตูเปิ ดโล่งในเวลำที่ส้ นั กว่ำ จะ
ทำให้มีน้ ำแข็งน้อยลง
ทำควำมสะอำดเครื่ องควบแน่นภำยนอกที่ดำ้ นหลังของตูแ้ ช่แข็งเป็ นประจำ ฝุ่ นละอองจะเพิม่ กำรใช้พลังงำน
ห้ำมตั้งอุณหภูมิให้เย็นลงกว่ำที่จำเป็ น
ห้ำมปิ ดหรื อกั้นช่องระบำยอำกำศ
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ข้ อควรระวัง
กำรแช่ แข็งและกำรเก็บอำหำรสด
ควรเก็บอำหำรไว้ในช่องว่ำงระหว่ำงกลำง เพื่อให้อำกำศเย็นหมุนเวียนรอบอำหำร
ควรเก็บอำหำรไว้ในประเภทที่แตกต่ำงกัน เพื่อให้ท่ำนสำมำรถหำได้อย่ำงสะดวกขึ้น
ควรปิ ดผนึกอำหำรก่อนนำไปเก็บไว้ในตูแ้ ช่แข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสู ญเสี ยน้ ำ กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และกลิ่นแปลกปลอม
ด้ำนนอกของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ต ้องมีลกั ษณะแห้ง เพื่อป้ องกันมิให้ถุ งติดกัน วัสดุที่ ใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ค วรไร้ กลิ่น ผนึ ก แน่ นไม่ ให้
อำกำศเข้ำ ไม่มีอนั ตรำย และไม่มีพิษ
เรำขอแนะนำให้ท่ำนระบุขอ้ มูลอำหำรดังต่อไปนี้
ชื่อของอำหำร
น้ ำหนักของสัดส่ วน
ปริ มำณ (จำนวนชิ้น)
วันที่แช่แข็ง
ดูแผนภำพแสดงภำยในของตูแ้ ช่แข็งในเวลำที่จำกัดในกำรเก็บอำหำรทัว่ ไป (เป็ นเดือน)
กล่องพิซซ่า

1. หม้อหุงต้ม ไอศกรี ม ไส้กรอก ขนมปัง
2. ปลำ กุง้ เนื้อแกะ ชิน้ เนื้อสัตว์
3. ผัก ผลไม้ เนื้อไก่ เนื้อวัว
อำหำรควรมีควำมสดใหม่ สุ ก และมีคุณภำพที่ดี
ผักและผลไม้ที่สดใหม่ถำ้ เป็ นไปได้ควรแช่แข็งทันทีหลังจำกเก็บเกี่ยว เพื่อรักษำสำรอำหำร โครงสร้ำง พื้นผิว สี และรสชำติ
ในกรณี ของเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ล่ำมำ ให้แขวนทิ้งไว้เป็ นระยะเวลำที่นำนพอสมควรก่อนนำไปแช่แข็ง
อำหำรร้อนควรทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิหอ้ งก่อนนำไปวำงไว้ในตูแ้ ช่แข็ง
นำอำหำรในปริ มำณที่จำเป็ นออกจำกตูแ้ ช่แข็งเท่ำนั้น อำหำรที่ละลำยน้ ำแข็งแล้วไม่สำมำรถนำไปแช่แช็งอีกรอบได้ เว้น
แต่จะได้รับกำรทำอำหำรมำก่อนแล้ว
เพื่อให้มีกำรแข่แข็งได้อย่ำงรวดเร็ ว ให้เลือกฟั งก์ชน่ั กำรแช่แข็งแบบเร็ ว (ดูในบทฟั งก์ชน่ั กำรท ำงำน) 2 ชัว่ โมงก่อ นเก็บ
อำหำรสด
ห้ำมวำงอำหำรสดไว้ในตูแ้ ช่แข็งในปริ มำณที่มำกเกินไป โปรดอ้ำงอิงควำมจุของตูแ้ ช่แข็ง
5

ก่ อนกำรใช้ งำน
รำยละเอียด
แผนภำพอำจแตกต่ำงจำกแบบของตูแ้ ช่แข็งที่ท่ำนเพิ่งซื้ อมำเพียงเล็กน้อย

ฝาปิดภาชนะ
ที่ท้าน้าแข็ง
(ไม่จ้าเป็น)

ลินชัก

กล่องพิซซ่า
ปฏิทินอาหารแช่แข็ง

ที่เก็บคุณภาพสูง

ลินชักขนาดเล็ก
ขาตังที่ปรับได้
(ขำตั้งที่ปรับได้พร้อมกับล้อเลื่อนที่ดำ้ นหลัง)
ลิ้นชักสำมำรถถอดออกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่กำรเก็บอำหำร
สำรทำควำมเย็น R600a
เครื่ องใช้น้ ีประกอบด้วยสำรทำควำมเย็นไม่สังเครำะห์ R600a ในปริ มำณน้อยแต่สำมำรถติดไฟได้
เมื่อเปิ ดหรื อติดตั้งผลิตภัณฑ์ของท่ำน ให้ตรวจสอบดูว่ำท่อของวงจรสำรทำควำมเย็นไม่ได้รับควำมเสี ยหำยในระหว่ำง
กำรขนส่ ง
สำรทำควำมเย็นที่รั่วไหลอำจทำให้เกิดกำรบำดเจ็บที่ตำหรื อทำให้ติดไฟ
ห้องสำหรับกำรติดตั้งเครื่ องใช้ตอ้ งมีอย่ำงน้อย 1 ลบ.ม. ต่อสำรทำควำมเย็น 8 กรัม สำมำรถหำปริ มำณสำรทำควำมเย็น
ในเครื่ องใช้ได้ที่แผ่นแบ่งระดับ (Rating plate) ที่ดำ้ นหลังของชุดเครื่ องมือ (Unit)
เปิ ดช่องระบำยอำกำศในตูเ้ ครื่ องหรื อในโครงสร้ำงแบบบิวท์อินโดยปรำศจำกสิ่ งกีดขวำง
ห้ำมทำควำมเสี ยหำยต่อวงจรกำรทำควำมเย็น
หำกท่ำนไม่แน่ ใจประเภทของสำรทำควำมเย็น ให้ตรวจดูที่แผ่นแบ่งระดับ (Rating plate) ที่ดำ้ นหลังของชุดเครื่ องมือ
(Unit)
เป็ นอันตรำยต่อทุกคนที่ไม่ใช่ผใู ้ ห้บริ กำรที่ได้รับอนุญำตในกำรให้บริ กำรเครื่ องใช้เครื่ องนี้
ในรัฐควีนส์แลนด์ - ผูใ้ ห้บริ กำรที่ได้รับอนุญำตต้องถือใบอนุญำตทำงำนที่เกี่ยวข้องกับก๊ำซหรื อเอกสำรอนุญำตสำหรับ สำร
ทำควำมเย็นประเภทไฮโดรคำร์ บอน เพื่อให้บริ กำรหรื อซ่ อมแซมที่เกี่ยวข้องกับกำรถอดฝำ
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ก่ อนกำรใช้ งำน
สภำพแวดล้ อม
ควรวำงตูแ้ ช่แข็งไว้บนพื้นเรี ยบและแข็ง หำกเครื่ องใช้วำงไว้บนแท่นวำง ต้องใช้วสั ดุที่
เรี ยบแข็งและต้ำนทำนกำรติดไฟ ห้ำมใช้โฟมบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นแท่นวำง หำกตูแ้ ช่แข็งไม่
สม่ำเสมอเพียงเล็กน้อย ท่ำนสำมำรถปรับขำตั้งที่ปรั บได้ของตูแ้ ช่แข็งโดยหมุนตำมเข็ม
นำฬิกำหรื อทวนเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่มหรื อลดควำมสู งของตูแ้ ช่แข็ง ห้ำมวำงตูแ้ ช่แข็งใน
ที่ ที่ โ ดนแสงแดดโดยตรงหรื อในที่ ที่ โ ดนแหล่ ง ควำมร้ อ นภำยนอก ซึ่ งจะให้
ประสิ ทธิภำพสู งสุ ดของตูแ้ ช่แข็ง ติดตั้งเครื่ องใช้ในที่ที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก และมีพ้นื ที่อย่ำงน้อย 100 มม. เหนือด้ำนบน
20 มม. ของแต่ละด้ำน และ 50 มม. ที่ดำ้ นหลังของตูแ้ ช่แข็ง
ห้ำมวำงตูแ้ ช่แข็งไว้ในที่ช้นื หรื อในตำแหน่งที่น้ ำอำจกระเด็นใส่ ทำควำมสะอำดน้ ำที่กระเด็นใส่ หรื อครำบและเช็ดให้แห้ง
ด้วยผ้ำนุ่มทันทีเพื่อป้ องกันสนิม
ห้ำมวำงตูแ้ ช่แข็งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเกินไป (ต่ำกว่ำ 5 องศำเซลเซี ยส) ห้ำมเดินเครื่ องตูแ้ ช่แข็งข้ำงนอก

กำรจัดเตรียมก่ อนใช้ งำน
ถอดชิน้ ส่ วนบรรจุภณั ฑ์ ฐำนโหม และะอุปกรณ์เสริ มที่ยดึ ด้วยเทปกำวออกให้หมด
วำงตูแ้ ช่แข็งไว้ในตำแหน่งที่ต้ งั (โปรดอ้ำงอิงสภำพแวดล้อมในกำรวำง)
ทำควำมสะอำดข้ำงในและข้ำงนอกตูแ้ ช่แข็งก่อนใช้งำน (โปรดอ้ำงอิงกำรละลำยน้ ำแข็งและกำรทำควำมสะอำด)
หลังจำกที่เครื่ องใช้ได้รับกำรปรับระดับและทำควำมสะอำดแล้ว ให้ทิ้งไว้ 10-30 นำทีก่อนเปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ำยไฟ
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ฟังก์ ชั่นกำรทำงำน
แผงควบคุม

C
D
E
F
G
A2
A3
A4

ไอคอนแสดงอุณหภูมิแช่แข็ง
ไอคอนฟังก์ชนั่ ประหยัดพลังงำน
ไอคอนกำรแช่แข็งแบบเร็ ว
ไอคอนตัวบ่งชี้สัญญำณเตือน
ไอคอนระบบล็อคป้ องกันเด็ก (Child lock)
ปุ่ มตั้งอุณหภูมิ
ปุ่ มเลือกฟังก์ชนั่ (ประหยัดพลังงำน/แช่แข็งแบบเร็ ว/
สัญญำณเตือน/ระบบล็อคป้ องกันเด็ก)
ปุ่ มตกลง / ปุ่ มเปิ ดปิ ด

กำรเปิ ดเครื่ อง
เสี ยบปลัก๊ เข้ำกับเต้ำรับที่ผนังและเปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ำยไฟ ในขณะนี้หน้ำจอ (C) จะแสดงอุณหภูมิที่แท้จริ งภำยในตูแ้ ช่แข็ง
ไฟสัญญำณเตือน (F) และสัญญำณเสี ยงจะแสดงว่ำอุณหภูมิภำยในตูแ้ ช่แข็งเย็นไม่พอสำหรับกำรเก็บอำหำร กดปุ่ ม A3 เพื่อ
เลือกฟั งก์ชนั่ "สัญญำณเตือน" จำกนั้นกดปุ่ ม A4 ท่ำนจะสำมำรถปิ ดสัญญำณเสี ยงได้ แต่ไฟสัญญำณเตือนจะเปิ ดจนกระทัง่
ตูแ้ ช่ แข็งมี อุ ณ หภู มิ 0 องศำเซลเซี ย ส เมื่ อ หน้ำจอแสดงอุ ณ หภู มิ 0 องศำเซลเซี ย ส สถำนะกำรแจ้งเตื อ นจะหยุดลงโดย
อัตโนมัติ และตูแ้ ช่แข็งจะมีควำมพร้อมในกำรเก็บอำหำร
ตรวจสอบแผงควบคุม:
แตะที่ปมใดก็
ุ่
ได้บนหน้ำจอ และตรวจดูว่ำไอคอนแสดงอุณหภูมิและไอคอนที่เลือกสำมำรถส่ องแสงสว่ำงได้หรื อไม่
ตั้งอุณหภูมิ:
ในกำรตั้งอุณหภูมิ ให้กดปุ่ ม A2 ในระหว่ำงที่ทำกำรตั้งค่ำอุณหภูมิ จำนวนสองตำแหน่งบนหน้ำจอจะแสดงค่ำที่ต้ งั ในโหมด
กระพริ บ กดปุ่ ม A2 อีกครั้งเพื่อเลื่อนดูกำรตั้งค่ำ ผลิตภัณฑ์สำมำรถตั้งค่ำได้ต้ งั แต่ -14 องศำเซลเซี ยส ถึง -26 องศำเซลเซี ยส
หำกไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆ บนปุ่ มตกลงภำยใน 5 วินำที ค่ำที่ต้ งั ไว้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
หลังจำกที่ได้ต้ งั ค่ำอุณหภูมิแล้ว หน้ำจอจะกลับไปแสดงอุณหภูมิที่แท้จริ ง
อุณหภูมิที่ต้ งั ค่ำโดยผูผ้ ลิต คือ -18 องศำเซลเซี ยส
ฟังก์ชนั่ ของปุ่ มเปิ ดปิ ด:
กดปุ่ ม A4 เป็ นเวลำ 5 วินำทีเพื่อปิ ดตูแ้ ช่แข็ง กดปุ่ มอีกครั้งเป็ นเวลำ 5 วินำทีเพื่อเปิ ดตูแ้ ช่แข็ง
ก่อนดำเนินกำรทำควำมสะอำดใดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ถอดปลัก๊ ตูแ้ ช่แข็งออกจำกแหล่งจ่ ำยไฟโดยกำรดึงออกจำก
ปลัก๊ กำรปิ ดเครื่ องใช้โดยกดปุ่ มเปิ ดปิ ดนั้นไม่เพียงพอ
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ฟังก์ ชั่นกำรทำงำน
ฟังก์ ชั่นกำรทำงำนของตู้แช่ แข็ง
กำรแช่ แข็งแบบเร็ว: กดปุ่ ม A3 เพื่อเลือกฟังก์ชนั่ "S.FRZ" จำกนั้นกดปุ่ ม A4 ซึ่ งจะทำให้ฟังก์ชนั่ กำรแช่แข็งแบบเร็ วทำงำน
ไอคอนกำรแช่แข็งแบบเร็ ว (E) จะสว่ำงขึ้นเพื่อแสดงว่ำฟังก์ชนั่ นี้กำลังทำงำน
แสงจะส่ องสว่ำงจนกระทัง่ ปิ ดสวิตช์ฟังก์ชนั่ กำรแช่แข็งแบบเร็ ว
หำกท่ำนมีอำหำรที่จะทำกำรแช่แข็งครั้งหนึ่งในปริ มำณมำก แนะนำให้เปิ ดฟังก์ชนั่ นี้เป็ นเวลำ 20 ชัว่ โมงก่อนนำอำหำรใส่ ตู ้
แช่แข็ง ฟั งก์ชนั่ นี้ จะหยุดทำงำนโดยอัตโนมัติห ลังจำก 56 ชั่วโมงหรื อเมื่อกดสวิตช์ปิดด้วยตนเอง กำรใช้พลังงำนจะมีค่ ำ
เพิ่มขึ้นเมื่อเปิ ดฟังก์ชนั่ นี้
ฟั ง ก์ ชั่น ประหยัดพลัง งำน: เมื่อ หน้ำจอปลดล็อ ค ให้กดปุ่ ม A3 เพื่ อเลือ กฟั งก์ชนั่ "ECO" จำกนั้น กดปุ่ ม A4 ซึ่ งจะทำให้
ฟังก์ชนั่ ประหยัดพลังงำนทำงำน ตูแ้ ช่แข็งจะรักษำอุณหภูมิไว้ที่ -18 องศำเซลเซี ยส ถึง -14 องศำเซลเซี ยส หำกตั้งค่ำอุณหภูมิ
ไว้ที่ -19 องศำเซลเซี ยสหรื อต่ำกว่ำ เครื่ องจะตั้งค่ำเป็ น -18 องศำเซลเซี ยสโดยอัตโนมัติเมื่อเปิ ดฟังก์ชนั่ ประหยัดพลังงำน
หำกฟังก์ชนั่ นี้ทำงำน ไฟที่ไอคอน D จะสว่ำงขึ้นจนกว่ำจะกดสวิตช์ปิดด้วยตนเอง
ท่ำนสำมำรถกดปุ่ ม A3 เพื่อเลือกฟังก์ชนั่ "ECO" จำกนั้นกดปุ่ ม A4 เพื่อปิ ดฟังก์ชนั่
ฟังก์ชนั่ ประหยัดพลังงำนและฟังก์ชนั่ กำรแช่แข็งแบบเร็ วไม่สำมำรถใช้งำนพร้อมกันได้
กำรทำงำนทั่วไป: เมื่ออุณหภูมิถูกตั้งในช่วง -23 องศำเซลเซี ยส ถึง -26 องศำเซลเซี ยส และหลังจำกที่ตูแ้ ช่แข็งทำงำนเป็ น
ระยะเวลำ 56 ชัว่ โมง เครื่ องจะกลับ ไปที่อุณ หภู มิ -22 องศำเซลเซี ยสโดยอัตโนมัติ เพื่ อประหยัดพลังงำนและเพื่ อ ถนอม
อำหำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อำหำรธรรมดำสำมำรถเก็บรักษำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพที่อุณหภูมิ -18 องศำเซลเซี ยสหรื อ
ต่ำกว่ำ กำรตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไปจะเพิ่มกำรใช้ไฟฟ้ ำ (ฟังก์ชนั่ นี้ไม่จำเป็ นต้องเปิ ดใช้งำนด้วยตนเอง)
ระบบล็อคป้องกันเด็ก: เมื่อหน้ำจอปลดล็อค ให้กดปุ่ ม A3 เพื่อเลือกฟังก์ชนั่ ระบบล็อคป้ องกันเด็ก จำกนั้นกดปุ่ ม A4 ซึ่ งจะ
ทำให้ฟังก์ชนั่ ระบบล็อคป้ องกันเด็กทำงำน ปลดล็อค: แตะที่ปุ่มใดก็ได้บนหน้ำจอ หน้ำจอและปุ่ มระบบล็อคป้ องกันเด็กจะ
สว่ำงขึ้น แล้วจึงกดปุ่ ม A3 ปุ่ มระบบล็อคป้ องกันเด็กจะกระพริ บ และเมื่อกดปุ่ ม A4 หน้ำจอจะปลดล็อค
เมื่อหน้ำจอล็อค ปุ่ ม A2 จะไม่มีผลใดๆ ไอคอนระบบล็อคป้ องกันเด็กจะทำงำนก็ต่อเมื่อกดปุ่ ม A3 เท่ำนั้น หลังจำกนั้น ปุ่ ม
A4 จะไม่ทำงำน
สั ญญำณเตือน
สั ญญำณเตือนอุณหภูมิ: หำกอุณหภูมิภำยในตูแ้ ช่แข็งมีค่ำมำกกว่ำ 0 องศำเซลเซี ยส เสี ยงเตือนเป็ นระยะและไฟกระพริ บที่
ปุ่ ม F จะแสดงสัญญำณเตือนอุณหภูมิ หน้ำจอจะแสดงรหัส HH ให้ท่ำนเห็น
หลังจำกที่หน้ำจอปลดล็อค ให้กดปุ่ ม A3 เพื่อเลือกฟังก์ชนั่ “สัญญำณเตือน” จำกนั้นกดปุ่ ม A4 ซึ่ งมีควำมเป็ นไปได้ที่จะหยุด
เสี ยงเตือนเป็ นระยะ แต่สถำนะสัญญำณเตือนจะยังคงมีอยูจ่ นกระทัง่ อุณหภูมิภำยในเย็นลงต่ำกว่ำ 0 องศำเซลเซี ยส
สั ญ ญำณเตื อนประตู: หำกประตูถู กเปิ ดทิ้งไว้เป็ นเวลำ 60 วิน ำที สถำนะจะได้รับ กำรแจ้งเตือนโดยเสี ยงเตือนเป็ นระยะ
สถำนะสัญญำณเตือนจะหยุดลงโดยกำรปิ ดประตู หรื อโดยกำรกดปุ่ มเลือกฟั งก์ชนั่ สัญญำณเตือนและกดปุ่ มตกลง แต่ใน
กรณี ที่สองนี้ สถำนะสัญญำณเตือนจะเริ่ มใหม่อีกครั้งหลังจำกเวลำผ่ำนไป 120 วินำทีหำกประตูยงั คงเปิ ดอยู่
ในขณะนี้ โปรดตรวจสอบตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ : (1) ประตูปิดและเปิ ดดีหรื อไม่ (2) ประตูถูกเปิ ดออกบ่อยครั้ งหรื อประตู
เปิ ดค้ำงไว้เป็ นเวลำนำนเกินไปหรื อไม่ (3) วำงอำหำรในปริ มำณที่มำกเกินไปในครั้งเดียว หำกสภำพดังกล่ำวยังคงเกิดขึ้น
ท่ำนสำมำรถยกเลิกสัญญำณเตือนได้ จนกว่ำอุณหภูมิภำยในตูแ้ ช่แข็งลดลงเหลือ 0 องศำเซลเซี ยสหรื อต่ำกว่ำ รหัส HH ที่
แสดงอยูจ่ ะยังคงแสดงต่อไป
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กำรติดตั้ง

ต่้าที่สุด 300 ตร.ซม.

ติด ตั้งผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ อ งนี้ ด้วยพื้ น ที่ ว่ ำงเหนื อผลิตภัณ ฑ์ 100 มม. พื้ น ที่ ว่ำ ง 20 มม. ของแต่ล ะด้ำน และพื้ น ที่ ว่ ำง 50 มม.
ที่ดำ้ นหลังผลิตภัณฑ์
ซึ่ งจะทำให้มนั่ ใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอและจะทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ห้ำมวำงผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ปูพรม มีควำมยืดหยุน่ มำกเกินไป ไม่คงที่ หรื อได้รับควำมเสี ยหำยจำกควำมชื้นได้ง่ำย
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ข้ อมูลกำรใช้ งำน
1. ประตูช้ นั บน
ในกำรเปิ ดประตูช้ นั บน ให้ยกประตูข้ นึ เล็กน้อยและกลับด้ำนในออกมำ
เปิ ดประตูช้ นั วำงของเพื่อนำอำหำรวำงไว้ในชั้น
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ำประตูช้ นั วำงของอยู่ในตำแหน่ งปิ ดก่อ นที่จ ะปิ ดประตูตู ้แช่ แข็ง
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดควำมเสี ยหำย
2. กำรถอดลิ้นชัก
ดึงลิ้นชักออกอย่ำงเต็มที่ จำกนั้นยกลิ้นชักขึ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อถอดออก
3. ลิ้นชักเก็บของคุณภำพสู ง
ดึงลิ้นชักเก็บของคุณภำพสู งออกอย่ำงเต็มที่ ยกและดึงรำงเลื่อนแบบเทเลสโคปิ คออกมำ
หมำยเหตุ: ลิ้นชักขนำดใหญ่บำงรุ่ นติดตั้งด้วยโครงสร้ำงแบบเลื่อนได้ ในกำรถอดลิ้นชัก ให้ยกที่ดำ้ นหลังเพียงเล็กน้อยและ
เลื่อนลิ้นชักออกไป

4. เครื่ องทำน้ ำแข็ง
บำงรุ่ นติดตั้งด้วยระบบทำน้ ำแข็งด้วยมือ รวมทั้งถำดน้ ำแข็งพร้อมกับเครื่ องกำจัดน้ ำแข็ง
และถังน้ ำแข็ง
5. กำรถอดถำดน้ ำแข็ง
ทำควำมสะอำดและเติมน้ ำ ประกอบถำดน้ ำแข็งใหม่บนที่รองรับ
รอสักสองสำมชัว่ โมงให้กอ้ นน้ ำแข็งละลำย จำกนั้นให้หมุนลูกบิดเพื่อบีบให้กอ้ นน้ ำแข็ง
ออกมำ
ก้อนน้ ำแข็งจะร่ วงลงสู่ ภำชนะใส่ น้ ำแข็งโดยตรง
6. มีช่องเก็บของในประตูของตูแ้ ช่แข็งที่ทำเครื่ องหมำยว่ำ ‘พิซซ่ำ’ ช่องเก็บของนี้ออกแบบมำสำหรับวำงพิซซ่ำหรื อสิ่ งของ
อื่นๆ ที่มีขนำดเท่ำกัน
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I กำรถอดประตู:
ถอดประตูออกทำงด้ำนขวำ
(กำรแสดงภำพทั้งหน้ำ)
1,
1.1
ใช้ไขควงหัวแบนถอดฝำครอบบำนพับด้ำนขวำ จำกนั้นแยก
ส่ วนปลำยที่เชื่อมต่อกับด้ำนบนของบำนพับออก
1.2
ใช้ไขควงหัวแฉกคลำยสลักเกลียวของบำนพับ ถอดบำนพับ
ด้ำนบนออก
1.3
เลื่อนชุดประกอบประตูข้ นึ เพื่อนำชุดประกอบประตูออก
2,
2.1
ใช้ไขควงหัวแบนแยกฝำครอบขนำดเล็ก ที่ ด้ำนซ้ ำยของตู ้
ติดตั้งลงในรู ดำ้ นขวำของตู ้
2.2
ถอดหน้ ำ กำกฝำครอบที่ ด ้ำ นหน้ ำ ของตู ้ จำกนั้ นดึ งสำย
สัญญำณไปทำงด้ำนซ้ำยของตู ้
2.3
วำงสำยสัญญำณในร่ องของหน้ำกำกฝำครอบด้ำนหน้ำ และ
ยึดสำยเข้ำกับหน้ำกำกฝำครอบด้ำนหน้ำ
3,
3.1
ถอดปลอกยึดเพลำที่ติดอยู่กบั บำนพับด้ำนขวำ และถอดฝำ
ครอบที่ดำ้ นซ้ำยของประตูออก
3.2
กดสำยสัญญำณที่ดำ้ นขวำของประตู เข้ำไปในร่ องสำยแผ่น
เหล็กที่ใช้ประดับ และปิ ดฝำครอบ
3.3
ดึงสำยสั ญญำณออกจำกร่ องที่ด้ำนซ้ำยของประตู และดัน
สำยเข้ำไปในปลอกยึดเพลำที่ติดอยู่กบั บำนพับ จำกนั้นวำง
สำยไว้ในร่ องสำยแผ่นเหล็กที่ใช้ประดับ

ถอดสำยไฟออกและน ำของออก
จำกเครื่ องใช้ให้หมดก่อนที่ท่ำนจะ
เริ่ มดำเนินกำร
4,
4.1
ถอดกันชนเหล็กด้ำนขวำงที่ดำ้ นขวำของชุดประกอบประตู
จำกนั้นติ ด ตั้งในที่ต ำแหน่ งที่ เหมื อนกัน ที่ด้ำนซ้ ำยของชุ ด
ประกอบประตู
4.2
ใช้ขควงหัวแฉกถอดบำนพับด้ำนล่ำง
5,
ก. ใช้ประแจหรื อคีมถอดเพลำที่ติดอยูก่ บั บำนพับ และยึดติด
กับรู ดำ้ นซ้ำยของบำนพับ
ข. ใช้ไขควงหัวแบนถอดสลักเกลียวที่อยู่ดำ้ นซ้ำยของตัวตู ้
และยึด ติ ดกับ สลัก เกลี ย วที่ ด้ำนขวำของตู ้ ยึดบำนพั บ
ด้ำนล่ำงที่ดำ้ นซ้ำย
6,
6.1
ติดตั้งชุดประกอบประตูเข้ำกับเพลำในชุดประกอบช่องเก็บ
ของ
7,
7.1
นำบำนพับ เสริ มและฝำครอบบำนพับออกจำกลิ้ นชักตู ้แ ช่
แข็ง นำบำนพับและฝำครอบบำนพับที่ถอดแล้วซึ่ งมำพร้อม
กับผลิตภัณฑ์ใส่ ลงในถุง และเก็บไว้
7.2
ใส่ บำนพับเข้ำในรู ดำ้ นซ้ำยของประตู จำกนั้นใช้สลักเกลียว
เพื่ อ ยึดบำนพับ และกลบสลัก เกลี ย วโดยวำงปะเก็น ไว้ใ ต้
สลักเกลียว
7.3
เชื่ อ มส่ ว นปลำยของตู ้เข้ำ กับ ส่ ว นปลำยของชุ ดประกอบ
ประตู จำกนั้นยึดฝำบำนพับเข้ำด้วยกัน
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II
คำแนะนำสำหรั บกำรเปลี่ยนที่ จับ : ตำมโครงร่ ำงที่ แตกต่ำง
กัน (รู ปภำพแตกต่ำงกัน)
ที่จบั แบบช่วยเหลือ (รู ปภำพที่ 1)
ที่จบั แบบธรรมดำ (รู ปภำพที่ 2)
ก. ใช้ไขควงงัดฝำครอบที่ จับด้ำนบน ถอดสลักเกลียวออก ก. ใช้ไขควงงัดฝำครอบที่จบั ด้ำนบน ถอดสลักเกลียวออก
สองตัว จำกนั้นจึงถอดที่จบั
สองตัว จำกนั้นจึงถอดที่จบั
ข. ใช้ไขควงงัดสลักเกลียวตัวหนอนที่ดำ้ นขวำของตัวประตู ข. ใช้ไ ขควงงัด สลัก เกลี ย วตัว หนอนที่ ด้ำนขวำของตัว
ไขสลักเกลียวตัวหนอนไปทำงด้ำนซ้ำยและยึดกับรู สลัก
ป
ร
ะ
ตู
เกลียว ยึดที่จบั ไว้ที่ดำ้ นขวำและประกอบฝำครอบ
ไขสลักเกลียวตัวหนอนไปทำงด้ำนซ้ำยและยึดกับรู สลัก
เกลียว
ค. ยึดที่จบั ไว้ที่ดำ้ นขวำและใส่ ฝำครอบ
ก

ข
ก

ข
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กำรดูแลรักษำ
กำรละลำยน้ำแข็งและกำรทำควำมสะอำด
กำรละลำยน้ ำแข็งของตูแ้ ช่แข็ง: ตู ้แช่แข็งจะละลำยน้ ำแข็งโดยอัตโนมัติ
ไม่จำเป็ นต้องดำเนินกำรด้วยมือ
กำรทำควำมสะอำด: ควรทำควำมสะอำดเครื่ องใช้เป็ นประจำเพื่อป้ องกัน
กลิ่นอำหำร
ถอดปลัก๊ ไฟก่อนทำควำมสะอำดตูแ้ ช่แข็ง
ทำควำมสะอำดตูแ้ ช่แข็งด้วยผ้ำนุ่ มหรื อฟองน้ ำด้วยน้ ำอุ่นและผงซักฟอก
แบบอ่อน
เช็ดหยดน้ ำบนพื้นผิวตูเ้ ย็นให้แห้งด้วยผ้ำแห้ง
รักษำขอบยำงประตูให้สะอำดอยูเ่ สมอ
ตูแ้ ช่แข็งมีน้ ำหนักที่หนักมำก เมื่อท่ำเคลื่อนย้ำยตูเ้ พื่อทำควำมสะอำด
หรื อซ่ อ มแซม ต้อ งดูแ ลมิให้ท ำควำมเสี ย หำยต่อ พื้ น ยกตู ้แช่ แข็งขึ้น ใน
ระหว่ ำ งท ำกำรเคลื่ อ นย้ำ ย ห้ ำ มเคลื่ อ นย้ำ ยตู ้แ ช่ แ ข็ งโดยกำรดัน เพื่ อ
หลีกเลี่ยงควำมเสี ยหำยต่อพื้น
ห้ำมพรมหรื อฉี ดน้ ำที่ตู้แช่แ ข็ง เพื่ อหลีก เลี่ ยงควำมเสี ยหำยต่อตู ้และ
ส่ วนประกอบที่เป็ นไฟฟ้ ำ
ห้ำมทำควำมสะอำดด้วยแปรงแข็ง แปรงลวด หรื อสำรเคมี
เมื่อทำควำมสะอำดหน้ำจอและส่ วนประกอบที่เป็ นไฟฟ้ ำอื่นๆ ให้ใช้ผำ้ แห้ง
กำรหยุดใช้ งำน
หำกตูแ้ ช่แข็งจะไม่ได้ใช้งำนเป็ นระยะเวลำนำน โปรดถอดปลัก๊ สำยไฟและทำควำมสะอำดด้วยวิธีดงั กล่ำวข้ำงต้น
เปิ ดประตูตแู ้ ช่แข็งเมื่อไม่ได้ใช้งำน เพื่อป้ องกันเชื้อรำที่จะก่อตัวในช่องเก็บของและทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
เพื่อรับประกันอำยุกำรใช้งำนของเครื่ องใช้ แนะนำให้ไม่ตอ้ งปิ ดตูแ้ ช่แข็ง เว้นแต่จะมีควำมจำเป็ น
กำรเคลื่อนย้ำยตู้แช่ แข็ง
ปิ ดเครื่ องและถอดปลัก๊ ตูแ้ ช่แข็ง
นำอำหำรทั้งหมดออกจำกตูแ้ ช่แข็ง
ยึดลิ้นชักและส่ วนอื่นๆ ที่เคลื่อนที่ได้ในตูแ้ ช่แข็งด้วยเทปกำว
ปิ ดประตูและรัดด้วยเทปกำว ซึ่ งจะทำให้ประตูไม่เปิ ดออกเมื่อทำกำรเคลื่อนย้ำย
ห้ำ มเอี ย งตู ้แ ช่ แ ข็งมำกกว่ ำ 45 องศำ (ท ำมุ มกับ แนวตั้ง) เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งควำมเสี ย หำยต่ อ ระบบท ำควำมเย็น เมื่ อ ท ำกำร
เคลื่อนย้ำยตูแ้ ช่แข็ง
ห้ำมวำงตูแ้ ช่แข็งในแนวนอนทีด่ ำ้ นข้ำง ด้ำนหน้ำ หรื อด้ำนหลังของตู ้
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กำรแก้ไขปัญหำ
ก่อนเรี ยกใช้บริ กำร โปรดอ่ำนตำรำงกำรแก้ไขปั ญ หำดังต่อไปนี้ เป็ นอันดับแรก ซึ่ งสำมำรถประหยัดทั้งเวลำและเงิ น ของท่ำน
ตำรำงประกอบไปด้วยปัญหำ ยกเว้นปัญหำที่เกิดจำกข้อบกพร่ องในทักษะกำรทำงำนของช่ำงหรื อวัสดุของตูแ้ ช่แข็ง
ปัญหำ
สำเหตุ
กำรแก้ไข
กำรทำงำนของตู้แช่ แข็ง
เครื่ อ งอัดอำกำศไม่ ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นช่วงละลำยน้ ำแช็ง
▪ เป็ นเรื่ องปกติ ส ำหรั บ ตู ้ แ ช่ แ ข็ ง ที่ ล ะลำยน้ ำแข็ ง โดย
ทำงำน
ตู ้ แ ช่ แข็ ง ไม่ ไ ด้ เสี ยบปลั๊ ก เข้ ำ กั บ
อัตโนมัติ
ปลัก๊ ไฟ
▪ ตรวจสอบดูวำ่ ปลัก๊ เต้ำรับ หรื อฟิ วส์ ได้รับควำมเสี ยหำย
ผลิตภัณฑ์ถูกปิ ดเครื่ องอยู่
หรื อไม่
▪ กดปุ่ มเปิ ดปิ ดหรื อหมุ น หน้ำปั ดเพื่ อเปิ ดเครื่ อ งตู ้แช่ แข็ง
อีกครั้ง
ตูแ้ ช่แข็งทำงำนบ่อย อุณหภูมิภำยในหรื อภำยนอกมีค่ำสู ง ▪ ในกรณี น้ ี เป็ นเรื่ องปกติสำหรับตูแ้ ช่แข็งที่จะทำงำนนำน
ห รื อ ท ำ ง ำ น เป็ น ▪ ตู ้ แ ช่ แ ข็ งถู ก ปิ ดเค รื่ อ งเป็ น
ขึ้น
ระยะเวลำนำน
ระยะเวลำหนึ่ ง
▪ โดยปกติ ตูแ้ ช่แข็งใช้เวลำ 6 ถึง 12 ชัว่ โมงในกำรทำให้
▪ ประตู ถู ก เปิ ดออกบ่ อ ยเกิ น ไป
เย็นลงอย่ำงเต็มที่
หรื อเป็ นระยะเวลำนำนในครั้ ง ▪ อำกำศอุ่นจะเข้ำไปในตูแ้ ช่แข็งและทำให้ตเู ้ ริ่ มทำงำน
หนึ่ ง
บ่อยขึ้น กรุ ณำอย่ำเปิ ดประตูออกบ่อยครั้งมำกเกินไป
▪ ประตูหรื อตูแ้ ช่แข็งปิ ดไม่สนิ ท ▪ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำตูแ้ ช่แข็งตั้งอยูใ่ นระดับพื้น และไม่
▪ ตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป
มีอำหำรหรื อภำชนะขัดประตูไว้
▪ ปะเก็ น ประตู ส กปรก สึ กหรอ ▪ ตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นจนกว่ำตูแ้ ช่แข็งจะมีอุณหภูมิที่น่ำพอใจ
แตก หรื อไม่เข้ำคู่
▪ ทำควำมสะอำดหรื อเปลี่ ยนปะเก็นประตูใหม่ รอยรั่วที่
▪ เครื่ องควบแน่นสกปรก
ปะเก็นประตูอำจทำให้ตแู ้ ช่แข็งใช้เวลำทำงำนมำกขึ้น
เพื่อรักษำอุณหภูมิที่ตอ้ งกำร
▪ ทำควำมสะอำดเครื่ องควบแน่นที่ดำ้ นหลังของผลิตภัณฑ์
อุณหภูมิอ่นุ
อุ ณ หภู มิ อุ่ น ภำยใน ประตู ถู ก เปิ ดออกบ่ อ ยเกิ น ไปหรื อ อำกำศอุ่ น จะเข้ำ สู่ ตู้เย็น เมื่ อ ใดก็ ต ำมที่ ป ระตู ถู ก เปิ ดออก
ผลิตภัณฑ์
เป็ นระยะเวลำนำนเกิ น ไปในแต่ ล ะ พยำยำมเปิ ดประตูให้นอ้ ยลงเท่ำที่จะสำมำรถทำไปได้
ครั้ง
▪ ตั้งอุณหภูมิใหม่
▪ ตั้งอุณหภูมิอุ่นเกินไป
▪ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ำตู แ้ ช่ แข็งตั้งอยู่ในระดับพื้น และ
▪ ประตูปิดไม่สนิ ท
ไม่มีอำหำรหรื อภำชนะขัดมิให้ประตูปิดสนิ ท
▪ เครื่ องควบแน่นสกปรก
▪ ท ำควำมสะอำดเครื่ องควบ แน่ นที่ ด้ ำ น หลั ง ของ
ผลิตภัณฑ์
น้ำ / ควำมชื้น / น้ำแข็งบนพืน้ ผิวด้ ำนนอกของตู้แช่ แข็ง
ควำมชื้ นสะสมบน อำกำศชื้ น
เป็ นเรื่ องปกติสำหรับอำกำศชื้ น
พื้นผิวด้ำนนอกของ ▪ ประตูปิดไม่สนิ ท ซึ่ งทำให้เกิ ด ควำมชื้ นจะลดลงเมื่อควำมชื้ นลดลง (ซึ่ งสำมำรถเป็ นไปตำม
ตูแ้ ช่แข็ง
กำรควบแน่นของอำกำศเย็น
ช่วงเวลำ)
ในตูแ้ ช่แข็งและอำกำศอุ่น
▪ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำพื้นมีควำมเรี ยบ และไม่มีอำหำร
ด้ำนนอก
หรื อภำชนะขัดประตู ปิ ดประตูให้สนิ ท
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กำรแก้ ไขปัญหำ
ปัญหำ
สำเหตุ
กลิ่นอันไม่ พึงประสงค์ในตู้แช่ แข็ง
ภ ำย ใน ข อ งตู ้ แ ช่ ภำยในของตู ้เ ย็น จ ำเป็ นต้อ งท ำ
แข็งสกปรก
ควำมสะอำด
▪ อำหำรที่ มีก ลิ่ น แรงถู ก เก็บ ไว้
ในตูแ้ ช่แข็ง
หำกท่ ำนได้ ยนิ
เสี ยงเตือน
ประตูตแู ้ ช่แข็งถูกเปิ ดออก
▪ อุณหภูมิในตูแ้ ช่แข็งสู งเกินไป
▪ บำงชิ้ น ส่ ว นอำจได้รั บ ควำม
เสี ยหำย
เสี ยงผิดปกติ

ตูแ้ ช่แข็งไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นระดับ
▪ ตูแ้ ช่แข็งสัมผัสกับสิ่ งของที่อยู่
รอบๆ
เสี ยงเบำคล้ ำ ยกั บ เป็ นเสี ยงของระบบทำควำมเย็น
เสี ยงน้ ำไหล

ควำมร้อนของตู ้

ระบบทำควำมเย็นกำลังทำงำน

กำรแก้ ไข
ท ำควำมสะอำดภำยในของตู ้แช่ แ ข็ง (โปรดอ้ำงอิ งกำร
ละลำยน้ ำแข็งและกำรทำควำมสะอำด)

ปิ ดประตูหรื อปิ ดสัญญำณเตือนด้วยมือ
▪ เป็ นเรื่ องปกติของสัญญำณเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อเริ่ มใช้
งำนหรื อเมื่อเก็บอำหำรเป็ นครั้งแรก ท่ำนสำมำรถปิ ด
สัญญำณเตือนได้ดว้ ยมือ
▪ ติดต่อผูใ้ ห้บริ กำรที่ได้รับอนุญำต
ปรับขำตั้งให้ตเู ้ ย็นอยูใ่ นระดับ
▪ นำสิ่ งของที่อยูร่ อบๆ ออก
เป็ นเรื่ องปกติ

เพื่อป้ องกันกำรควบแน่นและเป็ นเรื่ องปกติ

ป้ำยประจำเครื่อง
ป้ ำยประจำเครื่ องตั้งอยูภ่ ำยในช่องเก็บของตูแ้ ช่แข็ง ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ดำ้ นซ้ำยล่ำง
ป้ ำยประจำเครื่ องให้ขอ้ มูลที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่ องใช้และต้องไม่ทำกำรเปลี่ยนหรื อถอดออก
ควำมจุที่ถูกต้องและกำรใช้ไฟฟ้ ำตำมอัตรำที่ระบุไว้ในป้ ำยประจำเครื่ องเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
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