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ส่วนส ำคัญ 

ขอขอบพระคุณส ำหรับกำรซ้ือผลิตภณัฑจ์ำกไฮเออร์ 

โปรดอ่ำนค ำแนะน ำอยำ่งละเอียดก่อนกำรใชง้ำนเคร่ืองใช ้ ค  ำแนะน ำประกอบไปดว้ยขอ้มูลที่ส ำคญั ซ่ึงจะช่วยใหท้่ำนได้ส่ิง

ที่ดีที่สุดจำกเคร่ืองใช ้เพื่อกำรติดตั้ง กำรใชง้ำน และกำรดูแลรักษำอยำ่งปลอดภยัและเหมำะสม 

เกบ็คู่มือฉบบัน้ีไวใ้นท่ีท่ีหำไดง่้ำยเพื่อใหท้่ำนสำมำรถใชอ้ำ้งอิงเพื่อกำรใชง้ำนเคร่ืองใชอ้ยำ่งปลอดภยัและเหมำะสม  

หำกท่ำนขำยเคร่ืองใช ้ น ำไปไวท่ี้อื่น หรือท้ิงไวเ้ม่ือยำ้ยบำ้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ท่ำนไดส่้งต่อคู่มือฉบบัน้ีเพื่อใหเ้จำ้ของ

ใหม่มีควำมคุน้เคยกบัเคร่ืองใชแ้ละค ำเตือนดำ้นควำมปลอดภยั 
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ข้อควรระวัง 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ 

     ขอ้ควรค ำนึง 
หก ขอ้ควรระวงั 
     ขอ้หำ้ม 

กำรท้ิง 

 

กำรแสดงสัญลกัษณ์น้ีบนผลิตภณัฑ ์อุปกรณ์เสริม หรือวสัดุท่ีมีอยูใ่นขอ้มูล แสดงว่ำเม่ืออำยุกำรใชง้ำนของผลิตภณัฑส้ิ์นสุด
ลง ไม่ควรท้ิงพร้อมกบัขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน 

เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภำพของผูค้นจำกกำรท้ิงขยะมูลฝอยท่ีไม่ไดรั้บกำรควบคุม โปรดแยกส่ิงของ
เหล่ำน้ีออกจำกขยะมูลฝอยประเภทอื่นและท ำกำรรีไซเคิล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ของทรัพยำกรวสัดุ
อุปกรณ์อยำ่งย ัง่ยนื 

ผูใ้ชง้ำนตำมครัวเรือนควรติดต่อผูค้ำ้ปลีกท่ีผูใ้ชง้ำนไดซ้ื้อผลิตภณัฑ์ดว้ยหรือเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถิ่นท่ีเกี่ยวขอ้งอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
เพื่อหำวิธีที่ผูใ้ชง้ำนจะสำมำรถน ำส่ิงของดงักล่ำวไปรีไซเคิลและก ำจดัอยำ่งปลอดภยั 

ผูใ้ชง้ำนทำงธุรกิจควรติดต่อผูจ้ดัหำและตรวจสอบเง่ือนไขกำรซ้ือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองน้ีไม่ควรน ำไปผสมกบัขยะมูลฝอยจำก
ธุรกิจกำรคำ้ 

ก่อนกำรใช้งำน... 

     ตูแ้ช่แขง็เคร่ืองน้ีไดรั้บกำรออกแบบเพื่อกำรใชง้ำนกบัแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกระแสสลบัขนำด 220-240 โวลต์ โปรดเช่ือมต่อ
เคร่ืองเขำ้กบัแรงดนัไฟฟ้ำปกติ ในกรณีที่เกิดควำมผนัผวนของแรงดนัไฟฟ้ำหรือไฟฟ้ำดบั อำจไม่สำมำรถเปิดเคร่ืองแขง็ได ้
เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยต่อส่วนประกอบของตูแ้ช่แข็ง ให้ถอดตูแ้ช่แขง็ออกจำกแหล่งจ่ำยไฟและรอ 5 นำทีก่อนท ำกำร
ต่อตูแ้ช่แขง็ใหม่ 

     หำ้มท ำควำมเสียหำยแก่สำยไฟ 
หำ้มดึงสำยไฟเพื่อท ำกำรถอดออกจำกปลัก๊ไฟ โปรดจบัปลัก๊ไฟเพื่อถอดออกจำกเตำ้รับโดยตรง 
ตวัของเคร่ืองไม่ควรวำงประกบติดกบัสำยไฟและหำ้มวำงทบับนสำยไฟ 

     หำกสำยไฟไดรั้บควำมเสียหำยหรือปลัก๊ไฟเส่ือมสภำพ ห้ำมใชง้ำนสำยไฟหรือปลัก๊ไฟดงักล่ำว สำยไฟท่ีเส่ือมสภำพ

หรือไดรั้บควำมเสียหำยตอ้งไดรั้บกำรเปลี่ยนใหม่โดยผูผ้ลิตหรือโดยผูใ้หบ้ริกำรที่ไดรั้บอนุญำต 

     เปิดช่องระบำยอำกำศในตูเ้คร่ืองหรือในโครงสร้ำงแบบบิวทอ์ินโดยปรำศจำกส่ิงกีดขวำง 

     ตูแ้ช่แขง็เคร่ืองน้ีไม่ไดมี้ไวส้ ำหรับกำรใชง้ำนโดยบุคคล (รวมทั้งเดก็) ท่ีมีสมรรถภำพทำงกำยภำพ ทำงประสำทสัมผสั

และทำงจิตใจที่ไม่สมบูรณ์หรือขำดประสบกำรณ์และควำมรู้ เวน้แต่จะไดรั้บกำรดูแลหรือค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรใชเ้คร่ืองใช้

โดยผูท้ี่รับผิดชอบดำ้นควำมปลอดภยัของพวกเขำ 
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ข้อควรระวัง 

     หำ้มสัมผสัพื้นผิวในช่องเกบ็ของตูแ้ช่แข็งเม่ือตูท้  ำงำน โดยเฉพำะดว้ยมือที่เปียกเน่ืองจำกมือของท่ำนอำจติดอยูก่บัพื้นผิว
ได ้

     เปิดประตูของตูแ้ช่แขง็ดว้ยที่จบั 

     หำ้มเกบ็วตัถุไวไฟ วตัถุระเบิด หรือกรด ด่ำง และสำรเคมีอื่นๆ ที่มีฤทธ์ิกดักร่อนไวข้ำ้งในหรือรอบๆ ตูแ้ช่แขง็ 

     หำ้มเกบ็เบียร์หรือเคร่ืองด่ืมแบบขวดไวใ้นตูแ้ช่แขง็ เน่ืองจำกส่ิงของแบบขวดจะระเบิดไดใ้นระหว่ำงกำรแช่แขง็ 

     ดูแลลูกหลำนของท่ำน 
เดก็ๆ ควรไดรั้บกำรดูแลเพื่อใหแ้น่ใจว่ำพวกไม่ไดเ้ล่นกบัเคร่ืองใช  ้
หำ้มแขวนประตูเพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บส่วนบุคคล เน่ืองจำกประตูหรือเคร่ืองใชอ้ำจถูกดึงเปิดได ้
ด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำมือหรือเทำ้ของเดก็ๆ ไม่แหยเ่ขำ้ไปในรูหรือร่องดำ้นขำ้งส่วนที่เป็นเหลก็ เช่น ช่องหรือดำ้นหลงัของ
เคร่ืองใช ้เพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บส่วนบุคคล 
หำ้มน ำส่ิงของท่ีไม่เสถียร (วตัถุหนกั ภำชนะท่ีมีน ้ำ) วำงบนเคร่ืองใช ้เพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บส่วนบุคคลซ่ึงเกิดจำกกำรตก
หล่น หรือไฟฟ้ำชอ็ตซ่ึงเกิดจำกกำรสัมผสักบัน ้ำ 

     เกบ็ใหห่้ำงจำกน ้ำ 
หำ้มใชน้ ้ำพรมหรือฉีดเคร่ืองท ำควำมเยน็ และไม่วำงเคร่ืองท ำควำมเยน็ในท่ีท่ีอำจมีกำรพรมน ้ ำ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ
ฉนวนไฟฟ้ำของเคร่ืองใชห้รือแมก้ระทัง่ไฟฟ้ำชอ็ตหรือไฟไหม ้

     หำ้มท ำควำมเสียหำยต่อวงจรกำรท ำควำมเยน็เน่ืองจำกมีสำรท ำควำมเยน็ประเภทติดไฟประกอบอยู่ 
กำรซ่อมแซมเคร่ืองใชต้อ้งด ำเนินกำรโดยผูใ้หบ้ริกำรที่ไดรั้บอนุญำต 

     ถอดปลัก๊ไฟออก 
ก่อนกำรท ำควำมสะอำดหรือกำรดูแลรักษำ หรือในกรณีของควำมขดัขอ้งของเคร่ืองใชห้รือกำรปิดเคร่ือง โปรดถอดปลัก๊ไฟ
ของเคร่ืองท ำควำมเยน็ออก เม่ือถอดปลัก๊ไฟออกจำกเคร่ืองใช ้ให้รออย่ำงน้อย 5 นำทีก่อนท ำกำรเปิดใหม่ เพรำะกำรเปิด
บ่อยคร้ัง อำจท ำควำมเสียหำยแก่เคร่ืองอดัอำกำศได ้

     ตูแ้ช่แข็งเคร่ืองน้ีเป็นเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนส ำหรับเกบ็อำหำรเท่ำนั้น หำ้มเก็บเลือด ยำรักษำโรค ผลิตภณัฑ์ชีวภำพ หรือ
ผลิตภณัฑอ์ื่นไวใ้นเคร่ืองใช ้
เคล็ดลับกำรประหยดัพลังงำน 
ติดตั้งเคร่ืองใชใ้นหอ้งท่ีเยน็และแหง้พร้อมกบักำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ 
เม่ือติดตั้งเคร่ืองใช ้ตอ้งมีพื้นท่ีว่ำงอยำ่งนอ้ย 100 มม. เหนือดำ้นบน พื้นท่ีว่ำง 20 มม. ของแต่ละดำ้น และพื้นท่ีว่ำง 50 มม.  
ที่ดำ้นหลงัของตูแ้ช่แขง็เพื่อใหแ้น่ใจว่ำมีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ 
ใหอ้ำหำรอุ่นเยน็ลงก่อนที่จะน ำไปวำงในเคร่ืองใช ้
หำ้มเปิดประตูของเคร่ืองใชน้ำนเกินไปเม่ือน ำอำหำรเขำ้ในตูห้รือน ำอำหำรออกจำกตู ้เม่ือประตูเปิดโล่งในเวลำที่สั้นกว่ำ จะ
ท ำใหมี้น ้ำแขง็นอ้ยลง 
ท ำควำมสะอำดเคร่ืองควบแน่นภำยนอกที่ดำ้นหลงัของตูแ้ช่แขง็เป็นประจ ำ ฝุ่ นละอองจะเพิ่มกำรใชพ้ลงังำน 
หำ้มตั้งอุณหภูมิใหเ้ยน็ลงกว่ำท่ีจ  ำเป็น 
หำ้มปิดหรือกั้นช่องระบำยอำกำศ 
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ข้อควรระวัง 

กำรแช่แข็งและกำรเก็บอำหำรสด 

ควรเกบ็อำหำรไวใ้นช่องว่ำงระหว่ำงกลำง เพื่อใหอ้ำกำศเยน็หมุนเวียนรอบอำหำร 

ควรเกบ็อำหำรไวใ้นประเภทท่ีแตกต่ำงกนั เพื่อใหท่้ำนสำมำรถหำไดอ้ยำ่งสะดวกข้ึน 

ควรปิดผนึกอำหำรก่อนน ำไปเกบ็ไวใ้นตูแ้ช่แขง็ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสูญเสียน ้ำ กลิ่นอนัไม่พึงประสงค ์และกลิ่นแปลกปลอม 

ดำ้นนอกของบรรจุภณัฑ์ต้องมีลกัษณะแห้ง เพื่อป้องกันมิให้ถุงติดกนั วสัดุท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์ควรไร้กลิ่น ผนึกแน่นไม่ให้

อำกำศเขำ้ ไม่มีอนัตรำย และไม่มีพิษ 

เรำขอแนะน ำใหท่้ำนระบุขอ้มูลอำหำรดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือของอำหำร 

 น ้ำหนกัของสัดส่วน 

 ปริมำณ (จ ำนวนช้ิน) 

 วนัที่แช่แขง็ 

ดูแผนภำพแสดงภำยในของตูแ้ช่แข็งในเวลำท่ีจ ำกดัในกำรเกบ็อำหำรทัว่ไป (เป็นเดือน) 

   

 

 

 

 

1. หมอ้หุงตม้ ไอศกรีม ไส้กรอก ขนมปัง 

2. ปลำ กุง้ เน้ือแกะ ช้ินเน้ือสัตว ์

3. ผกั ผลไม ้เน้ือไก ่เน้ือววั 

อำหำรควรมีควำมสดใหม่ สุก และมีคุณภำพที่ดี 

ผกัและผลไมท่ี้สดใหม่ถำ้เป็นไปไดค้วรแช่แขง็ทนัทีหลงัจำกเกบ็เกี่ยว เพื่อรักษำสำรอำหำร โครงสร้ำง พื้นผิว สี และรสชำติ 

ในกรณีของเน้ือสัตวแ์ละเน้ือสัตวท่ี์ล่ำมำ ใหแ้ขวนท้ิงไวเ้ป็นระยะเวลำท่ีนำนพอสมควรก่อนน ำไปแช่แขง็ 

อำหำรร้อนควรท ำใหเ้ยน็ลงที่อุณหภูมิหอ้งก่อนน ำไปวำงไวใ้นตูแ้ช่แขง็ 

     น ำอำหำรในปริมำณท่ีจ ำเป็นออกจำกตูแ้ช่แขง็เท่ำนั้น อำหำรท่ีละลำยน ้ำแขง็แลว้ไม่สำมำรถน ำไปแช่แชง็อีกรอบได ้เวน้

แต่จะไดรั้บกำรท ำอำหำรมำก่อนแลว้ 

เพื่อให้มีกำรแข่แข็งไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ให้เลือกฟังก์ชัน่กำรแช่แข็งแบบเร็ว (ดูในบทฟังก์ชัน่กำรท ำงำน) 2 ชัว่โมงก่อนเก็บ

อำหำรสด 

     หำ้มวำงอำหำรสดไวใ้นตูแ้ช่แขง็ในปริมำณที่มำกเกินไป โปรดอำ้งอิงควำมจุของตูแ้ช่แขง็ 
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ก่อนกำรใช้งำน 

รำยละเอียด 

แผนภำพอำจแตกต่ำงจำกแบบของตูแ้ช่แข็งท่ีท่ำนเพิ่งซ้ือมำเพียงเล็กนอ้ย 

 

        (ขำตั้งที่ปรับไดพ้ร้อมกบัลอ้เลื่อนที่ดำ้นหลงั) 

ลิ้นชกัสำมำรถถอดออกไดเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีกำรเกบ็อำหำร 

สำรท ำควำมเยน็ R600a  

เคร่ืองใชน้ี้ประกอบดว้ยสำรท ำควำมเยน็ไม่สังเครำะห์ R600a ในปริมำณนอ้ยแต่สำมำรถติดไฟได  ้
     เม่ือเปิดหรือติดตั้งผลิตภณัฑ์ของท่ำน ให้ตรวจสอบดูว่ำท่อของวงจรสำรท ำควำมเยน็ไม่ไดรั้บควำมเสียหำยในระหว่ำง
กำรขนส่ง 
     สำรท ำควำมเยน็ท่ีร่ัวไหลอำจท ำใหเ้กิดกำรบำดเจ็บท่ีตำหรือท ำใหติ้ดไฟ 
     หอ้งส ำหรับกำรติดตั้งเคร่ืองใชต้อ้งมีอยำ่งนอ้ย 1 ลบ.ม. ต่อสำรท ำควำมเยน็ 8 กรัม สำมำรถหำปริมำณสำรท ำควำมเยน็
ในเคร่ืองใชไ้ดท้ี่แผ่นแบ่งระดบั (Rating plate) ที่ดำ้นหลงัของชุดเคร่ืองมือ (Unit) 
      เปิดช่องระบำยอำกำศในตูเ้คร่ืองหรือในโครงสร้ำงแบบบิวทอ์ินโดยปรำศจำกส่ิงกีดขวำง 

      หำ้มท ำควำมเสียหำยต่อวงจรกำรท ำควำมเยน็ 

      หำกท่ำนไม่แน่ใจประเภทของสำรท ำควำมเยน็ ให้ตรวจดูที่แผ่นแบ่งระดบั (Rating plate) ที่ดำ้นหลงัของชุดเคร่ืองมือ 

(Unit) 

 

เป็นอนัตรำยต่อทุกคนที่ไม่ใช่ผูใ้หบ้ริกำรที่ไดรั้บอนุญำตในกำรใหบ้ริกำรเคร่ืองใชเ้คร่ืองน้ี 

ในรัฐควีนส์แลนด์ - ผูใ้หบ้ริกำรที่ไดรั้บอนุญำตตอ้งถือใบอนุญำตท ำงำนที่เกี่ยวขอ้งกบัก๊ำซหรือเอกสำรอนุญำตส ำหรับสำร

ท ำควำมเยน็ประเภทไฮโดรคำร์บอน เพื่อใหบ้ริกำรหรือซ่อมแซมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรถอดฝำ 
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กล่องพิซซ่า 

ปฏิทินอาหารแช่แข็ง 

ฝาปิดภาชนะ 

ที่ท้าน ้าแข็ง 
(ไม่จ้าเป็น) 

ลิ นชัก 

ที่เก็บคุณภาพสูง 

ลิ นชักขนาดเล็ก 

ขาตั งที่ปรับได้ 



ก่อนกำรใช้งำน 

สภำพแวดล้อม 

ควรวำงตูแ้ช่แขง็ไวบ้นพื้นเรียบและแข็ง หำกเคร่ืองใชว้ำงไวบ้นแท่นวำง ตอ้งใชว้สัดุที่

เรียบแขง็และตำ้นทำนกำรติดไฟ หำ้มใชโ้ฟมบรรจุภณัฑเ์ป็นแท่นวำง หำกตูแ้ช่แขง็ไม่

สม ่ำเสมอเพียงเล็กนอ้ย ท่ำนสำมำรถปรับขำตั้งท่ีปรับไดข้องตูแ้ช่แข็งโดยหมุนตำมเข็ม

นำฬิกำหรือทวนเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่มหรือลดควำมสูงของตูแ้ช่แขง็ หำ้มวำงตูแ้ช่แข็งใน

ที่ที่ โดนแสงแดดโดยตรงหรือในที่ที่ โดนแหล่งควำมร้อนภำยนอก ซ่ึ งจะให้

ประสิทธิภำพสูงสุดของตูแ้ช่แข็ง ติดตั้งเคร่ืองใชใ้นท่ีท่ีมีอำกำศถ่ำยเทสะดวก และมีพื้นท่ีอย่ำงน้อย 100 มม. เหนือดำ้นบน 

20 มม. ของแต่ละดำ้น และ 50 มม. ที่ดำ้นหลงัของตูแ้ช่แขง็ 

หำ้มวำงตูแ้ช่แข็งไวใ้นท่ีช้ืนหรือในต ำแหน่งท่ีน ้ำอำจกระเดน็ใส่ ท  ำควำมสะอำดน ้ำท่ีกระเดน็ใส่หรือครำบและเชด็ใหแ้หง้

ดว้ยผำ้นุ่มทนัทีเพื่อป้องกนัสนิม 

หำ้มวำงตูแ้ช่แขง็ไวใ้นที่ท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำเกินไป (ต ่ำกว่ำ 5 องศำเซลเซียส) หำ้มเดินเคร่ืองตูแ้ช่แขง็ขำ้งนอก  

 

กำรจัดเตรียมก่อนใช้งำน 

ถอดช้ินส่วนบรรจุภณัฑ ์ฐำนโหม และะอุปกรณ์เสริมท่ียดึดว้ยเทปกำวออกใหห้มด  

วำงตูแ้ช่แขง็ไวใ้นต ำแหน่งท่ีตั้ง (โปรดอำ้งอิงสภำพแวดลอ้มในกำรวำง) 

ท ำควำมสะอำดขำ้งในและขำ้งนอกตูแ้ช่แขง็ก่อนใชง้ำน (โปรดอำ้งอิงกำรละลำยน ้ำแขง็และกำรท ำควำมสะอำด) 

หลงัจำกท่ีเคร่ืองใชไ้ดรั้บกำรปรับระดบัและท ำควำมสะอำดแลว้ ใหท้ิ้งไว ้10-30 นำทีก่อนเปิดสวิตชแ์หล่งจ่ำยไฟ 
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ฟังก์ช่ันกำรท ำงำน 

แผงควบคุม 

 

 C ไอคอนแสดงอุณหภูมิแช่แข็ง 
 D ไอคอนฟังกช์ัน่ประหยดัพลงังำน 
 E ไอคอนกำรแช่แขง็แบบเร็ว 
 F ไอคอนตวับ่งช้ีสัญญำณเตือน 
 G ไอคอนระบบลอ็คป้องกนัเดก็ (Child lock)  
 A2 ปุ่มตั้งอุณหภูมิ 
 A3 ปุ่มเลือกฟังก์ชัน่ (ประหยดัพลงังำน/แช่แขง็แบบเร็ว/ 
  สัญญำณเตือน/ระบบลอ็คป้องกนัเดก็) 
 A4 ปุ่ มตกลง / ปุ่ มเปิดปิด 

 

กำรเปิดเคร่ือง 

เสียบปลัก๊เขำ้กบัเตำ้รับท่ีผนงัและเปิดสวิตชแ์หล่งจ่ำยไฟ ในขณะน้ีหนำ้จอ (C) จะแสดงอุณหภูมิที่แทจ้ริงภำยในตูแ้ช่แขง็ 

ไฟสัญญำณเตือน (F) และสัญญำณเสียงจะแสดงว่ำอุณหภูมิภำยในตูแ้ช่แข็งเยน็ไม่พอส ำหรับกำรเก็บอำหำร กดปุ่ม A3 เพื่อ

เลือกฟังกช์ัน่ "สัญญำณเตือน" จำกนั้นกดปุ่ม A4 ท่ำนจะสำมำรถปิดสัญญำณเสียงได ้แต่ไฟสัญญำณเตือนจะเปิดจนกระทัง่ 

ตูแ้ช่แข็งมีอุณหภูมิ 0 องศำเซลเซียส เม่ือหน้ำจอแสดงอุณหภูมิ 0 องศำเซลเซียส สถำนะกำรแจ้งเตือนจะหยุดลงโดย

อตัโนมติั และตูแ้ช่แขง็จะมีควำมพร้อมในกำรเกบ็อำหำร 

ตรวจสอบแผงควบคุม: 

แตะที่ปุ่ มใดกไ็ดบ้นหนำ้จอ และตรวจดูว่ำไอคอนแสดงอุณหภูมิและไอคอนที่เลือกสำมำรถส่องแสงสว่ำงไดห้รือไม่ 

ตั้งอุณหภูมิ: 

ในกำรตั้งอุณหภูมิ ให้กดปุ่ม A2 ในระหว่ำงที่ท  ำกำรตั้งค่ำอุณหภูมิ จ  ำนวนสองต ำแหน่งบนหนำ้จอจะแสดงค่ำท่ีตั้งในโหมด

กระพริบ กดปุ่ม A2 อีกคร้ังเพื่อเลื่อนดูกำรตั้งค่ำ ผลิตภณัฑส์ำมำรถตั้งค่ำไดต้ั้งแต่ -14 องศำเซลเซียส ถึง -26 องศำเซลเซียส 

หำกไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ บนปุ่มตกลงภำยใน 5 วินำที ค่ำท่ีตั้งไวจ้ะถูกจดัเกบ็โดยอตัโนมติั 

หลงัจำกท่ีไดต้ั้งค่ำอุณหภูมิแลว้ หนำ้จอจะกลบัไปแสดงอุณหภูมิท่ีแทจ้ริง 

อุณหภูมิท่ีตั้งค่ำโดยผูผ้ลิต คือ -18 องศำเซลเซียส 

ฟังกช์ัน่ของปุ่มเปิดปิด: 

กดปุ่ม A4 เป็นเวลำ 5 วินำทีเพื่อปิดตูแ้ช่แขง็ กดปุ่มอีกคร้ังเป็นเวลำ 5 วินำทีเพื่อเปิดตูแ้ช่แขง็ 

     ก่อนด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดใดๆ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดถ้อดปลัก๊ตูแ้ช่แขง็ออกจำกแหล่งจ่ำยไฟโดยกำรดึงออกจำก

ปลัก๊ กำรปิดเคร่ืองใชโ้ดยกดปุ่มเปิดปิดนั้นไม่เพียงพอ 
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ฟังก์ช่ันกำรท ำงำน 

ฟังก์ช่ันกำรท ำงำนของตู้แช่แข็ง 

กำรแช่แข็งแบบเร็ว: กดปุ่ม A3 เพื่อเลือกฟังกช์ัน่ "S.FRZ" จำกนั้นกดปุ่ม A4 ซ่ึงจะท ำใหฟั้งกช์ัน่กำรแช่แขง็แบบเร็วท ำงำน 
ไอคอนกำรแช่แขง็แบบเร็ว (E) จะสว่ำงข้ึนเพื่อแสดงว่ำฟังกช์ัน่น้ีก  ำลงัท ำงำน 
แสงจะส่องสว่ำงจนกระทัง่ปิดสวิตชฟั์งกช์ัน่กำรแช่แขง็แบบเร็ว 
หำกท่ำนมีอำหำรที่จะท ำกำรแช่แข็งคร้ังหน่ึงในปริมำณมำก แนะน ำใหเ้ปิดฟังกช์ัน่น้ีเป็นเวลำ 20 ชัว่โมงก่อนน ำอำหำรใส่ตู้
แช่แข็ง ฟังก์ชัน่น้ีจะหยุดท ำงำนโดยอตัโนมติัหลงัจำก 56 ชั่วโมงหรือเม่ือกดสวิตช์ปิดดว้ยตนเอง กำรใชพ้ลงังำนจะมีค่ำ
เพิ่มข้ึนเม่ือเปิดฟังกช์ัน่น้ี 

ฟังก์ช่ันประหยัดพลังงำน: เม่ือหน้ำจอปลดล็อค ให้กดปุ่ ม A3 เพื่อเลือกฟังก์ชัน่ "ECO" จำกนั้ นกดปุ่ม A4 ซ่ึงจะท ำให้
ฟังกช์ัน่ประหยดัพลงังำนท ำงำน ตูแ้ช่แขง็จะรักษำอุณหภูมิไวท้ี่ -18 องศำเซลเซียส ถึง -14 องศำเซลเซียส หำกตั้งค่ำอุณหภูมิ
ไวท้ี่ -19 องศำเซลเซียสหรือต ่ำกว่ำ เคร่ืองจะตั้งค่ำเป็น -18 องศำเซลเซียสโดยอตัโนมติัเม่ือเปิดฟังกช์ัน่ประหยดัพลงังำน 
หำกฟังกช์ัน่น้ีท  ำงำน ไฟท่ีไอคอน D จะสว่ำงข้ึนจนกว่ำจะกดสวิตชปิ์ดดว้ยตนเอง 
ท่ำนสำมำรถกดปุ่ม A3 เพื่อเลือกฟังกช์ัน่ "ECO" จำกนั้นกดปุ่ม A4 เพื่อปิดฟังกช์ัน่ 
ฟังกช์ัน่ประหยดัพลงังำนและฟังกช์ัน่กำรแช่แขง็แบบเร็วไม่สำมำรถใชง้ำนพร้อมกนัได ้

กำรท ำงำนทั่วไป: เม่ืออุณหภูมิถูกตั้งในช่วง -23 องศำเซลเซียส ถึง -26 องศำเซลเซียส และหลงัจำกที่ตูแ้ช่แข็งท ำงำนเป็น
ระยะเวลำ 56 ชัว่โมง เคร่ืองจะกลบัไปท่ีอุณหภูมิ -22 องศำเซลเซียสโดยอตัโนมติั เพื่อประหยดัพลงังำนและเพื่อถนอม
อำหำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ อำหำรธรรมดำสำมำรถเกบ็รักษำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพที่อุณหภูมิ -18 องศำเซลเซียสหรือ
ต ่ำกว่ำ กำรตั้งอุณหภูมิต ่ำเกินไปจะเพิ่มกำรใชไ้ฟฟ้ำ (ฟังกช์ัน่น้ีไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดใชง้ำนดว้ยตนเอง) 

ระบบล็อคป้องกันเด็ก: เม่ือหนำ้จอปลดลอ็ค ใหก้ดปุ่ ม A3 เพื่อเลือกฟังกช์ัน่ระบบลอ็คป้องกนัเดก็ จำกนั้นกดปุ่ม A4 ซ่ึงจะ
ท ำใหฟั้งกช์ัน่ระบบลอ็คป้องกนัเดก็ท ำงำน ปลดลอ็ค: แตะที่ปุ่ มใดกไ็ดบ้นหนำ้จอ หนำ้จอและปุ่ มระบบลอ็คป้องกนัเดก็จะ
สว่ำงข้ึน แลว้จึงกดปุ่ม A3 ปุ่ มระบบลอ็คป้องกนัเดก็จะกระพริบ และเม่ือกดปุ่ ม A4 หนำ้จอจะปลดลอ็ค 
เม่ือหนำ้จอลอ็ค ปุ่ ม A2 จะไม่มีผลใดๆ  ไอคอนระบบลอ็คป้องกนัเดก็จะท ำงำนกต่็อเม่ือกดปุ่ ม A3 เท่ำนั้น หลงัจำกนั้น ปุ่ ม 
A4 จะไม่ท ำงำน 

สัญญำณเตือน 

สัญญำณเตือนอุณหภูมิ: หำกอุณหภูมิภำยในตูแ้ช่แขง็มีค่ำมำกกว่ำ 0 องศำเซลเซียส เสียงเตือนเป็นระยะและไฟกระพริบที่
ปุ่ ม F จะแสดงสัญญำณเตือนอุณหภูมิ หนำ้จอจะแสดงรหสั HH ใหท้่ำนเห็น 
หลงัจำกที่หนำ้จอปลดลอ็ค ใหก้ดปุ่ม A3 เพื่อเลือกฟังกช์ัน่ “สัญญำณเตือน” จำกนั้นกดปุ่ม A4 ซ่ึงมีควำมเป็นไปไดท้ี่จะหยุด
เสียงเตือนเป็นระยะ แต่สถำนะสัญญำณเตือนจะยงัคงมีอยูจ่นกระทัง่อุณหภูมิภำยในเยน็ลงต ่ำกว่ำ 0 องศำเซลเซียส 

สัญญำณเตือนประตู: หำกประตูถูกเปิดท้ิงไว้เป็นเวลำ 60 วินำที สถำนะจะไดรั้บกำรแจ้งเตือนโดยเสียงเตือนเป็นระยะ 
สถำนะสัญญำณเตือนจะหยุดลงโดยกำรปิดประตู หรือโดยกำรกดปุ่มเลือกฟังก์ชัน่สัญญำณเตือนและกดปุ่มตกลง แต่ใน
กรณีท่ีสองน้ี สถำนะสัญญำณเตือนจะเร่ิมใหม่อีกคร้ังหลงัจำกเวลำผ่ำนไป 120 วินำทีหำกประตูยงัคงเปิดอยู ่
ในขณะน้ี โปรดตรวจสอบตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี: (1) ประตูปิดและเปิดดีหรือไม่ (2) ประตูถูกเปิดออกบ่อยคร้ังหรือประตู
เปิดคำ้งไวเ้ป็นเวลำนำนเกินไปหรือไม่ (3) วำงอำหำรในปริมำณท่ีมำกเกินไปในคร้ังเดียว หำกสภำพดงักล่ำวยงัคงเกิดข้ึน 
ท่ำนสำมำรถยกเลิกสัญญำณเตือนได ้จนกว่ำอุณหภูมิภำยในตูแ้ช่แข็งลดลงเหลือ 0 องศำเซลเซียสหรือต ่ำกว่ำ รหัส  HH ที่
แสดงอยูจ่ะยงัคงแสดงต่อไป 
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ฟังก์ช่ันกำรท ำงำน 

กำรติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตั้งผลิตภัณฑ์เคร่ืองน้ีด้วยพื้นท่ีว่ำงเหนือผลิตภัณฑ์ 100 มม. พื้นท่ีว่ำง 20 มม. ของแต่ละด้ำน และพื้นท่ีว่ำง 50 มม.  

ที่ดำ้นหลงัผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงจะท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำผลิตภณัฑมี์กำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอและจะท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

หำ้มวำงผลิตภณัฑบ์นพื้นท่ีปูพรม มีควำมยดืหยุน่มำกเกินไป ไม่คงที ่หรือไดรั้บควำมเสียหำยจำกควำมช้ืนไดง่้ำย 
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ฟังก์ช่ันกำรท ำงำน 

ข้อมูลกำรใช้งำน 

1. ประตูชั้นบน 

ในกำรเปิดประตูชั้นบน ใหย้กประตูข้ึนเลก็นอ้ยและกลบัดำ้นในออกมำ 

เปิดประตูชั้นวำงของเพื่อน ำอำหำรวำงไวใ้นชั้น 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำประตูชั้นวำงของอยู่ในต ำแหน่งปิดก่อนท่ีจะปิดประตูตู้แช่แข็ง  

เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเ้กิดควำมเสียหำย 

2. กำรถอดลิ้นชกั 

ดึงลิ้นชกัออกอยำ่งเตม็ท่ี จำกนั้นยกลิ้นชกัข้ึนเพียงเลก็นอ้ยเพื่อถอดออก 

3. ลิ้นชกัเกบ็ของคุณภำพสูง 

ดึงลิ้นชกัเกบ็ของคุณภำพสูงออกอยำ่งเตม็ท่ี ยกและดึงรำงเลื่อนแบบเทเลสโคปิคออกมำ 

หมำยเหตุ: ลิ้นชกัขนำดใหญ่บำงรุ่นติดตั้งดว้ยโครงสร้ำงแบบเลื่อนได ้ในกำรถอดลิ้นชกั ให้ยกที่ดำ้นหลงัเพียงเล็กนอ้ยและ

เลื่อนลิ้นชกัออกไป 

 

 

 

 

 

4. เคร่ืองท ำน ้ำแขง็ 

บำงรุ่นติดตั้งดว้ยระบบท ำน ้ำแขง็ดว้ยมือ รวมทั้งถำดน ้ำแขง็พร้อมกบัเคร่ืองก ำจดัน ้ำแขง็

และถงัน ้ำแขง็ 

5. กำรถอดถำดน ้ำแขง็ 

ท ำควำมสะอำดและเติมน ้ำ ประกอบถำดน ้ำแขง็ใหม่บนที่รองรับ 

รอสักสองสำมชัว่โมงใหก้อ้นน ้ำแขง็ละลำย จำกนั้นใหห้มุนลูกบิดเพื่อบีบใหก้อ้นน ้ำแขง็

ออกมำ 

กอ้นน ้ำแขง็จะร่วงลงสู่ภำชนะใส่น ้ำแขง็โดยตรง 

6. มีช่องเกบ็ของในประตูของตูแ้ช่แขง็ที่ท  ำเคร่ืองหมำยว่ำ ‘พิซซ่ำ’ ช่องเกบ็ของน้ีออกแบบมำส ำหรับวำงพิซซ่ำหรือส่ิงของ

อื่นๆ ที่มีขนำดเท่ำกนั 
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ฟังก์ช่ันกำรท ำงำน 

I กำรถอดประตู: 
   ถอดประตูออกทำงดำ้นขวำ 
   (กำรแสดงภำพทั้งหนำ้) 

ถอดสำยไฟออกและน ำของออก
จำกเคร่ืองใชใ้ห้หมดก่อนที่ท่ำนจะ
เร่ิมด ำเนินกำร 

1, 
1.1 
ใชไ้ขควงหวัแบนถอดฝำครอบบำนพบัดำ้นขวำ จำกนั้นแยก
ส่วนปลำยที่เช่ือมต่อกบัดำ้นบนของบำนพบัออก 
1.2 
ใชไ้ขควงหวัแฉกคลำยสลกัเกลียวของบำนพบั ถอดบำนพบั
ดำ้นบนออก 
1.3 
เลื่อนชุดประกอบประตูข้ึนเพื่อน ำชุดประกอบประตูออก 
2, 
2.1 
ใช้ไขควงหัวแบนแยกฝำครอบขนำดเล็กที่ด้ำนซ้ำยของตู้ 
ติดตั้งลงในรูดำ้นขวำของตู ้
2.2 
ถอดหน้ำกำกฝำครอบท่ีด้ำนหน้ำของตู้ จำกนั้ น ดึงสำย 
สัญญำณไปทำงดำ้นซ้ำยของตู ้
2.3 
วำงสำยสัญญำณในร่องของหน้ำกำกฝำครอบดำ้นหนำ้ และ
ยดึสำยเขำ้กบัหนำ้กำกฝำครอบดำ้นหนำ้ 
3, 
3.1 
ถอดปลอกยึดเพลำที่ติดอยู่กบับำนพบัดำ้นขวำ และถอดฝำ
ครอบท่ีดำ้นซ้ำยของประตูออก 
3.2 
กดสำยสัญญำณที่ดำ้นขวำของประตูเขำ้ไปในร่องสำยแผ่น
เหลก็ที่ใชป้ระดบั และปิดฝำครอบ 
3.3 
ดึงสำยสัญญำณออกจำกร่องที่ด้ำนซ้ำยของประตู และดัน
สำยเขำ้ไปในปลอกยึดเพลำที่ติดอยู่กบับำนพบั จำกนั้นวำง
สำยไวใ้นร่องสำยแผ่นเหลก็ที่ใชป้ระดบั 

4, 
4.1 
ถอดกนัชนเหล็กดำ้นขวำงที่ดำ้นขวำของชุดประกอบประตู 
จำกนั้ นติดตั้งในท่ีต ำแหน่งท่ีเหมือนกันที่ด้ำนซ้ำยของชุด
ประกอบประตู 
4.2 
ใชข้ควงหวัแฉกถอดบำนพบัดำ้นล่ำง 
5, 
ก. ใชป้ระแจหรือคีมถอดเพลำที่ติดอยูก่บับำนพบั และยดึติด
กบัรูดำ้นซ้ำยของบำนพบั 

ข. ใชไ้ขควงหัวแบนถอดสลกัเกลียวที่อยู่ดำ้นซ้ำยของตวัตู ้
และยึดติดกับสลักเกลียวที่ด้ำนขวำของตู้ ยึดบำนพับ
ดำ้นล่ำงที่ดำ้นซ้ำย 

6, 
6.1 
ติดตั้งชุดประกอบประตูเขำ้กบัเพลำในชุดประกอบช่องเก็บ
ของ 
7, 
7.1 
น ำบำนพับเสริมและฝำครอบบำนพับออกจำกลิ้นชักตู้แช่
แขง็ น ำบำนพบัและฝำครอบบำนพบัท่ีถอดแลว้ซ่ึงมำพร้อม
กบัผลิตภณัฑใ์ส่ลงในถุง และเกบ็ไว ้
7.2 
ใส่บำนพบัเขำ้ในรูดำ้นซ้ำยของประตู จำกนั้นใชส้ลกัเกลียว
เพื่อยึดบำนพับ และกลบสลักเกลียวโดยวำงปะเก็นไว้ใต้
สลกัเกลียว 
7.3 
เช่ือมส่วนปลำยของตู้เข้ำกับส่วนปลำยของชุดประกอบ
ประตู จำกนั้นยดึฝำบำนพบัเขำ้ดว้ยกนั 
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ฟังก์ช่ันกำรท ำงำน 

II 
ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเปลี่ยนที่จับ: ตำมโครงร่ำงที่แตกต่ำง
กนั (รูปภำพแตกต่ำงกนั) 
 

 

ที่จบัแบบช่วยเหลือ (รูปภำพที่ 1) 
ก.  ใชไ้ขควงงดัฝำครอบที่จับดำ้นบน ถอดสลกัเกลียวออก 

สองตวั จำกนั้นจึงถอดท่ีจบั 
ข.  ใชไ้ขควงงดัสลกัเกลียวตวัหนอนที่ดำ้นขวำของตวัประตู  

ไขสลกัเกลียวตวัหนอนไปทำงดำ้นซ้ำยและยดึกบัรูสลกั
เกลียว ยดึที่จบัไวท้ี่ดำ้นขวำและประกอบฝำครอบ 

 
 

 
 

ที่จบัแบบธรรมดำ (รูปภำพที่ 2) 
ก.  ใชไ้ขควงงดัฝำครอบที่จบัดำ้นบน ถอดสลกัเกลียวออก 

สองตวั จำกนั้นจึงถอดท่ีจบั 
ข.  ใช้ไขควงงัดสลักเกลียวตัวหนอนที่ด้ำนขวำของตัว

ป ร ะ ตู  
ไขสลกัเกลียวตวัหนอนไปทำงดำ้นซ้ำยและยดึกบัรูสลกั
เกลียว 

ค.  ยดึที่จบัไวท้ี่ดำ้นขวำและใส่ฝำครอบ 
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กำรดูแลรักษำ 

กำรละลำยน ้ำแข็งและกำรท ำควำมสะอำด 

กำรละลำยน ้ ำแข็งของตูแ้ช่แข็ง: ตู้แช่แข็งจะละลำยน ้ ำแข็งโดยอตัโนมัติ 

ไม่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรดว้ยมือ 

กำรท ำควำมสะอำด: ควรท ำควำมสะอำดเคร่ืองใชเ้ป็นประจ ำเพื่อป้องกนั

กลิ่นอำหำร 

ถอดปลัก๊ไฟก่อนท ำควำมสะอำดตูแ้ช่แขง็ 

ท ำควำมสะอำดตูแ้ช่แข็งดว้ยผำ้นุ่มหรือฟองน ้ ำดว้ยน ้ ำอุ่นและผงซักฟอก

แบบอ่อน 

เชด็หยดน ้ำบนพื้นผิวตูเ้ยน็ใหแ้หง้ดว้ยผำ้แหง้ 

รักษำขอบยำงประตูใหส้ะอำดอยูเ่สมอ 

     ตูแ้ช่แขง็มีน ้ ำหนักท่ีหนักมำก เม่ือท่ำเคลื่อนยำ้ยตูเ้พื่อท ำควำมสะอำด

หรือซ่อมแซม ตอ้งดูแลมิให้ท  ำควำมเสียหำยต่อพื้น ยกตู้แช่แข็งข้ึนใน

ระหว่ำงท ำกำรเคลื่อนย ้ำย ห้ำมเคลื่อนยำ้ยตู้แช่แข็งโดยกำรดัน เพื่อ

หลีกเลี่ยงควำมเสียหำยต่อพื้น 

     ห้ำมพรมหรือฉีดน ้ ำที่ตู ้แช่แข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยต่อตู้และ

ส่วนประกอบท่ีเป็นไฟฟ้ำ 

     หำ้มท ำควำมสะอำดดว้ยแปรงแขง็ แปรงลวด หรือสำรเคมี 

     เม่ือท ำควำมสะอำดหนำ้จอและส่วนประกอบท่ีเป็นไฟฟ้ำอื่นๆ ใหใ้ชผ้ำ้แหง้ 

กำรหยดุใช้งำน 

หำกตูแ้ช่แขง็จะไม่ไดใ้ชง้ำนเป็นระยะเวลำนำน โปรดถอดปลัก๊สำยไฟและท ำควำมสะอำดดว้ยวิธีดงักล่ำวขำ้งตน้ 

เปิดประตูตูแ้ช่แขง็เม่ือไม่ไดใ้ชง้ำน เพื่อป้องกนัเช้ือรำท่ีจะก่อตวัในช่องเกบ็ของและท ำใหเ้กิดกลิ่นอนัไม่พึงประสงค ์

     เพื่อรับประกนัอำยกุำรใชง้ำนของเคร่ืองใช ้แนะน ำใหไ้ม่ตอ้งปิดตูแ้ช่แขง็ เวน้แต่จะมีควำมจ ำเป็น 

กำรเคล่ือนย้ำยตู้แช่แข็ง 

ปิดเคร่ืองและถอดปลัก๊ตูแ้ช่แขง็ 

น ำอำหำรทั้งหมดออกจำกตูแ้ช่แขง็ 

ยดึลิ้นชกัและส่วนอื่นๆ ท่ีเคลื่อนท่ีไดใ้นตูแ้ช่แขง็ดว้ยเทปกำว 

ปิดประตูและรัดดว้ยเทปกำว ซ่ึงจะท ำใหป้ระตูไม่เปิดออกเม่ือท ำกำรเคลื่อนยำ้ย 

ห้ำมเอียงตู้แช่แข็งมำกกว่ำ 45 องศำ (ท ำมุมกับแนวตั้ ง) เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยต่อระบบท ำควำมเย็นเม่ือท ำกำร

เคลื่อนยำ้ยตูแ้ช่แขง็ 

     หำ้มวำงตูแ้ช่แขง็ในแนวนอนทีด่ำ้นขำ้ง ดำ้นหนำ้ หรือดำ้นหลงัของตู ้
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กำรแก้ไขปัญหำ 

ก่อนเรียกใช้บริกำร โปรดอ่ำนตำรำงกำรแกไ้ขปัญหำดงัต่อไปน้ีเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสำมำรถประหยดัทั้งเวลำและเงินของท่ำน 
ตำรำงประกอบไปดว้ยปัญหำ ยกเวน้ปัญหำท่ีเกิดจำกขอ้บกพร่องในทกัษะกำรท ำงำนของช่ำงหรือวสัดุของตูแ้ช่แขง็ 

ปัญหำ สำเหตุ กำรแก้ไข 
กำรท ำงำนของตู้แช่แข็ง 
เคร่ืองอัดอำกำศไม่
ท ำงำน 
 
 

ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นช่วงละลำยน ้ ำแช็ง 
ตู้แ ช่ แข็งไม่ ได้เสี ยบปลั๊ก เข้ำกับ
ปลัก๊ไฟ 
ผลิตภณัฑถ์ูกปิดเคร่ืองอยู ่

▪ เป็น เร่ืองปกติส ำหรับตู้แช่แข็ง ท่ีละลำยน ้ ำแข็งโดย
อตัโนมติั 

▪ ตรวจสอบดูวำ่ปลัก๊ เตำ้รับ หรือฟิวส์ไดร้ับควำมเสียหำย
หรือไม่ 

▪ กดปุ่มเปิดปิดหรือหมุนหน้ำปัดเพื่อเปิดเคร่ืองตู้แช่แข็ง
อีกคร้ัง 

ตูแ้ช่แข็งท ำงำนบ่อย
ห รื อ ท ำ ง ำน เป็ น
ระยะเวลำนำน 
 
 
 

อุณหภูมิภำยในหรือภำยนอกมีค่ำสูง 
▪ ตู้แ ช่ แข็ งถู ก ปิ ด เค ร่ื อ ง เป็ น

ระยะเวลำหน่ึง 
▪ ประตูถูกเปิดออกบ่อยเกินไป

หรือเป็นระยะเวลำนำนในคร้ัง
หน่ึง 

▪ ประตูหรือตูแ้ช่แขง็ปิดไม่สนิท 
▪ ตั้งอุณหภูมิต ่ำเกินไป 
▪ ปะเก็นประตูสกปรก สึกหรอ 

แตก หรือไม่เขำ้คู่ 
▪ เคร่ืองควบแน่นสกปรก 

▪ ในกรณีน้ี เป็นเร่ืองปกติส ำหรับตูแ้ช่แขง็ท่ีจะท ำงำนนำน
ข้ึน 

▪ โดยปกติ ตูแ้ช่แขง็ใชเ้วลำ 6 ถึง 12 ชัว่โมงในกำรท ำให้
เยน็ลงอยำ่งเตม็ท่ี 

▪ อำกำศอุ่นจะเขำ้ไปในตูแ้ช่แขง็และท ำให้ตูเ้ร่ิมท ำงำน
บ่อยข้ึน กรุณำอยำ่เปิดประตูออกบ่อยคร้ังมำกเกินไป 

▪ ตรวจสอบให้แน่ใจวำ่ตูแ้ช่แขง็ตั้งอยูใ่นระดบัพื้น และไม่
มีอำหำรหรือภำชนะขดัประตูไว ้

▪ ตั้งอุณหภูมิสูงข้ึนจนกวำ่ตูแ้ช่แขง็จะมีอุณหภูมิท่ีน่ำพอใจ 
▪ ท ำควำมสะอำดหรือเปล่ียนปะเกน็ประตูใหม่ รอยร่ัวท่ี

ปะเกน็ประตูอำจท ำให้ตูแ้ช่แขง็ใชเ้วลำท ำงำนมำกข้ึน 
เพื่อรักษำอุณหภูมิท่ีตอ้งกำร 

▪ ท ำควำมสะอำดเคร่ืองควบแน่นท่ีดำ้นหลงัของผลิตภณัฑ์ 
อณุหภูมิอุ่น 
อุณหภูมิอุ่นภำยใน
ผลิตภณัฑ ์
 
 

ประตูถูกเปิดออกบ่อยเกินไปหรือ
เป็นระยะเวลำนำนเกินไปในแต่ละ
คร้ัง 
▪ ตั้งอุณหภูมิอุ่นเกินไป 
▪ ประตูปิดไม่สนิท 
▪ เคร่ืองควบแน่นสกปรก 

อำกำศอุ่นจะเข้ำสู่ ตู้เย็นเม่ือใดก็ตำมท่ีประตูถูกเปิดออก 
พยำยำมเปิดประตูใหน้อ้ยลงเท่ำท่ีจะสำมำรถท ำไปได ้
▪ ตั้งอุณหภูมิใหม่ 
▪ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำตูแ้ช่แข็งตั้งอยู่ในระดบัพื้น และ 

ไม่มีอำหำรหรือภำชนะขดัมิใหป้ระตูปิดสนิท 
▪ ท ำควำมสะอำด เคร่ืองควบแน่น ท่ี ด้ำนหลังของ

ผลิตภณัฑ ์
น ้ำ / ควำมช้ืน / น ้ำแข็งบนพืน้ผิวด้ำนนอกของตู้แช่แข็ง 
ควำมช้ืนสะสมบน
พื้นผิวดำ้นนอกของ
ตูแ้ช่แขง็ 

อำกำศช้ืน 
▪ ประตูปิดไม่สนิท ซ่ึงท ำให้เกิด

กำรควบแน่นของอำกำศเยน็ 
ในตูแ้ช่แขง็และอำกำศอุ่น 
ดำ้นนอก 

เป็นเร่ืองปกติส ำหรับอำกำศช้ืน 
ควำมช้ืนจะลดลงเม่ือควำมช้ืนลดลง (ซ่ึงสำมำรถเป็นไปตำม
ช่วงเวลำ) 
▪ ตรวจสอบให้แน่ใจวำ่พื้นมีควำมเรียบ และไม่มีอำหำร

หรือภำชนะขดัประตู ปิดประตูใหส้นิท  
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กำรแก้ไขปัญหำ 

ปัญหำ สำเหตุ กำรแก้ไข 
กล่ินอันไม่พึงประสงค์ในตู้แช่แข็ง 
ภ ำย ใน ขอ งตู้ แ ช่
แขง็สกปรก 
 
 

ภำยในของตู้เย็นจ ำ เป็นต้องท ำ
ควำมสะอำด 
▪ อำหำรท่ีมีกลิ่นแรงถูกเก็บไว้

ในตูแ้ช่แขง็ 

ท ำควำมสะอำดภำยในของตู้แช่แข็ง (โปรดอ้ำงอิงกำร
ละลำยน ้ำแขง็และกำรท ำควำมสะอำด) 

หำกท่ำนได้ยนิ 
เสียงเตือน 
 
 

ประตูตูแ้ช่แขง็ถูกเปิดออก 
▪ อุณหภูมิในตูแ้ช่แขง็สูงเกินไป 
▪ บำงช้ินส่วนอำจได้รับควำม

เสียหำย 

ปิดประตูหรือปิดสัญญำณเตือนดว้ยมือ 
▪ เป็นเร่ืองปกติของสัญญำณเตือนท่ีจะดงัข้ึนเม่ือเร่ิมใช้

งำนหรือเม่ือเกบ็อำหำรเป็นคร้ังแรก ท่ำนสำมำรถปิด
สัญญำณเตือนไดด้ว้ยมือ 

▪ ติดต่อผูใ้หบ้ริกำรที่ไดรั้บอนุญำต 
เสียงผิดปกติ 
 
 

ตูแ้ช่แขง็ไม่ไดต้ั้งอยูใ่นระดบั 
▪ ตูแ้ช่แข็งสัมผสักบัส่ิงของท่ีอยู่

รอบๆ 

ปรับขำตั้งใหตู้เ้ยน็อยูใ่นระดบั 
▪ น ำส่ิงของท่ีอยูร่อบๆ ออก 

เสี ยงเบำคล้ำยกับ
เสียงน ้ำไหล 
 
 

เป็นเสียงของระบบท ำควำมเยน็ เป็นเร่ืองปกติ 

ควำมร้อนของตู ้
 
 

ระบบท ำควำมเยน็ก  ำลงัท ำงำน เพื่อป้องกนักำรควบแน่นและเป็นเร่ืองปกติ 

 

ป้ำยประจ ำเคร่ือง 

ป้ำยประจ ำเคร่ืองตั้งอยูภ่ำยในช่องเกบ็ของตูแ้ช่แขง็ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ดำ้นซ้ำยล่ำง 

ป้ำยประจ ำเคร่ืองใหข้อ้มูลที่ส ำคญัเกี่ยวกบัเคร่ืองใชแ้ละตอ้งไม่ท ำกำรเปลี่ยนหรือถอดออก 

ควำมจุที่ถูกตอ้งและกำรใชไ้ฟฟ้ำตำมอตัรำที่ระบุไวใ้นป้ำยประจ ำเคร่ืองเป็นไปตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวขอ้ง 
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