
คูมือการใชงาน

ตูแชเย็นแสดงสินคา

LC-132

TH

TH สารบัญ

ขอมูลดานความปลอดภัย..............................................................................................6

คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย.......................................................................................9

การดูแลรักษา................................................................................................................13

อุปกรณที่จัดให...............................................................................................................15

สวนตางๆ ของตัวเครื่อง.............................................................................................16

การติดตั้ง.........................................................................................................................17

การใชงาน.......................................................................................................................19

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน...................................................................................22

ชิ้นสวนอุปกรณ.............................................................................................................23

การดูแลรักษา และการทําความสะอาด.................................................................25

การแกไขปญหา.............................................................................................................25

ขอมูลทางเทคนคิ...........................................................................................................28

การบริการหลังการขาย...............................................................................................29



THขอมูลดานความปลอดภัย ขอมูลดานความปลอดภัยTH

ตูแชรุนนี้มีไวสําหรับการจัดเก็บเครื่องดื่มโดยเฉพาะ กอนเปดใชงานตูแชเปนครั้งแรก 
โปรดอานคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยตอไปนี้:

คําเตือน!

กอนใชงานครั้งแรก

การติดตั้ง

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีรองรอยความเสียหายจากการขนสง

แกะบรรจุภัณฑออกทั้งหมด และนําไปเก็บใหพนมือเด็ก หรือกําจัดทิ้งดวยวิธีการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

โปรดรออยางนอยสองชัว่โมงกอนตดิตัง้ตูแช เพ่ือใหแนใจวาวงจรของสารทาํความเยน็อยูในสภาวะ
พรอมทํางานอยางเต็มที่

ตองใชคนในการติดตั้งตูแชอยางนอยสองคนเสมอ เพราะตัวเครื่องมีนํ้าหนกัมาก

ควรติดตั้งตูแชภายในหองที่มีอากาศถายเทไดดี โดยจะตองเวนระยะหางทางดานบน และ
รอบๆ ตัวเครื่องอยางนอย 10 ซม. 

คําเตือน: พยายามอยาใหมีการปดกั้นตามชองระบายอากาศ ทั้งชองระบายอากาศที่ตัวเครื่อง 
และในโครงสรางสําหรับการติดตั้งแบบบิลทอิน

หามติดตั้งตูแชในที่ชื้น หรือในสถานที่ที่อาจมีนํ้ากระเซ็นใสตูแช ควรทําความสะอาด และ
เช็ดหยดนํ้า รวมถึงคราบสกปรกตางๆ ใหแหงสนทิโดยใชผาสะอาดที่มีเนื้อนุม

หามติดตั้งตูแชในบริเวณที่มีแสงแดดสอง หรือใกลกับแหลงของความรอน (เชน เตาทําอาหาร 
หรือเครื่องทําความรอน)

ติดตั้งตูแชใหตัวเครื่องตั้งอยูในแนวระนาบ ในพื้นที่ที่เหมาะกับขนาดของตูแชและการใชงาน

ตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลเกี่ยวกับการใชกระแสไฟฟาที่ระบุไวบนแผนปายแสดงรายละเอียด
ที่ตัวเครื่อง สอดคลองกับแหลงจายกระแสไฟฟาของทานหรือไม หากไม โปรดติดตอชางไฟ
ที่มีความชํานาญ

ตูแชเครื่องนี้ใชกระแสไฟฟา 220-240 VAC/50 Hz แรงดันไฟฟาที่ผิดปกติ  (Voltage 
Fluctuation) อาจทําใหตูแชไมสามารถทํางานได หรือเกิดความเสียหายกับระบบควบคุม
อุณหภูมิ หรือคอมเพรสเซอร หรืออาจมีสัญญาณรบกวนขณะใชงาน 

ในกรณีเชนนี้ ใหทานติดตั้งเครื่องปรับแรงดันไฟฟา (Automatic Regulator)

หามใชอะแด็ปเตอรปลั๊กไฟแบบหลายตา หรือปลั๊กพวง

คําเตือน!

คําเตือน: หามตั้งวางปลั๊กพวงแบบหลายตา หรืออุปกรณจายไฟแบบพกพาไวที่ดานหลัง
ของตูแช

คําเตือน: เมื่อติดตั้งตูแช ตองตรวจดูใหแนใจวาสายไฟของตูแชไมไดถูกทับ หรือชํารุดเสียหาย 

หามเหยียบสายไฟ 

สําหรับแหลงจายไฟ ใหใชเตาเสียบที่มีการตอสายดินแยกตางหากและสามารถเขาถึงไดงาย 
และจะตองทําการตอสายดินใหกับตัวเครื่อง

สําหรับสหราชอาณาจักร: สายไฟของตูแชติดตั้งมาพรอมกับปลั๊กไฟแบบ 3 ขา (สายดิน) 
ที่รองรับการใชงานกับเตาเสียบปลั๊กไฟแบบ 3 ตา (สายดิน) หามตัด หรือถอดขาปลั๊กขาที่สาม 
(สายดิน) หลังจากติดตั้งตูแชเสร็จแลว จะตองสามารถถอดหรือเสียบปลั๊กไฟไดอยางสะดวก

คําเตือน: หามทําใหวงจรสารทําความเย็นของตูแชไดรับความเสียหาย

การใชงานตูแชในแตละวัน
อปุกรณนีจ้ะสามารถใชงานไดโดยเดก็ทีม่อีาย ุ8 ปขึน้ไป และบคุคลทีม่คีวามบกพรองทางรางกาย, 
ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณหรือความรู หากไดรับการดูแลอยางใกลชิด 
หรือมีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานเครื่องอยางถูกวิธี และเขาใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได

หามปลอยใหเด็กเลนตูแช

เด็กอายุตั้งแต 3 ถึง 8 ป ไดรับอนญุาตใหแชและหยิบของออกจากอุปกรณทําความเย็นได 
แตไมอนญุาตใหทําความสะอาดและติดตั้งอุปกรณทําความเย็น

ควรกันเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 3 ปใหอยูหางจากตูแช เวนแตวาจะมีผูใหญคอยดูแลอยางใกลชิด

หามใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษาตัวเครื่องโดยที่ไมมีผูใหญคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

ตองติดตั้งตูแชในลักษณะที่สามารถถอดหรือเสียบปลั๊กไฟไดอยางสะดวก 

หากเกิดการรั่วของแกสที่เปนเชื้อเพลิง หรือกาซไวไฟชนดิอื่นๆ ในระยะใกลกับตูแช ใหปด
วาลวแกสดังกลาว จากนัน้เปดประตูและหนาตาง และหามถอดปลั๊กไฟของตูแชเปนอันขาด

โปรดรออยางนอย 5 นาทีกอนที่จะเชื่อมตอกระแสไฟฟาอีกครั้ง หลังจากตัดกระแสไฟฟา

หามยกตูแชโดยจับที่มือจับประตู
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คําเตือน!

โปรดทราบวาตูแชรุนนีถู้กออกแบบมาสําหรับการทํางานในชวงอุณหภูมิที่กําหนดไวเฉพาะ
ระหวาง 10 o°C ถึง 38 °oC ดังนัน้ ตูแชอาจไมสามารถทํางานไดตามปกติ หากติดตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิสูงกวาหรือตํ่ากวาชวงอุณหภูมิที่กําหนดเปนเวลานานๆ

อยาวางสิ่งของที่มีลักษณะไมมั่นคง (เชน ของหนกั, ภาชนะบรรจุนํ้า) ไวที่ดานบนของตูแช 
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการตกหลน หรือไฟฟาช็อตที่เกิดจากการสัมผัสกับนํ้า

เปดและปดประตูตูแชโดยใชมือจับที่ประตูเทานัน้ ชองวางระหวางประตูกับตัวตูแชนัน้แคบมาก 
จึงไมควรแหยมือเขาไปในบริเวณดังกลาวนี้ ไมเชนนัน้อาจหนีบนิ้วของทานได เปดหรือปด
ประตูตูแชเฉพาะเวลาที่ไมมีเด็กยืนอยูในระยะการเคลื่อนที่ของประตูเทานัน้

อยาเก็บหรือใชงานวัตถุไวไฟ, วัตถุที่สามารถระเบิดได หรือวัตถุที่ทําใหเกิดการกัดกรอน
ในตูแช หรือในบริเวณใกลเคียง

หามใชตูแชในการเก็บสิ่งของที่สามารถระเบิดได เชน กระปองสเปรยอัดแกสที่มีสารชวย
การฉดีพนที่ติดไฟงาย

หามใชตูแชในการเก็บยารักษาโรค, เชื้อแบคทีเรีย หรือสารเคมี ตูแชรุนนี้มีไวสําหรับการใชงาน
ในครัวเรือนเทานัน้ ไมแนะนําใหใชสําหรับการจัดเก็บสิ่งของที่ตองมีการควบคุมอุณหภูมิ
อยางเขมงวด

อยาปรับอุณหภูมิทําความเย็นของตูแชใหอยูที่อุณหภูมิตํ่าโดยไมจําเปน การตั้งคาในระดับสูง
อาจทําใหอุณหภูมิติดลบ คําเตือน: ขวดนํ้าอาจระเบิดได

หามสัมผัสพื้นผิวดานในของชองแชขณะที่ตัวเครื่องกําลังทํางาน โดยเฉพาะขณะที่มือเปยก 
เพราะจะทําใหผิวมือเกิดความเย็นจัดจนติดกับพื้นผิวภายในตูแชได

อยาแชเครื่องดื่มในตูแชมากเกินไป เพื่อใหสามารถทําความเย็นไดอยางทั่วถึง

ถอดปลั๊กไฟของตูแชทุกครั้งที่เกิดเหตุไฟฟาขัดของ หรือกอนทําความสะอาดตูแช หลังจาก
ถอดปลั๊กไฟ จะตองรออยางนอย 7 นาทีกอนเริ่มตนเปดใชงานตูแชอีกรอบ การเปดเครื่อง
เร็วเกินไปอาจทําใหคอมเพรสเซอรเสียได

คําเตือน: หามใชงานอุปกรณไฟฟาภายในตูแช เวนแตวาจะเปนอุปกรณที่ทางบริษัทผูผลิต
แนะนําวาสามารถใชงานได สายไฟที่ชํารุดจะตองดําเนนิการเปลี่ยนสายไฟเสนใหมโดย
ศูนยบริการ (ดูใบรับประกันสินคา) เพื่อปองกันการเกิดความเสียหาย

เพื่อใหตูแชมีอายุการใชงานที่ยาวนาน อยาปดสวิตชเครื่องโดยไมจําเปน

หามวางตูแชนอนราบไปกับพื้น หลังจากเอียงตูแชเกิน 45 องศา ใหรออยางนอย 24 ชั่วโมง
กอนเสียบปลั๊กไฟของตูแช

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

คําเตือน!

การดูแลรักษา / การทําความสะอาด

ในกรณทีี่ใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง จะตองมีผูใหญคอยดูแลอยางใกลชิด

ถอดปลั๊กไฟของตูแชทุกครั้งกอนที่จะทําการบํารุงรักษาตูแชตามปกติ หลังจากถอดปลั๊กไฟ 
จะตองรออยางนอย 7 นาทีกอนเริ่มตนเปดใชงานตูแชอีกรอบ การเปดเครื่องเร็วเกินไป
อาจทําใหคอมเพรสเซอรเสียได

ถอดปลั๊กไฟโดยใชมือจับที่หัวปลัก หามถอดปลั๊กโดยการกระชากที่สายไฟ

หามทําความสะอาดโดยใชแปรงที่มีขนแข็งกระดาง, แปรงลวด, ผงซักฟอก, นํ้ามันเชื้อเพลิง, 
เอมิล อะซิเตต, อะซิโตน และตัวทําละลายอินทรีย, สารละลายที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือดาง 
ควรทําความสะอาดโดยใชนํ้ายาทําความสะอาดชนดิพิเศษเพื่อปองกันความเสียหาย หรือ
ทานอาจใชนํา้อุนผสมเบกกิง้โซดาประมาณหนึง่ชอนโตะตอนํา้อุนหนึง่ลติร จากนัน้ทาํความสะอาด
ดวยนํ้าเปลา และเช็ดใหแหงสนทิ หามใชผงขัด หรือนํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน 
หามลางชิ้นสวนที่สามารถถอดไดของตูแชในเครื่องลางจาน

คําเตือน: หามใชอุปกรณที่มีกลไก หรือวิธีการอื่นๆ ในการเรงกระบวนการละลายนํ้าแข็ง 
นอกเหนือจากวิธีการที่แนะนําไวโดยบริษัทผูผลิต

หากสายไฟชํารุดเสียหาย จะตองทําการเปลี่ยนสายไฟโดยบริษัทผูผลิต หรือศูนยบริการ 
หรือชางเทคนคิที่ผานการรับรอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

หามพยายามซอมแซม, แยกชิ้นสวน หรือดัดแปลงเครื่องดวยตัวเอง ในกรณทีี่ตองการซอมแซม 
โปรดติดตอศูนยบริการของเรา

หากหลอดไฟชํารุดเสียหาย จะตองทําการเปลี่ยนหลอดไฟโดยบริษัทผูผลิต หรือศูนยบริการ 
หรือชางเทคนคิที่ผานการรับรอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

ควรทําความสะอาดฝุนที่ดานหลังของตูแชอยางนอยปละครั้ง เพื่อปองกันอันตรายจากไฟไหม 
รวมถึงการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้น
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หามฉดีพนนํ้าหรือราดนํ้าไปที่ตูแชระหวางทําความสะอาด 

หามใชสเปรยฉดีนํ้า หรือไอนํ้าในการทําความสะอาดตูแช

หามทําความสะอาดประตูกระจกที่ยังมีความเย็นอยูโดยใชนํ้ารอน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
อยางฉบัพลันอาจทําใหกระจกแตกได

หากทานจะไมใชงานตูแชเปนระยะเวลานาน ใหเปดประตูตูแชทิ้งไวเพื่อปองกันการเกิดกลิ่นอับ 
และกลิ่นที่ไมพึงประสงคอื่นๆ ภายในตูแช

ขอมูลเกี่ยวกับกาซสารทําความเย็น

วัตถุประสงคการใชงาน

คําเตือน!

ตูแชรุนนี้ใชสารทําความเย็นที่สามารถติดไฟไดชนดิ ISOBUTANE (R600a) จึงควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาวงจรสารทําความเย็นไมไดรับความเสียหายระหวางการขนสงหรือการติดตั้ง สาร
ทาํความเยน็ทีร่ัว่ออกมาอาจทําใหเกดิการบาดเจบ็ท่ีดวงตา หรือเกดิประกายไฟได หากมคีวามเสยีหาย
เกิดขึ้น ใหเคลื่อนยายแหลงของเปลวไฟออกไปใหหาง เปดหองใหอากาศถายเทไดสะดวก และ
หามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟของตูแช หรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ เปนอันขาด จากนัน้ติดตอศูนยบริการ
ทันที 

ในกรณทีี่มีสารทําความเย็นเขาตา ใหลางตาทันทีโดยใชวิธีเปดกอกนํ้าใหนํ้าไหลผาน จากนัน้
ใหรีบไปพบแพทย

คําเตือน: ระบบทําความเย็นอยูในสภาวะแรงดันสูง จึงหามแตะตองเปนอันขาด เนื่องจากตูแช
ใชสารทําความเย็นที่ติดไฟได จึงตองติดตั้ง, จัดการ และใหบริการเกี่ยวกับตูแชตามคําแนะนํา
อยางเครงครัด หากตองการทําลายตูแช โปรดติดตอหนวยงานมืออาชีพ หรือศูนยบริการหลังการขาย
ของเราใหดําเนนิการทําลายตูแชใหกับทาน

ตูแชรุนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อการใชงานในครัวเรือน และการใชงานในลักษณะที่คลายกัน 
เชน:

หองอาหารสําหรับพนกังาน เชน ภายในรานคา, สํานกังาน และสถานที่ทํางานอื่นๆ

บานเรือน และการใชงานโดยลูกคาในโรงแรม, โมเต็ล และที่พักอาศัยอื่นๆ

ที่พักที่มีการเตรียมอาหารเชาให

การบริการจัดเตรียมอาหาร และการใชงานที่ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการคาปลีก

เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาเครื่องดื่ม โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานดังตอไปนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับสวนที่เหมาะสมที่สุดของตูแชวาชองไหนควรเก็บอาหารประเภทใด 
ใหพิจารณาจากการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในชองแชนัน้ๆ โดยสามารถดูไดจากหัวขอ
ตอๆ ไปของคูมือ

ไมอนญุาตใหทําการเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงอุปกรณ การใชงานผิดวัตถุประสงคอาจทําให
เกิดอันตราย และเสียสิทธิ์ในการรับประกันสินคาของทาน



คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย TH TH การดูแลรักษา

การกําจัดผลิตภัณฑ

คําเตือน!

สัญลักษณ       ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑ ใชสําหรับแสดงวาผลิตภัณฑนี้ไมควร
นําไปทําลายรวมกับขยะทั่วไปภายในบาน แตควรนําสงไปที่จุดรวบรวมขยะที่เหมาะสมสําหรับ
การรีไซเคิลอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส การทําลายผลิตภัณฑนี้อยางถูกวิธี 
เปนชองทางหนึง่ที่จะทําใหทานสามารถปองกันการเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพ
ของมนุษยที่เกิดจากการจัดการผลิตภัณฑชนดินี้อยางไมถูกวิธี สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การรไีซเคลิผลติภณัฑนี ้โปรดตดิตอสอบถามหนวยงานทีเ่กีย่วของในเขตพืน้ทีข่องทาน หรอืรานคา
ที่จําหนายผลิตภัณฑใหกับทาน

เนื่องจากตูแชใชสารทําความเย็นที่ติดไฟได โปรดติดตอหนวยงานมืออาชีพ หรือศูนยบริการ
หลังการขายของเราใหดําเนนิการทําลายตูแชใหกับทาน

ความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการขาดอากาศหายใจ!!

สารทําความเย็นและกาซตางๆ จะตองนําไปทําลายดวยวิธีการอยางมืออาชีพ ตรวจสอบใหแนใจ
วาทอลําเลียงสารทําความเย็นไมไดชํารุดเสียหายกอนที่จะถูกนําไปทําลายอยางถูกวิธี ถอดปลั๊กไฟ
ของตัวเครื่องออกจากเตาเสียบปลั๊กไฟ ตัดสายไฟใหสุด และนําไปกําจัดแยกกัน ถอดชั้นวางของ
และลิ้นชักในตูแช รวมถึงสลักล็อคประตู และขอบยางที่ประตูออกใหหมด เพื่อปองกันไมใหเด็ก
และสัตวเลี้ยงถูกล็อคอยูในตัวเครื่อง

คําเตือน: ถอดปลั๊กตูแชออกจากเตาเสียบปลั๊กไฟกอนทําความสะอาดทุกครั้ง

หามทําความสะอาดโดยใชแปรงที่มีขนแข็งกระดาง, แปรงลวด, ผงซักฟอก, นํ้ามันเชื้อเพลิง, 
เอมิล อะซิเตต, อะซิโตน และตัวทําละลายอินทรีย, สารละลายที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือดาง 
ควรทําความสะอาดโดยใชนํ้ายาทําความสะอาดชนดิพิเศษเพื่อปองกันความเสียหาย

ทําความสะอาดตูแชเฉพาะในเวลาที่มีเครื่องดื่มแชไวเพียงเล็กนอย หรือไมมีเครื่องดื่มเลย 
ควรทําความสะอาดเวลาที่ตูแชสกปรกเทานัน้

หลังจากถอดปลั๊กไฟ จะตองรออยางนอย 5 นาทีกอนเริ่มตนเปดใชงานตูแชอีกรอบ 
การเปดเครื่องเร็วเกินไปอาจทําใหคอมเพรสเซอรเสียได

ควรทําความสะอาดขอบยางที่ประตูทุกๆ 3 เดือนเพื่อใหสามารถปดผนกึไดสนทิ โดยทําตาม
  ขั้นตอนดังตอไปนี้: การถอด: จับขอบยางที่ประตู แลว
  ดึงออกตามทิศทางของลูกศร (รูปที่ 2) เพื่อถอดขอบยาง
                                ที่ประตูออกตามลําดับที่ถูกตอง

  จุมแปรงในนํ้าเปลา หรือแอลกอฮอลที่ปลอดภัยสําหรับอาหาร 
  แลวนํามาขัดตามแนวรองของขอบยางโดยการถูแปรง
                                    เดินหนาและถอยหลังสลับไปมา จากนัน้เช็ดถูพื้นผิว
                                    ของขอบยางโดยใชผาขนหนชูุบนํ้าเปลา หรือแอลกอฮอล

ที่ปลอดภัยสําหรับอาหาร ขั้นตอนสุดทาย ใหลางทําความสะอาดขอบยาง แลวเช็ดใหแหง
โดยใชผาสะอาด

ทําความสะอาดบริเวณดานใน และดานนอกของตูแช
โดยใชฟองนํ้าชุบนํ้าอุนผสมนํ้ายาทําความสะอาด
มีคุณสมบัติที่เปนกลาง (รูปที่ 1)

ทําความสะอาดอีกรอบโดยใชนํ้าอุนที่สะอาด และเช็ด
ใหแหงโดยใชผาที่มีเนื้อนุม

หามลางชิ้นสวนใดๆ ของตูแชในเครื่องลางจาน

การทําความสะอาดขอบยางที่ประตู:



THการดูแลรักษา TH อุปกรณที่จัดให

การติดตั้งขอบยางที่ประตูหลังจากทําความสะอาด:

กอนการติดตั้ง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีนํ้าเกาะอยูที่ขอบยางของประตู ใสขอบยาง
ของประตูเขาไปในรอง แลวใชนิ้วกดขอบยางลงไปใหแนนโดยไลจากบนลงลาง จนกวาขอบยาง
ทั้งแถบถูกกดเขาไปในรองไดอยางเรียบรอย

คําเตือน: โปรดรออยางนอย 7 นาทีกอนที่จะเชื่อมตอกระแสไฟฟาอีกครั้ง หลังจากตัดกระแสไฟฟา

ชื่อเรียก
จํานวน

รุนของผลิตภัณฑ

คูมือ
การใชงาน

เอกสาร
ใหขอมูล

ชั้นแชไวน
ชั้นวาง
กระจก

แบบเรียบ

ชั้นวาง
กระจก

แบบพับได

ฝาปด
ทําความชื้น

ชองแชผัก
และผลไม

ชองแช 
M.Zone

ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดรับอุปกรณและเอกสารประกอบตามรายการดังตอไปนี้อยางครบถวน



สวนตางๆ ของตัวเครื่อง TH

ขอสังเกต: ความแตกตาง

ภาพของตัวเครื่อง

ชั้นแชไวนทําจากไม

ชั้นวางกระจก
แบบพับได

พื้นผิวดานบนของตูแช

ประตูกระจก

จอแสดงผล (ที่ดานหนาของประตู)

ชั้นวางกระจก
แบบเรียบ

ชองแชผักและผลไม

ชองแช M.Zone

หลอดไฟ LED

การติดตั้งTH

2. สภาวะแวดลอม

1. การแกะบรรจุภัณฑ

3. ขอกําหนดของพื้นที่ในการติดตั้ง

4. พื้นที่สําหรับการระบายอากาศ 

แกะเครื่องออกมาจากกลองบรรจุ
แกะวัสดุที่ใชในการบรรจุเครื่องออกใหหมด รวมถึงฐานโฟม และเทปกาวทั้งหมดที่ใช
ในการยึดอุปกรณตางๆ ของตัวเครื่อง

อุณหภูมิหองควรอยูที่ระหวาง 10 °oC ถึง 38 °oC เสมอ เพราะอุณหภูมิหองอาจมีผลตออุณหภูมิ
ภายในเครื่อง และการใชพลังงาน หามติดตั้งตูแชใกลกับอุปกรณไฟฟาเครื่องอื่นๆ ที่แผความรอน
ออกมา (เชน เตาอบ หรือตูเย็น)

พื้นที่ที่จําเปนสําหรับการเปดประตู (รูปที่ 3):

เพื่อความปลอดภัยและไมใหสิ้นเปลืองพลังงาน ตองเวน
ระยะหางสําหรับการระบายอากาศรอบตูแชอยางนอย 10 ซม. 
(รูปที่ 4)

ความกวาง
(มม.)

W1

522

W2

649

D1

535

D2

1015

D3

1037

D4

100

ความลึก
(มม.)

10 ซม. ขึ้นไป

10 ซม. ขึ้นไป 10 ซม. ขึ้นไป

ระยะหางจากผนงั
(มม.)



กดปุม  Lock   คางไว 3 วินาที  ไอคอนการล็อค  จะดับลงไป และแผงควบคุมถูกปลดล็อค

การติดตั้ง TH การใชงานTH

5. การปรับตูแชใหไดระดับเสมอกัน
ควรตั้งวางตูแชไวบนพื้นที่เรียบ และมีความมั่นคงแข็งแรง
1. เอียงตูแชไปทางดานหลังเล็กนอย (รูปที่ 5)
2. หมุนขาตั้งดานหนาที่สามารถปรับระดับไดใหอยูในระดับ
ที่ตองการ
3. สามารถตรวจสอบความมั่นคงของขาตั้งไดโดยการ
โยกตูแชตามแนวทแยงมุม ควรทําการโยกเพียงเล็กนอย
เทาๆ กันทั้งสองทิศทาง ไมเชนนัน้โครงของตัวเครื่อง
อาจบิดโคง ทําใหขอบยางของประตูเกิดเปนชอง
ใหความเย็นรั่วออกมาได การปรับใหเอนไปทางดานหลัง
ของตัวเครื่องเล็กนอย จะชวยใหปดประตูตูแชไดสนทิ

6. การปรับระดับของประตู

ประตูของตูแชจะปดไดงายขึ้นหากปรับขาตั้งแบบ
ปรับระดับไดที่อยูทางดานหนา:
หมุนขาตั้งแบบปรับระดับได (รูปที่ 6) เพื่อเพิ่มหรือ
ลดความสูงของขาตั้ง

     การหมุนขาตั้งตามเข็มนาฬกา ทําใหตัวเครื่องยกสูงขึ้น

  การหมุนขาตั้งทวนเข็มนาฬกา ทําใหความสูงของ
ตัวเครื่องลดลง

7. ระยะเวลาการรอ

กอนทําการเชื่อมตอกระแสไฟฟาทุกครั้ง โปรดตรวจสอบใหแนใจวา:
8. การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

นํ้ามันหลอลื่นแบบชนดิดูแลรักษาตํ่า (Maintenance-free) 
ถูกบรรจุไวในแคปซูลของคอมเพรสเซอร นํ้ามันชนดินี้สามารถ
ไหลผานระบบทอแบบปดระหวางการขนสงตูแชหากตัวเครื่อง
ถูกเอียง ดังนัน้กอนเชื่อมตอตูแชกับกระแสไฟฟา ใหรอจนกวา
จะครบ 24 ชั่วโมง (รูปที่ 7) เพื่อใหนํ้ามันไหลกลับเขาไป
ในแคปซูล

24 ชั่วโมง

แหลงจายไฟ, เตาเสียบปลั๊กไฟ มีคุณสมบัติสอดคลองกับที่ระบุไวบนแผนปายแสดงรายละเอียด

เตาเสียบปลั๊กไฟมีการเชื่อมตอสายดิน และไมไดเชื่อมตอผานปลั๊กพวง หรือปลั๊กแบบหลายตา

ปลั๊กไฟและเตาเสียบสามารถเชื่อมตอกันไดอยางแนนหนา
เสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบภายในบานที่ติดตั้งไดอยางถูกตองตามมาตรฐาน

3. รายละเอียดของจอควบคุม

1. กอนใชงานครั้งแรก

2. จอควบคุมอุณหภูมิแบบสัมผัส

ทําความสะอาดบริเวณดานในและดานนอกของตูแชโดยใชนํ้าเปลาผสมนํ้ายาทําความสะอาด
ที่ออนโยนกอนแชเครื่องดื่ม

หลังจากปรับระดับความสูงของขาตั้ง และทําความสะอาดแลว โปรดรออยางนอย 2 ชั่วโมง
กอนเชื่อมตอกระแสไฟฟา หากตูแชของทานถูกตั้งเอียงไวไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม โปรดรอ
จนกวาจะครบ 24 ชั่วโมงกอนเสียบปลั๊กไฟ โปรดดูหัวขอ การติดตั้ง

หลังจากเสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องเขากับเตาเสียบปลั๊กไฟ ควรรอใหเครื่องทํางานอยางนอย 
30 นาที เพื่อใหตัวเครื่องปรับอุณหภูมิกับอากาศโดยรอบกอนที่จะทําการปรับใดๆ

อุณหภูมิจะถูกปรับไปที่ 12 °oC โดยอัตโนมัติสําหรับทั้งสองชองแช ทานสามารถปรับอุณหภูมิได
ตามตองการดวยตัวเอง โปรดดูหัวขอเกี่ยวกับการปรับอุณหภูมิ

จอควบคุมอุณหภูมิแบบสัมผัส ซึ่งสามารถตอบสนองการทํางานไดอยางรวดเร็ว
เพียงใชนิ้วสัมผัสอยางเบามือ

จอควบคุม

ปุมควบคุมอุณหภูมิชองแชเย็น
จอแสดง
อุณหภูมิ

ไอคอนใบชาไอคอนเด็ก ไอคอน
เครื่องดื่มเย็น

ปุมไฟสองสวาง ปุมล็อค

ไอคอนการล็อค

ปุมทําความเย็น
แบบรวดเร็ว

ปุมฆาเชื้อโรค 

ปุมควบคุมอุณหภูมิชองแช M.Zone

ฟงกชั่นล็อค/ปลดล็อค
ตูแชรุนนีถู้กออกแบบมาใหมีฟงกชั่นการล็อคแผงควบคุมอัตโนมัติ เพื่อปองกันการตั้งคาอุณหภูมิ และ
สภาวะการทํางาน
1. การปลดล็อคดวยตัวเอง

ในสถานะถูกล็อค 
กดปุมคางไว 3 วินาที

ในสถานะปลดล็อค
2. ล็อคดวยตัวเอง



กดปุม   Lock  คางไว 3 วินาที จากนัน้  ไอคอนการล็อค  จะสวางขึ้น และแผงควบคุมจะถูกล็อค

การใชงาน TH การใชงานTH

2. การล็อคดวยตัวเอง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

กดปุมคางไว 3 วินาที
ในสถานะปลดล็อค ในสถานะถูกล็อค 

3. การล็อคอัตโนมัติ
หลังจากหยุดการใชงานครบ 30 วินาที แผงควบคุมจะถูกล็อค และจะใชงานไดแคปุม Lighting 
สวนปุมอื่นไมสามารถใชงานได

ในสถานะถูกล็อค  ไอคอนการล็อค  จะสวางขึ้น และปุมกดทั้งหมดจะไมสามารถ
ใชงานได หากสัมผัสปุมอื่นในขั้นตอนนี้  ไอคอนการล็อค  จะกะพริบ เพื่อแสดงใหผูใช
รูวาไมสามารถใชงานได (ยกเวนปุม Lighting)

ฟงกชั่นไฟสองสวาง

ฟงกชั่นการทําความเย็นแบบรวดเร็ว

ฟงกชั่นการฆาเชื้อโรค

ฟงกชั่นการเตือนเมื่อเปดประตูคางไว

ฟงกชั่นหนวยความจําบันทึกการทํางานเมื่อปดเครื่อง

ฟงกชั่นเปดไฟแสดงหนาจอตลอดเวลา
ฟงกชั่นของปุมควบคุมอุณหภูมิชองแชเย็น

การควบคุมอุณหภูมิชองแช M.Zone

เมื่อเปดตูแชเครื่องดื่ม หลอดไฟ (ทั้งหลอดไฟในชองแชเย็น และชองแช M.Zone) จะสวางขึ้นโดยอัตโนมัติ 
เมื่อปดประตู ไฟจะดับโดยอัตโนมัติเชนกัน เมื่อเปดหนาจอแสดงผลอยู แลวกดปุม  Lighting  ไฟจะสวางขึ้น 
เมื่อกดปุมอีกครั้ง ไฟจะดับลง

1. หลอดไฟไมมีหนวยความจําบันทึกการทํางานเมื่อปดเครื่อง ดังนัน้ปุม  Lighting  
จะปดการทํางานตอนที่ตูแชเชื่อมตอกระแสไฟฟาในครั้งแรก
2. ในสถานะถูกล็อค ฟงกชั่นไฟสองสวางยังสามารถใชงานได

1. ในสถานะถูกล็อค ปุม  M.Zone  จะไมสามารถใชงานได
2. ในสถานะการทําความเย็นแบบรวดเร็ว ปุม  M.Zone  จะสามารถใชงานไดตามปกติ
3. ชองแช M.Zone มีหนวยความจําบันทึกการทํางานเมื่อปดเครื่อง

ในสถานะปลดล็อค เมื่อทานกดปุม  Temp  หนาจอจะแสดงการตั้งคาอุณหภูมิปจจุบันพรอมกับกะพริบ ตอนนี้
ทานสามารถกดปุม  Temp  เพื่อปรับอุณหภูมิ กดปุมครั้งหนึง่ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นหนึง่องศา กดปุมไดเรื่อยๆ 
จนถึงระดับสูงสุด จากนัน้หากกดปุมอีกครั้ง อุณหภูมิจะกลับไปที่ระดับตํ่าสุดอีกครั้ง เมื่อปรับเสร็จแลว และ
หยุดการควบคุมใดๆ ครบ 3 วินาที หนาจอจะแสดงการตั้งคาอุณหภูมิปจจุบัน และหยุดการกะพริบ

1. ในสถานะถูกล็อค ปุม  Temp  จะไมสามารถใชงานได
2. ในสถานะการทําความเย็นแบบรวดเร็ว ปุม  Temp  จะไมสามารถใชงานได
3. ฟงกชั่นการแชเย็นมีหนวยความจําบันทึกการทํางานเมื่อปดเครื่องได

ฟงกชั่นการทําความเย็นแบบรวดเร็วใชสําหรับการแชอาหารในชองแชเย็นใหเย็นไดภายในระยะเวลาอันสั้น

ในสถานะปลดล็อค กดปุม  F.cool  เพื่อเขาสูโหมดนี้ ในโหมดนี้ เมื่อทําความเย็นถึงอุณหภูมิที่กําหนด 
ระบบจะออกจากโหมดนี้โดยอัตโนมัติ

หากตองการควบคุมดวยตัวเอง ใหกดปุม  F.cool  ระบบจะออกจากโหมดการทําความเย็นแบบรวดเร็ว และ
แสดงการตั้งคาอุณหภูมิปกติ

1. ในสถานะการทําความเย็นแบบรวดเร็ว จะไมสามารถควบคุมอุณหภูมิของโซน
ทําความเย็นได
2. ฟงกชั่นการทําความเย็นแบบรวดเร็วมีหนวยความจําบันทึกการทํางานเมื่อปดเครื่อง

ฟงกชั่นการฆาเชื้อโรคใชสําหรับการฆาเชื้อโรคภายในตูแชเครื่องดื่ม เพื่อใหอาหารและเครื่องดื่มคงความสด
ไวไดนาน
ในสถานะปลดล็อค เมื่อทานกดปุม  Sterilization  ปุมนีจ้ะสวางขึ้น เมื่อกดปุมอีกครั้ง ปุมจะสวางครึ่งเดียว 
และฟงกชั่นการฆาเชื้อโรคจะหยุดการทํางาน

ในสถานะปลดล็อค เมื่อทานกดปุม  Lighting   คางไว 10 วินาที ปุม  Lighting   จะกะพริบ 5 ครั้ง 
จากนัน้หนาจอแสดงผลจะสวางตลอดเวลา และเมื่อกดปุม  Lighting  คางไวอีก 10 วินาที ปุม  Lighting  
จะกะพริบ 3 ครั้ง และไฟที่หนาจอจะดับลง

ฟงกชั่นเปดไฟแสดงหนาจอตลอดเวลามีหนวยความจําบันทึกการทํางานเมื่อปดเครื่อง

ฟงกชั่นการฆาเชื้อโรคมีหนวยความจําบันทึกการทํางานเมื่อปดเครื่อง

เมื่อประตูตูแชถูกเปดคางไวนานกวา 1 นาที สัญญาณเสียงจะสงเสียงดัง “ตื๊ด ตื๊ด …” เพื่อเตือน
ใหปดประตู

ในสถานะปดเครื่อง อุณหภูมิจะถูกบันทึกไว เมื่อเปดเครื่องอีกครั้ง ตูแชเครื่องดื่มจะทํางานบนพื้นฐาน
ของการตั้งคาอุณหภูมิที่ผานมาลาสุด

ในสถานะปลดล็อค เมื่อกดปุม  M.Zone  จอแสดงผลจะแสดงไอคอนการตั้งคาอุณหภูมิปจจุบัน และกะพริบ 
ทุกครั้งที่กดปุมนี้ ไอคอนจะเปลี่ยนไปหนึง่ลําดับ ตัวอยางเชน หากไอคอนปจจุบันคือไอคอนใบชา แลวทาน
กดปุม  M.Zone  หนึง่ครั้ง  ไอคอนใบชา  จะสวางขึ้นและกะพริบ เมื่อทานกดปุม  M.Zone  อีกครั้ง  
 ไอคอนเครื่องดื่มเย็น  จะสวางขึ้น และกะพริบ ระบบจะทํางานตามการตั้งคาอุณหภูมิของไอคอนเครื่องดื่มเย็น 
ซึ่งเหมาะสําหรับการแชเครื่องดื่ม



เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน TH ชิ้นสวนอุปกรณ TH

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน
1. หลอดไฟ

หลอดไฟ LED จะสวางขึ้นเมื่อเปดประตูตูแช หากตองการเปดไฟขณะปดประตู ใหสัมผัส
ปุม      และเมื่อตองการปดไฟ ใหสัมผัสปุมนี้อีกครั้ง ควรปดไฟเวลาที่ทานยังไมตองการ
ดูเครื่องดื่มภายในตูแช ไมเชนนัน้จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาตูแชอยูในหองที่มีอากาศถายเทไดดี (โปรดดูหัวขอ การติดตั้ง)

หามติดตั้งตูแชในบริเวณที่มีแสงแดดสอง หรืออยูใกลกับความรอน

อยาตั้งคาอุณหภูมิทําความเย็นของตูแชใหอยูที่ระดับความเย็นตํ่าโดยไมจําเปน หากตั้งคา
อุณหภูมิใหตํ่าลง จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น 

เปดประตูตูแชใหนอยที่สุด และปดประตูใหเร็วที่สุด

อยาแชเครื่องดื่มเกินปริมาณที่กําหนด เพื่อใหกระแสลมเย็นไหลเวียนไดอยางทั่วถึง

รักษาความสะอาดของขอบยางที่ประตู เพื่อใหประตูปดไดสนทิ



ชิ้นสวนอุปกรณ ชิ้นสวนอุปกรณ ชิ้นสวนอุปกรณ ชิ้นสวนอุปกรณ 

หากมีรหัสแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นที่หนาจอ ใหลองกดสวิตชเปด-ปดเครื่องเพื่อให
รหัสหายไป หากรหัสยังคงปรากฏขึ้นมา ใหถอดปลั๊กไฟของตูแช และติดตอศูนยบริการ

ในกรณทีี่ทานตองติดตอศูนยบริการ: จดบันทึกขอความเกี่ยวกับปญหา และดูที่หัวขอ 
“การบริการหลังการขาย”

TH TH การแกไขปญหาการดูแลรักษา และการทําความสะอาด

1. การทําละลาย
การทําละลายตูแชเปนการทํางานแบบอัตโนมัติ จึงไมจําเปนตองทําละลายดวยตัวเอง

2. การเปลี่ยนหลอดไฟ LED

หลอดไฟสองสวางในตูแชเปนหลอดไฟ LED ที่กินไฟนอย และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 
หากหลอดไฟทํางานผิดปกติ โปรดติดตอศูนยบริการ โปรดดู การบริการหลังการขาย

หามเปลี่ยนหลอดไฟ LED ดวยตัวเอง การเปลี่ยนหลอดไฟจะตองดําเนนิการโดยบริษัทผูผลิต 
หรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง

คําเตือน!

ขอมูลเกี่ยวกับหลอดไฟ LED:
   แรงดันไฟฟา 12 โวลต; กําลังไฟสูงสุด: 8 วัตต (สําหรับ HWS84GA)

3. เมื่อทานไมตองการใชงานตูแชเปนระยะเวลานานๆ

ถอดปลั๊กไฟของตูแช

ทําความสะอาดตัวเครื่อง และขอบยางที่ประตูตามขั้นตอนที่อธิบายไวในหัวขอที่ผานมา

เปดประตูคางไวเพื่อปองกันการเกิดกลิ่นอับในตูแช

4. การเคลื่อนยายตูแช

1. นําขวดเครื่องดื่มทั้งหมดออกมาจากตูแช และถอดปลั๊กไฟใหเรียบรอย
2. ยึดชั้นวาง และชิ้นสวนที่สามารถขยับไดในตูแชใหแนนหนาโดยใชเทปกาว
3. หามเอียงตัวเครื่องมากกวา 45 องศา เพื่อปองกันไมใหระบบทําความเย็นเสียหาย

ทานสามารถแกไขปญหาบางอยางไดดวยตัวเองโดยไมตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หากประสบปญหา
ในการใชงาน โปรดตรวจสอบจากสาเหตุที่เปนไปไดดานลางนีท้ั้งหมด และปฏิบัติตามคําแนะนํา
กอนติดตอศูนยบริการหลังการขาย โปรดดู การบริการหลังการขาย

คําเตือน!

กอนเริ่มการดูแลรักษา ใหปดสวิตชเครื่อง และถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาควรไดรับการบริการโดยชางไฟที่มีความชํานาญเทานัน้ เนื่องจาก
การซอมแซมอยางไมถูกวิธีสามารถทําใหเกิดผลเสียที่รายแรงตามมาได

1. การแกปญหาตามรหัสที่แสดงบนหนาจอ

หมายเหตุ: การแกไขปญหา

รหัสแสดง
ความผิดพลาด

E4

เซ็นเซอรอุณหภูมิแวดลอมเกิดการลัดวงจร หรือชํารุด

เซ็นเซอรความชื้นเกิดการลัดวงจร หรือชํารุด

ตูแชเตือนเรื่องอุณหภูมิสูง เวลาที่ชองแชดานบนมีอุณหภูมิ
สูงกวา 25 °OC

คอมเพรสเซอรหยุดทํางานเมื่ออุณหภูมิตํ่ากวา 0 °OC ระบบ
จะเตือนเรื่องอุณหภูมิตํ่าเมื่ออุณหภูมิภายในตูแชอยูที่ระดับ
ตํ่ากวา 0 O°C นานถึง 2 ชั่วโมง

เซ็นเซอรอุณหภูมิเกิดการลัดวงจร หรือชํารุด 

อุณหภูมิแวดลอมตํ่าเกินไป อุณหภูมิการทํางาน
ของตัวเครื่องควรอยูที่ระหวาง 10° OC ถึง 38 °OC

อุณหภูมิแวดลอมสูงเกินไป อุณหภูมิการทํางาน
ของตัวเครื่องควรอยูที่ระหวาง 10° OC ถึง 38 O°C

โปรดติดตอศูนยบริการหลังการขายเพื่อเปลี่ยน
เซ็นเซอรH8

L1

H1

สาเหตุ

H4

วิธีแกไข



ตูแชถูกติดตั้งไวบนพ้ืนที่ไมเรียบเสมอกัน

ตูแชสัมผัสกับวัตถุบางอยางท่ีอยูรอบๆ     

ขอบยางของประตูสกปรก, สึกหรอ, มีรอยแตก
หรือไมประกบกัน 

ทําความสะอาดขอบยางที่ประตู หรือ
เปล่ียนขอบยางที่ศูนยบริการ

การต้ังคาอุณหภูมิตํ่าเกินไป ตั้งคาอุณหภูมิใหม

สภาพอากาศอบอุน และชื้นเกินไป เพ่ิมอุณหภูมิ

ประตูของตูแชปดไมสนิท ปดประตูใหสนิท

เปดประตูตูแชบอย หรือนานเกินไป พยายามอยาเปดประตูตูแชบอยเกินไป

ดานในตูแชสกปรก
และ/หรือ มีกลิ่น 
ไมพึงประสงค

ตูแชไมคอยเย็น

ตูแชเย็นเกินไป

มีหยดนํ้ากอตัวข้ึน
ภายในชองแชของตูแช

การแกไขปญหา การแกไขปญหาTH TH

10.2. การแกปญหาที่ไมมีรหัสแสดงบนหนาจอ

ปญหา  สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

ปญหา  สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

คอมเพรสเซอร
ไมทํางาน

ยังไมไดเสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบ เสียบปลั๊กไฟใหเรียบรอย

มีความชื้นสะสม
บนพ้ืนผิวดานนอก
ของตูแช

ตูแชสงเสียงดังผิดปกติ

ไดยนิเสยีงเบาๆ คลายกบั
เสียงของนํ้าไหล

ไฟสองสวางภายใน
หรือระบบทําความเย็น 
ไมทํางาน

ผนังดานขางของตูแช
และขอบประตูอุนขึ้น 

ประตูตูแชปดไดไมสนิท

สภาพอากาศอบอุน และช้ืนเกินไป

ปดประตูตูแชไมสนทิ กระแสลมเย็นในตูแช
และกระแสลมอุนนอกตูแชปะทะกัน 
จนทําใหเกิดหยดนํ้า

เปนเร่ืองปกติ

เปนเร่ืองปกติ

ตูแชไมไดอยูในแนวระนาบเสมอกัน

ประตูถูกดัน

ยังไมไดเสียบปล๊ักเขากับเตาเสียบ

การจายกระแสไฟฟาขัดของ

หลอดไฟ LED เสีย

เสียบปล๊ักไฟใหเรียบรอย

ตรวจสอบการจายกระแสไฟฟาภายในหอง
ติดตอการไฟฟาในเขตพื้นที่ของทาน 

โปรดติดตอศูนยบริการเพื่อทําการเปล่ียน
หลอดไฟ

เปนเร่ืองปกติเมื่ออยูในสภาพอากาศรอนชื้น
และสภาวะจะเปล่ียนไปเมื่อความชื้นลดลง 

ตรวจสอบใหแนใจวาประตูปดสนทิ และ-
ขอบยางที่ประตูปดผนกึอยางแนนหนา

-

-

ปรับขาตั้งเพื่อใหตูแชอยูในระดับที่เสมอกัน

นําวัตถุที่อยูรอบๆ ตูแชออกไป

อุณหภูมิแวดลอมสูงเกินไป ในกรณีนี้ เปนเรื่องปกติที่ตูแชจะทํางานนานขึ้น

ตูแชถูกปดสวิตชไวเปนระยะเวลานาน โดยปกติจะตองใชเวลาครูหนึง่ เพื่อใหตูแช
ทําความเย็นไดอยางสมบูรณ่

ประตูของตูแชปดไมสนิท ปดประตูตูแช และตรวจดูใหแนใจวาตูแช
ถูกติดต้ังบนพ้ืนที่เรียบไดระดับเสมอกัน และ
ไมมีอาหาร หรือภาชนะดันประตูไว

เปดประตูตูแชบอย หรือนานเกินไป พยายามอยาเปดประตูตูแชบอยเกินไป

ขอบยางของประตูสกปรก, สึกหรอ, มีรอยแตก
หรือไมประกบกัน 

ทําความสะอาดขอบยางที่ประตู หรือ
ใหศูนยบริการเปลี่ยนขอบยางให

การถายเทอากาศไมดีพอ

การต้ังคาอุณหภูมิตํ่าเกินไป

ตรวจสอบใหแนใจวาอากาศถายเทไดดีพอ

ปญหาจะถูกแกไขดวยตัวเองเมื่อเครื่องทําความเย็น
จนถึงอุณหภูมิที่ตองการแลว

ตองทําความสะอาดดานในตูแช ทําความสะอาดบริเวณดานในตูแช

การตั้งคาอุณหภูมิสูงเกินไป ตั้งคาอุณหภูมิใหม

เพ่ิงใสขวดเครื่องดื่มเพิ่มเขาไปในตูแชไมนาน โปรดรอจนกวาขวดเคร่ืองดื่มที่เพิ่งนํามาแช
จะเย็นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตองการ

ประตูของตูแชปดไมสนิท ปดประตูใหสนิท

เปดประตูตูแชบอย หรือนานเกินไป พยายามอยาเปดประตูตูแชบอยเกินไป

ปรับตูแชใหไดระดับเสมอกันโดยใชขาตั้ง
แบบปรับระดับได

ตรวจสอบดูวามีอะไรดันประตูไวหรือไม 
เชน ขวดนํ้า หรือชั้นวาง

ตูแชทํางานแบบถี่ๆ
หรือทํางานเปนเวลา 
นานเกินไป



ตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของทาน

เขาไปที่หัวขอบริการและการสนับสนนุผลิตภัณฑในเว็บไซต www.haier.com ซึ่ง
ทานจะไดพบกับหมายเลขโทรศัพทและคําถามที่พบบอย รวมถึงทานสามารถเปดใชสิทธิ์
ขอรับบริการไดอีกดวย

ขอแนะนําใหทานติดตอศูนยบริการของ Haier และเลือกใชอะไหลของแท

หากประสบปญหาเกี่ยวกับการใชงานตูแชของทาน โปรดอานหัวขอ การแกไขปญหา 
กอนเปนอันดับแรก

หากไมสามารถหาวิธีแกไขไดจากหัวขอดังกลาว โปรดติดตอ
2~14

125

132

ST

37

ใช

แบบตั้งเดี่ยว

578/522/1075

ขอมูลทางเทคนคิ การแกไขปญหา การบริการหลังการขาย
11.1 ประกาศขอมูลผลิตภัณฑตามกฎระเบียบของ EU No.1060/2010

เครื่องหมายการคา Haier

LC-132

l

ชื่อรุน

หมวดการทําความเย็นภายในบาน

ชวงอุณหภูมิ (°oC)

อัตราการใชพลังงานตอป (kWh/ป)1)

ความจุในการจัดเก็บ (ลิตร)

ระดับชั้นอุณหภูมิ:
ตูแชเครื่องนีถู้กออกแบบมาสําหรับการใชงานที่
อุณหภูมิแวดลอมระหวาง 10 °oC ถึง 38 o°C

การสงผานของเสียงที่มีอากาศเปนสื่อนํา 
(db(A)re 1pW)

ประเภทของโครงสราง

ตูแชรุนนี้ไดรับการผลิตขึ้นมาสําหรับการจัดเก็บ
เครื่องด่ืมโดยเฉพาะ

ที่อยูติดตอ Haier ในยุโรป

ประเทศ*

อิตาลี

เยอรมัน
ออสเตรีย

สหราช
อาณาจักร

*สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ทานสามารถเขาไปดูไดที่ี่เว็บไซต www.haier.com

สเปน
โปรตุเกส

ที่อยู ที่อยูประเทศ*

ฝร่ังเศส

เบลเยี่ยม-FR
เบลเยี่ยม-NL
เนเธอรแลนด
ลักเซมเบิรก

โปแลนด
เช็กเกีย
ฮังการี
กรีซ
โรมาเนีย
รัสเซีย

ขนาดตัวเครื่อง (ล/ก/ส มีหนวยเปน มม.)

1) ขอมูลนี้มาจากผลลัพธการทดสอบตามมาตรฐานเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงาน
ที่แทจริงจะขึ้นอยูกับการใชงานตูแช และตําแหนงที่ติดตั้ง

หากตองการติดตอศูนยบริการของเรา โปรดเตรียมขอมูลดังตอไปนี้ใหพรอม

ทานสามารถดูขอมูลนี้ไดจากแผนปายแสดงรายละเอียดที่อยูบนตูแช

ชื่อรุน 
(Model) 

หมายเลขประจําตัวเครื่อง 
(Serial No.) 

สําหรับขอมูลการรับประกันสินคา โปรดตรวจสอบจากใบรับประกันที่จัดมาใหพรอมกับผลิตภัณฑ

สําหรับการสอบถามขอมูลทางธุรกิจทั่วไป โปรดติดตอตามที่อยูในยุโรปทางดานลางนี้:

HaierIberia SL
Pg. Garcia Faria, 49-51
08019 Barcelona
SPAIN

Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 4
D-61352 Bad Homburg
GERMANY

Haier Appliances UK Co.Ltd.
One Crown Square
Church Street East
Woking, Surrey, GU21 6HR
UK

Haier France SAS
3-5 rue des Graviers
92200 Neuilly sur Seine
FRANCE

Haier Benelux SA
Anderlecht
Route de Lennik 451
BELGIUM

Haier Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
POLAND




