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1
2
3

8
7

4

1
2
3

8

4

7

6

6

9

1.
2.
3.
4.
9.

7

5

9
5

HR-ADN15, HR-AXN15, HR-BDN15

HR-ADN18, HR-AXN18, HR-BDN18

ลูกบิดปรับอุณหภูมิ / ปุ่มกดละลายน้ำแข็ง
5. ถาดใส่ผักและผลไม้
ช่องแช่แข็ง
6. ชั้นวางขวด
ช่องแช่เย็นจัด
7. ชั้นวางของเบ็ดเตล็ด
ชั้นวางของช่องแช่เย็น
8. ชั้นวางไข่
ชั้นวางของ (ห้ามวางอาหารเกินแนวสัญลักษณ์
เพื่อไม่ให้อาหาร
ล้นออกมาแล้วทำให้ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อควรระวัง”)

ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้ายตู้เย็น
ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
ถ่ายน้ำออกจากถาดน้ำทิ้ง
นำอาหารออกจากตู้เย็นให้หมด

รูปที่ 1
ใช้เทปปิดประตูตู้เย็นเพื่อกันประตูเปิดออกขณะเคลื่อนย้ายแล้วบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย
เพื่อความปลอดภัยควรใช้คนยกอย่างน้อย 2 คน
ห้ามวางตู้เย็นในลักษณะนอนขณะขนย้าย หากมีข้อจำกัดเรื่องการบรรทุกให้วาง
ตู้เย็นเอียงทำมุม 45 องศา (รูปที่ 1)
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การติดตั้ง
1. ควรตั้งตู้เย็นบนพื้นที่เรียบ มั่นคงและแข็งแรง พื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้เกิดการสั่น เป็นเหตุ
ให้เกิดเสียงดังได้
2. ควรตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้ด้านบนห่างจากเพดานอย่างน้อย 30 ซม.
ด้านหลังและด้านข้างห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม. และ 10 ซม. ถ้าอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
จะทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนและทำงานหนักและอุณหภูมิภายในตู้ไม่เย็น (รูปที่ 2)
3. อย่าตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงหรือใกล้แหล่งความร้อนอื่น และไม่ควรใช้ผ้าคลุม
ด้านบนหรือด้านข้างของตู้เย็น เพราะจะทำให้การระบายความร้อนไม่ดี (รูปที่ 3)
4. อย่าตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีความชื้น หรือบริเวณที่อาจมีน้ำกระเด็นมาถูกตู้เย็นได้ เช่น ใกล้ก็อกน้ำ
อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน เพราะความชื้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดสนิมหรือกระแสไฟฟ้ารั่วได้ (รูปที่ 4)
5. ก่อนเสียบปลั๊กตู้เย็นทุกครั้งต้องแน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าถูกต้องตามระบุ และต้องไม่
เสียบปลั๊กตู้เย็นร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ (รูปที่ 5)
6. ในกรณีที่ต้องการต่อสายดินเพิ่ม สามารถต่อสายดินเข้ากับจุดต่อ Earth Screw ที่มีสัญลักษณ์
ซึ่งอยู่ด้านหลังตอนล่างของตู้เย็น ยึดสายดินเข้ากับ Ground Rod แล้วฝังลงดินลึกลงไป 2.4 เมตร
(รูปที่ 6)
7. หลังการขนย้ายตู้เย็นควรตั้งตู้เย็นทิ้งไว้ 3-6 ชั่วโมง ก่อนเสียบปลั๊กใช้งาน เพื่อให้ระบบน้ำยา
ทำความเย็นอยู่ในสภาวะเสถียร เพื่อการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
30 ซม.
ตู้เย็น
10 ซม.

15 ซม.
2.4 เมตร
สายดิน

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

วิธีการใช้งาน
ก่อนการใช้งาน
1. ตู้เย็นของท่านถูกทำความสะอาดจากโรงงานแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถทำความสะอาด
ก่อนการใช้งานได้โดยการใช้ผ้านุ่มเช็ดให้สะอาด
2. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้นำอุปกรณ์ต่างๆ เข้าที่
3. เปิดประตูตู้เย็น แล้วเสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า หลอดไฟภายในตู้เย็นจะสว่าง
4. ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท
5. ปล่อยให้ตู้เย็นทำความเย็นที่ระดับอุณหภูมิต่ำสุดโดยหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “ 7 ”
หรือ “ Max ” ทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงก่อน หลังจากนั้นจึงแช่อาหารเข้าตู้เย็นและ
หมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่พอเหมาะกับปริมาณอาหารที่แช่
3

วิธีการใช้งาน
การควบคุมอุณหภูมิ
ท่านสามารถปรับระดับความเย็นของช่องแช่แข็งได้โดยหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิ
อุณหภูมิจะลดลงเมื่อหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเมื่อหมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

การทำน้ำแข็ง
เติมน้ำเย็นลงในถาดทำน้ำแข็งประมาณ 3/4 ของถาดทำน้ำแข็ง แล้วใส่ถาดทำน้ำแข็งไว้ในช่อง
แช่แข็ง เมื่อต้องการน้ำแข็งให้บิดที่ปลายทั้งสองข้างของถาดทำน้ำแข็งเบาๆ ดังรูป น้ำแข็งจะ
หลุดออกมาโดยง่าย (รูปที่ 7)

รูปที่ 7

การเก็บรักษาอาหาร
1. เนื้อและปลาชนิดต่างๆ ให้ใส่ถุงพลาสติกหรือคลุมด้วยพลาสติกใสบางๆ เพื่อป้องกันกลิ่นกระจาย
ก่อนนำไปแช่ในตู้เย็น (รูปที่ 8)
2. ผักและผลไม้ต่างๆ ให้ใส่ไว้ในถาดใส่ผักและผลไม้ สำหรับผลไม้ที่มีน้ำมาก เช่น แตงโม หลังจาก
ผ่าแล้วให้คลุมด้วยพลาสติกบางใสก่อนเก็บในตู้เย็น (รูปที่ 9)
3. อาหารที่มีความร้อน ควรตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่ระดับอุณหภูมิห้องก่อนจึงค่อยนำไป
รูปที่ 8
เก็บไว้ในตู้เย็น (รูปที่ 10)
รูปที่ 9
4. ไม่ควรแช่อาหารในตู้เย็นมากเกินไป ควรให้มีระยะห่างระหว่างอาหารที่แช่เพื่อ
ให้มีช่องว่างให้อากาศเย็นภายในตู้เย็นไหลเวียนกระจายได้ทั่วถึง (รูปที่ 11)
รูปที่ 10
5. อย่าแช่ขวดน้ำ กระป๋องเครื่องดื่มหรือขวดน้ำอัดลมไว้ในช่องแช่แข็ง
เพราะความเย็นจะทำให้น้ำแข็งในขวดแข็งตัว และอาจทำให้ขวดแตกได้
6. ตู้เย็นของท่านไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับเก็บรักษายาชนิดต่างๆ โปรด
รูปที่ 11
อย่าเก็บยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ในตู้เย็นนี้
7. ห้ามเก็บสารระเหย สารเคมีและสารไวไฟไว้ในตู้เย็นอย่างเด็ดขาด
เพราะอาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้
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วิธีการใช้งาน
การละลายน้ำแข็ง
ก่อนทำการละลายน้ำแข็งทุกครั้งต้องนำอาหารออกจากตู้เย็นให้หมด เพื่อป้องกันน้ำที่เกิดจาก
การละลายน้ำแข็งหยดลงใส่อาหาร เพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็น และลดการใช้พลังงาน
ควรทำการละลายน้ำแข็งเมื่อน้ำแข็งเกาะช่องแช่แข็งหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร หรือเกินปุ่มแดง
1. กดปุ่มละลายน้ำแข็งที่อยู่ตรงกลางลูกบิดปรับอุณหภูมิ หลังจากน้ำแข็งละลายหมดแล้วปุ่ม
ละลายน้ำแข็งจะคืนตัวโดยอัตโนมัติ
2. น้ำที่เกิดจากการละลายน้ำแข็งจะไหลลงสู่ถาดน้ำทิ้งที่อยู่ด้านหลังตอนล่างของตัวเครื่อง
และจะระเหยไปเองโดยอาศัยความร้อนจากคอมเพรสเซอร์

ข้อแนะนำ

เนื่องจากอาจมีการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกในถาดน้ำทิ้งซึ่งจะทำให้
ประสิทธิภาพการระเหยของน้ำทิ้งลดลง จึงควรทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
ควรละลายน้ำแข็งในช่วงที่ไม่ใช้งาน เช่นเวลากลางคืน

ข้อควรระวัง ! ห้ามใช้มีดหรือของมีคมงัดแซะน้ำแข็งโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดความ
เสียหายกับแผงทำความเย็นซึ่งจะทำให้สารทำความเย็นรั่วได้
(รูปที่ 12)
รูปที่ 12

การเปลี่ยนหลอดไฟ
หากหลอดไฟภายในตู้เย็นทำงานไม่ปกติ และจำป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ควรได้รับการเปลี่ยน
จากตัวแทนศูนย์ซ่อมบริการ หรือช่างผู้ชำนาญ เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
1. ถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
2. หมุนหลอดไฟออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
3. เปลี่ยนหลอดไฟ E12, 15W
4. หมุนหลอดไฟเข้าให้แน่นในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
คำเตือน : เพื่อป้องกันความเสียหายจากการหมุนหลอดไฟแน่นเกิน หรือ ชิ้นส่วนใดๆ เกิด
แตกหักเสียหาย ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ควรให้ตัวแทนศูนย์ซ่อมบริการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทำการเปลี่ยนหลอดไฟ
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วิธีการใช้งาน
การตั้งเวลา
1. กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่การตั้งเวลา เมื่อเข้าสู่การตั้งเวลาแล้วเครื่องหมาย Colon
จะติดค้าง หยุดกะพริบ (รูปที่ 13)
2. กดปุ่มเพื่อปรับเพิ่มเวลาหลักหน่วยของนาทีได้ สามารถกดค้างเพื่อเพิ่มเวลาต่อเนื่องได้
กรณีกดค้างนานเกิน 4 วินาที จะเป็นการเพิ่มเวลาในหลักสิบของนาทีแทน
3. หากปล่อยปุ่มขณะเพิ่มเวลาในหลักสิบ แล้วกดใหม่จะกลับไปปรับเพิ่มเวลานาทีเช่นเดิม
4. เมื่อไม่กดปุ่มเป็นเวลา 5 วินาทีเวลาจะกลับไปเดินตามปกติ ออกจากการตั้ง

หมายเหตุ : กรณีที่ไฟตก และข้อมูลในตัวประมวลผลยังไม่หายไป เวลาสามารถกลับมาเดิน
ต่อได้ แต่หากข้อมูลเวลาเสียหาย เวลาจะถูกล้างเป็น

รูปที่ 13

สัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้
เมื่อประตูตู้เย็นถูกเปิดทิ้งไว้ หรือปิดไม่สนิทนานเกิน 1 นาทีสัญญาณเตือนจะส่งเสียงดังขึ้น
หน้าจอแสดงผล จะแสดงคำว่า
ติดค้าง สัญญาณเตือนจะหยุดทำงานเมื่อปิดประตู
และตัวแสดงผลจะกลับไปแสดงเวลาเช่นเดิม

หมายเหตุ : โดยปรกติ หน้าจอจะแสดงความสว่างที่ิ 50% เพื่อประหยัดพลังงาน แต่จะแสดงผลที่ความ
สว่าง 100% ในกรณีดังนี้
1 หลังจากต่อปลักไฟครั้งแรก จอแสดงผลจะสว่าง 100% เป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงหรี่ลง
2 หลังจากเปิดประตู จอแสดงผลจะสว่าง 100% เป็นเวลา 1 นาที แล้วจึงหรี่ลง
3 ขณะกดปุ่มเพื่อตั้งเวลา
4 หลังจากกดปุ่มเพื่อตั้งเวลา จอแสดงผลจะสว่างเป็นเวลา 1 นาที แล้วจึงหรี่ลง
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การทำความสะอาด
วิธีการทำความสะอาดตู้เย็น
1.
2.
3.
4.
5.

ก่อนการทำความสะอาดตู้เย็นต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้ง และนำอาหารออกจากตู้เย็นด้วย
ภายในและภายนอกตู้เย็นให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นเช็ดทำความสะอาด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดจนแห้ง
ถอดอุปกรณ์ชั้นวางต่างๆ นำมาล้างด้วยน้ำอุ่นแล้วเช็ดให้แห้ง
สำหรับยางขอบประตูตู้เย็นให้เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น
สำหรับลูกบิดปรับอุณหภูมิให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาด โดยไม่ต้องชุบน้ำ เพราะน้ำอาจหยด
ไปถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้ระบบวงจรไฟฟ้าได้รับความเสียหายได้
6. อย่าใช้แปรง สารเคมี ทินเนอร์ น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน เพื่อทำความสะอาดตู้เย็น
7. หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น สามารถกำจัดกลิ่นได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมมะนาวฝาน
บิดให้หมาด เช็ดบริเวณที่เกิดกลิ่นภายในตู้เย็นแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดจนแห้ง ห้ามใช้สเปรย์ปรับอากาศ
หรือสารเคมีอื่นใดในการกำจัดกลิ่น
8. ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็นและยางขอบประตูตู้เย็นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และควรทำความสะอาดช่องแช่แข็งหลังการละลายน้ำแข็งทุกครั้ง

ข้อควรระวัง
1. โปรดระวังสายปลั๊กตู้เย็นอย่าให้มีของหนักทับสายปลั๊กเป็นอันขาด เพราะสายปลั๊กอาจชำรุด
เป็นต้นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดอัคคีภัยได้ (รูปที่ 14)
2. ถ้าปลั๊กของตู้เย็นชำรุดหรือเสียหาย ต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรือตัวแทน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเท่านั้น
3. ห้ามวางภาชนะที่บรรจุของร้อนเกิน 60 องศาเซลเซียสหรือวัตถุที่ให้กำเนิดความร้อนบนตู้เย็น (รูปที่ 15)
4. ห้ามตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแก๊สไวไฟและเชื้อเพลิง ห้ามดึงปลั๊กตู้เย็นออกในขณะที่มีแก๊สรั่ว เพราะจะ
ทำให้เกิดประกายไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ (รูปที่ 16)
5. เมื่อกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้องเป็นเวลานาน เช่น ไฟตกหรือไฟดับ ให้รีบถอดปลั๊กตู้เย็นออกทันที
เมื่อท่านถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้วต้องการเสียบปลั๊กตู้เย็นใหม่ให้รอประมาณ 5 นาที
จึงค่อยเสียบปลั๊กทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์
และช่วยยืดอายุการใช้งาน (รูปที่ 17)
6. การเปิดประตูตู้เย็นบ่อยครั้งขณะไฟฟ้าภายในบ้านของท่านขัดข้องจะทำให้ความเย็นภายในตู้เย็น
สูญเสียไปเร็วขึ้น
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7. ปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน เพราะการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟ
และอาหารอาจเน่าเสียได้
8. อย่าใช้น้ำฉีดตู้เย็นเพื่อทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดสนิมหรือเกิดไฟฟ้ารั่วได้ สำหรับการ
ทำความสะอาดให้ปฏิบัติตามหัวข้อการทำความสะอาด (รูปที่ 18)
9. ห้ามนำผ้าเปียกชุ่มน้ำไปเช็ดตู้เย็น เพราะอาจทำให้น้ำหยดไปถูกส่วนที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟดูดได้ (รูปที่ 19)
10. ห้ามใช้สเปรย์ที่ติดไฟง่ายกับตู้เย็น เพราะอาจเกิดการสปาร์คและทำให้เกิดประกายไฟได้ (รูปที่ 20)
11. ระมัดระวังอย่าให้เด็กโหนตู้เย็นเล่นเพราะตู้เย็นอาจจะล้มก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายได้(รูปที่ 21)
12. เด็ก คนพิการ หรือผู้ที่ไม่เคยใช้งานตู้เย็นต้องมีผู้ช่วยดูแล และให้คำแนะนำในการใช้ตู้เย็น
อย่างปลอดภัย
13. ผู้ปกครองต้องดูแลไม่ให้เด็กเล่นตู้เย็น
14. เมื่อไม่ได้ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้นำอาหารออกจากตู้เย็นให้หมด ถอดปลั๊กออก ละลายน้ำแข็งและ
ทำความสะอาดภายในตัวตู้และฝา แล้วเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เพื่อให้ภายในแห้งสะอาด
15. เนื่องจากตู้เย็นนี้ใช้ฉนวนความร้อน Cyclopentane เมื่อเลิกใช้งานแล้ว ควรเก็บให้ห่างจาก
ความร้อนและเปลวไฟ
16. เนื่องจากตู้นี้ ใช้กระจกวางของบนถาดผักค่อนข้างใหญ่ ข้อควรระวังในการวางของบนชั้นกระจก
คือ พยายามอย่าจัดวางของต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ใต้สกรีนคำว่า “Safety Glass” เพื่อป้องกัน
สิ่งของที่วางไปค้ำฝาประตูจนปิดประตูไม่สนิท (รูปที่ 22)
หากต้องการกำจัดตู้เย็นโปรดติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำจัดอย่างเหมาะสม
รอสัก
5 นาที

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

บริเวณพื้นที่ห้ามวางสิ่งของ

รูปที่ 19

รูปที่ 20

รูปที่ 21
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รูปที่ 22

รูปที่ 18

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้ามีปัญหาในการใช้ตู้เย็น ท่านอาจตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตัวท่านเองก่อนเรียกใช้บริการจากตัวแทน
จำหน่ายหรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่านเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

โปรดเช็คหรือสังเกต

อาการ
เครื่องไม่ทำงานหรือไม่เย็น

ปลั๊กตู้เย็นหลวมหรือไม่ได้เสียบเข้าเต้าเสียบไฟฟ้า
ลูกบิดปรับอุณหภูมิอยู่ที่ตำแหน่ง “ 0 ”
ฟิวส์ในบ้านขาดหรือมีจุดขัดข้องของกระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้าในบ้านมีปัญหา

เย็นไม่เพียงพอ

ประตูตู้เย็นถูกเปิดออกบ่อยเกินไป หรือประตูถูกเปิดทิ้งไว้
ตั้งตู้เย็นไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป หรือมีแสงอาทิตย์
ส่องตู้เย็นตลอดเวลา
ลูกบิดปรับอุณหภูมิอยู่ตำแหน่งที่ไม่พอเหมาะกับปริมาณ
อาหารภายในตู้เย็น
ปริมาณอาหารภายในตู้เย็นมีมากเกินไป
แช่อาหารที่ร้อน/อุ่น ไว้ในตู้เย็น
ระยะห่างระหว่างผนัง, ด้านบน, ด้านข้างของตู้เย็น
ไม่เพียงพอตามวิธีการติดตั้ง

เสียงดัง

ตู้เย็นตั้งไม่ได้ระดับ พื้นห้องที่ตั้งตู้เย็นไม่แข็งแรงและไม่สม่ำเสมอ
ตั้งตู้เย็นชิดผนังด้านหลังมากเกินไป
อุปกรณ์ภายในตู้เย็นถูกวางในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง

คอมเพรสเซอร์ทำงานติดต่อ
กันเป็นเวลานานติดต่อกัน

ในการเดินเครื่องครั้งแรกของตู้เย็น โดยปกติจะใช้เวลาทำงาน
จนระบบคงที่หลังจากเดินเครื่องไปแล้ว 24 ชั่วโมง
ปริมาณอาหารภายในตู้เย็นมีมากเกินไป
อากาศร้อน/ เปิดประตูตู้เย็นบ่อย
เปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้
ปรับอุณหภูมิเย็นเกินไป

มีหยดน้ำเกาะภายในตู้เย็น

ประตูตู้เย็นเปิดออกบ่อยเกินไป หรือประตูปิดไม่สนิท
ปริมาณความชื้นภายในห้องมีมากเกินไป เช่น ในฤดูฝน
จะมีน้ำเกาะตามผนังตู้เย็นซึ่งเป็นปกติไม่ใช่เพราะตู้เย็น
มีปัญหา ให้ใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดออก
แช่อาหารที่ร้อน/อุ่น ไว้ในตู้เย็น

หมายเหตุ : ขณะที่ตู้เย็นทำงานปกติ ผนังด้านหลัง และด้านข้างของตู้เย็นจะร้อน
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ศูนย์บริการไฮเออร์ ฯ ทั่วประเทศ
AUTHORIZED SERVICE CENTERS

HaierTake Care "Customer"

Email : service@haier.co.th
บริษัท ไฮเออร์ฯ ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะที่เลือกชื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไฮเออร์ฯ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและเหมาะสม
ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้ไว้พร้อมกับ บัตรรับประกันสินค้าไฮเออร์ ฯ บริษัทจะถือบัตรประกันเป็นสำคัญ ควรเก็บรักษา
บัตรประกันไว้ ถ้าผลิตภัณฑ์สินค้าไฮเออร์ของท่านต้องการใช้บริการซ่อม หรือมีปัญหา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายไฮเออร์ ฯ
ที่ท่านใช้บริการอยู่ หรือศูนย์บริการไฮเออร์ ฯ ใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าไฮเออร์
(Customer Call Center Haier) กรุณาอย่าพยายามซ่อมหรือดัดแปลงใดๆ ด้วยตัวท่านเอง
รายชื่อศูนย์บริการไฮเออร์ทั่วประเทศแต่ละศูนย์บริการจะมีความถนัดในการบริการผลิตภัณฑ์ไฮเออร์ตามรหัสโค้ดดังนี้
TV : โทรทัศน์
RF : ตู้เย็น
MO : เตาไมโครเวฟ
FZ : ตู้แช่
WM : เครื่องซักผ้า
AC : เครื่องปรับอากาศ

กรุงเทพฯและปริมณฑล
TV MO WM RF FZ AC : บจก. เฮลโลเซอร์วิส (รามคำแหง) 3339/5–6 ซ.อินเตอร์อพาร์ตเมนท์ ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0-2378-1105, 0-2732-2100-3
TV MO WM RF FZ AC : บจก. เฮลโลเซอร์วิส ([บางพลัด) 27 ซอยจรัญสิทวงศ์ 83/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร./แฟ็กซ์ 0-2434-8723, 0-2435-7590
TV MO WM RF FZ AC : บริษัท ศูนย์บริการคอมฟอร์ท จำกัด 428,430 ถ.พระราม3 แขวงบางโค่ล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2291-6500, 0-2292-0496~7, 0-2689-1661~3
TV MO WM RF FZ AC : วินเซอร์วิส 689 ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า แฮปปี้แลนด์ เขตคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2377-0644, 0-2733-1549 แฟ็กซ์ 0-2377-0642
TV MO WM RF FZ AC : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤติกร เซอร์วิส 28/343 ถ.ซอยคู้บอน (รามอินทรา 71) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร./แฟกซ์ 0-2943-3398
MO WM RF FZ AC : บริษัท เอส.อาร์.อี.เซอร์วิส จำกัด (ประเวศ) 76 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.6 สุขุมวิท103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2747-2354
MO WM RF FZ AC : บริษัท เอส.อาร์.อี.เซอร์วิส จำกัด 346/2 ซ.15-17 ถ.เพชรเกษม 102/1-2 (ม.เศรษฐกิจ) เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2867-9893 แฟ็กซ์ 0-2867-2186
TV MO WM RF FZ AC : บริษัท เจ.วาย.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 23 ซ.เพชรเกษม 57 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-8014590-1 แฟ็กซ์ 02-8024592
TV MO WM RF FZ AC : ศูนย์บริการศิริกุล (สาขาภาษีเจริญ) 23/25 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2805-2955-6, 0-2423-0476
TV MO WM RF FZ AC : ศูนย์บริการศิริกุล (สาขาบางแค) 560 ถนนเพชรเกษม ระหว่างซอยเพชรเกษม 88-88/1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2413-5627-8
TV MO WM RF FZ AC : เอ.เอส. อิเล็คทริค 17/13-14 ซ.เสนานิคม1 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2942-0392 แฟ็กซ์ 0-25700446
: ธนพล อิเล็คทรอนิคส์ 9 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2249-2186, 0-2671-5583 แฟ็กซ์ 0-2249-2186
TV MO
: คณะบุคคล แสงตะวัน วีดีโอ 19/322-323 หมู่ 10 ถ.พระราม2 ซ.42 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2898-4537 แฟ็กซ์ 0-2898-4538
TV MO
: บริษัท เพาเวอร์ซอพ จำกัด ( สาขาสีพระยา) 664 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2639-1757, 0-2639-0160~8 ต่อ 2285,2288
TV MO
MO WM RF FZ AC : บริษัท เพาเวอร์ซอพ จำกัด ( สาขาสีลม) เลขที่ 1 (ชั้นล่างที่จอดรถอาคารสีบุญเรือง) ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2266-7138
MO WM RF FZ AC : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค เอ เซอร์วิส 393 / 523 ซ. ลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนแขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2538-8070
MO WM RF FZ AC : สามทองเซอร์วิส 66/46-47 ม.11 ซ.ติวานนท์3 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2968-9881~2 แฟ็กซ์ 0-2968-9988
TV MO WM RF FZ AC : เอส.วี.แอร์ อิเล็คทริค (ปทุมธานี คลอง 4) 17/9 หมู่ 6 ถนนลำลูกกา-คลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2153-7611 แฟ็กซ์ 0-2153-7605
TV MO WM RF FZ AC : ร้านสมชาย อีเลคทรอนิคส์ ( ปทุมธานี คลอง 1) 299 หมู่ - ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2996-5301 แฟกซ์ 0-2996-5302
TV MO WM RF FZ AC : แสง สี เสียง อิเลคโทรนิค 61/19 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-2107, 0-2312-2815 แฟ็กซ์ 0-2312-2796
TV MO WM RF FZ AC : สมชายอีเลคทรอนิคส์ (สาขาพระประแดง) 119/ 82 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ (ใกล้สามแยกพระประแดง) ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ13130 โทร. 0-2818-0060
TV MO WM RF FZ AC : วงศ์อนันต์วีดีโอ (1) 133 / 8 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 0-3471-2404 แฟกซ์ 0-3471-2737
MO WM RF FZ AC : บริษัท พีซีอาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ปทุมธานี คลอง 3) 169 / 32 หมู่ 3 ซ - ถนนลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./แฟกซ์ 0-2995-9473
AC : บริษัท มิซึ เอ.ซี จำกัด 14 หมู่ที่ - ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนน - แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2743-3641, 0-2330-8571-2
WM RF FZ AC : บริษัท พี.เอ.เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด 93-95 หมู่ที่ - ซอย - ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0-2225-6406-7

ภาคกลาง
TV MO WM RF FZ : สุชาติ วีดีโอ-โทรทัศน์ 63/14 ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0-5642-0482, 081-886-3525 แฟกซ์ 0-5642-0482
MO WM RF FZ AC : นรินทร์เครื่องเย็น 34 / 17 ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0-5642-1300 แฟกซ์ 0-5642-1300
TV MO WM RF FZ AC : ห้างหุ้นส่วน 111 พานิช จำกัด 347 / 6 หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทร. 0-5648-2522 แฟกซ์ 0-5642-4338
: สัจจะ อิเล็กทรอนิกส์ 234/4-5 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-1491 แฟกซ์ 0-5622-6066
TV MO WM
WM RF FZ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชินพานิช 196-196/1-2 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056 ) 221-448 แฟ็กซ์ (056) 228-413
TV MO WM RF FZ AC : ส.เจริญเซอร์วิส 235/10-11 ม.5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0-3521-2461 แฟกซ์ 0-3521-2461
TV MO WM RF FZ AC : หจก.ยูติลิตี้ อินเตอร์เทค 24/33-34 หมู่ 4 ถนนประทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-950311-2, 081-9335638 แฟกซ์ 035-950313
TV MO WM RF FZ AC : เคเอส.อิเลคทรอนิคส์&เซอร์วิส 99/199 หมู่ 8 ซ.9 ถ.สายเอเซีย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-2908-6237, 08-1838-9037
TV MO WM RF FZ AC : หจก.ไทยเจริญ แอร์ 16/8 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3631-4476~7 แฟกซ์ 0-3631-4476~7
TV MO WM RF FZ AC : ศูนย์บริการ เทพทอง 887/108-109 ถ.ศรีพรหมโสภิต ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร. 0-3651-1763, 0-3652-4629 แฟกซ์ 0-3652-4629
TV MO WM RF FZ AC : จำนงค์ ซาวด์ แอนด์ แอร์ อิเล็คทรอนิคส์ 30 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทร./แฟกซ์ 0-5659-9250, 08-3955-8717
TV MO WM RF FZ AC : เอ็น ที เอส อิเล็คตริค (สุพรรณบุรี) 18/21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-3356~7 แฟกซ์ 0-3550-2291
TV MO WM RF FZ AC : สัมฤทธิ์อิเลคทรอนิกส์ 67/11-12 หมู่6 ถ.พหลโยธิน ต.ชุบทะเล อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.0-3662-7691, 0-3662-7692, 0-3661-8867, 0-3661-8869
MO WM RF FZ AC : หจก.กิจนิยม (สมัยใหม่) 85-87 ถ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทร. 0-3644-1175 แฟ็กซ์ 0-3662-4896
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ภาคเหนือ
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
:
TV MO WM
TV MO WM RF FZ AC :
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TV MO WM RF FZ AC :
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TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
WM RF FZ AC :
WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ :
TV MO WM RF FZ AC :

สมศักดิ์ อิเล็คทรอนิคส์ (สาขาเชียงราย) 199 / 7-8-9 ถ.ศรีทรายมูล-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5360-0602 แฟกซ์ 0-5360-0602
ฟิวเจอร์ อิเล็คทรอนิคส์เซอร์วิส 212 / 1-2 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5322-2290, 0-5321-9629 แฟกซ์ 0-5322-7187
บจก.เชียงใหม่สยามทีวี (สาขาเชียงใหม่) 29/5-9 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5321-9693~5 แฟกซ์ 0-5321-9690
บจก.เชียงใหม่สยามทีวี (สาขาจอมทอง) 219 หมู่ 5 ต.ข่วงเปา ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร. 0-5334-2222 แฟกซ์ 0-5334-2299
หจก.แม่สอดบุญโรจน์ 4/8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. 0-5553-2112 แฟกซ์ 0-5553-2421
สมบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 12/15 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 0-5448-1806 แฟกซ์ 0-5448-1806
ชุมพลอิเล็คโทรนิคส์ (สาขาพิษณุโลก) 266/5 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5521-1624,0-5521-1628 ต่อ13,14 แฟกซ์0-5521-1624
ทวีชัยอิเลคทรอนิคส์ 154 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0-5674-3114 แฟกซ์ 0-5674-3114
สมศักดิ์ อิเล็คทรอนิคส์ (สาขาแพร่) 59 ถ. บ้านนาใหม่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 0-5462-0165 แฟกซ์ 0-5462-0165
ชุมพลอิเล็คโทรนิคส์ (สาขาลำปาง) 335/46 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. 0-5432-3445~6 แฟกซ์ 0-5432-3299
บจก.เชียงใหม่สยามทีวี (สาขาลำปาง) 356 ถ.ฉัตรชัย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. 0-5431-9004 แฟกซ์ 0-5431-9002
บจก.เชียงใหม่สยามทีวี (สาขาลำพูน) 480/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 0-5351-2333 แฟกซ์ 0-5356-1291
อาชีพอิสระ 48 ถ.เกษมราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0-5541-1359 แฟกซ์ 0-5541-1359
บ.ไทยพานิชวีดีโอ จำกัด 1/94-97,99-103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.0-5544-2166-8 แฟกซ์ 0-5541-2662
ห้างหุ้นส่วนจำกัด การช่างพานิช” 481 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนนหิรัญนคร ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทร. 0-5377-1206 แฟกซ์ 0-5366-0645
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนิษฐ อิเลคทรอนิคส์ 232 / 2 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทร. 0-5442-0334, 0-5542-0954 แฟกซ์ 0-5442-0335
บริษัท จิราภัณฑ์ จำกัด 60/3 หมู่ที่ 1 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทร./แฟกซ์ 0-5359-1222
กาญจนพฤกษ์ 22 / 1 ม.3 ถ.พิทักษ์บุญยงค์ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทร./แฟกซ์ ( 055 ) 761-804 แฟกซ์ (055) 730-209
ร้านเอดิสัน (ช่างหลวง) 22/66-67 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร./แฟกซ์ 0-5562-2399
ธงชัย เซอร์วิส 8 หมู่ที่ - ซอย - ถนนลิไท ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-2025 แฟกซ์ 0-5561-3306

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ธวัชชัยเซอร์วิส 108/90 หมู่ 4 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4332-2579 แฟกซ์ 0-4332-2579
กรุงเทพ-เทคนิค 65/7 ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4333-6414 แฟกซ์ 0-4333-6414
ธนายงศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่ 632/1-2 ถ.ราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0-4481-1555 แฟกซ์ 0-4483-0178
วิทยาเซอร์วิสเซ็นเตอร์ 201/1 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม โทร. 0-4252-0585, 0-4251-3538, 0-4252-2444 ต่อ 22 แฟกซ์ 0-4252-0944
ไฮแม็กซ์อีเล็คโทรนิคส์ 271 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4428-9189 แฟกซ์ 0-4428-9189
บริษัท เพรียบพร้อมเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 187/13 ถนนสุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร. 0-4461-2303,089-722-5495 แฟกซ์ 0-4461-7088
มุกดา อิเล็คทรอนิคส์ 242 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 0-4261-2339 แฟกซ์ 0-4261-2339
จงเฮงไฮเทคเซ็นเตอร์ 152/2 หมู่ที่ 11 ถนนเทศบาล 14 แขวง/ตำบล น้ำเที่ยง เขต/อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร 49110 โทร./แฟกซ์ 0-42637276
ศูนย์อะไหล่แท้เสียงไทยแลนด์ 181 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4351-4716, 0-4351-2472 แฟกซ์ 0-4351-9052
วัฒนาโทรทัศน์ 19 ถ.ศรีเทวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4352-6606 แฟกซ์ 0-4352-6606
ชนะพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 885/25 ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0-4561-1729 แฟกซ์ 0-4561-1729
ไพศาลอีเล็คโทรนิคส์ 1508/5 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4271-1333, 0-4273-2831~6 แฟกซ์ 0-4273-2833
ไพศาลเซอร์วิส 1754 / 3-4 ถ. รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4273-3780~1 แฟกซ์ 0-4271-5515
เอวี - แม็ก อิเล็กทรอนิกส์ 172 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 0-4453-0165 แฟกซ์ 0-4471-3212
ซิลิกอนอำนาจเซลส์แอนด์เซอร์วิส 433/3 ม.9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 0-4551-9002, 0-4551-1441 แฟกซ์ 08-6460-9293
ไพศาล อีเล็คโทรนิคส์ 572/2 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-0090 แฟกซ์ 0-4224-0090
ฟิวเจอร์มาเก็ตติ้ง 95/40 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4224-6367, 0-4232-8199, 0-4232-9032 แฟกซ์ 0-4232-8210
ซิลิกอนอุบล ( 1999 ) 5-7 ซอยชยางกูร 42 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชบุรี 34000 โทร. 0-4531-1738 แฟกซ์ 0-4531-1738
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสแอร์ 558 /3 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-3834 แฟกซ์ 0-4322-3835
บริษัท กรุงไทยคลังไฟฟ้าชุมแพ จำกัด 444 หมู่ที่ 10 ซอย - ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 43130 โทร. 0-4331-1888
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิธานินทร์การไฟฟ้า 273/128-129 ก. ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0-4481-1987 แฟกซ์ -0-4481-2933
บริษัท จงเฮง ดิจิตอล ไฮเทคเซนเตอร์ จำกัด 315 ม. 1 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทร. 0-4254-1288 แฟกซ์ 0-4252-5755
มีสตางค์เซอร์วิส 425 /15 หมู่ - ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทร./แฟกซ์ 0-4283-4441
บริษัท เพรียบพร้อมอิเลคทริคเวิลด์ จำกัด (สาขาโคราช) 87, 89, 91, 93, 95 ถนนอัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4423-0518
บริษัท พัฒนากร 189 จำกัด 191 หมู่ที่ - ซอย - ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1666 แฟกซ์ 0-4424-1988
ไชย อิเล็กทรอนิกส์ 38,40 หมู่ที่ - ซอย - ถนนเทศบาล 14 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทร. 0-4431-1464 แฟกซ์ 0-4431-5655
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลฯแสงถาวรอีเล็คโทนิคส์ -ไฟฟ้า 61, 63, 65 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4526-1441
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลราชาการไฟฟ้า-กลการ 260-262 หมู่ 4 ถ.เกษมสมบัติ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทร.0-4548-1349-50
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ภาคตะวันออก
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
:
TV MO WM
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :

บจก.เจเจแอล เซอร์วิส แอนด์ เอเจ้นท์ (ONE BRAND PATTAYA) 120/14-15 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3848-9184-5
เอกธนาอิเล็กทรอนิกส์(อ.กบินทร์บุรี) 130-3-4 หมู่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร. 0-3728-1096, 08-6027-2861, 08-1000-5967
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสธรอิเลคทรอนิกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 570 ม.4 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร./แฟกซ์ 0-3851-2563
เทคนิค (ศรีราชา) 103/32 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 0-3877-2205 แฟกซ์ 0-3877-2205
เทคนิค (สาขาพัทยา) 206/105 ม.9 ซ.โรงแรมทาว์นอินทาว์น ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20160 โทร. 0-3871-6561 แฟกซ์ 0-3871-6561
บจก.เอ็น ที เอส อิเล็คทริค 255 / 7 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3841-4438 แฟกซ์ 0-3841-4408
บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ จำกัด เลขที่ 6/28 หมู่ที่ 9 ห้อง 2 / 2 ซอย - ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทร. 0-3841-6528-9 แฟกซ์ 0-3841-6530
ธันพิสิทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ 22 / 20 หมู่ที่ 2 ซอย 9 ถ.เทศบาลบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3805-4502 แฟกซ์ 0-3827-1787
พรพจน์ไฟฟ้าอิเลคทรอนคส์ 88 ถ.วิวัฒนะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร. 039512-688 แฟกซ์ 0-3952-2607
ศูนยบริการอิเล็คทรอนิคส์ 200/30-32 ซ.ธรรมมงคล ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ..ระยอง 21110 โทร. 0-3888-4223 แฟกซ์ 0-3888-4223
บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคซิตี้ จำกัด 4/1 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3930-1442~6 แฟกซ์ 0-3932-5999

ภาคตะวันตก
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
MO WM RF FZ AC :
MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
:
TV MO WM

เอ็น ที เอส อิเล็คทริค (นครปฐม) 18 ถ.ยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-0431 แฟกซ์ 0-3421-7874
คณะบุคคล โฟร์เอสอิเล็คทรอนิกส์ 39 /4-5 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0-3429-7298
ห้างหุ้นส่วนสามัญ มหาโชค เซอร์วิส 194 / 42 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-3717 แฟกซ์ 0-3424-3939
แสงไพศาลอิเลคทรอนิคส์ 128/1 หมู่ 1 ถ.แสงชูโตสายเก่า ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3462-6558, 08-4016-4130 แฟกซ์ 0-3462-6561
กิตติแอร์เซอร์วิส 149/6 ถ.เพชรเกษม–ชายทะเล หมู่.6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันส์ โทร. 0-3269-1238, 0-3269-2357 แฟกซ์ 0-3269-2519
คลีนิคเครื่องเย็น 32 ซ. 4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0-3242-8800, 0-3241-5390 แฟกซ์ 0-3728-1096
ใหม่อิเล็คทรอนิค (อ.ชะอำ) 388/46 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โทร. 0-3247-2441, 085-8473347, 089-7447017 แฟกซ์ 0-3247-2441
สน อิเล็คโทรนิคส์ (สาขาบ้านโป่ง) 5 ถ.โฆสิตสกุล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-2003, 0-3220-1393 แฟกซ์ 0-3230-1097
สน อิเล็กทรอนิกส์ (สาขาราชบุรี) 135-141 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร. 0-3232-8326 แฟกซ์ 0-3232-8327
เพื่อนอิเลคทรอนิกส์ 58/18-19 ถ.ราษฎยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร. 0-3231-5180, 0-3232-1051 แฟกซ์ 0-3231-5180

ภาคใต้
:
TV MO WM
TV MO WM RF FZ :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ :
:
TV MO WM
TV MO WM RF FZ AC :
:
TV MO WM
TV MO WM RF FZ AC :
:
TV MO WM
TV MO WM RF FZ :
TV MO WM RF FZ :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :
TV MO WM RF FZ AC :

ศรีตรังอิเลคโทรนิคส์ 31-31/1 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 จ.กระบี่ 81000 โทร. 0-7562-2199, 0-7561-1664 แฟกซ์ 0-7562-1500
เทคนิคเซี่ยล 71/11 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 0-7523-0534 แฟกซ์ 0-75 21-3947
อารี อิเล็คทรอนิคส์ 34 ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7534-3971, 0-7535-6630 แฟกซ์ 0-7531-0838
บวรโทรทัศน์ 109/2 หมู่ 2 ถ.ทุ่งสง-ชะมาย ต.'ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 0-7533-2616 แฟกซ์ 0-7533-2616
ริซกีอิเล็คทรอนิกส์ 4 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0-7352-1868 แฟกซ์ 0-7352-1868
สมศักดิ์ ทีวี 46 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร. 0-7641-1833 แฟกซ์ 0-7641-1833
สากลวิทยุ-ทีวี2 90/2 ถ.จรูญธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7462-6214, 08-1608-9843 แฟกซ์ 0-7461-7471
คมกฤษอิเล็คทรอนิคส์ เลขที่ 1/ 2 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7652-3232, 08-6689-0559 แฟกซ์ 0-7652-3232
วีระโทรทัศน์ 102/3 ถ.เทศบาล 1 (ตรงข้ามศูนย์อนามัยแม่และเด็ก) ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0-7321-4348 แฟกซ์ 0-7321-4348
วิเชียรออดิโอ 308 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7423-1626 แฟกซ์ 0-7434-7264
เล็กวิทยุ-โทรทัศน์ 493 ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0-7431-2240 แฟกซ์ 0-7443-7004
เลียงเอียะเฮงนาสาร 30-32 ถ.หลังสถานี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทร. 0-7724-9555, 0-7734-4888 แฟกซ์ 0-7734-4999
เลียงเอียะเฮง 3/225-226 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7726-4222 แฟกซ์ 0-7726-4777
ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่ 204 / 40 หมู่ที่ 1 ถนน วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7728-6331 แฟ็กซ์ 0-7720-6557
บริษัท ห้วยยอดอีเล็คโทรมาร์ท จำกัด 449 / 2-4 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 โทร. 0-7523-3469
ส.รวมช่างและอะไหล่ 156 / 3 หมู่ที่ 2 ถนน พัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7462-0222 แฟกซ์ 0-7462-0222
บริษัท แก้วทีวี การไฟฟ้า จำกัด 29 / 26 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร. 0-7561-0802 แฟ็กซ์ 0-7561-0803

ศูนย์บริการไฮเออร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ พร้อมบริการลูกค้า
หากต้องการรับบริการ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางระบบ ศูนย์บริการลูกค้าไฮเออร์ (Customer Call Center) เราพร้อมดูแล ....
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TROUBLE SHOOTING
Before you call for service please check the table below. Your problems could be
easily rectified. If you still need service, please contact the store where you
purchased or the nearest service center.

When
Not operating ...

Warmer than usual ...

Unusual sounds ...
Compressor operated
for long periods ...

Moisture collects
inside ...

Check if ...
Power supply cord is unplugged or not fit
with outlet.
Temperature control in “0” position.
If home fuse blown or circuit breaker off.
Too frequent or too long door openings.
Check the temperature control dial setting.
Large amounts of food placed in refrigerator.
You put warm food in the refrigerator.
The floor is weak or uneven.
Make sure the back of the refrigerator does
not touch the wall.
Normal when refrigerator is first delivered to
your home - usually requires 24 hours to
completely cool down.
Large amounts of food placed in refrigerator
to be cooled or frozen.
Hot weather - frequent door openings.
Door left open.
Temperature control is set too cold.
Too frequent or too long door openings.
In humid weather, air carries moisture into
refrigerator when door is opened.
You put warm food in the refrigerator.

9

10. Do not use inflammable sprays near the refrigerator, because there is a danger
of igniting (Fig 20).
11. Do not hang on the refrigerator door may cause hazard (Fig 21).
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
13. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
14. When not using refrigerator for long period, should disconnect the power cord,
remove all the foods off compartment, defrosting and clean interior and exterior
parts then properly close the door.
15. This fridge is Cyclopentane insulation, should be kept away from heat or flame
when it isn’t properly used.
16. Due to Crisper Shelf for this fridge is also big, then warning for storing foods
on Crisper Shelf as don’t store the foods in area underneath screen
“ Safety Glass ” for preventing refrigerator’s door isn’t properly closed
due to foods press the door (Fig 22).
Be ensure this refrigerator is disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences of environment and human health, which could other
wise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detail,
please contact your local city office, your household waste disposal service.
5 Min

Fig 14

Fig 15

Fig 16

Fig 17

Fig 18

Don’t store any food in this area

Fig 19

Fig 20

Fig 22

Fig 21
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CLEANING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Before cleaning the refrigerator, you should always unplug it from the outlet and
remove all food.
Both exterior and interior unit, wipe with damp and warming water, rinse and dry.
Wash internal accessories using a warm water and dry it with a soft towel.
Clean door gasket with warm water and dry it with a soft towel.
Wipe the control box with a soft cloth. Never wash it with water because this
will cause an electric shock.
Never use brushes, acids, chemical thinner, gasoline or benzine for cleaning any
part of the refrigerator.
To remove odors from your unit, combine skin of a lemon and warm water.
Wipe thoroughly on affected surface and dry with a soft cloth. Do not use
cologne, air freshener or any other perfume.
Clean inside of the refrigerator and door gasket once a month. It is best to clean
the freezer compartment every time when it is defrosted.

CAUTION
1. Be careful not to place the power cord underneath of the refrigerator or other heavy
objects. Damage to the power cord could cause a short circuit and fire (Fig 14).
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its
service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
3. Do not place hot container high temperature than 60 C or hot object
on top of refrigerator (Fig 15).
4. Do not place the unit in inflammable or gas area, don't unplugged during gas
leakage due to can cause sparking fire and explosion (Fig 16).
5. Long period power failure such as power fluctuate, should promptly unplug the
power cord and leave at least 5 minutes before plugging in again to protect
damage with refrigerator and compressor (Fig 17).
6. Frequently open door during the power failure should cause too fast losing cool.
7. Properly close the door, if the door is not properly close should cause high
electrical bill and kept food in refrigerator become rotten.
8. When cleaning the refrigerator do not splash water directly to the refrigerator.
Follow the cleaning instructions described in this manual (Fig 18).
9. Do not use a soaked water cloth wipe the refrigerator due to water may drop
into electrical parts and cause short circuit (Fig 19).
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HOW TO DEFROST
Before defrosting, frozen food must be removed from freezing compartment
to protect melted ice water dropping into food.
For the most efficient operation of refrigerator with the minimum electric energy
consumption, defrost freezing compartment whenever evaporator is frost/iced about
5 mm. (1/4 inches) thick, or whenever frost/ice covers the red button indicator inside
fronts of evaporator. During defrosting, drip tray must be in place to catch melted water.
1. To start defrosting by pushing defrost button at the center of coin control knob.
When defrosting is completed, refrigerator restarts cooling operation automatically.
2. The defrost water drains into The evaporator tray at the back of the unit and
evaporates automatically
Suggestion
Since dust accumulated on the evaporation tray will decrease
the evaporation efficiency, remove the tray to clean at least
once a month.
Recommend defrosting in vacancy used as night period.
Note : Never use sharp or pointed objects to remove ice
and frost as it may damage the Evaporator (Fig 13).

LAMP REPLACEMENT

Fig 13

If the illuminating does not work properly. In case of the replacement bulb is needed,
it had better be replaced by its service agent or similarly qualified person in order
to avoid hazard.

PROCEDURE :
Disconnect the plug of the refrigerator from the outlet.
Take the lamp off by turning it counter-clockwise.
Change the bulb with E12, 15W
Replace lamp and turn it clockwise tighten.
Caution: To prevent any breakage do not over tighten the lamp to socket.
It is highly recommended to have the service agent or qualified
person to do the lamp replacement.
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OPERATION
Time Setting
1. Press the button for 3 seconds to enter the setting. When entering the time setting
colon will stop flashing (Fig 12).
2. Press the button to increase time, hold the button for continuous increase time.
3. If it is released, while adding in tens. The new press will return to raise a minute
as before.
4. After pressing the button for 5 seconds, time will return to normal running.

Note : In case of power failure, if the processor is not lost data in memory.
Time can be continue running, but if the data is corrupted.
Time will be cleared as
Fig 12

Alarm when the refrigerator door left open.
When the refrigerator door is left open. Or does not close for more than one minute,
the alarm will sound louder. and time display will show
The alarm will stop when the door closed. and time will return to normal running.

Note : Normally time display will brightness 50% for energy saving , but the display will
be brightness 100% to this incase.
1 After power plug first. The display brightness to 100% for 30 minutes and then dims.
2 After opening the door,the display brightness to 100% for 1 minute, then dims.
3 Press the button to set the time.
4 After pressing the button to set the time. Display will light for 1 minute, then dims.
5

OPERATION
Temperature Control
You can control the inside temperature by turning the thermostat dial.
Turn the button to the left for warmer temperature.
Turn the button to the right for colder temperature.

Making Ice Cubes
Fill the ice cube tray 3/4-full with cold water and place it on the bottom
of the freezer compartment. When the ice-cubes are ready they can
easily be removed by simply twisting the both ends of the ice cube tray (Fig 7).

Fig 7
Food Storage

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wrap fish and smoked meats in moisture-vapour-proof material to prevent
transfer for odours (Fig 8).
Vegetable and fruit should be kept in crisper. For watery fruit such as melon,
after splited, should be wrapped with waxed paper or plastic film (Fig 9).
Pre-cool hot foods before storing into the refrigerator (Fig 10).
Fig 8
Don't place a large amounts of food in refrigerator, should leave
spaces to allow air ventilation and cool air circulation (Fig 11).
Don't store bottles such as beers, canned food in the freezer
Fig 9
compartment due to water is cool down to be ice and cause
the bottles an explosion.
Fig 10
Your refrigerator is not designed for medical purpose.
Do not store medicine or medical equipment in this refrigerator.
Do not store volatile meterials in the refrigerator.
Fig 11
Because should be exploded.
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INSTALLATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Install the unit on a strong level surface. If the floor is not quite level, may affect sounds.
Allow at least 30 cm. space above the unit, 15 and 10 cm. at the back and sides to
allow air ventilation. If air is not good ventilation, compressor is hard working (Fig 2).
Don't place the unit in direct sunlight or heat from stoves and should not cover the
top or the side of unit with any cloth which affect a poor air ventilation (Fig 3).
Don't place the unit near to sinks or water faucets which may cause high humidity
or rusting or short circuit (Fig 4).
Provide the unit with its own electrical outlet. Never plug your refrigerator
simultaneously with other appliances. Never use multipurpose adapter (Fig 5).
In case of customer desire to add the ground wire with Earth Screw junction earth
symbol
at the back of the refrigerator. Should attach the ground wire to metal
pipe or to cover screw of the wall receptacle or to a rod buried at least 2.4 meters
in the ground (Fig 6).
After re-located, leave the fridge statically 3-6 hours before switching it on.
This intend to ensure a proper cooling system operation.
30 cm.
Refrigerator
Unit
10 cm.

15 cm.
2.4 meters

Ground Wire

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Fig 6

OPERATION
Making a test run

1.
2.
3.
4.
5.

Your refrigerator is usually cleaned by manufacture, however you may want to
clean it before using with a soft towel cloth.
After cleaned, replace all parts in proper.
Keep the door open and plug the power cord into its own electrical outlet.
The interior lamp should lit.
Properly close the door.
Turn the thermostat dial to " 7 " or "Max" position for coolest state and allow the
unit operate for 2-3 hours. Then, store the food and adjust thermostat dial to
proper tempurature control.
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FEATURES
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4
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8
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6
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8

6
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HR-ADN15, HR-AXN15, HR-BDN15

1.
2.
3.
4.
9.

HR-ADN18, HR-AXN18, HR-BDN18

Temperature Control / Defrost Button
5. Crisper
Freezer Compartment
6. Bottle Pocket
Meat Tray
7. Utility Pocket
Refrigerator Shelf
8. Egg Pocket
Crisper Shelf
(Don’t store the foods over than
level to keep properly
closing refrigerator door more detail, please see topic “ CAUTION ”)

Suggestion
Relocation of refrigerator.
Disconnect the power cord.
Remove water from the evaporating tray.
Take food out of the refrigerator compartments.
Fig 1
Fasten the doors with tape while moving to prevent them from opening
For safety, use 2 people to carry the refrigerator.
Do not lift the unit in a horizontal angle, however, it may be 45
degrees tilted slightly (Fig 1).
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INSTRUCTION MANUAL

1 DOOR DIRECT COOL REFRIGERATOR
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HR-CDC18
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