• หอ้ งสําหรับการติดตัง้ เครื่องตอ้ งมีอยา่ งนอ้ ย 1 ตารางเมตรตอ่ 8 กรัม
ของสารทําความเย็น ปริมาณและชนิดของสารทําความเย็นในเครื่อง
แสดงไวใ้ นแผน่ แสดงขอ้ มูลภายในตัวเครื่อง
• อยา่ สรา้ งความเสียหายแกว่ งจรสารทําความเย็น
• อยา่ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหอ้ งเก็บรักษาอาหารของเครื่องใช้
หากไมไ่ ดเ้ ป็ นเครื่องใช้ทไี่ ดร้ บั การแนะนําโดยผูผ้ ลิต
• ดูแลใหร้ ะบบระบายอากาศเปิ ดโลง่ ในกรณีทวี่ างตูเ้ ย็นใกลก้ บั สิง่ อื่น
หรือหา้ มมีสงิ่ กีดขวางในกรณีทมี่ กี ารติดตัง้ ตูเ้ ย็นแบบบิลตอ์ นิ
• หา้ มใช้เครื่องมือใดๆ หรือวิธกี ารอื่นใดนอกเหนือจากทีไ่ ดร้ ะบุไวโ้ ดย
ผูผ้ ลิตเพื่อเรง่ ทําการละลายนาแข็ง

คําเตือน
• อยา่ ใช้เครื่องมือทําความสะอาดแบบไอนาในการทําความสะอาดเครื่อง
หากชิน้ สว่ นบางชิน้ สัมผัสกับไอนาและหยดนา อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
หรือไฟฟ้าช็อตได้
• อยา่ เสียบปลัก๊ เครื่องใช้ไฟฟ้าเขา้ กับตัวตัง้ เวลาทีเ่ สียบเชื่อมกับเตา้ รับ
• หา้ มวางเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณไวบ้ นพื้นผิวทีไ่ มร่ าบเรียบ
• อยา่ เก็บสารกอ่ การระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือวัตถุไวไฟไวใ้ น
เครื่องใช้
• อยา่ เก็บนาอัดลมในช่องแช่แข็ง
• อยา่ พยายามทีจ่ ะซอ่ มแซมตูเ้ ย็นดว้ ยตัวคุณเอง ใหซ้ อ่ มแซมกับ
ผูใ้ หบ้ ริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพหรือผูม้ อี าํ นาจในการซอ่ มแซมเทา่ นัน้
• หา้ มใช้เครื่องทําความรอ้ นไฟฟ้า หรือเครื่องเป่าไฟฟ้า ทําละลายนาแข็ง
ในช่องแช่แช็แข็ง เพราะคุณอาจถูกไฟฟ้าช็อต

การติดตัง้ ตูเ้ ย็นใหมข่ องคุณ
ทําความสะอาดตูเ้ ย็นไดอ้ ยา่ งทัว่ ถึงตามคําแนะนําและเช็ดทําความ
สะอาดฝุ่นละอองทีเ่ กิดระหวา่ งการขนสง่ สินคา้

• เวน้ ใหม้ รี ะยะหา่ งขัน้ ตา 10 มม. ทางดา้ นบนของบานพับ
• หากคุณไมไ่ ดม้ ตี ทู้ ตี่ อ้ งการระยะเผื่อสําหรับการไหลเวียนของอากาศ
เหนือตูเ้ ย็น แนะนําใหเ้ วน้ ระยะดา้ นบนของตูเ้ ย็น 90 มม.
• เมื่อวางตูเ้ ย็นทีม่ มุ หอ้ ง จะตอ้ งเวน้ ระยะอยา่ งนอ้ ย 350 มม. สําหรับดา้ น
ทีเ่ ป็ นบานพับ เพื่อใหป้ ระตูสามารถเปิ ดไดอ้ ยา่ งราบรื่น และเพื่อใหช้ ่อง
และชัน้ ตา่ งๆ สามารถถอดออกไดอ้ ยา่ งงา่ ยดาย
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• การรัว่ ไหลของสารทําความเย็น อาจติดไฟในพื้นทีท่ เี่ กิดการรัว่ ไหลได้

• เวน้ ใหม้ รี ะยะหา่ งขัน้ ตา 50 มม. ดา้ นหลังของตูเ้ ย็น



• ในกรณีทมี่ อี บุ ตั เิ หตุความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ ใหเ้ ก็บเครื่องใช้ออก
จากเปลวไฟและอุปกรณใ์ ดๆ ทีส่ ามารถทําใหเ้ กิดประกายไฟหรือ
ประกายไฟฟ้า และเปลวไฟ ระหวา่ งการทํางานตามปกติหรือในสภาวะ
การทํางานทีผ่ ดิ ปกติ และถอดปลัก๊ เครื่องใช้ไฟฟ้าทีจ่ ดุ จา่ ยกระแสไฟฟ้า
แลว้ ทําการเรียกใช้บริการผูใ้ หบ้ ริการอยา่ งเป็ นทางการสําหรับการ
จัดการแกไ้ ขและคําแนะนํา

ระยะห่างระหวา่ งดา้ นบนและดา้ นใตข้ องตูเ้ ย็น
• เวน้ ใหม้ รี ะยะหา่ งขัน้ ตา 30 มม. ดา้ นขา้ งทัง้ สองดา้ นของตูเ้ ย็น



• เครื่องนีม้ สี ารทําความเย็น R600a ไวไฟ หลีกเลีย่ งอันตรายโดยให้
ความระมัดระวังในการติดตัง้ , การจัดการ, บริการ และการกําจัดเครื่อง
ใช้นี้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณมีสาร R600a ก็จะมีการระบุไวใ้ นแผน่
แสดงขอ้ มูลภายในตัวเครื่อง
• ตรวจสอบใหแ้ นใ่ จวา่ ทอ่ ของวงจรสารทําความเย็นไมไ่ ดร้ บั ความ
เสียหายในระหวา่ งการขนสง่ และการติดตัง้



คําเตือน สารทําความเย็น R600a
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หมายเหตุ: ประตูตูเ้ ย็นในทุกรุ่นไดร้ ับการออกแบบให้วางโดยเวน้ ระยะ
จากเฟอร์นิเจอร์อ่นื ๆ (ไมแ่ นบ) ควรวางตูเ้ ย็นให้ห่างจากผนังและ
ช่องวา่ งระหวา่ งดา้ นหลังของตูเ้ ย็นและผนังควรมากกวา่ 75 มม.
ตูเ้ ย็นของคุณมีสว่ นประกอบทีม่ ีประสิทธิภาพทางพลังงานทีอ่ าจจะทําให้
เกิดเสียงทีแ่ ตกตา่ ง (โปรดดูหนา้ “เสียงตา่ งๆ” สําหรับตัวอยา่ ง) จาก
ตูเ้ ย็นเครื่องเกา่ ของคุณ ในบางครัง้ คุณอาจไดย้ ินเสียงของการไหลของ
สารทําความเย็น หรือเสียงของการขยายตัวของชิน้ สว่ น หรือการหดตัว
ซึ่งเสียงเหลา่ นีเ้ ป็ นเรื่องคอ่ นขา้ งปกติ

การทําความสะอาดตูเ้ ย็นของคุณ
ภายนอก
คุณควรทําความสะอาดตูเ้ ย็นดว้ ยนาสบูอ่ ุ่นๆ และผา้ นุน่ เทา่ นัน้ แลว้
ลา้ งออกดว้ ยนาสะอาด จากนัน้ เช็ดพื้นผิวดว้ ยผา้ นุม่ เพื่อชําระนาสบู่
ออกให้หมด
ภายใน
ทําความสะอาดภายในตูเ้ ย็นอยา่ งสมาเสมอ ทําความสะอาดภายในดว้ ย
ผา้ นุม่ และนาสบูอ่ ุ่นๆ เช็ดให้แห้งให้ทัว่ พื้นผิวและชิน้ สว่ นทีถ่ อดออกได้
หลีกเลีย่ งการทํานาเปี ยกบริเวณแผงควบคุมการทํางานตูเ้ ย็น หากคุณ
ถอดชิน้ สว่ นทีถ่ อดออกไดอ้ อก ให้ติดตัง้ ชิน้ สว่ นเหลา่ นัน้ กลับเขา้ ทีเ่ ดิม
แลว้ จึงเปิ ดเครื่องกอ่ นการนําของเขา้ แช่อีกครัง้ และคุณควรรักษาความ
สะอาดภายในตูเ้ ย็นของคุณให้ถูกสุขอนามัยโดยการเช็ดเศษอาหารทีห่ ก
เลอะให้สะอาดอยา่ งทัว่ ถึงอยูเ่ ป็ นประจํา

คําเตือน
ห้ามใช้นาร้อน, ตัวทําละลาย, นายาทําความสะอาดห้องครัว, สเปรย์
ทําความสะอาด, นายาขัดโลหะ, สารกัดกร่อนหรือนายาทําความสะอาด
ทีม่ ีฤทธิก์ ัดกร่อน, หรือใยขัด ในการทําความสะอาดตูเ้ ย็นเครื่องนี้
เนื่องจากผลิตภัณฑด์ ังกลา่ วจะกอ่ ให้เกิดความเสียหายได้ ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดและผงซักฟอกหลายชนิดนัน้ มีตัวทําละลาย ซึ่งจะทํา
ความเสียหายแกต่ เู้ ย็นของคุณ สําหรับการทําความสะอาดใช้เพียงผา้ นุม่
และนาสบูอ่ ุ่นๆ เทา่ นัน้

ตรวจสอบวา่ พื้นทีจ่ ะติดตัง้ นัน้ ไดร้ ะดับ หากพื้นไมไ่ ดร้ ะดับให้ปรับทีฐ่ าน
ปรับระดับเพื่อให้ตเู้ ย็นวางไดร้ ะดับและมีเสถียรภาพ
เราขอแนะนําให้เปิ ดตูเ้ ย็นให้ทํางานทิง้ ไวเ้ ป็ นเวลาสองถึงสามชัว่ โมง
กอ่ นทีจ่ ะนําอาหารใดๆ เขา้ แช่ภายในตูเ้ ย็น วิธีนจี้ ะช่วยให้คุณสามารถ
ตรวจสอบไดว้ า่ ตูเ้ ย็นทํางานอยา่ งถูกตอ้ งและมีอากาศเย็นทีเ่ ขา้ สู่
ช่องแช่แข็งเพียงพอหรือไม่
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