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EQE6879A-B

 ตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง คูมือการใชงานTH
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เราคำานึงถึงคุณ
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของอีเลคโทรลักซ เราไดออกแบบผลิตภัณฑนี้ขึ้นมาเพื่อชวยใหชีวิตของทานงายขึ้น
และมอบประสิทธิภาพการทำางานที่สมบูรณแบบไดนานหลายป
โปรดอานคูมือการใชงานนี้ ใหละเอียดครบถวนเพื่อประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด

สำาหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซต:
 
 รับคำาแนะนำาในการใชงาน หรือ ขอมูลการซอมบำารุง
 www.electrolux.com
 
 ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณเพื่อรับการบริการที่เหนือระดับ:
 www.electrolux.com/productregiyration

 

 

การดูแลและใหบริการลูกคา

โปรดใชชิ้นสวนอะไหลแททุกครั้ง
เมื่อติดตอศูนยบริการลูกคาอยางเปนทางการของเรา จะตองแจงขอมูลดังนี้: รุน, หมายเลข PNC, หมายเลขซีเรียล
คุณสามารถดูขอมูลเหลานี้ ไดจากแผนแสดงขอมูลภายในตัวเครื่อง

คำาเตือน / ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ขอมูลทั่วไปและขอแนะนำา
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ

สารบัญ
1. ขอมูลดานความปลอดภัย .............................................................................................................................................................. 3
2. การอธิบายสวนตางๆ ของตูเย็น .................................................................................................................................................. 5
3. การติดตั้งตูเย็นเครื่องใหมของทาน ............................................................................................................................................... 6
4. แผงควบคุม  .................................................................................................................................................................................. 8
5. การตั้งคาอุณหภูมิสำาหรับทำาความเย็น........................................................................................................................................11
6. เครื่องจายนำ้าและนำ้าแข็งอัตโนมัต ิ..................................................................................................................................................12
7. คุณลักษณะเดนของพื้นที่จัดเก็บ .................................................................................................................................................15
8. ขอมูลทั่วไป  ...........................................................................................................................................................................   18
9. คำาแนะนำาในการเก็บอาหาร .............................................................................................................................................................20
10. การแกปัญหา..............................................................................................................................................................................21



 ภาษาไทย     3

       คำาเตือน
  คำาเตือนเกี่ยวกับสารทำาความเย็น R600a
   
   เครื่องนี้มีสารทำาความเย็น R600a ไวไฟ
   หลีกเลี่ยงอันตรายโดยใชความระมัดระวัง
   ในการติดตั้ง การจัดการ การซอมบำารุง
   และการกำาจัดผลิตภัณฑนี้

• ตรวจสอบใหแนใจวาทอของวงจรสารทำาความเย็น ไมไดรับความ
เสียหายในระหวางการขนสงและการติดตั้ง

• การรั่วไหลของสารทำาความเย็นอาจทำาใหไดรับบาดเจ็บที่ดวงตา
หรืออาจติดไฟได

• หองสำาหรับการติดตั้งเครื่องตองมีอยางนอย 1 ตารางเมตรตอ
 8 กรัมของสารทำาความเย็น ปริมาณของสารทำาความเย็นในผลิต
ภัณฑจะแสดงไวในแผนแสดงขอมูลภายในตูเย็น

• หากคุณไมแนใจ โปรดตรวจดูที่แผนแสดงขอมูลภายในตูเย็น
• อาจเกิดอันตรายไดหากบุคคลที่ ไมใชผูใหบริการที่ผานการรับรองทำา

การซอมบำารุงผลิตภัณฑนี้ รัฐควีนสแลนดของประเทศออสเตรเลีย
 ผูใหบริการที่ผานการรับรองตองมีใบอนุญาตทำางานเกี่ยวกับกาซ
สำาหรับสารทำาความเย็นไฮโดรคารบอน เพื่อที่จะสามารถใหบริการ
หรือซอมแซมตางๆ ซึ่งจำาเปนตองมีการถอดฝาครอบออก

• อยาใหมีสิ่งกีดขวางชองระบายอากาศของเครืองนี้หรือในโครง
สรางบิลตอิน

• หามใชเครื่องมือใดๆ หรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ ไดระบุไวโดยผู
ผลิต เพื่อเรงทำาการละลายน้ำาแข็ง

1.        ขอมูลดานความปลอดภัย
 

 

 

 

หมายเหตุ: โปรดอานคำาเตือนเหลานี้ ใหละเอียดครบถวนกอนเริ่มติดตั้ง
หรือใชงานตูเย็น หากตองการความชวยเหลือโปรดติดตอศูนยบริการ
ลูกคาของคุณ ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผูใชงานละเลย
 ไมปฏิบัติตามคำาแนะนำา หรือขอมูลดานความปลอดภัยอื่นๆ ที่ระบุไวใน
คูมือฉบับนี้

       คำาเตือน

• ตรวจสอบใหแนใจวาเตาเสียบไฟฟามีการตอสายดิน อยางถูกตอง 
ปรึกษาชางไฟฟาที่มีคุณภาพถาคุณไมมั่นใจ

• อยาใชงานตูเย็นภายในหองเก็บรักษาอาหารของผลิตภัณฑหากไมได
เปนเครื่องใชที่แนะนำาโดยผูผลิต

• ถอดปลั๊กไฟตูเย็นกอนทำาความสะอาด หรือเคลื-อนยายเพื่อหลีก
เลี่ยงการเกิดไฟฟาช็อต

• หามถอดปลั๊กไฟตูเย็นโดยดึงที่สายไฟ ไมเชนนั้นปลั๊กไฟ อาจเสียหาย
ได จับที่ตัวปลั๊กใหแนนและดึงออกตรงๆ จากเตารับ

• หากสายไฟเสียหายก็จะตองไดรับการเปลี่ยนใหม โดยผูผลิตตัวแทน
บริการ หรือชางที่มีคุณสมบัติเทาเทียม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น

• อยาใชเครื่องมือทำาความสะอาดแบบไอน้ำาในการทำาความสะอาด
เครื่อง หากชิ้นสวนบางชิ้นสัมผัสกับไอน้ำาและหยดน้ำาอาจเกิดไฟฟา
ลัดวงจรหรือไฟฟาช็อตได

• อยาเก็บวัตถุที่อาจระเบิดได เชน กระปองสเปรย หรือวัตถุไวไฟ
ไวในเครื่องใชนี้ ถาภาชนะทนแรงดัน ที่มีคำาวา ‘ไวไฟ’และ/หรือ
สัญลักษณเปลวไฟ ขนาดเล็ก อยาเก็บภาชนะเหลานี้ ไวภายในตูเย็น
หรือตูแชแข็ง ไมเชนนั้นอาจเกิดการระเบิดได

• อยาทำาวงจรสารทำาความเย็นเสียหาย
• เครื่องใชนี้มีฉนวนกันความรอนที่มีสวนผสมของกาซไวไฟ โปรด

หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยเพิ่มความระมัดระวังในการทิ้ง
เครื่องใชนี้

• หากคุณตองการที่จะกำาจัดเครื่องใชชิ้นนี้ กรุณาติดตอหนวยงาน
ในทองถิ่น และสอบถามวิธีการที่ถูกตองในการกำาจัด

• เมื่อคุณจะทิ้งตูเย็นเครื่องเกาและตูแชแข็ง ใหถอดประตูออกทุกบาน 
เด็กๆ อาจหายใจไมออกถาเขาไปติดอยูภายใน

• เมื่อจัดวางเครื่องใชนี้ ตองแนใจวาสายไฟไมถูกหนีบหรือไดรับความ
เสียหาย

• หามวางเตารับปลั๊กไฟแบบหลายชอง หรือแหลงจายไฟแบบพกพาไว
ดานหลังเครื่องใชนี้

• ในบริเวณที่ติดตั้งตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งและผนังโดย
รอบตองใหมีการถายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง

• หามนำาเครื่องใชไฟฟาอื่นใดที่ผูทำาไมไดแนะนำามาใชในชองเก็บรักษา
อาหาร เชน เครื่องปั่นไอศครีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟาคำาเตือน

 

 

 

 

ขอมูลจำาเพาะของตูเย็น

ตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง ระบบขจัดผาน้ำาแข็งอัตโนมัติ
รุน   EQE6879A-B
ปริมาตรชองแชแข็ง  610 ลบ.ดม
ประเภทชองแชแข็ง    
แรงดันไฟฟาระแสสลับ  220-240 โวลต 50 เฮิรตซ
จำานวนเฟส  1 เฟส
กำาลังไฟฟาเขา  180 วัตต
ชนิดของสารทำาความเย็น     R600a
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คำาเตือนทั่วไป

โปรดอานคำาเตือนดังตอไปนี้ ใหละเอียดครบถวนเพื่อปองกันไม
ใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โปรดใชงานตูเย็นของคุณ
อยางปลอดภัย ตรวจเช็คจุดระวังความปลอดภัยดังตอไปนี้กอน
เริ่มใชงานตูเย็นของคุณ
• ตองเสียบเครื่องใชนี้เขากับเตารับไฟฟาที่ ใชเฉพาะสำาหรับเครื่องนี้
• เมื่อตูเย็นอยู ในตำาแหนงที่ตองการแลว ปลั๊กของตูเย็นจะตองเขา

ถึงไดงาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาเตาเสียบไฟฟามีการตอสายดินอยางถูกตอง 

ปรึกษาชางไฟฟาที่มีคุณภาพถาคุณไมมั่นใจ
• หามใชสายไฟพวงหรือปลั๊กอแดปเตอรรวมกับตูเย็นนี้
• หากสายไฟเสียหายก็จะตองไดรับการเปลี่ยนใหมโดยผูผลิตตัวแทน

บริการ หรือชางที่มีคุณสมบัติเทาเทียม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น

• ถอดปลั๊กตูเย็นกอนการทำาความสะอาดและกอนการเปลี่ยนหลอดไฟ 
(หากติดตั้ง) เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟาช็อต

• หามถอดปลั๊กไฟตูเย็นโดยดึงที่สายไฟ ไมเชนนั้นปลั๊กไฟอาจเสียหาย
ได จับที่ตัวปลั๊กใหแนนและดึงออกตรงๆ จากเตารับ

• เลือกตำาแหนงวางตูเย็นที่อุณหภูมิไมต่ำาจนเกินไป อุณหภูมิหองควร
สูงกวา 10°C

• วางตูเย็นไวในที่แหงและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือเปยกชื้น
• หามวางตูเย็นไวในที่หนาวจัดหรือพื้นที่ที่ ไมมีการปองกัน เชน ในโรง

จอดรถหรือบนระเบียง
• หามเสียบปลั๊กไฟตูเย็นเขากับตัวตั้งเวลาซึ่งติดตั้งอยูกับแหลงจายไฟ
• หามวางตูเย็นไวในตำาแหนงที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง ใกลเตาเปลวไฟ

 หรือเครื่องทำาความรอน
• หามวางตูเย็นของคุณไวบนพื้นผิวที่ ไมราบเรียบ
• หามเก็บวัตถุไวไฟ (เชน กระปองสเปรย) ไวใน หรือใตตูเย็น
• หามเก็บวัตถุที่อาจระเบิดได เชน กระปองสเปรย หรือวัตถุไวไฟไว

ในเครื่องใชนี้
• หามเก็บน้ำาอัดลมในชองแชแข็ง
• หามซอมแซมตูเย็นดวยตัวเอง ตองใหผูใหบริการที่ผานการรับรอง

หรือผูมีอำานาจในการซอมแซมดำาเนินการเทานั้น
• ไมใชเครื่องทำาความรอนไฟฟาหรือเครื่องเปาลมรอนเพื่อละลายน้ำา

แข็ง เพราะคุณอาจถูกไฟฟาช็อต
• เมื่อจำาเปนตองขนยายและติดตั้งตูเย็น ระมัดระวังอยาใหชิ้นสวนของ

วงจรสารทำาความเย็นไดรับความเสียหาย
• อยาใหมีสิ่งกีดขวางชองระบายอากาศของเครื่องนี้หรือในโครง

สรางบิลตอิน
• หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ตูเย็นของคุณควร:
      – มีพื้นที่วางดานหลังและดานขางเพียงพอสำาหรับการหมุนเวียน
        อากาศ
      – วางไดระดับในแนวตั้งกับตูรอบๆ
      – มีประตูตูเย็นซึ่งจะปดไดเองจากตำาแหนงที่เปดเอาไวบางสวน
• เด็กหรือบุคคลที่มีสภาพรางกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม

ปกติ หรือขาดความรูและประสบการณ ไมควรใชงานผลิตภัณฑนี้ 
เวนแตไดรับการควบคุมดูแลหรือไดรับคำาแนะนำา

• เด็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเลนกับเครื่องใชนี้

หมายเหตุ: โปรดอานคำาเตือนเหลานี้ ใหละเอียดครบถวนกอนเริ่มติดตั้ง
หรือใชงานตูเย็น หากตองการความชวยเหลือโปรดติดตอศูนยบริการ
ลูกคาของคุณ ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผูใชงานละเลย
ไมปฏิบัติตามคำาแนะนำาหรือขอมูลดานความปลอดภัยอื่นๆ ที่ระบุไวในคู
มือฉบับนี้
 
 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

เครื่องใชนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำาไปใชในครัวเรือนและการใชงานที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน เชน
• พื้นที่หองครัวพนักงานในรานคา สำานักงานและพื้นที่ทำางานอื่นๆ
• ฟารมและเพื่อใชโดยลูกคาในโรงแรม โมเต็ลและที่พักประเภทอื่นๆ
• ที่พักประเภทที่มีการบริการอาหารเชา
• การจัดเลี้ยงและการใชงานที่คลายกัน
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2. การอธิบายสวนตางๆ ของตูเย็น

1
23

4 5

6
7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

23 24

25

27

2223

26

8

10

11

19 20

24

1 เครื่องทำาน้ำาแข็ง 10 ชองลิ้นชัก 19 ชั้นวาง FlexSpace™

2 ชองกระจายลม - Multiflow 11 ชองใสขนม 20 ชั้นในชองแชแข็ง

3 แผนกรองอากาศ 12 ชองวางของที่ประตูดานบน 21 ชองลิ้นชัก FlexSpace™

4 ชั้นวางกระจกแบบพับได 13 ถังน้ำา 22 ลิ้นชักชองแชแข็ง

5 ชั้นวางกระจกแบบเลิ้อน/พับ 14 ชองเก็บผลิตภัณฑนม FlexStor™ 23 ชองวางของที่ประตู FlexSpace™

6 ชั้นวางกระจก SpillSafe™ ดานซาย 15 ชองวางของ 1/3 FlexStor™ 24 ชองวางของที่ประตูชองแชแข็ง

7 ชั้นวางไวน 16 ชองวางของ 2/3 FlexStor™ 25 แผงควบคุมชองแชเย็น/ชองแชแข็ง

8 ชั้นวางกระจก SpillSafe™ ดานขวา 17 ชองวางของแบบเลื่อน FlexStor™ 26 เครื่องกดน้ำาและน้ำาแข็ง

9 ฝาปดชั้นวางชองลิ้นชัก 18 ชองวางขวด 27 แผงควบคุม TASTESEALFLEX 
     (ดานประตู TASTESEALFLEX)
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3. การติดตั้งตูเย็นเครื่องใหมของทาน

เมื่อวางตูเย็นไวที่มุมหอง ใหเวนระยะหางดานขวาจากดานบานพับประตูตู
เย็นอยางนอย 219 มม. และจากดานซายอยางนอย 310 มม. เพื่อให
ประตูตูเย็นสามารถเปดออกไดกวางเพียงพอสำาหรับถอดถังเก็บอาหาร
และชั้นวางได

หมายเหตุ: ประตูตูเย็นออกแบบมาใหเปดออกหางจากตัวตูเย็น
(ไมเสมอกัน) ระยะหางที่แสดงในภาพดานบนคือระยะหางขั้นตํ่าที่แนะนํา

การติดตั้งตูเย็น

เวนชองวางที่ดานตางๆ ตามนี้เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง, การไหล
เวียนของอากาศที่เหมาะสม และการเดินทอ และการเชื่อมตอกับระบบ
ไฟฟา:

 

หมายเหตุ: ประตูตูเย็นออกแบบมาใหเปดออกหางจากตัวตูเย็น
(ไมเสมอกัน) ระยะหางที่แสดงในภาพดานบนคือระยะหางขั้นตำ่าที่แนะนำา
 
การเปดประตูตูเย็น

ตูเย็นของทานควรวางอยู ในตำาแหนงที่สามารถเขาถึงไดงายเมื่อตอง
การนำาอาหารออกจากตู เพื่อใหสามารถใชงานชองเก็บอาหารของตูเย็น
และตะกราชองแชแข็งไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตูเย็นควรวางอยู ในตำาแหน
งที่สามารถเปดชองเก็บอาหารและตะกราชองแชแข็งออกไดจนสุด

          ขอควรระวัง

หลอดไฟ LED

ตูเย็นของทานติดตั้งหลอดไฟ LED แบบอายุการใชงานยาวนาน 
แมจะเกิดขึ้นไดยาก แตในกรณีที่หลอดไฟ LED ของทานไมทำางาน 
ตองใหเจาหนาที่บริการซอมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายตอความ
ปลอดภัย โปรดดูที่หนาขอมูลการรับประกันสำาหรับขอมูลการติดตอ
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การแกะบรรจุภัณฑ

          สิ่งแวดลอม

วัสดุสวนใหญของบรรจุภัณฑสามารถนำาไปรีไซเคิลได กรุณาทิ้งวัสดุ
หลานี้ผานทางศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของทานหรือทิ้งในภาชนะสำาหรับรับ
วัสดุรีไซเคิลที่เหมาะสม

สิ่งสำาคัญ - ตรวจดูสภาพความเสียหายหรือรองรอยใดๆ ถาทานพ
บวาตูเย็นมีสภาพชำารุดเสียหายหรือมีรองรอยใดๆ ทานตองรายงาน
ตอรานคาที่ทานซื้อมาภายใน 7 วัน หากทานตองการเคลมประกัน
เนื่องจากความเสียหาย/รองรอยใดๆ ภายใตการรับประกันจากผูผลิต 
การกระทำานี้ ไมมีผลตอสิทธิทางกฎหมายของทาน

ทำาความสะอาดตูเย็นใหทั่วถึงตามคำาแนะนำาในหัวขอ“การทำาความสะอาด” 
และเช็ดคราบฝุนที่เกิดขึ้นในระหวางการขนสงออกใหหมด

การเลือกตำาแหนงติดตั้งตูเย็น    

          ขอควรระวัง

ไมควรวางอุปกรณฉีดสเปรยอัตโนมัติ (เชน เครื่องควบคุมแมลง) ชิด
กับผลิตภัณฑนี้เนื่องจากสารที่ฉีดออกมาอาจทำาใหเกิดความเสียหายใน
ระยะยาวกับชิ้นสวนพลาสติกภายนอกของตูเย็น

หามวางตูเย็นเครื่องนี้ ไวในตำาแหนงที่มีอากาศเย็นเกินไปหรือไมไดรับ
การปกปอง ตัวอยางเชน ในโรงจอดรถหรือบนระเบียงบาน อุณหภูมิ
อากาศควรสูงกวา 10°C

วางตูเย็นไวในสถานที่แหง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
ตรวจสอบใหแนใจวาตูเย็นวางอยูบนพื้นที่ราบเรียบเสมอกัน
จัดใหมีพื้นที่ถายเทอากาศรอบตัวตูเย็นอยางสะดวก

ภาพดานลางแสดงชองวางที่แนะนำาเพื่อใหตูเย็นมีการถายเทอากาศ
อยางเหมาะสม
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การปรับความสูงตูเย็นและการปรับแนวประตูตูเย็น (ถาจำาเปน)

คำาแนะนำาในการปรับตำาแหนงตูเย็นขั้นสุดทาย:

• มุมทั้งสี่ดานของตูเย็นตองวางแนบชิดกับพื้นหอง
• สวนหนาตูควรลอยขึ้นเล็กนอยเพื่อใหแนใจวาประตูตูเย็นสามารถ

ปดไดสนิท
• ประตูตูเย็นทั้งสองบานตองอยู ในแนวเดียวกันและไดระนาบเงื่อนไข

เหลานี้สวนใหญสามารถทำาไดดวยการปรับยกหรือลดระดับลอแบบ
ปรับไดดานหนา

หากตองการปรับฐานรองดานหนาของตูเย็น:

1. ปรับฐานรองตูเย็นปองกันการโคนลมใหยึดติดกับพื้นโดยใชคีม

  เพิ่มความสูง: หมุนฐานรองตามเข็มนาฬิกา
 ลดความสูง: หมุนฐานรองทวนเข็มนาฬิกา

2. ตรวจสอบใหแนใจวาสามารถเปดปดประตูตูเย็นทั้งสองดานโดยไม
ติดขัดโดยบานประตูทั้งสี่ดานสัมผัสกับยางขอบประตูและตูเย็นตั้งอยูบน
พื้นอยางมั่นคง

 

หากตองการปรับระดับความสูงประตูตูเย็น:

1. เสียบประแจขนาด 10 มม. ของอีเลคโทรลักซเขากับแกนบานพับ 
 ประตูดานลาง

2. ปรับขึ้น: หมุนสกรูปรับตามเข็มนาฬิกา
 ปรับลง: หมุนสกรูปรับทวนเข็มนาฬิกา

บานพับประตู

ปรับบานพับประตูใหสวมเขากับรางบานพับอยางถูกตอง โดยการตรวจ
สอบใหแนใจวาบานพับประตูพับและตั้งฉากกับประตูชองแชเย็น ถารางบา
นพับไมอยู ในตำาแหนงที่ถูกตอง อาจทำาใหประตูปดไมสนิท

การปรับระดับประตูดานลางในแนวตั้ง

ในบางกรณี ประตูดานลางอาจเอียงเล็กนอย หากตองการปรับ
ใหตรง อาจตองใชแผนชิมรูปตัว C ที่ ใหมากับเครื่อง ตองติดตั้ง
แผนชิมที่บานพับสวนลางของประตูลางเพื่อปรับระดับใหสูงขึ้นจน
เขาถึงสลักที่ ใชติดตั้งแผนชิม ตามที่แสดงในภาพ

Bottom Doors Vertical Alignment 
(for Quattro Models)
In some cases the bottom doors might 
be slightly vertically misaligned. To 
correct this di�erence it may be used 
the C-Shaped Shim supplied with the 
unit. 
The shim must be installed on the 
bottom hinge of the lower door lifting it 
to get access of the pin where the shim 
must be attached, as follows on the 
images.

ดิผ
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4. แผงควบคุม

4.1 แผงควบคุมดานนอก

ปุม / สัญลักษณ คำาอธิบาย ฟงกชันการทำางานหลัก

1 QUICK FREEZE
เปดใชงานฟังกชันแชแข็งอาหารอยางรวดเร็วในชองแชแข็ง
ฟังกชันนี้จะปดการทำางานหลังจากผานไป 12 ชั่วโมง

2 DRINKS CHILL TIMER

แชเย็นเครื่องดื่มในชองแชแข็งอยางรวดเร็ว
เมื่อแตะที่ปุม Drinks Chill Timer ตัวเลขเวลาจะแสดงขึ้นมาบนสวนแสดงอุณหภูมิ
ชองแชแข็ง (หนวยเปนนาที) และสามารถเปลี่ยนไดโดยใชปุม +/– เสียงสัญญาณ
จะดังขึ้นเมื่อปอนตัวเลขเวลาลงไป ปรับไดในชวง 20-45 นาที โดยปรับเพิ่มลดได
ครั้งละ 5 นาที

3 ICE MAKER
เมื่อไฟ LED ติดสวางขึ้น เครื่องทำานำ้าแข็งจะทำางาน
หากเครื่องทำานำ้าแข็งอยู ในสถานะ OFF (ปดทำางาน) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
เมื่อจายนำ้าแข็ง กดคางไว 3 วินาทีเพื่อเปด/ปดเครื่องทำานำ้าแข็ง

4 LOCK

กดคางไว 3 วินาทีเพื่อเปด/ปดการทำางาน
ในขณะที่อยู ในสถานะล็อก ทานจะไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาใดๆ บนจอแสดงผล
ได และไมสามารถจายนำ้าแข็งและนำ้าได ไฟแสดงสถานะจะกะพริบและเสียงสัญญาณ
เตือนจะดังขึ้น

5 WATER กดปุม “water” เพื่อเลือกนำ้า ไฟแสดงสถานะจะติดสวางขึ้นเหนือฟังกชันที่เปดทำางาน

6 CUBE กดปุม “cube” เพื่อเลือกนำ้าแข็งกอน ไฟแสดงสถานะจะติดสวางขึ้นเหนือฟังกชันที่เปดทำางาน

7 CRUSH กดปุม “crush” เพื่อเลือกนำ้าแข็งบด ไฟแสดงสถานะจะติดสวางขึ้นเหนือฟังกชันที่เปดทำางาน

8 LIGHT เปด/ปดไฟชองจายนำ้าแข็ง/นำ้า

1

2

3

4 5 6 7 8

9

10

11
12 13 12
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ปุม / สัญลักษณ คำาอธิบาย ฟงกชันการทำางานหลัก

9 HOLIDAY

เปดฟังกชันประหยัดพลังงานสูงสุดเมื่อผูใชไมไดใชงานตูเย็นเปนเวลานาน ประหยัด
พลังงานโดยการเพิ่มชวงเวลาระหวางรอบการละลายนำ้าแข็งอัตโนมัติ สามารถ
เปด/ปดฟังกชันนี้ ไดดวยตนเอง

ฟังกชันนี้จะปดการทำางานโดยอัตโนมัติเมื่อผูใชเปดประตูตูเย็น/ชองเก็บบานใด
บานหนึ่ง หรือกดกาน (เครื่องจายนำ้าและนำ้าแข็ง) หลังจากเปดใชงานฟังกชันนี้
ไปแลวนาน 30 นาที

หลังจากปดทำางานแลว ตูเย็นจะปรับอุณหภูมิภายในตูไปยังอุณหภูมิที่ตั้งไวและ
ฟังกชัน “Ice Maker” จะกลับไปที่สถานะเดิม (เปด หรือ ปด) โดยอัตโนมัติ
แตสถานะของฟังกชันอื่นๆ จะไมเปลี่ยนกลับมาเอง

10 PARTY
ปุมนี้ ใชเพื่อปรับอุณหภูมิชองแชแข็งไปที่ -23°C และชองแชเย็นไปที่ 0°C
เปนเวลา 6 ชั่วโมง หลังจากนั้น ตูเย็นจะกลับไปทำางานตามการตั้งคาเดิม

11 QUICK CHILL
ฟังกชัน Quick chill ใชสำาหรับเพิ่มความเร็วในการแชเย็นอาหารในชองเก็บอาหาร
ของตูเย็น ฟังกชันนี้จะปดการทำางานหลังจากผานไป 6 ชั่วโมง

12 ADJUSTING TEMP

กด + หรือ – เพื่อปรับอุณหภูมิตามตองการ
อุณหภูมิชองแชแข็ง - ชวงอุณหภูมิที่ปรับได
ตั้งแต –23°C ถึง –15°C
อุณหภูมิตูเย็น - ชวงอุณหภูมิที่ปรับได
จาก +1°C ถึง +7°C

13 CHECK WATER
เมื่อขอความ “check water” (ตรวจสอบระดับนำ้า) แสดงขึ้นมา ใหเติมนำ้าในถังนำ้า
ภายในใหเต็ม
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4.2 แผงควบคุม TASTESEALFLEX

1

2

3

4

5

6

ปุม / 
สัญลักษณ

คำาอธิบาย ฟงกชันการทำางานหลัก

1 Unlock
หนาจอจะล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากผานไป 3 วินาที เมื่อไมมีการใช
งานใดๆ กดปุมนี้คางไว 3 วินาทีเพื่อปลดล็อคหนาจอจะมีเสียงเตือน
ดังขึ้นเพื่อยืนยันการเลือกฟังกชั่น

2 Wine & 
Champagne

เมื่อเลือกฟังกชั่น Wine & Champagne เครื่องจะปรับตั้ง
อุณหภูมิ TASTESEALFLEX ไวที่ 7°C 
จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเพื่อยืนยันการเลือกฟังกชั่น

3 Deli Snacks
เมื่อเลือกฟังกชั่น Deli Snacks เครื่องจะปรับตั้งอุณหภูมิ TASTE-
SEALFLEX ไวที่ 3°C
จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเพื่อยืนยันการเลือกฟังกชั่น

4 Cold Drinks
เมื่อเลือกฟังกชั่น Cold Drinks  เครื่องจะปรับตั้งอุณหภูมิ 
TASTESEALFLEX ไวที่ 0°C
จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเพื่อยืนยันการเลือกฟังกชั่น

5 Meat & 
Seafood

เมื่อเลือกฟังกชั่น Meat & Seafood เครื่องจะปรับตั้งอุณหภูมิ 
TASTESEALFLEX ไวที่ -2°C
จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเพื่อยืนยันการเลือกฟังกชั่น

6 Freezer
เมื่อเลือกฟังกชั่น Freezer เครื่องจะปรับตั้งอุณหภูมิ 
TASTESEALFLEX ไวที่ระดับเดียวกับอุณหภูมิชองแชแข็ง
จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเพื่อยืนยันการเลือกฟังกชั่น
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5. การตั้งคาอุณหภูมิสำาหรับทำาความเย็น

หมายเหตุ: การตั้งคาที่แนะนําสําหรับตูเย็นที่ ใชงานในหองครัวอยูที่ 3°C
สําหรับชองเก็บของสด และ -18 °C สําหรับชองแชแข็ง

 ขอมูลสำาคัญ

ถาในตูเย็นของทานมีอาหารแข็งอยู ในชองเก็บของสด ใหเพิ่มอุณหภูมิที่
ตั้งขึ้นอีก 1 หรือ 2 องศา

ถาทานใสอาหารไวในระยะ 1 นิ้วดานหนาชองจายความเย็น อาหารอา
จมีนำ้าแข็งเกาะได

หมายเหตุ: ฟงกชันควบคุมและสัญญาณเตือนจะแตกตางกันไปตามรุ
นของตูเย็น

สัญญาณแจงและสัญญาณเตือน

การติดตั้งแผนกรองอากาศ

กอนใชงานตูเย็นเปนครั้งแรก คุณจำาเปนตองติดตั้งแผนกรองอากาศใน
ชองเก็บโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
แผนกรองอากาศคารบอน

1. นำาแผนกรองอากาศออกจากหอพลาสติก
2. ติดตั้งแผนกรองอากาศโดยปฏิบัติตามคำาแนะนำาในการใชงานและ

ดูแลรักษา
3. รีเซ็ตไฟแจงเตือนสถานะแผนกรองอากาศบนตัวเครื่องตูเย็น
4. เปลี่ยนแผนกรองอากาศใหมทุกๆ 6 เดือน

หากไฟแจงเตือนสถานะแผนกรองอากาศติดสวาง แสดงวาคุณจำาเปน
ตองเปลี่ยนแผนกรองอากาศใหม ใหเปลี่ยนแผนกรองอากาศใหมทุกๆ
 6 เดือน หากตองการรีเซ็ตไฟแจงเตือนสถานะแผนกรองอากาศ ใหกด
ปุมดังกลาวคางไว 3 วินาที เสียงเตือนจะดังขึ้นหลังจากรีเซ็ต

 

 

ประตูตูเย็นปดไมสนิท

ถาเปดประตูตูเย็นทิ้งไวนานกวา 5 นาที สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและไฟ
แสดงประตูตูเย็นปดไมสนิทจะติดสวางขึ้นบนจอแสดงผล สามารถปด
สัญญาณเตือนนี้ ไดโดยการปดประตูตูเย็นใหสนิทหรือกดปุมใดปุมหนึ่ง 
แผงควบคุมจะกลับไปทำางานตามปกติหลังจากปดประตูตูเย็นแลว

เสียงเตือนขอผิดพลาด

สัญญาณเตือนจะดังขึ้นถาผูใชพยายามเลือกฟังกชันที่ ไมสามารถใช
งานได
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6. เครื่องจายนำ้าและนำ้าแข็งอัตโนมัติ

การใชงานเครื่องทำานำ้าแข็งหลังติดตั้ง

กอนทำานำ้าแข็งเปนครั้งแรก ตองแนใจวาไดเปดระบบจายนำ้าแลว อากาศ
ในทอนำ้าใหมอาจเปนสาเหตุทำาใหเครื่องทำานำ้าแข็งไมทำานำ้าแข็งสองหรือ
สามรอบการทำางานยิ่งกวานั้น ถาไมลางระบบใหสะอาด กอนนำ้าแข็งที่ทำา
ขึ้นครั้งแรกอาจมีสีหรือมีกลิ่นแปลกๆ

การเติมนำ้าในถังนำ้า

• ถังนำ้าติดตั้งอยูบนประตูตูเย็น
• เทนำ้าสำาหรับดื่มลงในกรวยที่ฝาของถังนำ้า
• ตรวจสอบจนแนใจวาเปดการทำางานของเครื่องทำานำ้าแข็งและเครื่อง

จายนำ้าแลว

  

การเติมนำ้าลงในถังนำ้า

เปดระบบจายนำ้า

1. เริ่มเติมนำ้าเขาไปในระบบโดยการใชแกวนำ้ากดที่เครื่องจายนำ้าคางไว
2. กดแกวนำ้าคางไวจนกระทั่งนำ้าเริ่มออกมาจากเครื่องจายนำ้า ควรใช

เวลาประมาณ 1½ นาที
3. ทำาการจายนำ้าตอไปอีกประมาณสี่นาทีเพื่อลางสิ่งสกปรกออกจาก

ระบบและทอ (หยุดเพื่อเทนำ้าทิ้งตามความจำาเปน)

 

เครื่องจายนำ้า

หมายเหตุ: เครื่องจายนํ้ามีอุปกรณแบบติดตั้งในตัว ซึ่งจะตัดการจายนํ้า
หลังจากใชงานตอเนื่องนานสามนาที เมื่อตองการตั้งคาอุปกรณตัด
การ จายนํ้าใหม สามารถทําไดงายๆ ดวยการปลอยแปนกดของเครื่อง
จายนํ้า นํ้าที่จายออกมา 750 มล. แรก เทานั้นที่ ไดรับการทําความเย็น

    ขอควรระวัง

หามเติมของเหลวอื่นลงในถังนำ้านอกเหนือจากนำ้าสะอาด (นำ้ากรองหรือ
นำ้าแร) นำ้าอัดลม, นำ้าผลไม, นำ้าชา หรือนำ้ารอน ฯลฯ จะทำาใหเครื่อง
ทำานำ้าแข็งอัตโนมัติไดรับความเสียหาย ถังนำ้าสามารถทนอุณหภูมินำ้า
สูงสุดไดที่ 60°C

  เคล็ดลับและขอมูลที่มีประโยชน

ถอดและทำาความสะอาดถังนำ้าแข็งและถังนำ้าเดือนละหนึ่งครั้ง รวมถึงทิ้ง
นำ้าแข็งและนำ้าที่ ไมไดใช วิธีการนี้จะชวยใหไดนำ้าแข็งที่สะอาดและเครื่องทำานำ้า
แข็งของทานทำางานไดอยางราบรื่น ตองแนใจวาตูเย็นของทานวางอยู
บนพื้นราบไดระนาบเพื่อใหไดกอนนำ้าแข็งที่มีขนาดเทากัน

การใชงานและการดูแลรักษาเครื่องทำานำ้าแข็ง

หลังจากติดตั้งตูเย็นอยางถูกตองและเปดทำาความเย็นมาหลายชั่วโมง
แลวเครื่องทำานำ้าแข็งจะเริ่มทำานำ้าแข็งภายใน 24 ชั่วโมง เครื่องทำานำ้าแข็ง
จะเติมนำ้าแข็งลงในถังนำ้าแข็งจากทางดานหลัง ทานตองจายนำ้าแข็งออ
กบางสวนเพื่อบังคับใหนำ้าแข็งเคลื่อนที่ ไปทางดานหนาของถังนำ้าแข็ง วิธี
การนี้จะชวยใหนำ้าแข็ง สามารถเติมลงในถังนำ้าแข็งไดจนเต็ม

ความสามารถในการทำางานของเครื่องทำานำ้าแข็งและความจุถัง

เครื่องทำานำ้าแข็งนี้สามารถทำานำ้าแข็งได 1 กิโลกรัมตอ 24 ชั่วโมง
ถังนำ้าแข็งสามารถเก็บนำ้าแข็งได 1.8 กิโลกรัม
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เคล็ดลับการใชงานเครื่องทำานำ้าแข็ง/เครื่องจายนำ้า

•  ถาไมไดเติมนำ้าลงในถังนำ้าหรือนำ้าหมด ใหปดการทำางานของเครื่อง
ทำานำ้าแข็งดังที่อธิบายไวในหัวขอกอนหนานี้

• สียงตอไปนี้เปนเสียงการทำางานปกติเมื่อเครื่องทำานำ้าแข็งทำางานอยู:
     - เสียงมอเตอรทำางาน
     - เสียงนำ้าแข็งหลนลงในถังนำ้าแข็ง
     - เสียงเปดหรือปดวาลวจายนำ้า
     - เสียงนำ้าไหล

• ถาทานตองการนำ้าแข็งจำานวนมาก วิธีที่ดีที่สุดคือตักนำ้าแข็งออก
จากถังนำ้าแข็งโดยตรง

• กอนนำ้าแข็งที่เก็บไวนานเกินไปอาจเกิดกลิ่นที่ ไมพึงประสงค ควรนำานำ้า
แข็งออกจากถังนำ้าแข็งตามที่อธิบายไวขางตน

• เมื่อกดจายนำ้าแข็ง เปนเรื่องปกติที่จะมีเศษนำ้าแข็งขนาดเล็กออก
มาพรอมกับกอนนำ้าแข็งปกติดวย

• เพื่อหลีกเลี่ยงนำ้ากระเด็น ใหจายนำ้าแข็งลงในภาชนะบรรจุกอนเติมนำ้า
• เปนเรื่องปกติที่นำ้าแข็งจะเต็มถังนำ้าแข็ง

     ขอควรระวัง

ถานำ้าที่จายเขาตูเย็นของทานเปนนำ้าที่ผานการกรองความกระดาง ต
องแนใจวา
เครื่องกรองนำ้าไดรับการบำารุงรักษาอยางเหมาะสม
สารเคมีจากเครื่องกรองนำ้าสามารถกอความเสียหายใหเครื่องทำานำ้า
แข็งได

การทำาความสะอาดเครืองทำานำ้าแข็ง

ทำาความสะอาดเครืองทำานำ้าแข็งและถังนำ้าแข็งตามเวลาที่กำาหนด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกอนชวงวันหยุดยาวหรือยายบาน

1. ปดการทำางานของเครืองทำานำ้าแข็ง
2. ถอดถังนำ้าแข็งออกโดยการดึงออกตรงๆ
3. เทนำ้าแข็งทิ้งและใชนำ้ายาทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์ออนๆ ทำาความสะ

อาดถังนำ้าแข็งดวยความระมัดระวัง อยาใชนำ้ายาทำาความสะอาดที่
มีฤทธิ์รุนแรงหรือผงขัด อยาทำาความสะอาดดวยเครืองลางจาน
ลางดวยน้ำาสะอาด วางถังนำ้าแข็งทิ้งไวใหแหงกอนติดตั้งกลับเขาไป
ที่ชองแชแข็ง

4. ติดตั้งถังนำ้าแข็งกลับเขาที่ เปดการทำางานของเครืองทำานำ้าแข็ง
 

 

 

การเปดและปดเครื่องทำานำ้าแข็ง

  ขอมูลสำาคัญ

เครื่องทำานำ้าแข็งของทานจะเปดทำางานมาตั้งแตออกจากโรงงานเพื่อให
สามารถทำางานไดทันทีที่ทานติดตั้งตูเย็นเสร็จสิ้น ถาทานไมไดเติมนำ้าลง
ในถังนำ้า ใหปดการทำางานของเครื่องทำานำ้าแข็ง มิฉะนั้น วาลวเติมนำ้าของ
เครื่องทำานำ้าแข็งจะเกิดเสียงดังเนื่องจากการพยายามทำางานโดยที่ ไมมีนำ้า

การทำานำ้าแข็งไดรับการควบคุมโดยฟังกชันเปด/ปดของเครื่องทำานำ้าแข็ง
บนแผงควบคุม ใหกดเปด/ปดฟังกชันนี้เพื่อเปดหรือปดเครื่องทำานำ้าแข็ง

หมายเหตุ: เครื่องทํานํ้าแข็งยังมีกานสัญญาณพลาสติกแบบติดตั้ง
ภายใน ซึ่งจะหยุดการทํานํ้าแข็งโดยอัตโนมัติเมื่อถังนํ้าแข็งเต็ม ไมควรใชก
านสัญญาณนี้เพื่อหยุดการทํางานของเครื่องทํานํ้าแข็งดวยตนเอง

         ขอมูลสำาคัญ

การปดการทำางานของเครื่องทำานำ้าแข็งเปนการหยุดการทำานำ้าแข็งเพิ่ม 
แตทานยังสามารถจายนำ้าแข็งที่มีอยูแลวได และยังสามารถจายนำ้าไดดวย
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การปรับแกนสวานของถังนำ้าแข็ง

ถอดและเทนำ้าแข็งออกจากถังนำ้าแข็ง ถา:

• ไฟฟาดับเปนเวลานาน (หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป) ซึ่งสงผลใหกอนนำ้าแข็งใน
ถัง นำ้าแข็งละลายและจับแข็งอีกครั้งหลังจากไฟฟากลับมาเปนปกติ 
และเกาะแข็งอุดตันอยู ในระบบกลไกของเครืองจายนำ้าแข็ง

• ถาทานไมคอยไดใชงานเครืองจายนำ้าแข็ง กอนนำ้าแข็งจะจับตัวรวมกัน
อยู ในถังนำ้าแข็ง อุดตันระบบกลไกของเครืองจายนำ้าแข็ง

การถอดถังนำ้าแข็ง

ถอดถังนำ้าแข็งออกแลวเขยาเพื่อใหกอนนำ้าแข็งหลุดออก หรือทำาความ
สะอาด ตามวิธีการที่อธิบายไวขางตน

  ขอควรระวัง

หามใชที่เซาะนำ้าแข็งหรือเครืองมือปลายแหลมใดๆ ในการกะเทาะนำ้าแข็งให
แตกออก วิธีการนี้อาจทำาความเสียหายแกถังนำ้าแข็งและกลไกของเครือ
งจายนำ้าแข็ง ใหใชนำ้าอุนละลายนำ้าแข็งใหหลุดออก กอนใสถังนำ้าแข็งกลับ
เขาที่ ตองแนใจวาถังนำ้าแข็งแหงสนิทแลว

     ขอมูลสำาคัญ

ในขณะถอดหรือใสถังนำ้าแข็ง ใหหลีกเลี่ยงการหมุนแกนสวานภายในถัง
นำ้าแข็ง ถาเผลอหมุนแกนสวานโดยไมตั้งใจ ทานตองปรับแนวแกนสว
านใหมอีกครั้งโดยการหมุน (ตามภาพดานลาง) 45 องศา จนกระทั่ง
ถังนำ้าแข็งติดตั้งเขากับกลไกขับเคลื่อนอยางสมบูรณ ถาแกนสวานไมได
รับการปรับแนวอยางถูกตองขณะใสถังนำ้าแข็ง ตูเย็นจะไมสามารถจายนำ้า
แข็งได นอกจากนี้ ประตูชองเก็บของสดอาจไมสามารถปดไดสนิทสง
ผลใหอากาศที่อุนรั่วซึมเขาไปในชองเก็บของสด

 

  

 



 ภาษาไทย     15

7. คุณลักษณะเดนของพื้นที่จัดเก็บ

     ขอควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย ควรใชงานชั้นวางกระ
จกเทมเปอรดวยความระมัดระวัง เพราะชั้นวางนี้อาจแตกทันทีหากถูก
กระแทก, ขูดขีด หรือไดรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน ควร
วางชั้นวางกระจกเทมเปอรนี้ทิ้งไวในอุณหภูมิหองกอนทำาความสะอาด 
อยาทำาความสะอาดดวยเครืองลางจาน

ทานสามารถปรับตำาแหนงของชั้นวางในชองเก็บของสดไดอยางงาย
ดายตามความตองการของทาน ชั้นวางมีขายึดซึ่งสวมเขากับชองเสีย
บที่ดานหลังของชองเก็บอาหารแตละชอง

เปลี่ยนตำาแหนงของชั้นวาง
1. นำาอาหารทั้งหมดออกจากชั้นวาง
2. ยกขอบดานหนาของชั้นวางขึ้นแลวดึงออก
3. ติดตั้งโดยการสอดขอยึดเขากับชองเสียบที่ตองการ
4. ยกชั้นวางลงแลวล็อกเขาที่

วิธีการปรับชั้นวางแบบพับได:
1. นำาอาหารออกจากชั้นวาง
2. ยกขอบดานขวาของชั้นวางขึ้นแลวผลักไปทางซายเขาหาเครื่อง
ทำานำ้าแข็ง

ชั้นวางแบบพับได

วิธีการปรับชั้นวางแบบเลื่อน/พับได:

1. ดึงชั้นวางสวนครึ่งหนาไปขางหนาจนกระทั่งสวนครึ่งหลังตกลง 
จากนั้น คอยๆ ผลักชั้นวางสวนครึ่งหนาเขาไปใตชั้นวางสวนครึ่งหลัง
   

 

ชั้นวางแบบเลื่อน/พับได

 

 

2. เมื่อเลื่อนชั้นวางสวนครึ่งหนาไปใตสวนครึ่งหลังจนสุดแลว ใหพับส
วนหนาของชั้นวางขึ้นไปทางดานหลังของตูเย็น

ชั้นวางแบบเลื่อน/พับได

ชองเก็บ

ตูเย็นของทานประกอบดวยชั้นเก็บอาหารหลายรูปแบบ

ชองเก็บผักผลไม FreshSeal (มีไสกรอง AutoHumidity)

ชองเก็บผักผลไมออกแบบมาสำาหรับเก็บผลไม, ผัก และของสดอื่นๆ
 ชองเก็บผักผลไมมีระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (พรอมไสกรอง
 AutoHumidity แบบเปลี่ยนได) ที่ดานขางของชองเก็บผักผลไมใต
ฝาครอบ

วิธีการถอดไสกรอง AutoHumidity:

1. เอื้อมมือเขาไปที่ดานหลังของฝาครอบ
2. ดึงฝาครอบขึ้น
3. ดึงฝาครอบไปทางดานหลังของตูเย็นแลวถอดออก
4. เปลี่ยนไสกรอง AutoHumidity
5. สวมฝาครอบกลับเขาที่โดยทำายอนลำาดับขั้นตอนขางตน ทำาซำ้ากับ

ชองเก็บผักผลไมทั้งสองตำาแหนง

การเปดชองเก็บผักผลไม
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วิธีการถอดชองเก็บผักผลไม FreshSeal เพื่อทำาความสะอาด:

1. ดึงชองเก็บออกจนสุด
2. ยกชั้นวางสวนหนาขึ้นเล็กนอยแลวถอดออกจากชองเก็บ

การถอดชองเก็บผักผลไม FreshSeal

ชองเก็บของกินเลน

ชองเก็บนี้เหมาะสำาหรับเก็บหมูแผนและชีส
เลื่อนฝาครอบไปทางดานหลังเพื่อเปดชองเก็บ

การเปดชองเก็บของกินเลน

ประตู 

ชองเก็บ

ประตูชองเก็บของสดใชชองเก็บแบบถอดแยกสวนได ชองเก็บทั้งหมดนี้
สามารถถอดออกไดอยางงายดายเพื(อทำาความสะอาด ชองเก็บเหลานี้
สามารถปรับแตงไดตามความตองการของทาน ชองเก็บที่ประตูตูเย็นเห
มาะสำาหรับใชเก็บขวดโหล, ขวดนำ้า, กระปองนำ้า และภาชนะบรรจุนำ้าขนาด
ใหญ และยังเหมาะสำาหรับเก็บของที่ ใชงานบอยๆ

ชองวางของที่ประตูแบบปรับได

ผลิตภัณฑบางรุนจะมีชองวางของที่ประตูแบบปรับไดติดตั้งอยูซึ่งคุณ
สามารถปรับชองวางของเพื่อใหตอบสนองความตองการในการจัดเก็บ
ที่แตกตางกันออกไปได

หากตองการปรับชองวางของที่ประตูแบบพับได:

1  ตรวจสอบใหแนใจวาชองวางของล็อคเขาที่อยูบนรางเลื่อนที่ประตู 
 ตูเย็น
2  ใชมือจับดานใดดานหนึ่งของชองวางของและมืออีกขางจับดานที่ 
 ปรับได
3  ปรับความกวางของชองวางของตามตองการ

หมายเหตุ: สําหรับการดึงชองวางของแบบพับไดออกมา อาจตองใช
แรงเล็กนอย

 
หากตองการเลื่อนชองวางของเพื่อปรับตำาแหนง:

1  ใหเอียงชองวางของขึ้นเพื่อใหดานหลังของชั้นวางของหลุดแตเขี้ยว
ยังคงล็อกอยู
2  เลื่อนชองวางของเพื่อปรับตำาแหนงตามตองการ
3  วางชองวางของลงยังตำาแหนงเดิม

หากตองการถอดชองวางของเพื่อปรับตำาแหนง:

1  ใหยกชองวางของและปลดล็อกจากเขี้ยวเพื่อถอดออก
2  ปรับตำาแหนงชั้นวางของตามตองการ
3  ดันเขี้ยวเขากับรางเพื่อล็อกเขาที่

ชองวางของที่ประตูแบบปรับได
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ชองเก็บของในชองแชแข็ง

หากตองการถอดลิ้นชักชองแชแข็งและชั้นวาง FlexSpace:

คุณสามารถอดลิ้นชักชองแชแข็งและชั้นวาง FlexSpace ได

1. เปดประตูตูเย็นออกจนสุดเพื่อใหสามารถเขาถึงชั้นวาง/ลิ้นชักได
สะดวก  

2. ดึงชั้นวาง/ลิ้นชักออกมาจนสุดใหยกขึ้นแลวถอดออกจากตูเย็น
ประกอบชั้นวาง/ลิ้นชักกลับเขาที่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดใน
ลำาดับยอนกลับ

S

Shelves in 3 Height Positions & Inverted

Possible Shelf Configuration Example

I P

18

คุณสามารถติดตั้งลิ้นชักกลางในชอง FlexSpace™ และชองแชแข็งได
ถึง 3 ตำาแหนงและกลับดานได 90 องศา ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถจัด
เก็บขวดน้ำาในชอง FlexSpace™ ได

ติดตั้งชั้นวางได 3 ตำาแหนงและกลับดาน

ภาพตัวอยางชั้นวางที่สามารถปรับตำาแหนงได 

     ขอมูลสำาคัญ

ดานหลังของชั้นวางจะมีลอเลื่อนอยู ตรวจสอบใหแนใจวาลอเลื่อนอยู
ในระดับเดียวกันกับรางเลื่อน มิฉะนั้นอาจทำาใหเกิดเมื่อใชงานประตูตูเย็นได

S

Shelves in 3 Height Positions & Inverted

Possible Shelf Configuration Example

I P

18

 

 

S

Shelves in 3 Height Positions & Inverted

Possible Shelf Configuration Example

I P

18
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8. ขอมูลทั่วไป

8.1 การทำาความสะอาดตูเย็น

     คำาเตือน

กอนทำาความสะอาด: ปดการทำางานของตูเย็นที่จุดจายไฟแลวถอดสาย
ไฟออก เพื่อปองกันโอกาสที่ทานจะถูกไฟฟาดูด

ประตูตูเย็นและตัวเครื่องภายนอก (สีขาวและสีเงิน):

ทานควรใชผานุมจุมนำ้าสบูอุนๆ เช็ดทำาความสะอาดประตูตูเย็นเทานั้น

สเตนเลสสตีล:

ตูเย็นสเตนเลสสตีลของทานผลิตขึ้นจากเหล็กกลาไรสนิมปองกันรอย
เปอนสเตนเลสสตีลที่ ใชมีชั้นเคลือบพิเศษปองกัน ซึ่งทำาใหสามารถเช็ด
รอยนิ้วมือและรอยนำ้าออกไดอยางงายดาย ใชผานุมจุมนำ้าสบูอุนๆ เช็ด
ทำาความสะอาดตัวเครื่องภายนอกเปนประจำา

     ขอควรระวัง

หามใชนำ้ายาทำาความสะอาดสเตนเลสสตีล, แปรงขัด หรือนำ้ายาทำาความ
สะอาดอื่นที่จะทำาใหพื้นผิวมีรอยขูดขีดโดยเด็ดขาด ความเสียหายที่เกิด
กับตูเย็นหลัง วันจัดสงจะไมไดรับการคุมครองตามใบรับประกัน

ถังนำ้า

การถอดถังนำ้าออกจากประตูควรทำาเพื่อวัตถุประสงคในการทำาความ
สะอาดเทานั้น และใชนำ้าดื่มเติมเทานั้น โดยตองติดตั้งถังนำ้าเขากับประตูตู
เย็น แลวใชกรวยที่ฝาถังในการเติม   

ภายใน

ทำาความสะอาดภายในตูเย็นเปนประจำาโดยใชผานุมชุบนำ้าอุนผสมสบู
ออนๆ แบบไมมีกลิ่นเช็ดคราบนำ้าออกจากพื้นผิวทุกสวนและชิ้นสวนที่
ถอดไดใหแหงสนิท และระวังไมใหนำ้ากระเด็นโดนสวนควบคุม ติดตั้งชิ้น
สวนที่ถอดออก, เสียบปลั๊กสายไฟและเปดการทำางานกอนนำาอาหาร
เขาไปเก็บ

นำ้าแข็งและนำ้า

ทำาความสะอาดสวนประกอบตางๆ ของเครื่องทำานำ้าแข็ง/เครื่องจาย
นำ้าเปน ประจำาดวยผานุมชุบนำ้าผสมสบูออนๆ แบบไมมีกลิ่น แลวใชนำ้า
อุนลางออกให หมด สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
ทำาความสะอาดเครื่องทำา นำ้าแข็ง, เครื่องจายนำ้าแข็งของเครื่องจายนำ้า 
โปรดดูที่หัวขอ “รุนของเครื่องจายนำ้าแข็งและนำ้า”

ชุดถังนำ้า

ทำาความสะอาดผิวดานในของถังนำ้าเปนประจำาดวยผานุมชุบนำ้าผสมสบู
ออนๆ แบบไมมีกลิ่น แลวใชนำ้าอุนลางคราบสบูออกใหหมด

การทำาความสะอาดถังนำ้า:

ตองถอดถังน้ำา ออกจากประตูตูเย็นและยกฝาถังน้ำาขึ้น

 

หมายเหตุ: เมื่อลูกคาตองประกอบถังนํ้าเขากับประตูตูเย็น เพื่อหลีกเลี่ยง
ไมใหมีนํ้ารั่วซึม ตองตรวจสอบจนแนใจวา หัวฉีดของถังนํ้าสวมยึดเขา
กับรองที่ตัวเรือนจนสุดแลว

ขอบยางประตู

หมั่นดูแลความสะอาดของขอบยางประตูดวยการเช็ดดวยนำ้าอุนผสมนำ้า
ยาทำาความสะอาดออนๆ แลวเช็ดใหแหง อาหารและเครื่องดื่มที่เหนียว
 อาจเปนสาเหตุทำาใหขอบยางประตูยึดติดกับตัวตูเย็นและฉีกออกเมื่อทาน
ปดประตูตูเย็นหามใชนำ้ารอน, สารตัวทำาละลาย, นำ้ายาทำาความสะอาดครัว
ทั่วไป, สเปรยทำาความสะอาด, นำ้ายาขัดโลหะ, ผงขัด หรือแผนขัด ในการ
ทำาความสะอาดตูเย็นของทานโดยเด็ดขาด ผลิตภัณฑและนำ้ายาทำาความ
สะอาดที่มีจำาหนายทั่วไปหลายยี่หอมีสวนผสมของสารตัวทำาละลาย ซึ่ง
จะทำาใหตูเย็นของทานไดรับความเสียหาย ใหใชผานุมชุบนำ้าอุนผสมสบูอ
อนๆ แบบไมมีกลิ่นเทานั้น
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  ขอควรระวัง

สำาหรับการทำาความสะอาดชองเก็บผักผลไมหรือชองแชแข็งที่มีราง
เลื่อนตอขยาย ใหใชผาชุบนำ้าอุนผสมสบูบิดหมาดๆ เช็ด หามแชฝา
ครอบลงในนำ้า เพราะการทำาเชนนี้จะสงผลตอการทำางานของรางเลื่อน

การปดการทำางานของตูเย็น

ถาทานตองการปดการทำางานของตูเย็นเนื่องจากไมใชงานเปนเวลานาน
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดรา:

1. นำาอาหารออกทั้งหมด
2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
3. ทำาความสะอาดสวนประกอบภายในใหทั่วถึงและเช็ดใหแหง
4. ตรวจสอบใหแนใจวาประตูตูเย็นทุกบานเปดแงมเล็กนอยเพื่อใหอา

กาศถายเทได

 I  

20

8.2 การเปลี่ยนแผนกรองอากาศ

แผนกรองอากาศ (เลือกรุน)

แผนกรองอากาศจะติดตั้งอยูที่ตำาแหนงกึ่งกลางดานบนของชองแช
อาหารสด

การเปลี่ยนแผนกรองอากาศ

เพื่อใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นไมพึงประสงคภายในตูเย็น
 ควรเปลี่ยนแผนกรองอากาศทุกๆ 6 เดือน (ไฟแสดงสถานะแผนกรอง
อากาศจะติดสวางเพื่อแจงเตือนใหคุณทราบวาตองเปลี่ยนแผนกรอง
อากาศหลังจากผานไป 6 เดือน)

1. ถอดฝาปดชองเก็บแผนกรองอากาศโดยใชมือบีบฝาปดเขาหากัน
แลวถอดออกมา

2. ดึงแผนกรองอากาศที่หมดอายุออกแลวนำาไปทิ้ง
3. นำาแผนกรองอากาศชุดใหมออกจากหอพลาสติกแลวใสเขาไปในชอง

เก็บติดตั้งแผนกรองอากาศโดยหงายดานที่เปนคารบอนเขาหาชอง
กระจายลม Multiflow

4. ประกอบฝาปดชองเก็บแผนกรองอากาศกลับเขาที่โดยใชมือบีบฝา
ปดเขาหากันแลวประกอบกลับเขาที่

5. กดปุม “รีเซ็ตแผนกรองอากาศ” บนแผงควบคุมคางไว 3 วินาที
เครื่องจะถูกรีเซ็ตเมื่อไฟ LED ดับลง
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9. คำาแนะนำาในการเก็บอาหาร

ประเภท ผลิตภัณฑ

ระยะเวลาการเก็บอาหารสดที่แนะนำา*
เคล็ดลับในการเก็บ

ชองแขอาหารสด
ชองแชอุณหภูมิเย็นจัด 

(ULTRA CHILL)
ชองแชแข็ง

เนื้อ ไสกรอกและเนื้อบด 1-2 วัน 3-5 วัน 2-3 เดือน เก็บและแชเนื้อสัตวไวที่บริเวณดานหลังของตูเย็น ซึ่งเปนบริเวณที่เย็นที่สุด

พลาสติกอาจทำาใหเนื้อสัตวคายน้ำาออกมา หากเก็บในตูเย็นมากกวาหนึ่งวัน

เนื้ออบอาจใชเวลานานถึง 48 ชั่วโมงในการละลายอยางเหมาะสม
เนื้อชิ้นและสเตก 3-4 วัน 5-7 วัน 4-6 เดือน

เนื้อตัดเย็น 3-5 วัน 5-7 วัน 4-6 เดือน

เนื้ออบ 3-5 วัน 1 สัปดาห 12 เดือน

สัตวปก ไก 1-2 วัน 5-7 วัน 2 เดือน หากเนื้อสัตวปกมีกลิ่นหรือสีที่คุณไมแนใจ ควรทิ้งเนื้อสัตวนั้นไป

ไขไมเหมาะที่จะแชในชองแชแข็ง 

ไขที่แตกเพียงเล็กนอยอาจเก็บแชแข็งไดประมาณสี่เดือน
ไกอบ 3-5 วัน 1 สัปดาห 12 เดือน

ไข 6 สัปดาห ไมเหมาะ ไมเหมาะ

อาหารทะเล ปลาทั้งตัวและเนื้อปลา 2-3 วัน 5-7 วัน 2 เดือน เก็บในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดหรือหอดวยฟอยล

อยาแชแข็งกุงในน้ำาเกลือ เพราะจะทำาใหเนื้อกุงสูญเสียความชื้น
กุงมังกรและปู 1-2 วัน 3-5 วัน 2 เดือน

กุง 1-2 วัน 3-5 วัน 2 เดือน

ผลิตภัณฑนม นม จนกวาจะหมดอายุ ไมเหมาะ ไมเหมาะ ถาหากนมมีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปหรือหากไมแนใจ ทางที่ดีที่สุดควรนำาไปทิ้ง

โยเกิรต 7- 10 วัน ไมเหมาะ ไมเหมาะ

ชีสแข็ง 2 สัปดาห – 2 เดือน 1-2 เดือน 2 เดือน (ขูดฝอยแลว) ชีสแข็งอาจเก็บไวไดนาน 2 สัปดาหจนถึง 2 เดือน โดยขึ้นอยูกับชนิดของชีส

ชีสนิ่ม 1-2 สัปดาห 2-4 สัปดาห * ไมเหมาะ * รสสัมผัสอาจเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของชีสนิ่ม

Butter 8 สัปดาห 3-4 เดือน 12 เดือน

ผลไมและผัก ผักและผลไมทุกชนิดมีอายุในการเก็บรักษาตางกัน

บางชนิดสามารถสดอยูไดไมกี่วัน เชน ถั่วฝัก หรือบางชนิดสามารถสดอยูได

นานเปนเดือน อยางเชน หัวหอม

ไมเหมาะ 8-12 เดือน หากแชแข็ง ให

ตัดหรือลวกเปนชิ้นเล็กๆ

เก็บผักไวในชองลิ้นชักและหางจากชองลมเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนน้ำาแข็ง

หากลางผักและผลไมกอนการเก็บในตูเย็น ตองตรวจสอบใหแนใจวาผักและผล

ไมดังกลาวแหง หรือ หอดวยกระดาษดูดซับความชื้นกอนเก็บในตูเย็น มิฉะนั้น

อาจทำาใหผักและผลไมเนาเสียได

พยายามเก็บผลไมและผักแยกจากกันเนื่องจากผลไมซึ่งมีกาซเอทิลีนสูง (สาร

เรงการสุก) อาจทำาใหผักที่อยูรอบๆ สุกและเนากอนเวลาอันควรได

 ขอมูลสำาคัญ

*กรุณาจำาไววา ขอมูลนี้ ใชเพียงเพื่อเปนแนวทางเทานั้น เวลาในการเก็บรักษา
ที่แทจริงนั้นจะแตกตางออกไป ขึ้นอยูกับวิธีการใชตูเย็นของคุณ
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10. การแกปัญหา

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

เครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ

เครื่องทำาน้ำาแข็งไมทำาน้ำาแข็ง • เครื่องทำาน้ำาแข็งปดการทำางานอยู
• ไมไดตอตูเย็นกับทอน้ำาหรือปดวาลวน้ำาอยู
• ทอจายน้ำาบิดงอ
• ประกอบตัวกรองน้ำาไมเขาที่
• อาจมีวัตถุแปลกปลอมอุดตันตัวกรอง

น้ำาอยู

• เปดเครื่องทำาน้ำาแข็ง สำาหรับเครื่องทำาน้ำาแข็งในชองอาหารสด ใหกด
ปุมเปด/ปดเครื่องทำาน้ำาแข็งหนึ่งครั้ง

• ตอตูเย็นเขากับทอน้ำาประปาแลวเปดวาลวน้ำา
• ตรวจสอบใหแนใจวาทอจายน้ำาไมบิดงอเมื่อดันตูเย็นเขาหาผนัง
• ถอดตัวกรองน้ำาออกแลวประกอบใหมอีกครั้ง ตองใหแนใจวาตัว

กรองน้ำาล็อคเขาที่
• หากเครื่องกดน้ำาจายน้ำาชาหรือไมจายน้ำาเลย หรือหากใชงานตัว

กรองครบ 6 เดือน ใหเปลี่ยนตัวกรองใหม

เครื่องทำาน้ำาแข็งทำาน้ำาแข็งไม
มากพอ

• เครื่องทำาน้ำาแข็งทำาน้ำาแข็งนอยเกินไป
• อาจมีวัตถุแปลกปลอมอุดตันตัวกรอง

น้ำาอยู
• ทอจายน้ำาบิดงอ
• แรงดันน้ำาต่ำามาก แรงดันการตัดและจายน้ำา

ต่ำาเกินไป(สำาหรับระบบบอน้ำาเทานั้น)
• ระบบรีเวอรสออสโมสิสกำาลังอยู ในเฟส

การนำาน้ำากลับมาหมุนเวียนใชใหม

• เครื่องทำาน้ำาแข็งจะผลิตน้ำาแข็งประมาณ 1 กก. ทุกๆ 24 ชม. ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน

• หากเครื่องกดน้ำาจายน้ำาชากวาปกติ หรือหากใชงานตัวกรองครบ 6 
เดือน ใหเปลี่ยนตัวกรองใหม

• ตรวจสอบใหแนใจวาทอจายน้ำาไมบิดงอเมื่อดันตูเย็นเขาหาผนัง
• ติดตอชางผูชำานาญการใหชวยปรับแรงดันการตัดและการจายของ

ปั๊มน้ำา (สำาหรับระบบบอน้ำาเทานั้น)
• โดยทั่วไปแรงดันน้ำาของระบบรีเวอรสออสโมสิสจะต่ำากวา 137 kPa 

(20 psi) ขณะอยู ในเฟสการนำาน้ำากลับมาหมุนเวียนใชใหม

กอนน้ำาแข็งติดกันเปนกอน • ไมคอยไดนำาน้ำาแข็งมาบริโภค หรือ เกิดไฟฟา
ขัดของเปนเวลานาน

• กอนน้ำาแข็งมีลักษณะกลวง (พื้นผิวดาน
นอกเปนน้ำาแข็งแตดานในเปนน้ำา)

• กอนน้ำาแข็งที่มีลักษณะกลวงจะแตกขณะอยู
ในชองใสน้ำาแข็ง และไหลไปรวมกับน้ำาแข็งกอ
นอื่นๆ และประสานกันเปนกอน

• ใหนำาชองใสน้ำาแข็งออกมาแลวเทน้ำาแข็งทิ้งจากนั้นเครื่องทำาน้ำาแข็งจะ
ผลิตกอนน้ำาแข็งใหม ควรนำาน้ำาแข็งออกมาบริโภคสัปดาหละสองครั้ง
เพื่อไมใหน้ำาแข็งจับตัวกันเปนกอน

• อาการนี้อาจเกิดขึ้นไดทั่วไปเมื่อเครื่องทำาน้ำาแข็งมีน้ำาไมพอ ซึ่งเปน
ผลมาจากตัวกรองน้ำาอุดตันหรือการจายน้ำาถูกปดกั้นใหเปลี่ยนตัว
กรองอากาศ หากยังไมสามารถแกไขอาการดังกลาวได ตรวจสอบให
แนใจวาเปดวาลวน้ำาจนสุดหรือทอจายน้ำาบิดงอหรือไม

เครื่องกด (น้ำาและน้ำาแข็ง)

เครื่องกด (น้ำาและน้ำาแข็ง) ไม
จายน้ำาแข็ง

• ไมมีน้ำาแข็งอยู ในชองใสน้ำาแข็ง
• ปดประตูตูเย็นไมสนิท
• กดเครื่องกดน้ำาคางไวนานเกินไปและทำาให

มอเตอรรอนจัด

• โปรดดูหัวขอ “เครื่องทำาน้ำาแข็งไมทำาน้ำาแข็ง”
• ตองใหแนใจวาปดประตูตูเย็นจนสนิท
• อุปกรณปองกันมอเตอรทำางานเกิดพิกัดจะใชเวลาประมาณ 3 นาที

ในการรีเซ็ตหลังจากนั้นเครื่องจะสามารถจายน้ำาแข็งได     
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

เครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ

เครื่องกดน้ำาแข็งติดขัด • Iน้ำาแข็งละลายและจับตัวเปนน้ำาแข็งรอบๆ 
หัวจายเนื่องจากไมคอยไดใชงาน เกิดการ
ผันแปรของอุณหภูมิ และ/หรือ ไฟดับ

• กอนน้ำาแข็งติดระหวางเครืองทำาน้ำาแข็งกับ
ดานหลังของชองใสน้ำาแข็ง

• นำาชองใสน้ำาแข็งออกมาละลายน้ำาแข็งทำาความสะอาด เช็ดใหแหงจากนั้นจึง
ประกอบกลับเขาที่เมื่อทำาน้ำาแข็งใหม เครื่องกดควรทำางาน

• นำากอนน้ำาแข็งที่ติดอยู ในเครื่องกดออก      

เครื่องกด (น้ำาและน้ำาแข็ง) ไม
จายน้ำา

• เครื่องกด (น้ำาและน้ำาแข็ง) ไมจายน้ำา • ถอดตัวกรองน้ำาออกแลวประกอบใหมอีกครั้งตองใหแนใจวาหมุนจนล็อคเขาที่
และปลายดามจับอยู ในตำาแหนงแนวตั้ง

• เปลี่ยนตลับตัวกรอง ตองใหแนใจวาหมุนจนล็อคเขาที่และปลายดามจับอยู ใน
ตำาแหนงแนวตั้ง

• เปดวาลวน้ำา โปรดดูหัวขอ “เครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ”

น้ำาไมคอยเย็น • เนื่องจากน้ำาประปาที่อุนไหลผานตัวกรอง
เขาไปสูระบบจายน้ำา และเครื่องจะจายน้ำา
เย็นผานเครื่องกดน้ำา เมื่อใชน้ำาเย็นจนหมด 
เครื่องอาจใชเวลาสักครูเพื่อทำาน้ำาเย็น

• ใหใสน้ำาแข็งลงในแกวหรือภาชนะกอนกดน้ำา

น้ำามีรสชาติ และ/หรือ กลิ่น
ผิดปกติ

• ไมไดใชงานเครื่องกดน้ำาเปนเวลานาน
• ไมไดตอตูเย็นเขากับทอน้ำาเย็น

• ใหกดน้ำาทิ้งประมาณ 10-12 แกวเพื่อทำาความสะอาดระบบจายน้ำา
• ตอตูเย็นเขากับทอน้ำาเย็นซึ่งจายน้ำาจากกอกน้ำาหองครัว

การเปด/ปดประตูตูเย็น/ชองลิ้นชัก

ไมสามารถปดประตูตูเย็น • ปดประตูตูเย็นแรงเกินไปทำาใหประตูอีกบาน
เปดออกเล็กนอย

• ตูเย็นไมไดระดับตูเย็นโยกไปมาเมื่อลอง
ขยับเบาๆ

• ตูเย็นสัมผัสผนังหรือตูเฟอรนิเจอร
• ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอ      มบนปะเก็น

และหนาสัมผัสตูเย็น

• ปดประตูตูเย็นทั้งสองดานเบาๆ
• ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นมั่นคงและไดระดับ และสามารถรองรับตูเย็นไดโปรด

ติดตอชางไมเพื่อแกปัญหาพื้นลาดเอียงหรือไมไดระดับ
• ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นมั่นคงและไดระดับ และสามารถรองรับตูเย็นได
• ทำาความสะอาดคราบน้ำามันและสิ่งสกปรกบนปะเก็นประตูตูเย็นและหนาสัมผัส

ดวยน้ำาอุนผสมสบู ใชผาแหงเช็ดทำาความสะอาดตรวจสอบปะเก็นเพื่อใหแนใจวา
ปราศจากสิ่งสกปรก
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

การทำางานของตูเย็น

คอมเพรสเซอรไมทำางาน • ตูเย็นอยู ในชวงละลายน้ำาแข็ง
• ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
• ฟวสขาดหรือตัวตัดวงจรไฟในบานตัดไฟ
• ไฟดับ

• ไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใดเนื่องจากตูเย็นอยู ในโหมดละลายน้ำาแข็ง
อัตโนมัติ ชวงละลายน้ำาแข็งจะเกิดขึ้นเปนระยะโดยใชเวลาประมาณ 30 นาที

• ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับจนแนน
• ตรวจสอบ/เปลี่ยนฟวสใหมโดยใชฟวสหนวงเวลา 15 แอมป์ รีเซ็ตตัวตัด

วงจรไฟ
• ตรวจสอบไฟสองสวางในบาน ติดตอชางไฟที่มีความชำานาญในพื้นที่ของคุณ

รูสึกวาตูเย็นทำางานหนักหรือ
นานเกินไป

• คอมเพรสเซอรแบบความเร็วแปรผันถูก
ออกแบบมาเพื่อทำางานตลอดเวลา ยกเวน
ขณะอยู ในโหมดละลายน้ำาแข็ง ในบาง
ครั้งคอมเพรสเซอรจะทำางานเร็วขึ้น ยก
ตัวอยางเชน หลังจากการละลายน้ำาแข็ง

• ซึ่งไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใด

จอแสดงผลการตั้งคาอุณหภูมิแบบดิจิตอล

จอแสดงผลอุณหภูมิแบบ
ดิจิตอลทำางานบกพรอง

• ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสตรวจพบ
ปัญหาประสิทธิภาพการทำางาน

• โปรดติดตอเจาหนาที่ของอีเลคโทรลักซ ซึ่งจะสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยว
กับขอความหรือรหัสที่กะพริบอยูบนจอแสดงผลดิจิตอลได

น้ำา/ความชื้น/น้ำาแข็งภายในตูเย็น

มีความชื้นสะสมอยูที่ผนังดาน
ในตูเย็น

• อากาศรอนและชื้น
• ขอบประตูตูเย็น

• อัตราการเกาะของน้ำาแข็งภายในตูเย็นเพิ่มขึ้น
• ปรับขอบประตูตูเย็น (โปรดดูหัวขอ “การปรับขอบประตูตูเย็น” ในหัวขอการ

ติดตั้ง)

น้ำา/ความชื้น/น้ำาแข็งภายนอกตูเย็น

มีความชื้นสะสมอยูที่ดานนอกตู
เย็น หรือ ระหวางประตูตูเย็น

• อากาศชื้น • ถือเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นไดในชวงที่อากาศชื้น

อาหารในชองแชอาหารสด

อาหารกลายเปนน้ำาแข็ง • ปรับตั้งอุณหภูมิไวต่ำาเกินไป
• เซ็นเซอรอุณหภูมิถูกปดกั้นโดยอาหาร (

ดานขวาของพื้นที่เก็บอาหารสด)
• ชองกระจายลมถูกปดกั้นโดยอาหาร

• ปรับอุณหภูมิใหสูงขึ้น
• เวนชองวางใหลมสามารถกระจายไปยังเซ็นเซอร
• เวนชองวางระหวางชองกระจายลมกับอาหาร



24   www.electrolux.com

Thailand
Call Center Tel: (+66 2) 725 9000 
Electrolux Thailand Co., Ltd
Electrolux Building
14th Floor 1910 New Petchburi Road Bangkapi, 
Huay Kwang, Bangkok 10320 Office 
Tel: (+66 2)725 9100
Office Fax: (+66 2)725 9299
Email: customercare@electrolux.co.th

ไทย
 0009 527 )2 66+( :รอตเน็ซเลอคทพัศรทโรอบเ

Electrolux Thailand Co., Ltd 
Electrolux Building
14th Floor 1910 New Petchburi Road Bangkapi,
Huay Kwang, Bangkok 10320

0019 527)2 66+( :นางกันาํสทพัศรทโรอบเ
9929 527)2 66+( :นางกันาํสซกฟแ

ht.oc.xulortcele@eracremotsuc :ลมเีอ

A
10

88
31

46
-A

-3
02

02
1


