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สารบัญขอแสดงความยินดี

คำเตือน

 

 

2   สารบัญ

เรียน ลูกคาที่เคารพ

ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณที่เลือกใชตูเย็นของเรา เรามั่นใจวาคุณ
จะไดพบกับ ความสุขจากการใชตูเย็นเครื8องใหม กอนที่คุณจะเริ่มตนการใชงาน 
เราขอแนะนำใหคุณอานเนื้อหาที่เกี่ยวของในคูมือการใชงานนี้อยางละเอียด 
ซึ่งจะมีการอธิบายสวนตางๆ และการใชงานตางๆ ของตูเย็น

เพื8อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใชงานผิดวิธี และอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
เสมอจากการใชงานเครื8องใชไฟฟา การติดตั้งตูเย็นอยางถูกตองและการอาน
คูมือความปลอดภัยโดยละเอียดกอนเริ่มใชงานจึงมีความสำคัญเปนอยางมาก

เราแนะนำใหคุณเก็บรักษาคูมือการใชงานนี้ไวเพื8อใชอางอิงในอนาคต และสงตอ
ไปยังเจาของคนใหมในอนาคตอีกดวย

หลังจากนำตูเย็นออกจากกลองแลว กรุณาตรวจสอบวาไมมีความเสียหายใด
เกิดขึ้น หากไมแนใจ กรุณาอยาเพิ่งใชงานตูเย็น ใหติดตอไปยังศูนยบริการลูกคา
ใกลบานคุณ

สัญลักษณที่คุณจะเห็นในคูมือนี้มีความหมายดังตอไปนี้:

สัญลักษณนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยสวนบุคคลของคุณ

เงื5อนไขในการใชงาน

ตูเย็นรุนนี้ไดรับการออกแบบและมีวัตถุประสงคเพื8อนำไปใชภายในบาน
ตามปกติเทานั้น

จดหมายเลขรุนและหมายเลขประจำเครื8องที่นี่

หมายเลขรุน: .......................................................................................................

หมายเลขประจำเครื8อง: .......................................................................................

ขอควรระวัง

สิ่งสำคัญ
สัญลักษณนี้แสดงถึงขอแนะนำและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานตูเย็น

สิ่งแวดลอม
สัญลักษณนี้แสดงถึงขอแนะนำและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานตูเย็นอยางประหยัด
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สัญลักษณนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการทำความเสียหาย
ใหแกตูเย็น
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คำแนะนำเพื5อความปลอดภัยที่สำคัญ

หมายเหตุ: คุณตองอานคำเตือนเหลานี้อยางละเอียดถี่ถวนกอนที่จะติดตั้ง
หรือใชตูเย็น หากคุณตองการความชวยเหลือ ใหติดตอศูนยบริการลูกคา
ของคุณ ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ หากคุณไมปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้หรือ
คำแนะนำเพื8อความปลอดภัยอื8นๆ ที่อยูในคูมือเลมนี้

คำเตือน
ตูเย็นเครื8องนี้ไมไดมีไวสำหรับการใชงานโดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มี
สมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถทาง
จิตใจไมสมบูรณ หรือขาดประสบการณและความรู ยกเวนจะไดรับการ
ดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใชเครื8องใชไฟฟาจากผูที่รับผิดชอบความ
ปลอดภัยบุคคลเหลานี้ เด็กควรไดรับการดูแลเพื8อปองกันไมใหเด็กเลนกับ
ตูเย็น

เตารับตองมีการตอสายดินอยางถูกตอง ปรึกษาชางไฟฟาที่ผานการ
รับรองหากคุณไมมั่นใจ

หามนำเครื8องใชไฟฟาไปใชภายในชองเก็บอาหารในตูเย็น ยกเวนเปนชนิด
ที่ผูผลิตแนะนำ

ถอดปลั๊กตูเย็นกอนการทำความสะอาดหรือเคลื8อนยายเครื8องเพื8อ
หลีกเลี่ยงการถูกไฟฟาช็อต

หามถอดปลั๊กตูเย็นโดยการดึงที่สายไฟ เพราะอาจทำใหสายไฟเสียหายได
ใหจับที่ปลั๊กใหแนนและดึงออกตรงๆ

หากสายไฟเสียหาย ตองนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผูผลิต ตัวแทนบริการ
หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเทียบเทาเพื8อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หามใชเครื8องมือทำความสะอาดแบบไอน้ำในการทำความสะอาดเครื8อง
หากชิ้นสวนที่เชื8อมตอกับกระแสไฟฟาสัมผัสกับไอน้ำและหยดน้ำ อาจเกิด
ไฟฟาลัดวงจรหรือไฟฟาช็อตได

หามเก็บวัตถุที่ระเบิดได เชน กระปองสเปรยที่มีสวนผสมของเชื้อเพลิง
ไวภายในตูเย็น หากขวดสเปรยอัดความดันมีคำวา
“ไวไฟ” และ/หรือสัญลักษณเปลวไฟขนาดเล็ก
หามเก็บวัตถุเหลานี้ไวภายในตูเย็นหรือตูแชแข็ง
ถาทำเชนนั้น อาจทำใหเกิดการระเบิดได

หามทำใหเกิดความเสียหายกับวงจรสารทำความเย็น

ตูเย็นเครื8องนี้มีฉนวนกันความรอนที่มีสวนผสมของกาซไวไฟ โปรด
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยเพิ่มความระมัดระวังในการทิ้ง
เครื8องใชนี้

หากคุณตองการทิ้งตูเย็นเครื8องนี้ กรุณาติดตอหนวยงานในทองถิ่น
และสอบถามวิธีการที่ถูกตองในการกำจัด

เมื8อคุณจะทิ้งตูเย็นและตูแชแข็งเครื8องเกา ใหถอดประตูออกทุกบาน เด็ก
อาจขาดอากาศหายใจหากเขาไปติดอยูขางใน

เมื8อตูเย็นอยูในตำแหนงที่ตองการแลว ปลั๊กของตูเย็นจะตองเขาถึงไดงาย

หามลองซอมแซมตูเย็นดวยตัวเอง ใหใชบริการชางซอมที่ผานการ
รับรองหรือไดรับอนุญาตเพื8อการซอมแซมเทานั้น

คำเตือน
คำเตือนเกี่ยวกับสารทำความเย็นชนิด R600a

ตูเย็นเครื8องนี้มีสารทำความเย็นชนิด R600a ที่มีคุณสมบัติไวไฟ หลีกเลี่ยง
อันตรายโดยใชความระมัดระวังในการติดตั้ง การจัดการ การซอมบำรุง 
และการกำจัดผลิตภัณฑนี้

ตรวจสอบใหแนใจวาระบบทอของวงจรสารทำความเย็นไมได รับความ
เสียหายในระหวางการขนสงและการติดตั้ง

สารทำความเย็นที่รั่วไหลอาจทำใหไดรับบาดเจ็บที่ดวงตาหรืออาจ
ติดไฟได

พื้นที่สำหรับติดตั้งตูเย็นตองมีอยางนอย 1 ลูกบาศกเมตรตอสาร
ทำความเย็น 8 กรัม สามารถดูปริมาณสารทำความเย็นในตูเย็นได
จากแผนแสดงขอมูลภายในตูเย็น

หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับสารทำความเย็น โปรดดูที่แผนแสดงขอมูล
ภายในชองของตูเย็น

อาจเกิดอันตรายไดหากบุคคลที่ไมใชชางซอมที่ไดรับอนุญาตทำการ
ซอมบำรุงตูเย็น ในรัฐควีนสแลนดประเทศออสเตรเลีย ชางซอมที่ไดรับ
อนุญาตตองมีใบอนุญาตใหปฏิบัติงานกับกาซสำหรับสารทำความเย็น
ไฮโดรคารบอน จึงจะสามารถทำงานซอมบำรุงหรืองานซอมแซม
ที่มีการถอดฝาครอบได

ชองระบายอากาศที่ผนังตูเย็นหรือภายในโครงสรางบิลตอินตองไมมี
สิ่งกีดขวาง

หามใชเครื8องมือกลหรือวิธีการอื8นใดนอกเหนือจากที่ผูผลิตแนะนำ
ในการเรงการละลายน้ำแข็ง

ความปลอดภัย

811948492 TH.indd   3811948492 TH.indd   3 12/11/18   9:44 AM12/11/18   9:44 AM



4   สวนประกอบตางๆ

สวนประกอบของตูเย็นที่มีชองแชแข็งดานบน รุน ETB4600 และ ETB5400

ตัวควบคุมอุณหภูมิชองแชแข็ง
โปรดดูที่หัวขอ “การควบคุม

อุณหภูมิ” สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชคุณสมบัตินี้

ถาดทำน้ำแข็งแบบบิด
โปรดดูที่หัวขอ “การใชตูเย็น

ของคุณ” สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการถอด ยาย 

และใชสวนประกอบนี้
ชองแชเย็น

ใชชองแชเย็นเพื8อเก็บอาหาร เชน 
ของขนาดเล็ก เนื้อสดหรือปรุงสุก 
และชีส หรือใชเปนชองแชผักผลไม
เพิ่มเติม ชองแชเย็นนี้จะปองกัน
อาหารที่มีกลิ่นแรงไมใหสงกลิ่น
รบกวนสวนอื8นของตูเย็น หาก
ตองการถอดชองแชเย็นออก 
ใหดึงไปขางหนา จากนั้นยกขึ้น

และดึงไปขางหนาอีก

ตัวกำจัดกลิ่น TasteGuard
NutriPlusTM

ตัวกรองสำหรับยับยั้ง
การสัมผัสกับอากาศ

ชองแชผักผลไม
ใชชองแชผักผลไมสำหรับ

เก็บผักผลไม หรือของขนาดเล็ก

ชองวางขวด
ใชชองวางขวดสำหรับเก็บขวด
ทรงสูง ชองวางขวดสามารถ
ถอดออกไดโดยการยกขึ้น
จากที่ยึด หากตองการใสกลับ 
ใหกดชองวางกลับเขาที่ยึด

ชองวางของ FlexStor®

เลื8อนชองวางของใหตอบสนอง
ตอความตองการในการจัดเก็บ
ที่แตกตางกันออกไปยกและเอียง
เพื8อถอดออกหากตองการ
ใสกลับ ใหเอียงดานบนและดันลง
จนกวาชองวางของจะล็อกเขาที่

ถาดวางไข
ถาดวางไขที่สามารถถอดออกได
เพื8อความสะดวกสบายของคุณ

ชองวางของที่ประตู
ชองวางของที่ประตูสามารถ
ถอดออกไดโดยการยกขึ้น
จากที่ยึด หากตองการใสกลับ 
ใหกดชองวางกลับเขาที่ยึด

ภาพประกอบของรุน ETB5400

อุณหภูมิชองแชแข็ง

เย็นมาก เย็นนอย

สวนประกอบอาจแตกตางกันในแตละรุน สวนประกอบที่แสดงมีในบางรุนเทานั้น

แผงควบคุมตูเย็น

คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของชองแชเย็น 
รวมถึงตั้งคาฟงกชัน Boost (เรงความเย็น) และ
รีเซ็ตสัญญาณเตือนประตูไดจากแผงควบคุมนี้

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใชคุณสมบัตินี้ 
โปรดดูที่หัวขอ “เกี่ยวกับหนาจอผูใช”

ตัวควบคุมชองแชแข็ง

ตัวควบคุมนี้เปนตัวควบคุมแบบเลื8อนอยางงายสำหรับใชปรับอุณหภูมิ
ของชองแชแข็ง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใชคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หัวขอ 
“การควบคุมอุณหภูมิ”
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สวนประกอบของตูเย็นที่มีชองแชแข็งดานบน รุน ETE5720

เครื5องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
โปรดดูที่หัวขอ “การใชตูเย็น

ของคุณ” สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชสวนประกอบนี้

ชองแชเย็น
ใชชองแชเย็นเพื8อเก็บอาหาร เชน 

ของขนาดเล็ก เนื้อสดหรือปรุงสุก
และชีส หรือใชเปนชองแชผักผลไม
เพิ่มเติม ชองแชเย็นนี้จะปองกัน
อาหารที่มีกลิ่นแรงไมใหสงกลิ่น
รบกวนสวนอื8นของตูเย็น หาก
ตองการถอดชองแชเย็นออก
ใหดึงไปขางหนา จากนั้นยกขึ้น

และดึงไปขางหนาอีก

ถังเก็บน้ำ

ตัวกำจัดกลิ่น TasteGuard

NutriPlusTM

ตัวกรองสำหรับยับยั้ง
การสัมผัสกับอากาศ

ชองแชผักผลไม
ใชชองแชผักผลไมสำหรับ

เก็บผักผลไม หรือของขนาดเล็ก

ชองวางของ FlexStor®

เลื8อนชองวางของใหตอบสนองตอ
ความตองการในการจัดเก็บ
ที่แตกตางกันออกไป ยกและเอียง
เพื8อถอดออก หากตองการใสกลับ 
ใหเอียงดานบนและดันลงจนกวา
ชองวางของจะล็อกเขาที่

ถาดวางไข
ถาดวางไขที่สามารถถอดออกได
เพื8อความสะดวกสบายของคุณ

ชองวางของที่ประตู
ชองวางของที่ประตูสามารถ
ถอดออกไดโดยการยกขึ้น
จากที่ยึด หากตองการใสกลับ 
ใหกดชองวางกลับเขาที่ยึด

ชองวางขวด
ใชชองวางขวดสำหรับเก็บขวด
ทรงสูง ชองวางขวดสามารถ
ถอดออกไดโดยการยกขึ้น
จากที่ยึด หากตองการใสกลับ 
ใหกดชองวางกลับเขาที่ยึด

สวนประกอบอาจแตกตางกันในแตละรุน สวนประกอบที่แสดงมีในบางรุนเทานั้น

   สวนประกอบตางๆ

แผงควบคุมตูเย็น/ชองแชแข็ง
คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของชองแชเย็น
และชองแชแข็ง รวมถึงตั้งคาฟงกชัน Boost 
(เรงความเย็น) ควบคุมเครื8องทำน้ำแข็ง หรือ
รีเซ็ตสัญญาณเตือนประตูไดจากแผงควบคุมนี้
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใชคุณสมบัตินี้ 
โปรดดูที่หัวขอ “เกี่ยวกับหนาจอผูใช”

ภาพประกอบของรุน ETE5720 
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สวนประกอบของตูเย็นที่มีชองแชแข็งดานลาง รุน EBE4500

ตัวกำจัดกลิ่น TasteGuard

NutriPlusTM

ตัวกรองสำหรับยับยั้ง
การสัมผัสกับอากาศ

ชองแชผักผลไม
ใชชองแชผักผลไมสำหรับ

เก็บผักผลไม หรือของขนาดเล็ก

ถาดทำน้ำแข็งแบบบิด
โปรดดูที่หัวขอ “การใชตูเย็น

ของคุณ” สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการถอด ยาย 

และใชสวนประกอบนี้

ชองวางของในชองแชแข็ง
โปรดดูที่หัวขอ “การใชตูเย็น

ของคุณ” สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการถอดและ

ใชสวนประกอบนี้

ชองวางของ FlexStor®

เลื8อนชองวางของใหตอบสนอง
ตอความตองการในการจัดเก็บ
ที่แตกตางกันออกไป ยกและเอียง
เพื8อถอดออก หากตองการ
ใสกลับ ใหเอียงดานบนและดันลง
จนกวาชองวางของจะล็อกเขาที่

ถาดวางไข
ถาดวางไขที่สามารถถอดออกได
เพื8อความสะดวกสบายของคุณ

ชองวางของที่ประตู
ชองวางของที่ประตูสามารถ
ถอดออกไดโดยการยกขึ้น
จากที่ยึด หากตองการใสกลับ 
ใหกดชองวางกลับเขาที่ยึด

ชองวางขวด
ใชชองวางขวดสำหรับเก็บขวด
ทรงสูง ชองวางขวดสามารถ
ถอดออกไดโดยการยกขึ้น
จากที่ยึด หากตองการใสกลับ 
ใหกดชองวางกลับเขาที่ยึด

ภาพประกอบของรุน EBE4500

แผงควบคุมตูเย็น/ชองแชแข็ง
คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของชองแชเย็นและ
ชองแชแข็ง รวมถึงตั้งคาฟงกชัน Quick Freeze 
(แชแข็งดวน) หรือรีเซ็ตสัญญาณเตือนประตูไดจาก
แผงควบคุมนี้
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใชคุณสมบัตินี้ 
โปรดดูที่หัวขอ “เกี่ยวกับหนาจอผูใช”

สวนประกอบอาจแตกตางกันในแตละรุน สวนประกอบที่แสดงมีในบางรุนเทานั้น

6   สวนประกอบตางๆ
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ตัวกำจัดกลิ่น TasteGuard
ชองแชอาหารสำเร็จรูป

ใชชองแชเย็นเพื8อเก็บอาหาร เชน 
ของขนาดเล็ก เนื้อสดหรือปรุงสุก 
และชีส หรือใชเปนชองแชผักผลไม

เพิ่มเติม ชองแชเย็นนี้จะปองกัน
อาหารที่มีกลิ่นแรงไมใหสงกลิ่น
รบกวนสวนอื8นของตูเย็น หาก
ตองการถอดชองแชเย็นออก 
ใหดึงไปขางหนา จากนั้นยกขึ้น

และดึงไปขางหนาอีก

ถังเก็บน้ำ

NutriPlusTM 

ตัวกรองสำหรับยับยั้ง
การสัมผัสกับอากาศ

ชองแชผักผลไม
ใชชองแชผักผลไมสำหรับ

เก็บผักผลไม หรือของขนาดเล็ก

เครื5องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
โปรดดูที่หัวขอ “การใชตูเย็น

ของคุณ” สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชสวนประกอบนี้

ชองวางของในชองแชแข็ง
โปรดดูที่หัวขอ “การใชตูเย็น

ของคุณ” สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชสวนประกอบนี้

ถาดวางไข
ถาดวางไขที่สามารถ
ถอดออกไดเพื8อความ
สะดวกสบายของคุณ
ชองวางของ FlexStor®
ชองวางของที่ประตู
สามารถถอดออกได
โดยการยกขึ้นจากที่ยึด
หากตองการใสกลับ 
ใหกดชองวางกลับเขาที่ยึด

ชองวางขวด
ใชชองวางขวดสำหรับ
เก็บขวดทรงสูง ชองวาง
ขวดสามารถถอดออกได
โดยการยกขึ้นจากที่ยึด 
หากตองการใสกลับ 
ใหกดชองวางกลับเขาที่ยึด

ภาพประกอบของรุน 

สวนประกอบอาจแตกตางกันในแตละรุน สวนประกอบที่แสดงมีในบางรุนเทานั้น

แผงควบคุมตูเย็น/ชองแชแข็ง
คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของชองแชเย็น
และชองแชแข็ง รวมถึงตั้งคาฟงกชัน Boost 
(เรงความเย็น) ควบคุมเครื8องทำน้ำแข็ง หรือ
รีเซ็ตสัญญาณเตือนประตูไดจากแผงควบคุมนี้
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใชคุณสมบัตินี้ 
โปรดดูที่หัวขอ “เกี่ยวกับหนาจอผูใช”

สวนประกอบตางๆ   
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จัดแนวใหเขากับตู 
นั่นคือ ใหชองวาง
เทากัน

350 มม.

50 มม.

ระยะหาง
ที่แนะนำ30

 ม
ม. 30 มม.

8   การติดตั้ง

การติดตั้งตูเย็นใหมของคุณ

การนำตูเย็นออกจากกลอง

สิ่งแวดลอม

ขอควรระวัง

วัสดุบรรจุภัณฑสวนใหญสามารถนำกลับมาใชใหมได โปรดกำจัดวัสดุเหลานี้
ผานศูนยรีไซเคิลในทองถิ่นของคุณหรือโดยการทิ้งบรรจุภัณฑลงในถังขยะ
ที่เหมาะสม

สำคัญ - ตรวจสอบหารองรอยความเสียหายหรือตำหนิ หากคุณพบวา
ตูเย็นไดรับความเสียหายหรือมีรอยตำหนิ คุณตองทำการแจงภายใน 7 วัน 
หากตองการอางสิทธิ์การรับประกันจากผูผลิตตอความเสียหายหรือตำหนิ
ที่เกิดขึ้น โดยเรื8องนี้ไมไดสงผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมายของคุณ

ทำความสะอาดตูเย็นของคุณใหเรียบรอยตามคำแนะนำในหัวขอ “การทำ
ความสะอาด” และเช็ดฝุนที่สะสมระหวางการขนสง

การวางตำแหนงตูเย็น

ระบบฉีดพนอัตโนมัติ (เชน ระบบกำจัดแมลง) ไมควรอยูใกลตูเย็น เนื8องจาก
ละอองน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายในระยะยาวกับพลาสติกภายนอกของ
ตูเย็นได

หามวางตูเย็นในสถานที่ที่มีอากาศเย็นเกินไปหรือไมมีการปองกัน เชน ในโรงรถ
หรือบนระเบียง อุณหภูมิโดยรอบควรสูงกวา 10°C

วางตูเย็นในที่แหง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

ตรวจสอบใหแนใจวาตูเย็นวางอยูบนพื้นราบ

การระบายอากาศรอบตูเย็นที่เพียงพอ

แผนภาพดานลางแสดงระยะหางที่แนะนำใหเวนไวสำหรับการระบายอากาศของ
ตูเย็นของคุณ

หากคุณมีตูดานบนตูเย็นโดยมีชองวางดานหลังนอยกวา 100 มม. (Y) 
แนะนำใหเวนระยะหางที่ดานบนของตูเย็นเพิ่มขึ้นจากเดิม 50 มม. เปน 90 มม. 
(X) เปนอยางนอย

เมื8อวางตูเย็นที่มุมหอง การเวนระยะหางอยางนอย 350 มม. (300 มม. 
สำหรับรุนหลายประตู) ในดานบานพับจะทำใหสามารถเปดประตูไดกวางพอ
ที่จะถอดชองวางของและชั้นวางตางๆ ได

หมายเหตุ: ประตูตูเย็นไดรับการออกแบบมาใหวางยื�นออกมาเกินตูเฟอรนิเจอร
อื�นๆ (ไมราบเปนแนวเดียวกัน) ระยะหางที่แสดงดานบนเปนระยะหางขั้นต่ำ
ที่แนะนำ

ระยะหางที่ดานหลังตองไมเกิน 75 มม.

ประตูตูเย็น

การติดตั้งตูเย็นของคุณ

1. เข็นตูเย็นไปยังตำแหนงที่ตองการ ลูกกลิ้งนี้ออกแบบมาเพื8อใหเคลื8อนที่
ไปดานหนาและดานหลังเทานั้น ไมเหมือนกับลอเลื8อนที่ฐานเฟอรนิเจอร
การเลื8อนตูเย็นไปทางดานขางอาจทำใหพื้นและลูกกลิ้งไดรับความ
เสียหาย กอนที่จะเลื8อนตูเย็นของคุณตรวจสอบใหแนใจวาน็อต
ปรับความสูงและขาตั้งถูกยกขึ้นจากพื้น

2. หมุนน็อตปรับความสูงตัวใหญใตบานพับประตูลงจนกระทั่งตูเย็นเอียง
ไปขางหลังประมาณ 10 มม. (ดูภาพ)

10 - 15 มม.

น็อตปรับความสูง
ลูกกลิ้งดานหลัง
แบบตายตัว

3. หมุนน็อตปรับความสูงตัวใหญที่ดานมือจับประตูลงจนกระทั่งตูเย็น
ไดระดับและมั่นคง หากคุณมีปญหากับการหมุนน็อตหรือขาตั้งปรับ
ความสูงลง ใหหาคนชวยเอียงตูเย็นไปขางหลังเพื8อใหคุณสามารถ
ทำไดงายขึ้น

4. ตรวจสอบแนวของตูเย็นกับตูรอบๆ เพื8อดูวาไดระดับหรือไม
คุณสามารถปรับระดับตามที่อธิบายไวในขั้นตอนที่ 2 และ 3

หมุนขาตั้งขึ้น

ดานบนของตูเย็นไดระดับ 
นั่นคือ ในแนวนอน

ปรับขาตั้งดานหนาสำหรับ
พื้นที่ไมเทากัน เชน หมุนขาตั้ง
ดานนี้ลงหรือขึ้น
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สัน
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การติดตั้งตูเย็นใหมของคุณ

5. หากคุณพบวาตูเย็นของคุณโยกไปมา แสดงวาพื้นของคุณไมเสมอกัน
ใหหาพลาสติกหรือไมอัดรองมาไวใตลูกกลิ้ง

6. คุณอาจตองทำการปรับการติดตั้งตูเย็นอยางละเอียดโดยการทำซ้ำ
ขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5

7. เมื8อตูเย็นอยูในตำแหนงสุดทายที่ตองการแลว ตองค้ำตูเย็นใหมั่นคง
โดยหมุนขาตั้งใตบานพับประตูลงจนขาตั้งสัมผัสกับพื้น ยกดานหนา
ของตูเย็นขึ้นเพื8อถายเทน้ำหนักออกจากขาตั้ง จากนั้นจึงหมุนขาตั้ง
ครึ่งรอบเพื8อใหวางแนบสนิทกับพื้น หมุนน็อตปรับความสูงตัวใหญ
กลับขึ้นเพื8อใหน้ำหนักทั้งหมดอยูบนขาตั้งดานหนา

8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 กับขาตั้งที่ดานมือจับประตู เมื8อคุณจำเปนตอง
เคลื8อนยายตูเย็น ตองแนใจวาคุณไดหมุนขาตั้งกลับขึ้นแลวเพื8อใหตูเย็น
สามารถเคลื8อนที่ไดอยางไมติดขัด และตรวจสอบวาคุณไดปรับขาตั้ง
อีกครั้งเมื8อติดตั้งตูเย็นในตำแหนงใหมเรียบรอยแลว

9. เสียบปลั๊กตูเย็นเขากับเตารับของตูเย็นโดยตรง หามใชอแดปเตอรแบบ
พวงสองปลั๊ก หากคุณจำเปนตองเลื8อนตูเย็นเพื8อใหสามารถเสียบปลั๊ก
ได อยาลืมยกขาตั้งขึ้นกอน

10. กอนที่คุณจะนำอาหารใสในตูเย็น ขอแนะนำใหคุณเปดสวิตชตูเย็นทิ้งไวสัก
2 หรือ 3 ชั่วโมง เพื8อตรวจสอบวาตูเย็นทำงานอยางถูกตอง

การติดตั้งมือจับประตู

ตูเย็นของคุณมาพรอมกับมือจับประตูซึ่งบรรจุหีบหอไวใหดานในแลว และ
จำเปนตองทำการติดตั้ง

โปรดดูคำแนะนำที่ใหมาในหอ

ขอแสดงความยินดี! คุณติดตั้งตูเย็นใหมของคุณเสร็จเรียบรอยแลว

หมุนน็อตปรับ
ความสูงตัวใหญขึ้น

หมุนขาตั้งลง

การใชตูเย็นของคุณ

ตูเย็นจะทำงานโดยการถายโอนความรอนจากอาหารที่เก็บไวในตูเย็นออกสู
อากาศภายนอก การทำงานเชนนี้จะทำใหบริเวณดานหลังและดานขางของ
ตูเย็นรูสึกอุนหรือแมกระทั่งรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื8อเริ่มตนทำงานหรือ
ในวันที่อากาศอบอุน ซึ่งถือวาเปนเรื8องปกติ

หลีกเลี่ยงการวางอาหารขวางชองระบายอากาศในตูเย็นเนื8องจากจะมีผลตอ
ประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศ หากเปดประตูตูเย็นบอย บางครั้งภายใน
ชองแชแข็งจะเกิดการจับตัวเปนน้ำแข็งบางๆ ซึ่งถือเปนเรื8องปกติและจะหายไป
ใน 2-3 วัน หากบังเอิญเปดประตูชองแชแข็งคางไว น้ำแข็งจะเกาะเปนชั้นหนา
ที่ผนังดานในและควรเอาออก

ตูเย็นเครื8องใหมของคุณใชคอมเพรสเซอรความเร็วสูง รวมกับสวนประกอบ
อื8นๆ ที่ใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำใหเกิดเสียงผิดปกติ
และจะไดยินชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืนและเวลาที่เงียบสงบ อยางไรก็ตาม 
เสียงเหลานี้แสดงวาตูเย็นของคุณทำงานไดตามที่ควรเทานั้น โดยเสียงตางๆ 
นี้รวมถึง

 เสียงการทำงานของคอมเพรสเซอร
 เสียงลมจากมอเตอรพัดลมขนาดเล็ก
 เสียงน้ำไหลในทอ ซึ่งคลายกับเสียงน้ำเดือด
 เสียงกะเทาะที่ไดยินระหวางการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ และ
 เสียงคลิกกอนที่คอมเพรสเซอรจะเริ่มทำงาน สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดในคำแนะนำในการแกไขปญหา

สิ่งสำคัญ

การใชตูเย็นของคุณ   

สำหรับตูเย็นที่มีชองแชแข็งดานบน (มีชองแชแข็งอยูดานบนชองแชอาหารสด)
 หามวางอาหารล้ำหนาสันบนพื้นชองแชแข็งเพราะจะทำใหปดประตู
ไมสนิท

สำหรับตูเย็นที่มีชองแชแข็งดานลาง (มีชองแชแข็งอยูดานลางชองแชอาหารสด)
 ตรวจสอบใหแนใจวาลิ้นชักและชั้นวางในชองแชแข็งทั้งหมดถูกดันกลับ
เขาไปจนสุดแลวเพื8อปองกันไมใหขวางประตู
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10   การถอดสวนประกอบตางๆ

สลัก

การถอดสวนประกอบตางๆ
การถอดชองแชผักผลไม
1. นำอาหารออกจากชองแชผักผลไม ในบางรุนจำเปนตองเอาชองวาง

ขวดออกดวย

2. ถอดชองแชผักผลไมออกโดยการดึงไปขางหนา จากนั้นดึงขึ้นและ
ไปขางหนาอีกครั้ง

3. สำหรับรุนที่มีชองแชแข็งดานบน ใหถอดชั้นวางชองแชผักผลไมออกโดย
การยกสลักที่ดานลางซายและขวาของชั้นวาง และดึงชั้นวางไปขางหนา

NutriPlusTM (ตัวกรองสำหรับยับยั้งการสัมผัสกับอากาศ)

การติดตั้งไสกรอง

คุณสามารถพบตัวกรองไดในชองแชผักผลไม เพื8อรับประโยชนจากคุณสมบัติ 
NutriPlusTM อยางเต็มที่ ควรติดตั้งตัวกรองหลังจากเปดสวิตชตูเย็น 
สำหรับการติดตั้ง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำดังตอไปนี้

1. แกะหอพลาสติก

2. เกี่ยวตัวกรองเขากับดานหลังของชองแชผักผลไม

การเปลี่ยนไสกรอง

ตัวกรองจะอยูที่ดานหลังของชองแชผักผลไม
จับตัวกรองและดึงขึ้นเพื8อปลดออกจากตะขอ

ชั้นวางกระจก

สำหรับการถอดชั้นวางกระจก ใหคอยๆ 
ดึงชั้นวางไปขางหนาจนกระทั่งชั้นวาง
หลุดออกจากราง สำหรับการใสชั้นวาง
กลับเขาที่ ใหตรวจสอบวาไมมีอะไร
ดานหลังที่อาจกีดขวางการเคลื8อนที่ 
คอยๆ ดันชั้นวางเขาไปในชอง กลับเขาไป
ในตำแหนงเดิม

ชั้นวางภายในชองแชแข็ง

ถอดชั้นวางภายในชองแชแข็งโดยการยก
สลักที่ดานลางซายและขวาของชั้นวาง
เพื8อปลดชั้นวางออก จากนั้นดึงช้ันวาง
เขาหาตัวคุณ

ชั้นวางที่มีรางเลื5อนลิ้นชัก

การถอดชั้นวางออกมาทำความสะอาด

1. นำอาหารออกจากชั้นวาง

2. ถอดชั้นวางออกโดยการดึงไปขางหนาและยกดานหนาขึ้นเพื8อปลด
ชั้นวางออกจากรางเลื8อน เมื8อคุณถอดชั้นวางออกแลว ตรวจสอบ
วารางเลื8อนถูกดันกลับเขาที่จนสุด

คำเตือน
หามปดประตูในขณะที่รางเลื8อนลิ้นชักกางออก เนื8องจากอาจทำใหรางเลื8อน
และ/หรือตูเย็นเสียหายได หรือทำใหรางเลื8อนหลุดออกจากตูเย็น

การเปลี่ยนชั้นวาง

1. ตรวจสอบวารางเลื8อนลิ้นชักถูกดันเขาไปขางในจนสุด

2. เลื8อนชั้นวางเขาที่บนรางเลื8อนและดันชองวางของเขาดานในจนสุด

3. วางชั้นวางลงใหเขาที่

ชองวางของดานลางในชองแชแข็ง

สำหรับการถอดชองวางของ ใหดึงชั้นวางออกจนสุด จากนั้นยกชอง
วางของออกจากสวนหนาของชอง เมื8อตองการใสกลับ ใหสอดสวนทาย
ของชองวางของเขาไปกอน จากนั้นเลื8อนลงใหเขาที่

เมื8อตองการเปลี่ยนชองวางของหลังจากทำความสะอาด เราขอแนะนำ
ใหติดตั้งชองวางของดานลางกอน
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ใชน้ำดื8มเติมลงในถาดน้ำแข็งเทานั้น

11

ขอควรระวัง

หามปดประตูในขณะที่รางเลื8อนลิ้นชักกางออก เนื8องจากอาจทำใหรางเลื8อน
และ/หรือตูเย็นเสียหายได หรือทำใหรางเลื8อนหลุดออกจากตูเย็น

ถาดทำน้ำแข็งแบบบิด

การติดตั้งชองจายน้ำแข็งแบบบิดที่อีกดานของชองแชแข็ง

หมายเหตุ: สามารถทำไดในรุนที่มีชองแชแข็งดานบนเทานั้น

1. ถอดกลองใสน้ำแข็งและถาด
น้ำแข็งออก หากถาดน้ำแข็ง
เปนน้ำแข็งติดกับที่รอง ใหบิด
ถาดและชั้นวางพรอมกัน
เพื8อใหน้ำแข็งแตกจากกัน

2. กอนที่คุณจะถอดที่รองน้ำแข็ง อยาลืมปลดที่รองออกจากชั้นวางกระจก
เนื8องจากอาจทำใหถาดทำน้ำแข็งเสียหายได

3. ถอดรางตรงกลางออกโดยการปลดออกที่ดานหนาของชั้นวาง และ
ถอดทางดานหลัง

ใสเขาไปในชองที่ดานหลังของชั้น แลวจึงล็อกเขากับดานหนาของชั้น

4. ติดตั้งรางที่ดานหลังของชั้นวางทางดานขวามือ จากนั้นล็อกดานหนา

5. ติดตั้งที่รองโดยการเลื8อนเขาไปในรางจนกระทั่งดานหนาของที่รองล็อก
กับชั้นวาง

6. ติดตั้งถาดน้ำแข็งและกลองใสน้ำแข็ง

คำเตือน

ขอควรระวัง
หลอดไฟ LED

ตูเย็นของคุณติดตั้งไฟ LED ที่มีอายุการใชงานนาน ในกรณีที่ไฟ LED 
เกิดการขัดของ ไฟ LED ควรไดรับการซอมบำรุงโดยผูผลิต

โปรดดูหนาการรับประกันสำหรับขอมูลในการติดตอ

เครื5องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ฟงกชันการทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะปมน้ำจากถังเก็บน้ำที่อยูในตูเย็น และจายไป
ยังเครื8องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในชองแชแข็ง

จากนั้นน้ำแข็งจะหลนลงในกลองใสน้ำแข็งที่อยูใตเครื8องทำน้ำแข็ง

หากไมมีน้ำในถังเก็บน้ำ เครื8องทำน้ำแข็งจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากพยายาม
ปมน้ำจากถังเก็บน้ำ 3 ครั้ง ไฟสถานะของเครื8องทำน้ำแข็งบนหนาจอผูใช
จะแสดงสถานะการทำงานของเครื8องทำน้ำแข็ง (โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับ
การควบคุม)

การเติมน้ำในถังเก็บน้ำ

ขั้นตอนที่ 1 ดึงถังเก็บน้ำออกจาก
โครงถังเก็บน้ำโดยตรง

ขั้นตอนที่ 2 เทน้ำดื8มผานฝาดานบน
ถังเก็บน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ดึงถังเก็บน้ำเขาไปในโครง
ถังเก็บน้ำโดยตรง เพื8อหลีกเลี่ยงน้ำรั่ว 
ตรวจสอบใหแนใจวาหัวฉีดของถังเก็บน้ำ
ล็อกเขากับชองของโครงถังเก็บน้ำดีแลว

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบใหแนใจวา
เครื8องทำน้ำแข็งเปดอยู (โปรดดู
คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุม)

ขอควรระวัง

ขอแนะนำและขอมูลที่เปนประโยชน

การถอดสวนประกอบตางๆ    

ถอดกลองใสน้ำแข็งและถังเก็บน้ำออกมาทำความสะอาดเดือนละครั้ง เทน้ำแข็ง
และน้ำที่ไมไดใชทิ้ง การทำเชนนี้จะทำใหไดน้ำแข็งที่สะอาด และชวยใหเครื8อง
ทำน้ำแข็งทำงานไดอยางราบรื8น

ตรวจสอบใหแนใจวาตูเย็นของคุณตั้งไดระดับเพื8อใหไดน้ำแข็งที่มีขนาดเทากัน

หามใชอยางอื8นที่ไมใชน้ำสะอาด (น้ำกรองหรือน้ำแร) เติมลงในถังเก็บน้ำ

น้ำอัดลม น้ำผลไม น้ำชา หรือน้ำรอน ฯลฯ อาจทำใหเครื8องทำน้ำแข็ง
อัตโนมัติเสียหายได

ถังเก็บน้ำสามารถทนอุณหภูมิน้ำสูงสุด 60°C
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12   การควบคุมอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิ
หากคุณตองการปรับอุณหภูมิ ใหปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวขอเกี่ยวกับ
หนาจอผูใชสำหรับรุนของคุณ ควรปรับอุณหภูมิทีละนอย แลวรอใหครบ 
24 ชั่วโมง เพื8อดูวาไดอุณหภูมิตามที่ตองการแลวหรือไม

สิ่งสำคัญ
หมายเหตุ: เมื8อคุณตั้งคาอุณหภูมิ จะเปนการตั้งคาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสำหรับ
พื้นที่ในตูเย็นทั้งหมด

การตรวจสอบความออนตัวของไอศครีมเปนตัววัดที่ดีวาชองแชแข็งของคุณ
มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ในขณะที่การตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำที่แชไวในตูเย็น
ก็เปนวิธีที่ดีในการตรวจสอบอุณหภูมิของชองแชอาหาร

อุณหภูมิภายในแตละชองอาจมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปริมาณอาหาร
ที่คุณแชและตำแหนงที่คุณวางอาหารนั้นๆ

อุณหภูมิหองที่สูงหรือต่ำอาจมีผลตออุณหภูมิจริงภายในตูเย็นดวย
เชนเดียวกัน

การปรับอุณหภูมิชองแชแข็งดานบน

1. เลือกตัวควบคุมชองแชแข็ง
2. เลื8อนตัวควบคุมไปทางขวา (ตามรูปดานลาง)
3. เลื8อนตัวควบคุมไปทางซาย (ตามรูปดานลาง)

คำแนะนำในการตั้งอุณหภูมิชองแชแข็ง

อุณหภูมิชองแชแข็ง

เย็นมาก เย็นนอย

อุณหภูมิชองแชแข็ง

เย็นมาก เย็นนอย

อุณหภูมิชองแชแข็ง

เย็นมาก เย็นนอย

ฤดูหนาว (<15°c) ตั้งใหเย็นมากขึ้น

ฤดูรอน (>35°c) ตั้งใหเย็นนอยลง

ปกติ
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คำอธิบาย

 

13

เกี่ยวกับหนาจอผูใช
ตัวควบคุม - รุน ETB4600 และ ETB5400

ปุมปรับอุณหภูมิ/ปุมเปด/ปด
ฟงกชัน Boost (เรงความเย็น)

สัญลักษณเปด/ปด
ฟงกชัน Quick Chill 
(เย็นดวน)

สัญลักษณระดับ
อุณหภูมิตูเย็น

การทำงาน/ฟงกชันหลัก

สัญลักษณระดับอุณหภูมิตูเย็น  แสดงการตั้งคาอุณหภูมิของชองแชเย็น

สัญลักษณเปด/ปดฟงกชัน Quick Chill 
(เย็นดวน)

 แสดงสถานะของฟงกชัน Quick Chill (เย็นดวน)

ปุมปรับอุณหภูมิ/ ปุมเปด/ปดฟงกชัน 
Quick Chill (เย็นดวน)

การควบคุมอุณหภูมิ
 แตะปุม “Temp” (อุณหภูมิ) เพื8อเรียกใชตัวควบคุม
 แตะปุม “Temp” (อุณหภูมิ) เพื8อลดอุณหภูมิตูเย็น 
การตั้งคาอุณหภูมิแบงออกเปน 8 ระดับ ตามลำดับการสวางของไฟบนหนาจอ เมื8อถึงอุณหภูมิ
ที่เย็นที่สุด หนาจอจะกลับไปที่คาที่อุนที่สุดเมื8อกดครั้งตอไป

ฟงกชัน Quick Chill (เย็นดวน)
 ใชฟงกชัน Quick Chill (เย็นดวน) เมื8อคุณใสอาหารเปนจำนวนมากในชองแชเย็น
 กดปุม “Temp” (อุณหภูมิ) คางไว 3 วินาที สัญลักษณฟงกชัน Quick Chill (เย็นดวน) 
จะกะพริบเพื8อแสดงวาฟงกชัน Quick Chill (เย็นดวน) กำลังทำงาน

 ตูเย็นจะทำงานที่อุณหภูมิ 2°C เปนเวลา 90 นาที จากนั้นจะกลับเปนโหมดปกติโดยอัตโนมัติ
 สามารถยกเลิกฟงกชัน Quick Chill (เย็นดวน) ไดตลอดเวลาโดยการกดปุม “Temp” 
(อุณหภูมิ) อีกครั้ง

สิ่งสำคัญ
ตูเย็นมีการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงานไวที่ “Mid” (ปานกลาง) หากคุณตองการ
ปรับอุณหภูมิ ควรปรับอุณหภูมิทีละนอยและรอ 24 ชั่วโมง เพื8อดูวาถูกตอง
หรือไม

หนาจอผูใช
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คำอธิบาย
สัญลักษณเปด/ปดฟงกชัน 
Quick Freeze (แชแข็งดวน) 
ปุมฟงกชัน Quick Freeze (แชแข็งดวน)

ปุมปรับอุณหภูมิ

ปุมเลือกชอง

14   หนาจอผูใช

เกี่ยวกับหนาจอผูใช
ตัวควบคุม - รุน EBE4500

สัญลักษณระดับอุณหภูมิชองแชเย็น

สัญลักษณแสดงสถานะตูเย็น

ปุมเลือกชอง

ปรับอุณหภูมิ

การทำงาน/ฟงกชันหลัก
 แสดงสถานะของฟงกชัน Quick Freeze (แชแข็งดวน)

สัญลักษณระดับอุณหภูมิชองแชเย็น/
ชองแชแข็ง

สัญลักษณแสดงสถานะชองแชเย็น/
ชองแชแข็ง

ใชฟงกชัน Quick Freeze (แชแข็งดวน) เมื8อคุณใสอาหารเปนจำนวนมากในชองแชแข็ง
 กดปุม “Quick Freeze” (แชแข็งดวน) สัญลักษณฟงกชัน Quick Freeze (แชแข็งดวน) จะกะพริบ
เพื8อแสดงวาฟงกชัน Quick Freeze (แชแข็งดวน) กำลังทำงาน และคอมเพรสเซอรจะทำงาน
อยางตอเนื8องเปนเวลา 90 นาที

 เมื8อผานไป 90 นาที ชองแชแข็งจะกลับเปนโหมดปกติโดยอัตโนมัติ
 สามารถยกเลิกฟงกชัน Quick Freeze (แชแข็งดวน) ไดตลอดเวลาโดยการกดปุมนี้อีกครั้ง

 แสดงการตั้งคาอุณหภูมิของชองแชเย็น
 แสดงการตั้งคาอุณหภูมิของชองแชแข็ง

 แตะปุมใดก็ไดเพื8อเรียกใชตัวควบคุม
 แตะปุม “Temp” (อุณหภูมิ) เพื8อลดอุณหภูมิของชองที่เลือก การตั้งคาอุณหภูมิแบงออกเปน 8 ระดับ 
ตามลำดับการสวางของไฟบนหนาจอ เมื8อถึงอุณหภูมิที่เย็นที่สุด หนาจอจะกลับไปที่คาที่อุนที่สุด
เมื8อกดครั้งตอไป

 แสดงโซนที่เลือก 

 กดเพื8อเลือกชองที่ตองการ
 สัญลักษณแสดงสถานะชองแชเย็น/ชองแชแข็งจะวาเลือกโซนใดอยู

สิ่งสำคัญ
ตูเย็นมีการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงานไวที่ “3°C” สำหรับชองแชเย็น 
และ “-18°C” สำหรับชองแชแข็ง หากคุณตองการปรับอุณหภูมิ 
ควรปรับอุณหภูมิทีละนอยและรอ 24 ชั่วโมง เพื8อดูวาถูกตองหรือไม

ปุมฟงกชัน Quick Freeze
(แชแข็งดวน)

สัญลักษณระดับอุณหภูมิชองแชแข็ง

สัญลักษณแสดงสถานะชองแชแข็ง

สัญลักษณเปด/ปดฟงกชัน 
Quick Freeze (แชแข็งดวน)
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ปุม/
สัญลักษณ

คำอธิบาย ฟงกชันหลัก

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15

เกี่ยวกับหนาจอผูใช

ตัวควบคุม - รุน ETE5720 และ 

หนาจอผูใช

ปุมเลือกชอง

สัญลักษณรูปกุญแจ
สัญลักษณชอง
สัญลักษณประหยัดพลังงาน
หนาจอดิจิตอล
ปุมลด
ปุมเพิ่ม
ไฟแสดงโหมดการทำงาน (Boost, Fast Ice, Holiday)
ปุมล็อกหนาจอ
ปุมเลือกโหมด
ปุม Drinks Chill (แชเย็นเครื8องดื8ม)
ไฟสถานะเครื8องทำน้ำแข็ง
ปุมเปด/ปดเครื8องทำน้ำแข็ง

เลือกชองที่สามารถควบคุมได

แสดงวาหนาจอผูใชถูกล็อกหรือไม
แสดงชองที่สามารถควบคุมได
แสดงวาตูเย็นกำลังทำงานในโหมดประหยัดพลังงานหรือไม
แสดงอุณหภูมิของชองที่เลือก
ลดอุณหภูมิของชองที่เลือก รวมถึงเวลาในการแชเย็นเครื8องดื8ม
เพิ่มอุณหภูมิของชองที่เลือก รวมถึงเวลาในการแชเย็นเครื8องดื8ม
แสดงโหมดการทำงานของตูเย็น
เลือกสถานะการล็อกหนาจอผูใช
เลือกโหมดการทำงานของตูเย็น
เลือกตัวจับเวลาในการแชเย็นเครื8องดื8ม
แสดงสถานะการทำงาน
เลือกการทำงานของเครื8องทำน้ำแข็ง

1

2
3

6

8

9

4

5

7

10
11

12

13
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ฟงกชัน สัญลักษณ การใชงาน

16   หนาจอผูใช

ฟงกชันของหนาจอผูใช
ตัวควบคุม - รุน ETE5720 และ 

โหมด Boost (เรงความเย็น)
เพิ่มอัตราความเย็นของตูเย็นเปนเวลา 90 นาที 
กอนที่จะกลับสูโหมดที่ตั้งไวกอนหนา

การตั้งคาอุณหภูมิ

Fast Ice (แชแข็งดวน)
ลดอุณหภูมิของชองแชแข็งไปที่ -23°C เปนเวลา 
26 ชั่วโมง กอนที่จะกลับสูโหมดที่ตั้งไวกอนหนา

โหมด Holiday (วันหยุด)
ตูเย็นจะลดการละลายน้ำแข็งลงใหนอยที่สุดเพื8อ
ประหยัดพลังงานเมื8อปดประตูตูเย็นเปนเวลานาน

ล็อกหนาจอ
ปดการใชงานตัวควบคุมหนาจอผูใช
Drinks Chill (แชเย็นเครื8องดื8ม)
ตัวจับเวลา 1 ถึง 30 นาที เพื8อเตือนเมื8อมีการ
แชเครื8องดื8มไวในชองแชแข็งเพื8อทำใหเย็นอยางรวดเร็ว

เปด/ปดการทำน้ำแข็ง
เปดใชงาน/ปดใชงานเครื8องทำน้ำแข็ง

 กดปุม 1 จนชองที่ตองการแสดงขึ้นบนสัญลักษณ 3
 กดปุม 6 หรือ 7 เพื8อปรับอุณหภูมิขึ้นหรือลง

 กดปุม 10 จนกระทั่งสัญลักษณฟงกชัน Boost (เรงความเย็น) สวางขึ้น
 สามารถยกเลิกโหมด Boost (เรงความเย็น) ไดโดยการกดปุม 10

 กดปุม 10 จนกระทั่งสัญลักษณฟงกชัน Fast Ice (แชแข็งดวน) สวางขึ้น
 สามารถยกเลิกโหมด Fast Ice (แชแข็งดวน) ไดโดยการกดปุม 10

 กดปุม 10 จนกระทั่งสัญลักษณฟงกชัน Holiday (วันหยุด) สวางขึ้น
 สามารถยกเลิกโหมด Holiday (วันหยุด) ไดโดยการกดปุม 10 หรือเปดประตูตูเย็น
 เมื8อปดการใชงานโหมด Holiday (วันหยุด) การตั้งคาอุณหภูมิจะคืนคาเปนคา
ที่ตั้งไวกอนหนานี้

 เมื8อตองการเปด/ปด ใหกดปุม 9 คางไว 3 วินาที สัญลักษณรูปกุญแจจะสวางขึ้น
ฟงกชันนี้ทำงาน

 กดปุม 11 เพื8อเปดฟงกชัน เวลาเริ่มตนที่ 20 นาที จะปรากฏบนหนาจอดิจิตอล 
กดปุม 6 และ 7 เพื8อตั้งเวลา

 สัญญาณเตือนจะดังขึ้นเมื8อหมดเวลา
 กดปุม 11 เพื8อปดฟงกชันระหวางหรือภายหลังการนับถอยหลัง เวลาที่ใชในการ
แชเย็นจะขึ้นอยูกับขนาดของขวด

 หามทิ้งขวดไวในชองแชแข็งนานกวาเวลาที่ใชในการแชเย็น

 เมื8อตองการเปดใชงาน/ปดใชงาน ใหกดปุม 13 เพื8อเลือกระหวางโหมดเปด/ปด
 ไฟสถานะ 12 จะสวางขึ้นเมื8อปดใชงานเครื8องทำน้ำแข็ง
 เครื8องทำน้ำแข็งจะปดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากไดรับสัญญาณวาไมมีน้ำ
ในถังเก็บน้ำ

ไฟสถานะ สัญลักษณ การใชงาน
ฟงกชันโหมดประหยัดพลังงาน
เปดใชงานเมื8อตูเย็นตั้งคาอุณหภูมิการทำงาน
เปนแบบประหยัดพลังงาน

 สัญลักษณประหยัดพลังงานจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื8อตั้งอุณหภูมิชองแชเย็น
ที่ระหวาง +3°C ถึง +7°C และตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งที่ระหวาง -14°C ถึง -18°C

สิ่งสำคัญ
ตูเย็นมีการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงานไวที่ “3°C” สำหรับชองแชเย็น 
และ “-18°C” สำหรับชองแชแข็ง หากคุณตองการปรับอุณหภูมิ 
ควรปรับอุณหภูมิทีละนอยและรอ 24 ชั่วโมง เพื8อดูวาถูกตองหรือไม
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รหัสขอผิดพลาด ความหมาย...

สัญลักษณสัญญาณเตือน ความหมาย การใชงาน

   17

รหัสขอผิดพลาดและสัญญาณเตือน

สัญญาณเตือน

 เมื8อตองการปดการทำงานสัญญาณเตือนเปนเวลา 
50 นาที ใหกดปุมใดก็ได

 เมื8อตองการปดการทำงานสัญญาณเตือนเปนเวลา 
12 ช่ัวโมง ในรุนท่ีมีชองน้ำแข็งและน้ำดื8ม ใหกดปุมเลือก
โหมดคางไว 10 วินาที สำหรับรุนที่ไมมีชองน้ำแข็ง
และน้ำดื8ม ใหกดปุมใดก็ไดคางไว 10 วินาที

สัญญาณเตือนอุณหภูมิชองแชแข็ง

ทำงานหากอุณหภูมิชองแชแข็งสูงกวาอุณหภูมิที่ตั้งไว 
10°c เปนเวลา 50 นาที (ยกเวนขณะละลายน้ำแข็ง)

สัญญาณเตือนจะดังขึ้น สัญลักษณอุณหภูมิจะกะพริบ

สัญญาณเตือนประตู

ทำงานหากเปดประตูตูเย็นหรือประตูชองแชแข็งทิ้งไว
นานเกินกวา 2 นาที

สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและสัญลักษณของชองที่ไมได
ปดประตูจะกะพริบ อุณหภูมิและสัญลักษณตางๆ จะคอยๆ 
สวางขึ้นและดับลง

 สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและสัญลักษณจะกะพริบ
เพื8อแสดงวาประตูใดเปดอยู (รุนที่มีชองน้ำแข็ง
และน้ำดื8ม)

 เมื8อตองการปดเสียงเตือนเปนเวลา 8 นาที ขณะที่
ประตูเปดอยู ใหกดปุมใดก็ได (สัญลักษณจะยังคง
กะพริบจนกวาจะปดประตู)

หนาจอที่ไมใช
อิเล็กทรอนิกส

หนาจอที่ไมใช
อิเล็กทรอนิกส

รหัสขอผิดพลาด
สิ่งที่ตองทำ...

ขอผิดพลาดในการสื8อสาร

หนาจอท่ีไมใช
อิเล็กทรอนิกส

เซ็นเซอร - วงจรขาด / ลัดวงจร

หากคุณเห็นสัญลักษณนี้แสดงข้ึน (รุนหนาจออิเล็กทรอนิกส) 
หรือสัญลักษณอุณหภูมิดานบนสุดกะพริบ หมายความวา
ตัวควบคุมขาดการติดตอกับแผงควบคุมหลัก

ตูเย็นจะทำงานโดยใชคาลาสุดที่ทำงาน ฟงกชันเสริมทั้งหมด
จะใชงานไมได

ปดตูเย็นท่ีเตารับเปนเวลา 5 นาที และเปดใหมอีกครั้ง

โดยสวนใหญแลว วิธีนี้จะรีเซ็ตหนาจอและทำให
ฟงกชันปกติทำงานไดตอไป

หากขอผิดพลาดเกิดขึ้นอีก ใหติดตอฝายบริการ

หากคุณเห็นสัญลักษณนี้แสดงข้ึน (รุนหนาจออิเล็กทรอนิกส) 
หรือสัญลักษณอุณหภูมิตัวที่สองและสี่กะพริบพรอมกัน 
หมายความวามีการตรวจพบขอผิดพลาดบนเซ็นเซอร

ตูเย็นจะทำงานในโหมดเริ่มตนเพื8อปองกันอาหารเนาเสีย

ติดตอฝายบริการ

หนาจอท่ีไมใช
อิเล็กทรอนิกส

รหัสขอผิดพลาดและสัญญาณเตือน
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18   การทำความสะอาด

การทำความสะอาดตูเย็นของคุณ

คำเตือน
กอนทำความสะอาด: ปดตูเย็นที่เตารับและถอดปลั๊กเพื8อปองกันอันตราย
จากการถูกไฟฟาดูด

ประตูและภายนอก (สีขาวและสีเงิน):

คุณควรทำความสะอาดประตูตูเย็นดวยน้ำสบูอุนๆ และผานุมเทานั้น

ขอควรระวัง
หามใชน้ำยาทำความสะอาดสเตนเลส แผนขัด หรือน้ำยาอื8นๆ ที่จะทำใหพื้นผิว
เปนรอยขีดขวน ความเสียหายที่เกิดกับตูเย็นหลังการจัดสงจะไมอยูภายใต
การรับประกัน

ภายใน

ทำความสะอาดภายในตูเย็นเปนประจำดวยผานุม สบูออนๆ ที่ไมมีกลิ่น และ
น้ำอุน เช็ดพื้นผิวและชิ้นสวนที่ถอดออกไดทั้งหมดใหแหง และหลีกเลี่ยง
การทำใหตัวควบคุมเปยกน้ำ ใสชิ้นสวนที่ถอดออกไดกลับเขาที่ เสียบสายไฟ 
และเปดสวิตชกอนที่จะใสอาหารกลับเขาไปในตูเย็น

ชุดถังเก็บน้ำ

ทำความสะอาดดานในถังเก็บน้ำเปนประจำดวยผานุม สบูออนๆ ที่ไมมีกลิ่น 
และลางดวยน้ำอุนเพื8อชะลางสบูที่ติดคางอยูออกใหหมด

เมื8อตองการถอดฝา ใหทำตามขั้นตอนเหลานี้

1. ปลดคลิปดานหนาทั้ง 2 ตัวออก และ

2. หันฝาขึ้นและออกจากคลิปตัวหลัง

3. ยกฝาออกจากถังเก็บน้ำ

ขอควรระวัง

ยางขอบประตู

ดูแลยางขอบประตูใหสะอาดอยูเสมอโดยการลางดวยผงซักฟอกออนๆ 
และน้ำอุน จากนั้นเช็ดใหแหง

อาหารและเครื8องดื8มที่เหนียวอาจทำใหยางขอบประตูติดกับตูและฉีกขาดได
เมื8อคุณเปดประตูตูเย็น

หามใชน้ำรอน ตัวทำละลาย น้ำยาทำความสะอาดหองครัว สเปรยทำความ
สะอาด น้ำยาขัดเงาโลหะ น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือใยขัด
เพื8อทำความสะอาดตูเย็นของคุณ ผลิตภัณฑทำความสะอาดและผงซักฟอก
หลายชนิดที่มีจำหนายทั่วไปตามทองตลาดมีสวนผสมที่สรางความเสียหาย
แกตูเย็นของคุณ ใหใชเฉพาะผานุมกับสบูออนๆ ที่ไมมีกลิ่นและน้ำอุน

เมื8อตองการทำความสะอาดชองแชผักผลไมหรือชองวางของที่มีรางเลื8อน
ลิ้นชักในชองแชแข็ง ใหเช็ดดวยผาชุบน้ำหมาดๆ และน้ำสบูอุนๆ หามจุม
ฝาครอบในน้ำเนื8องจากอาจสงผลตอการทำงานของรางเลื8อน

การปดสวิตชตูเย็นของคุณ

หากคุณตองปดสวิตชตูเย็นเปนเวลานานๆ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้
เพื8อลดโอกาสการเกิดเชื้อรา

1. นำอาหารออกทั้งหมด

2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ

3. ทำความสะอาดภายในตูใหเรียบรอยและเช็ดใหแหง

4. ตรวจสอบใหแนใจวาไดแงมประตูทั้งหมดไวเล็กนอยเพื8อใหอากาศถายเท
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ประเภท ผลิตภัณฑ ตูเย็น ชองแชแข็ง ขอแนะนำในการเก็บ
เนื้อสัตว

สัตวปก เนื้อไก 2 เดือน

ไกอบ 12 เดือน
ไข ไมเหมาะสม

อาหารทะเล

กุง

ผลิตภัณฑนม นม
โยเกิรต 10 วัน

เนย

อาหารที่เหลือ 3-4 วัน 2-6 เดือน

 

19

คำแนะนำในการเก็บถนอมอาหาร

เก็บโคลดคัทไวที่ดานหลังสุดของตูเย็นซึ่งเปนบริเวณ
ที่เย็นที่สุด

พลาสติกอาจทำใหเนื้อสัตวคายน้ำออกมาหากเก็บ
ในตูเย็นมากกวาหนึ่งวัน

เนื้ออบอาจใชเวลานานถึง 48 ชั่วโมง ในการละลาย
น้ำแข็งทั้งหมด ควรยายเนื้ออบแชแข็งออกมาพักไว
ในตูเย็นกอนใชงาน 2 วัน

2-3 เดือน
4-6 เดือน

4-6 เดือน

12 เดือน

3-4 วัน

3-5 วัน

3-5 วัน

1-2 วันไสกรอกและเนื้อบด
เนื้อชิ้นและสเต็ก

โคลดคัท

เนื้ออบ

1-2 วัน

3-5 วัน
6 สัปดาห

หากเนื้อสัตวปกมีกลิ่นหรือสีที่เปลี่ยนไปและทำใหคุณ
ไมมั่นใจ ทางที่ดีที่สุดควรนำไปทิ้ง

ไมควรเก็บไขทั้งใบไวในชองแชแข็ง ไขที่ตอกไวแลวตี
ใหเขากันเล็กนอยสามารถแชแข็งไวไดนานถึง 4 เดือน

เก็บในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดหรือหอดวยฟอยล

หามแชแข็งกุงในน้ำเกลือ เพราะจะทำใหเนื้อกุง
สูญเสียน้ำ
หากผลิตภัณฑนมมีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปและทำใหคุณ
ไมมั่นใจ ทางที่ดีที่สุดควรนำไปทิ้ง

ชีสแข็งอาจเก็บไวไดนานตั้งแต 2 สัปดาห จนถึง 
2 เดือน ขึ้นอยูกับชนิดของชีส

2-3 วัน 2 เดือน
1-2 วนั 2 เดือน
1-2 วนั 2 เดือน

จนถึงวันหมดอายุ ไมเหมาะสม
7- ไมเหมาะสม
2 สัปดาห - 2 เดือน 2 เดือน (ขูดฝอยแลว)
1-2 สัปดาห ไมเหมาะสม
8 สัปดาห 12 เดือน

ปลาทั้งตัวและเนื้อปลาแล
กุงมังกรและปู

ชีสแข็ง
ชีสนิ่ม

ผักและผลไม ผักและผลไมทุกชนิดมีอายุการเก็บรักษาตางกัน 
บางชนิดคงความสดไดไมกี่วัน เชน ถั่ว บางชนิด
อยูไดนานเปนเดือน เชน หัวหอม

8-12 เดือน
เมื8อตองการแชแข็ง 
ใหตัดเปนชิ้นเล็กๆ 
และนำไปลวก

เก็บผักไวในชองแชผักผลไมใหหางจากชองลม
เพื8อหลีกเลี่ยงการเปนน้ำแข็ง

อยาลางผักและผลไมกอนนำไปแชในตูเย็น 
เพราะจะทำใหเนาเสียไดงาย

อาหารที่ทำเอง เก็บในภาชนะที่มีฝาปด
แชแข็งอาหารโดยแยกเปนสวนเล็กๆ เพื8อลดการ
เนาเสีย

สิ่งสำคัญ
โปรดทราบ กรุณาใชขอมูลนี้เพื8อเปนแนวทางเทานั้น ระยะเวลาที่เก็บรักษาไดจริง
จะแตกตางกันตามการใชงานตูเย็นของคุณ สภาพภูมิอากาศ และความสดของอาหาร

คำแนะนำในการเก็บอาหาร
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ปญหา

20   การแกไขปญหา

การแกไขปญหา
ตูเย็นไมทำงานที่อุณหภูมิที่ตองการ
ในตูเย็น/ตูแชแข็งรุนใหมที่มีระบบ Frost Free อากาศเย็นจะไหลเวียนไปตามชองตางๆ ผานชองลมโดยใชพัดลมท่ีมีประสิทธิภาพสูง

สิ่งที่ตองทำ

การใชงานชองแชผักผลไม
ปญหา ส่ิงที่ตองทำ
มีความชื้นสวนเกินเกิดขึ้นในชองแชผักผลไม
เปนเรื8องปกติที่จะเกิดความชื้นขึ้นบางในชองแชผักผลไม

แนใจวาไมไดใสของในชองแชผักผลไมมากเกินไป

ไมสามารถถอดชองแชผักผลไมได
จัดตำแหนงตูเก็บของเพื8อใหสามารถเปดประตูไดจนสุด

อาหารในชองแชผักผลไมเปนน้ำแข็ง ปรับอุณหภูมิใหอุนขึ้น

หากชองแชผักผลไมขัดอยูกับชองวางของที่ประตู ใหถอดชองวางของที่ประตูออกกอนที่จะถอดชองแชผักผลไม

ตูเย็นอุนเกินไป

ตูแชแข็งอุนเกินไป

อาหารกลายเปนน้ำแข็งในตูเย็น

ไมสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได

แนใจวาไดรอใหอาหารเย็นลงกอนที่จะนำไปใสในตูเย็น
แนใจวาไดตั้งคาตูเย็นตามคำแนะนำในหนา 11
แนใจวาไมมีสิ่งใดกีดขวางชองระบายความรอน
แนใจวาไมไดเปดประตูคางไวหรือเปดบอยเกินไป

ปรับอุณหภูมิใหเย็นขึ้น
แนใจวาไดรอใหอาหารเย็นลงกอนที่จะนำไปใสในตูแชแข็ง
แนใจวาไดตั้งคาตูแชแข็งตามคำแนะนำในหนา 11
แนใจวาไมมีสิ่งใดกีดขวางชองทำความเย็น
แนใจวาไมไดเปดประตูคางไวหรือเปดบอยเกินไป

ปรับอุณหภูมิใหอุนขึ้น
แนใจวาไดเก็บผักและผลไมไวในชองแชผักผลไม ไมควรวางของที่มีปริมาณน้ำมากไวใกลชองระบายความรอน

โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับฟงกชันในหัวขอการควบคุมตูเย็นของคุณ
แนใจวาหนาจอผูใชอยูในโหมด “พรอมใชงาน” กอนพยายามปรับอุณหภูมิ
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เสียงรบกวนของตูเย็น
ตูเย็นเครื8องใหมของคุณอาจทำใหเกิดเสียงที่ไมมีในตูเย็นเครื8องเกาของคุณ เนื8องจากคุณไมคุนเคยกับเสียง คุณจึงอาจกังวลเก่ียวกับเสียงเหลานี้ เสียงสวนใหญ
เปนเรื8องปกติ พื้นผิวที่แข็ง เชน พื้น ฝาผนัง และตูเก็บของ อาจทำใหดูเหมือนวาเสียงดังกวาความเปนจริง ภาพตอไปน้ีอธิบายชนิดของเสียงและสิ่งที่ทำใหเกิดเสียง
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มีกลิ่น

การใชงานตูเย็น
สิ่งที่ตองทำ

ตูเย็นไมทำงาน

เปนเรื8องปกติที่พัดลมของชองแชแข็งจะไมทำงานในชวง
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือเปนเวลาส้ันๆ หลังจาก
เปดเครื8องเปนเรื8องปกติที่พัดลมของชองแชแข็งจะไม
ทำงานระหวางการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือเปนเวลา
สั้นๆ หลังจากเปดสวิตชตูเย็น

แนใจวาสายไฟเสียบอยูกับเตารับที่เชื8อมตอกับกระแสไฟฟาและเปดไฟที่เตารับ

แนใจวาเบรกเกอรในบานไมไดตัดวงจรหรือฟวสไมไดขาด

ตูเย็นอาจอยูในโหมดละลายน้ำแข็ง ใหตรวจสอบอีกครั้งในครึ่งชั่วโมง

มอเตอรคอมเพรสเซอรดูเหมือนจะทำงานนานเกินไป

ที่อุณหภูมิหองปกติ มอเตอรจะทำงานประมาณ 40% 
ถึง 80% ของเวลาท้ังหมด ในสภาพอากาศที่อุนกวา 
มอเตอรจะทำงานบอยกวาเดิม

แนใจวาไมไดเปดประตูคางไว
ตรวจสอบวาไมไดเพิ่งใสอาหารอุนปริมาณมากในตูเย็น

โปรดทราบวาตูเย็นจะทำงานมากกวาปกติหลังจากที่คุณเพิ่งติดตั้งตูเย็นหรือเมื8อกำลังปรับสภาพตาม
การเปลี่ยนคาอุณหภูมิ

ดานนอกของตูเย็นอุนหรือรอนเมื8อสัมผัส

เปนเรื8องปกติเพราะตูเย็นจะถายโอนความรอนจาก
ดานในออกมาผานแผงดานนอกและตัวคั่นระหวางประตู

แนใจวาตูเย็นมีระยะหางภายนอกตามที่แนะนำในหัวขอ “การติดตั้งตูเย็นใหมของคุณ”

ดานนอกตูจะอุนกวาเดิมมากในวันที่อากาศรอนจนทำใหรูสึกรอนเมื8อสัมผัส เนื8องจากตูเย็นกำลังทำงานหนัก

หนาจอผูใชไมตอบสนอง

เพื8อใหแนใจวาการตั้งคาจะไมถูกเปลี่ยนโดยบังเอิญ 
หนาจอผูใชจะเขาสูโหมดสลีปเมื8อไมไดใชงาน ใหกดปุม
ใดก็ไดเพื8อเรียกใชงานหนาจอผูใช

ตรวจสอบวาหนาจอผูใชอยูในโหมดพรอมใชงาน โปรดดูที่หัวขอ “เกี่ยวกับหนาจอผูใช”

ตรวจสอบวาหนาจอผูใชไมถูกล็อก โปรดดูที่หัวขอ “เกี่ยวกับหนาจอผูใช”

หากหนาจอผูใชคาง ใหปดสวิตชตูเย็นเปนเวลา 5 นาทีเพื8อลางหนวยความจำ จากนั้นเปดสวิตชอีกครั้ง

ตรวจสอบวาหนาจอผูใชไมไดอยูในโหมดวันสะบาโต โปรดดูที่คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุม (รุนที่มีชองน้ำแข็ง
และน้ำดื8มเทานั้น)

สัญญาณเตือนสงเสียงดัง ตรวจสอบวาประตูปดสนิทแลวทั้งหมด
แนใจวาสัญญาณเตือนเมื8ออุณหภูมิสูงเกินไมไดทำงานเพราะใสอาหารรอนๆ ในชองแชแข็ง
ตรวจสอบวาตัวจับเวลาเครื8องดื8มนับถอยหลังเสร็จแลวหรือไม โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุม
ตรวจสอบวาสัญญาณเตือนใหเปลี่ยนตัวกรองทำงานหรือไม โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุม 
(รุนที่มีชองน้ำแข็งและน้ำดื8มเทานั้น)

มีน้ำแข็งเกาะ ตรวจสอบวาประตูปดสนิทแลวทั้งหมด
แนใจวาไมไดเปดประตูบอยเกินไป
แนใจวาชองลมไหลกลับไมถูกบรรจุภัณฑกีดขวาง
แนใจวายางขอบประตูสะอาดและไมมีสิ่งกีดขวาง
อาจตองทำความสะอาดดานในตูเย็น โปรดดูที่คำแนะนำในการทำความสะอาด
แนใจวาไดเก็บอาหารอยางถูกตอง เพราะอาหาร ภาชนะ และวัสดุหออาหารบางอยางอาจสงกลิ่นได
ตรวจหาอาหารเกาหรืออาหารแปลกๆ ภายในตูเย็น

ไฟสองสวางไมทำงาน

ไฟ LED ถูกออกแบบมาใหหรี่โดยอัตโนมัติหากเปดประตู
คางไวนานกวา 5 นาที และดับลงหากประตูเปดคางไว
นานกวา 7 นาที การปดประตูจะรีเซ็ตตัวจับเวลา

ไฟ LED ยังถูกออกแบบมาใหคอยๆ สวางขึ้นดวย

แนใจวาสายไฟเสียบอยูกับเตารับที่เชื8อมตอกับกระแสไฟฟา และเปดไฟที่เตารับ

แนใจวาเบรกเกอรในบานไมไดตัดวงจรหรือฟวสไมไดขาด
ตรวจสอบวาหนาจอผูใชไมไดอยูในโหมดวันสะบาโต โปรดดูที่คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุม
ดูหัวขอสวนประกอบตางๆ ของตูเย็นเพื8อตรวจสอบการตั้งคาแสงสวางสำหรับรุนที่คุณใช ตรวจสอบวา
ประตูปดสนิทแลว
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เครื8องทำน้ำแข็งไมทำน้ำแข็ง หรือทำน้ำแข็งไดนอยเกินไป

เครื8องทำน้ำแข็งถูกออกแบบมาใหทำน้ำแข็ง 1 ถาด 
ทุกๆ 3 ชั่วโมง โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
ของเครื8องทำน้ำแข็ง

แนใจวาไดเปดสวิตชเครื8องทำน้ำแข็งที่หนาจอผูใชแลว โปรดดูรายละเอียดจากหัวขอ “เกี่ยวกับหนาจอผูใช”

แนใจวาถังเก็บน้ำมีน้ำที่สะอาดอยูเต็ม (หากมีการใชของเหลวอยางอื8นท่ีไมใชน้ำสะอาด ใหโทรเรียกฝาย
บริการลูกคาอีเลคโทรลักซ)
แนใจวาไดดันถังเก็บน้ำเขาไปในตัวปมอยางแนนหนาแลว

น้ำแข็งมีกลิ่นหรือรสไมดี

หากชองแชแข็งอุนเกินไป โปรดดูที่หัวขอ “ชองแชแข็งอุนเกินไป” จากน้ันรอ 24 ช่ัวโมง เพื8อใหชองแชแข็ง
ถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม

ปดสวิตชตูเย็นที่เตารับและปลอยทิ้งไว 2 นาที จากน้ันเปดสวิตชตูเย็นอีกคร้ัง (การทำเชนน้ีจะรีเซ็ตเครื8อง
ทำน้ำแข็ง) ตรวจสอบการทำน้ำแข็งเมื8อผานไป 24 ช่ัวโมง
ตรวจสอบวาไมมีสิ่งใดกีดขวางใตเครื8องทำน้ำแข็ง และแนใจวาไดติดตั้งกลองใสน้ำแข็งอยางถูกตอง

ปดอาหารใหมิดชิดเพื8อปองกันไมใหน้ำแข็งดูดซับกล่ินแปลกปลอม
อาจจำเปนตองทำความสะอาดดานในตูเย็นหรือกลองใสน้ำแข็ง โปรดดูที่หัวขอ “การทำความสะอาด
ตูเย็นของคุณ”

ทิ้งน้ำแข็งที่ทำคางไวทุกๆ เดือนเพื8อใหเครื8องทำน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งใหม

ปญหา  

ระบบปดเองไมทำงาน ตรวจสอบวาตูเย็นของคุณมีบานพับแบบปดเองหรือไม เนื8องจากไมมีในทุกรุน
กรณีนี้แสดงวาตองวางตูเย็นเอียงไปดานหลังเพิ่มอีกเล็กนอย โปรดดูที่หัวขอ “การติดตั้งตูเย็นใหม
ของคุณ”

ประตูปดไมสนิท แนใจวาไมมีสิ่งใดกีดขวางการปดประตู เชน ของที่อยูในตูเย็นหรือของที่วางใกลตูเย็น
แนใจวาชองแชผักผลไม/ชองวางของในชองแชแข็งนั้นปดสนิท ติดตั้งใหมหากจำเปนตามท่ีอธิบายไวใน
หัวขอ “การใชตูเย็นของคุณ”
ใหแนใจวาไดติดตั้งตูเย็นตามคำแนะนำ

ประตูเปดและปดยาก หากประตูเปดยากหลังจากที่คุณเพิ่งปด อาจเกิดจากปรับความดัน ประตูจะเปดไดตามปกติเมื8อผานไป
สักไมกี่นาที
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การใชงานประตู

สิ่งที่ตองทำ
ประตูชองแชแข็งเปดเอง เปนเรื8องปกติและประตูจะปดใหมเอง กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื8อปดประตูตูเย็นเร็วเกินไป

หากประตูชองแชแข็งไมปดเอง แสดงวาตองวางตูเย็นเอียงไปดานหลังเพิ่มอีกเล็กนอย โปรดดูที่หัวขอ 
“การติดตั้งตูเย็นใหมของคุณ”

ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
สิ่งที่ตองทำ

หากคุณยังคงตองการรับบริการ
หากคุณมีปญหาและปญหายังคงอยูหลังจากท่ีคุณไดตรวจสอบตามท่ีกลาวมาแลว กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซที่ใกลที่สุดหรือ
ตัวแทนจำหนายที่ขายตูเย็นใหกับคุณ พรอมแจงหมายเลขรุน, PNC 9 หลัก และหมายเลขประจำเครื8อง 8 หลัก ซ่ึงระบุไวบนปายภายในชองแชเย็น
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Important safety instructions 

Refrigerator Features

Installing your new refrigerator

Using your refrigerator

About the User Interface

General information
Error codes
Cleaning the refrigerator food 
Storage guide
Troubleshooting
Ice maker troubleshooting

CONTENTSCONGRATULATIONS

Dear customer,

Congratulations and thank you for choosing our 
refrigerator. We are sure you will find your new refrigerator 
a pleasure to use. Before you use the refrigerator we 
recommend that you read through the relevant sections of 
this manual, which provides a description of your 
refrigerator and its functions.

To avoid the risks that are always present when you use an 
electric appliance, it is important that the refrigerator is 
installed correctly and that you read the safety instructions 
carefully to avoid misuse and hazards.

We recommend that you keep this instruction booklet for 
future reference and pass it on to any future owners.

After unpacking the refrigerator, please check it is not 
damaged. If in doubt, do not use the refrigerator but 
contact your local customer care centre.

WARNING
This symbol indicates information concerning your personal 
safety.

CAUTION
This symbol indicates information on how to avoid 
damaging the refrigerator

 IMPORTANT
This symbol indicates tips and information about use of the 
refrigerator

 ENVIRONMENT
This symbol indicates tips and information about 
economical and ecological use of the refrigerator

Conditions of use

This refrigerator is designed and intended to be used in 
normal domestic applications only.

Record model and serial number here:

Model number: ...............................................................................

Serial number: ..................................................................................

ETB4600 & ETB5400 model 
EBE4500 model
ETE5720 & EHE5224model

Top mount refrigerator features
Bottom mount refrigerator features
French door ice & water refrigerator features

Unpacking your refrigerator 
Locating your refrigerator 
Installing your refrigerator 
Fitting the handles

Removing features 
Crisper drawer
NutriPlusTM (Anti-Oxidant Filter) 
Glass shelves
Freezer shelves 
Drawers with telescopic slides 
Twist & Serve ice 
LED Lighting
Temperature control 

2   CONTENTS

........................................... 4
..................................... 6

................ 7

............................................................ 3

................................................... 8
........................................................ 8
........................................................ 8

....................................................................... 9

................................................................... 10
............................................................................ 10

....................................... 10
............................................................................... 10

.......................................................................... 10
............................................. 10

........................................................................ 11
.................................................................................. 11

................................................................ 12

................................................... 13
........................................................................... 14

................................................... 15

................................................................................. 17
........................................... 18

.............................................................................. 19
......................................................................... 20

.................................................... 23

The symbols you will see in this booklet have these meanings:



ARNING

WARNING
•  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. Children should
be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

• I t is essential the power point is properly earthed to 
ground. Consult a qualified electrician if you
are unsure.

•  Do not use electrical appliances inside the food storage 
compartments of the appliance, unless they are of the 
type recommended by the manufacturer.

•  Unplug the refrigerator before cleaning or moving it to 
avoid electric shock.

•  Never unplug the refrigerator by pulling the electrical 
cord as this may damage it. Grip the plug firmly and pull 
straight out.

• I f the power cord is damaged, it must be replaced by 
the manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

•  Don’t use a steam cleaner. If live components come into 
contact with condensing steam, they may short-circuit 
or cause an electric shock.

•  Do not store explosive substances such as aerosol cans 
with a flammable propellant
in this appliance. If pressurised aerosol
containers bear the word ‘flammable’ and/
or a small flame symbol, do not store them
inside any refrigerator or freezer. If you do
so you may cause an explosion.

•  Do not damage the refrigerant circuit.

•  This appliance contains insulation formed with 
flammable blowing gases. Avoid safety hazards by
carefully disposing of this appliance.

• I f you wish to discard this refrigerator, please contact 
your local authorities and ask for the correct method of 
disposal.

•  When you dispose of your old refrigerators and 
freezers, remove any doors. Children can suffocate if 
they get trapped inside.

•  The plug must be accessible when the appliance is in 
position.

•  Never try to repair the refrigerator yourself, only use a 
qualified or authorized service person for repairs.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Note: You must read these warnings carefully before 
installing or using the refrigerator. If you need assistance, 
contact your customer care centre. The manufacturer will 
not accept liability, should these instructions or any other 
safety instructions incorporated in this book be ignored.

ARNINGWARNING

R600a REFRIGERANT WARNING

This appliance contains flammable R600a refrigerant. 
Avoid safety hazards by carefully installing, handling, 
servicing and disposing of this appliance. 

•  Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not 
damaged during transportation and installation.

•  Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite.

• The room for installing appliance must be at least 1m3 
per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant in the 
appliance can be found on the rating plate inside the 
appliance.

• I f you are unsure of the refrigerant check the rating 
plate inside the refrigerator compartment.

• I t is hazardous for anyone other than an Authorised 
Service Person to service this appliance. In 
Queensland Australia the Authorisation Service Person 
MUST hold a Gas Work Authorisation for hydrocarbon 
refrigerants to carry out servicing or repairs which 
involve the removal of covers.

•  Keep ventilation openings in the appliance enclosure 
or in the built-in structure, clear of obstruction.

•  Do not use mechanical devices or other means to 
accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer.

SAFETY   3



Features may vary depending on model. Not all models will have features  listed.

Chiller drawer
Use the chiller drawer to 

store foods like small 
goods, fresh or cooked 

meat and cheese, or as an 
additional crisper. The 

drawer will prevent strong 
food odours from 

impacting the rest of the 
refrigerator. To remove the 

chiller drawer, pull it 
forward, then lift it up and 

pull it further forward.

Crisper
Use the crisper to store 

vegetables, fruit or small 
goods.

Bottle storage bin
Use the bottle bin for tall 
bottle storage. The bottle 
bin can be removed by 
lifting it up over the 
support lugs. To replace, 
push down over the 
support lugs to lock in 
place.

Twist & Serve Ice
Refer to the section “Using 

your Refrigerator” for 
details on removing, 

relocating and using this 
feature.

Freezer temperature
control 

Refer to the section 
“Temperature Control” for 

details on using this feature.

Freezer control

This is a simple slide control  to adjust the temperature 
of  your freezer compartment. 

For further information on how to use this feature refer 
to the section “Temperature Control”.

ETB5400 illustrated

Refrigerator control panel

From this panel you can control the 
temperature of the refrigerator 
compartment as well as setting the 
quick chill function or resetting the 
door alarm. 

For further information on how to 
use this feature refer to the section 
“About the User Interface”.

Door storage bin

The door bin can be 
removed by lifting it 
up over the support lugs. 
To replace, push down 
over the support lugs to 
lock in place.

FlexStor® bins
Slide the bins to meet 
different storage needs. 
To remove, lift and tilt.  
To replace, tilt the top 
and push down until 
locked in place.

TOP MOUNT REFRIGERATOR FEATURES ETB4600 & ETB5400

TasteGuard Deodoriser

Removable egg tray 
provided for your 
convenience.  

Egg tray

Anti-Oxidant Filter 
NutriPlusTM
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Chiller drawer
Use the chiller drawer to 

store foods like small 
goods, fresh or cooked 

meat and cheese, or as an 
additional crisper. The 

drawer will prevent strong 
food odours from 

impacting the rest of the 
refrigerator. To remove the 

chiller drawer, pull it 
forward, then lift it up and 

pull it further forward.

Crisper
Use the crisper to store 

vegetables, fruit or small 
goods.

Bottle storage bin
Use the bottle bin for tall 
bottle storage. The bottle bin 
can be removed by lifting it 
up over the support lugs. To 
replace, push down over the 
support lugs to lock in place.

ETE5720 illustrated

Door storage bin
The door bin can be 
removed by lifting it up over 
the support lugs. 
To replace, push down
over the support lugs to lock 
in place.

Slide the bins to meet 
different storage needs. 
To remove, lift and tilt. To 
replace, tilt the top and 
push down until locked in 
place.

TOP MOUNT REFRIGERATOR FEATURES ETE5720

Egg  tray

Removable egg
tray provided for your
convenience.  

TasteGuard Deodoriser

Automatic Ice Maker
Refer to the section “Using 

your Refrigerator” for details 
on using this feature.

Water Tank
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Refrigerator/freezer 
control panel

From this panel you can control the 
temperature of the refrigerator and 
freezer compartments as well as 
setting the Boost function, controlling 
the Ice Maker or resetting the door 
alarm. 

For further information on how to use 
this feature refer to the section 
“About the User Interface”.

Features may vary depending on model. Not all models will have features listed.

Anti-Oxidant Filter 
NutriPlusTM

FlexStor® bins



BOTTOM MOUNT REFRIGERATOR FEATURES EBE4500

Twist & Serve Ice

 Refer to the section 
“Using your 

Refrigerator” for details 
on removing, relocating 

and using this feature 

Refrigerator/freezer control panel

From this panel you can control the 
temperature of the refrigerator and 
freezer compartments as well as 
setting the quick freeze function or 
resetting the door alarm. 

For further information on how to use 
this feature refer to the section 
“About the User Interface”.

Features may vary depending on model. Not all models will have features listed.

Freezer storage bin
Refer to the section 

“Using your Refrigerator” 
for details on removing, 

and using this feature.

Crisper
Use the crisper to store 

vegetables, fruit or small 
goods.

Slide the bins to meet 
different storage needs. 
To remove, lift and tilt. To 
replace, tilt the top and 
push down until locked in 
place.

EBE4500 illustrated

Removable egg
tray provided for your
convenience.  

Bottle storage bin
Use the bottle bin for tall 
bottle storage. The bottle 
bin can be removed by 
lifting it up over the 
support lugs. To replace, 
push down over the 
support lugs to lock in 
place.

Door storage bin
The door bin can be 
removed by lifting it up 
over the support lugs. To 
replace, push down over 
the support lugs to lock in 
place.

6   FEATURES

Egg  tray

Anti-Oxidant Filter 
NutriPlusTM

FlexStor® bins

TasteGuard Deodoriser



FRENCH DOOR ICE & WATER REFRIGERATOR FEATURES EHE5224

Automatic Ice Maker
Refer to the section “Using 

your Refrigerator” for details 
on using this feature.

Refrigerator/freezer 
control panel

From this panel you can control the 
temperature of the refrigerator and 
freezer compartments as well as 
setting the Boost function, controlling 
the Ice Maker or resetting the door 
alarm. 

For further information on how to use 
this feature refer to the section “About 
the User Interface”.

Features may vary depending on model. Not all models will have features listed.

Freezer storage bin
Refer to the section “Using 

your Refrigerator” for details 
on using this feature.

Crisper
Use the crisper to store 

vegetables, fruit or small 
goods.

Deli drawer

Use the chiller drawer to 
store foods like small goods, 

fresh or cooked meat and 
cheese, or as an additional 

crisper. The drawer will 
prevent strong food odours 

from impacting the rest of 
the refrigerator. To remove 

the chiller drawer, pull it 
forward, then lift it up and 

pull it further forward.

Water Tank

Bottle storage bin
Use the bottle bin for 
tall bottle storage. 
The bottle bin can 
be removed by 
lifting it up over the 
support lugs. To 
replace, push down 
over the support 
lugs to lock in place.

The door bin can be 
removed by lifting it 
up over the support 
lugs. 
To replace, push 
down over the 
support lugs to lock 
in place.

Removable egg
tray provided for 
your convenience.  

EHE5224 illustrated
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Egg  tray

Anti-Oxidant Filter 
NutriPlusTM

FlexStor® bins

TasteGuard Deodoriser



VIRONMENTAL TIPS

ARNINGCAUTION
Automatic aerosol systems (such as insect control) 
should not be located adjacent to the product as the 
spray may cause long term damage to the external 
plastics of the appliance.

Do not put the refrigerator in a location that is too 
cold or is unprotected, for example in a garage or on a 
veranda. The ambient temperature should be above 10°C.

Put the refrigerator in a dry place avoiding areas of high 
moisture or humidity.

Ensure the refrigerator is located on an even surface.

Adequate ventilation around your refrigerator

The diagram below shows the recommended airspace to 
allow for ventilation of your refrigerator. 

350m
m

50mm

Recommended 
air space

CABINET
DOOR

30
m

m

30m
m

X Y

If you have a cupboard above the refrigerator with a rear 
gap of less than 100 mm (Y), recommended clearance at 
the top of the refrigerator increases from 50mm to 90mm 
(X) minimum. 

When positioned in a corner area, spacing of at least 
350mm (300mm for multi-door models) on the hinge side 
will allow the doors to open enough to enable the removal 
of bins and shelves.

NOTE: Doors are designed to sit proud of cabinetry 
(not flush). The clearances shown above are the 
recommended minimum clearances. 

The clearance at the rear must not exceed 75mm.

Unpacking

ENVIRONMENT

Most of the packing materials are recyclable. Please 
dispose of those materials through your local recycling 
depot or by placing them in appropriate collection 
containers.

Important – check for any damages or marks. If you find the 
refrigerator is damaged or marked, you must report it 
within 7 days should you wish to claim for damage/ marks 
under the manufacturers warranty. This does not affect 
your statutory rights.

Clean your refrigerator thoroughly following the instructions  
in the “Cleaning” section and wipe off any dust that has 
accumulated during shipping.

Locating the refrigerator

Installing your refrigerator

1. Roll the refrigerator into place.  The rollers are 
designed for forward or backward movement only. 
They are not castors. Moving the refrigerator 
sideways may damage your floor and the rollers. 
Before moving your refrigerator ensure height 
adjusting nut and the stability foot are fully wound up 
off the floor.

2.  Wind the large height adjusting nut under door hinge 
down until the refrigerator is tilted back by 10mm 
(see diagram).

Height adjusting nut
Fixed rear rollers

10 -15mm

3.  Wind the large height adjusting nut on the handle side 
down until the refrigerator is level and stable. If you 
have difficulty winding the nut or height adjusting foot 
down, have someone tilt the refrigerator back so you 
have better access.

stability foot 
wound up

4. Check the alignment of the refrigerator to the 
surrounding cupboards to see if it is level. You can 
adjust the level as detailed in step 2 and 3.

aligned to 
cupboards 
ie. even gap top of refrigerator is 

level ie. horizontal

adjust front feet for 
uneveness of floor 
eg. wind this foot 
down or up

8   INSTALLATION 
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INSTALLING YOUR NEW REFRIGERATOR

5. I f you find your refrigerator rocks from corner to 
corner, it means your floor is uneven. Find a piece of 
plastic or hardboard etc. and pack it firmly under the 
roller.

6.  You may now need to fine-tune the installation by 
repeating steps 3, 4 and 5.

7.  When you have the appliance in its final position, it 
needs to be stabilised. Wind the stability foot under the 
door hinge down to the floor until it just makes contact 
with the floor. Lift the front of the appliance to take the 
weZight off the stability foot, then turn it half a turn 
further to ensure firm contact with the floor. Wind the 
large height adjusting nut back up to ensure all the 
weight is now on the front stability foot.

8.  Repeat step 7 for the stability foot on the handle side. 
Whenever you need to move the appliance, be sure to 
wind the feet back up so that the appliance can roll 
freely and be sure to reset it when reinstalling. 

Fitting the handles

The handles are supplied prepackaged inside your 
refrigerator and will require fitting. 

Refer to the instructions provided in the pack.

Congratulations! You have successfully installed your new 
refrigerator.

USING YOUR REFRIGERATOR

Refrigerators work by transferring heat from the food inside 
to the outside air. This operation makes the back and sides 
of the refrigerator feel warm or even hot particularly at 
start-up and on warm days – this is normal. 

Avoid placing food against the air vents in the refrigerator 
as it affects efficient circulation. If the door is opened 
frequently, a light frosting will occasionally occur on the 
freezer’s interior. This is normal and will clear after a few 
days. If the freezer door is accidentally kept open, a heavy 
frost will coat the inside walls and should be removed. 

Your new refrigerator uses a high-speed compressor, along 
with other energy-efficient components, which may make 
unusual sounds and be more noticeable at night and 
quieter times. These sounds simply indicate your refrigerator 
is working how it should. They include:

• Compressor running noises;

• Air movement noise from the small fan motor;

• A gurgling sound, similar to water boiling;

• A popping noise, heard during automatic defrosting; 
and

• A clicking noise, prior to compressor start-up. Further 

details can be found in the Troubleshooting Guide. 

TIPS & INFORMATION IMPORTANT

For top mount refrigerators (where the freezer is on top of 
the fresh food compartment).

•  Don’t place food forward of the ribs on the freezer 
floor, as it will keep the door open.

Ribs

For bottom mount refrigerators (where freezer is below the 
fresh food compartment):

•  Ensure all freezer drawers and shelves are pushed 
back completely to prevent them from keeping the 
door open.

stability foot
wound 
down

Large height
adjusting nut
wound up.
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9. Plug your refrigerator straight into its own power point 
and never use a double adapter. If you need to roll the 
refrigerator to get to the plug, remember to raise the 
stability foot first.

10.  Before you put any food in your refrigerator, it’s 
recommended you leave it on for 2 or 3 hours to check 
it is running properly.



Never close the door while the telescopic slides are 
extended. This may damage the slide and/or refrigerator or 
cause the slide to become disengaged from the refrigerator. 

To replace the drawer:

1. Ensure the telescopic slides are pushed in all the way.

2. Slide the drawer into place over the slides and push 
the bin in until it stops. 

3. Drop drawer into position.

REMOVING FEATURES
Removal of Crisper Drawer:

1. Empty food from the crisper. On some models it will be 
necessary to remove the bottle storage bins.

2. Remove the crisper by pulling forward, then up and 
forward again.

3. For top mount models, remove the crisper shelf by lifting 
the catches on the left and right underside of the shelf 
and pulling the shelf forward. 

CATCH

Replacing Filter Cartridge

The filter  is located at the back of the crisper.
Hold the filter, move upwards to release from the hooks.

Glass shelves

To remove the shelves, gently 
pull them forward until the shelf 
comes clear of the shelf guides. 
To return the shelf, make sure 
there is nothing behind that 
may obstruct movement. Gently 
push the shelf, into the cabinet 
and back into position.

Freezer shelf

Remove the freezer shelf 
by lifting the catches on the 
right and left underside of 
the shelf to  release the shelf 
then pull the shelf toward you. 

Drawers fitted with telescopic slides

To remove the drawer for cleaning.

1. Empty food from the drawer.

2. Remove the drawer by pulling it forward and lifting the 
front to unhook it from the slides. Once you have 
removed the drawer, ensure the slides are pushed back 

so they are fully closed. 

WARNING

Freezer bottom bin

To remove the bin, pull the drawer out until it is open all 
the way then lift bin out from the front of the bin. When 
refitting insert the rear of the bin first then lower into 
position.

When replacing the bins after cleaning, we recommend 
fitting the lower bin first.

10   REMOVING FEATURES

NutriPlusTM (Anti-Oxidant Filter) 

Installing Filter Cartridge 

Your filter can be found in the crisper. To enjoy the full 
benefit of NutriPlusTM, it is important to install it after 
turning on the refrigerator. For installation, please follow 
the following instruction.

1. Remove plastic wrap
2. Hook the filter to the back of the crisper bin. 



WARNING

CAUTION

ARNING

Do not fill the water tank with anything other than clean 
water (Filtered or Mineral water).

Soft drink, juice, tea or hot water etc, can damage your 
automatic icemaker.

The water tank can withstand a maximum water 
temperature of 60°C.

S & INFORM ATION

Remove and clean ice bin and water tank once a month, 
discarding unused ice and water. This will ensure fresh ice 
and smooth operation of your icemaker.

Make sure your refrigerator is level to avoid uneven ice 
cubes.

Tips and Useful Information

Fill the ice tube tray with potable water only.

LED lighting

Your appliance is fitted with long life LED lighting. In the 
unlikely event the LED lights should fail, then the LED lights 
should be serviced by the manufacturer.

Refer to the warranty page for contact details.

CAUTION

4. Refit the runner into the rear of the shelf on the right 
hand side and then engage the front. 

5. Fit the carriage by sliding it into the runners until the 
front if the carriage engages with the shelf. 

6. Refit the ice tray and ice bin.

Insert into the slot at the rear 
of the shelf

Then engage into the front 
of the shelf

2. Before you remove the ice carriage, remember to 
disengage it from the glass shelf as it may result in 
damage to the assembly. 

3. Remove the centre runner by disengaging it at the front 
of the shelf, and removing it from the rear. 

CAUTION

1. Remove the ice 
bin and ice cube 
tray. If the ice tray 
assembly is frozen to 
the carriage, simply 
squeeze the tray 
and shelf together to 
break the ice. 

Never close the door while the telescopic slides are 
extended. It may damage the slide and/or the refrigerator 
or cause the slide to become disengaged from the 
refrigerator.

Twist and Serve Ice

Mounting the twist & serve dispenser to the other side of 
the freezer. 

Note :  This is only possible on top mount models. 

Step 4. Ensure ice maker is 
switched ON (refer control 
instructions). 

Automatic Ice Maker 
The automatic ice making function pumps water from 
the water tank located in the refrigerator and dispenses it 
into the automatic ice maker in the freezer.

The ice will then be dropped into the ice bin located 
beneath the ice maker

If the water tank is empty, the ice maker will automatically 
turn off after 3 attempts at pumping water from the tank. 
The ice maker indicator on the user interface shows the 
operational status of the ice maker (Refer control 
instructions).

Water Tank Refilling

Step 1. Pull the tank directly out of
the tank housing frame.

Step 2. Pour potable water
through the lid at the top of the
water tank.

Step 3. Push the tank directly into
the tank housing frame. To avoid
water leaks ensure that the tank
nozzle fully engages with the
housing socket.
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IMPORTANT
 When you set a temperature, you set an average 

temperature for the whole refrigerator cabinet. 

Checking the softness of ice cream is a good indication 
that your freezer is the right temperature, while checking 
the temperature of water kept in the refrigerator is a good 
way of checking the temperature of the food 
compartment. 

Temperatures inside each compartment may vary, 
depending on how much food you store and where you 
place it. 

High or low room temperature may also affect the actual 
temperature inside the refrigerator.

Top mount freezer temperature adjustment
1. Select the freezer control. 
2. Slide the control to the right (as per image below).
3. Slide the control to the left (as per image below). 

Set to less coldSummer (> 35°c)

Normal

Winter (<15°c) Set to colder

 FREEZER TEMPERATURE SETTING RECOMMEDATION 

TEMPERATURE CONTROL
If you want to change the temperature, follow the 
instructions in the section About the User Interface for 
your model. Ensure that you make only small adjustments 
and wait 24 hours to see if it’s to your liking. 

12   TEMPERATURE CONTROL



DESCRIPTION

Refrigerator temperature scale icons

Quick Chill On/ Off icon

• Indicates the temperature setting of the refrigerator compartment.

• Indicates the status of the Quick Chill function. 

Temperature adjust/ quick chill 
on/ off button

Temperature Control

• Touch the ‘Temp’ button to awaken control.

• Touch the ‘Temp’ button to decrease the refrigerator temperature. 
There are 8 temperature settings indicated by the illumination 
sequence on the display. Once the coldest temperature is reached the 
display will return to the warmest setting with the next press.

Quick Chill 

• Use the quick chill function when you add a large amount of food to 
the refrigerator compartment.

• Press and hold the ‘Temp’ button for 3 seconds. The Quick Chill icon 
will flash indicating that the Quick Chill is active.

• Your refrigerator will run at 2°C for 90 minutes, then automatically 
return to normal mode.

• The Quick Chill function can be cancelled anytime by pressing the
‘Temp’ button again.

IMPORTANT
The factory default settings for the refrigerator is “Mid”. If you 
want to change the temperature, remember to make only 
small adjustments and wait 24 hours to see if it’s correct.

ABOUT THE USER INTERFACE 
Control – ETB4600 & ETB5400 
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Refrigerator 
temperature 
scale icons 

Quick chill on/off icon

Temperature 
adjust/quick chill 
on/off button



Quick Freeze button Use the Quick Freeze function when you add a large amount of food to the 
freezer compartment.

Refrigerator / Freezer  
temperature scale icons

Temperature adjust button

Refrigerator/Freezer 

indication icon

Compartment select button

• Press the ‘Quick Freeze’ button. The Quick Freeze icon will flash indicating 
that the quick freeze is active and the compressor will run continuously for
90 minutes.

• After 90 minutes the freezer will automatically return to normal mode.

• The Quick Freeze function can be cancelled anytime by pressing the
button again. 

• Indicates the temperature setting of the refrigerator compartment.

• Indicates the temperature setting of the freezer compartment.

• Touch any button to awaken control.

• Touch the ‘Temp’ button to decrease the selected compartment temperature. There 
are 8 temperature settings indicated by the illumination sequence on the display. 
Once the coldest temperature is reached the display will return to the warmest 
setting with the next press.

• Indicates the selected zone.

• Press to select the desired compartment.

• The refrigerator / freezer indication icon will show which zone is selected.

DESCRIPTION

Quick Freeze on/ off icon • Indicates the status of the Quick Freeze function. 

IMPORTANT
The factory default settings for the refrigerator is “3°C” and 
“-18°C” for the freezer. If you want to change the 
temperature, remember to make only small adjustments and 
wait 24 hours to see if it’s correct. 

ABOUT THE USER INTERFACE 

Control –  EBE4500

Quick freeze on/off icon 

Temperature adjust

Refrigerator indication icon 

Compartment select button

Freezer temperature 
scale icons

Quick freeze button  

Refrigerator temperature 
scale icons

Freezer  indication icon 
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ABOUT THE USER INTERFACE 

Control – ETE5720 & EHE5224

BUTTON /
ICON

DESCRIPTION PRIMARY FUNCTION

1 Compartment Selector button Selects controllable compartment.

2 Lock Icon Indicates if the user interface is locked.

3 Compartment Icon Indicates controllable compartment.

4 ECO Icon Indicates if the appliance is operating in its most energy 
efficient mode.

5 Digital display Indicates temperature of selected compartment.

6 Decrease  button Decreases temperature of selected compartment as well 
as the drinks chill time

7 Increase button Increases temperature of selected compartment as well as 
the drinks chill time.

8 Mode indicators (Boost, Fast Ice, Holiday) Indicates appliance operation mode.

9 Display Lock button Selects lock state of user interface.

10 Mode select button Selects operation mode of appliance.

11 Drinks Chill  button Selects drinks chill timer.

12 Icemaker status indicator Shows operational status .

13 Icemaker on/off button Selects operation of icemaker.

1

2
3

6

8

9

4

5

7

10
11

12

13

USER INTERFACE   15



Setting the temperature • Press button 1 until the desired compartment is displayed on 
icon 3. 

• Press buttons 6 or 7 to adjust temperature up or down.

Boost mode 
Increases the chill rate of the refrigerator 
for 90mins before returning to pre-set 
mode.

• Press button 10 until the boost icon is illuminated.
• Boost mode can be deselected using button 10. 

Fast Ice 
Decreases the freezer temperature to -23°C 
for 26 hours before returning to pre-set 
mode.

• Press button 10 until the fast ice icon is illuminated. 
• Fast Ice mode can be deselected using button 10.

Holiday mode
The refrigerator minimises defrosting to 
save energy when doors remain closed for 
an extended period.

• Press button 10 until the holiday icon is illuminated.
• Holiday mode can be deselected using button 10 or opening 

the fridge door.
• When holiday made is disabled the temperature settings will 

revert to the previous settings. 

Display Lock 
Deactivates the user interface controls.

• To turn on/off press and hold button 9 for 3 seconds, the lock 
icon is illuminated when activated.

Drinks Chill 
Sets a timer for between 1 and 30 minutes 
as a reminder for when drinks are placed in 
the freezer for quick chill.

• To turn on press button 11 and initial time of 20 mins will appear on 
digital display. To adjust time use buttons 6 and 7.

• Alarm will sound when time is finished.
• Press button 11 to turn off during or after countdown. The time 

taken to chill depends on the size of your bottle.
• Do not leave the bottle inside the freezer longer than the time 

needed for chilling. 

Ice on/off
Enables/disables ice maker

• To enable/disable press button 13 to cycle through
on/off modes.

• Indicator 12 will illuminate when the ice maker is deactivated.
• The ice maker will turn off automatically after sensing that the 

water tank is empty.

INDICATOR ICON OPERATION

Eco Mode 
Enabled when appliance set to energy 
efficient operating temperatures.

• ECO icon automatically appears when refrigerator is set 
between +3°C and +7°C and freezer is set between -14°C and 
-18°C

FUNCTIONS OF THE USER INTERFACE 
Control – ETE5720 & EHE5224  models.

 IMPORTANT

The factory default settings for the refrigerator is “3°” and “-18°C” for 
the freezer. If you want to change the temperature, remember to 
make only small adjustments and wait 24 hours to see if it’s correct. 

FUNCTION ICON OPERATION
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ERROR CODE WHAT IT MEANS… WHAT TO DO…

Communication Error If you see this icon displayed (electronic 
display models) or the top temperature icon 
is flashing it means that the control has lost 
contact with the main control board. 

The appliance will operate at its last 
known setting, all auxillary functions will not 
work.

Turn the unit off at the power point  
for 5 minutes and then turn it back on.  

Under most circumstances this will 
reset the display enabling normal 
function to continue.  

If the error re-occurs then call
for service.

Sensor – Open Circuit /
Short Circuit

If you see this icon displayed (electronic 
display models) or any combination of the 
second and fourth  temperature icons are 
flashing it means that an error has been 
detected on a sensor. 

The refrigerator will run in a default cycle to 
prevent food spoilage. 

Call for service.

ALARM ICON WHAT IT MEANS OPERATION

Freezer Temperature Alarm

Activates if the freezer temperature is 10°c 
over set temperature for a period of 50 
minutes (except during a defrost).

An alarm will sound the temperature icons 
will flash.

• To deactivate the alarm for 50 minutes 
press any button.

•  To deactivate alarm for 12 hrs on the ice 
& water model press and hold Select 
Mode for 10 seconds for non ice and 
water models press and hold any button 
for 10 seconds.

Non Electronic
Display

Door Alarm

Activates if the refrigerator or freezer doors 
are left open for longer than 2 minutes.

An alarm will sound and the affected 
compartment icon will flash and the 
temperature and icons will fade on and off.

•  Alarm will sound and icon will flash 
indicating which door is open.
(Ice & water models)

•  To silence the alarm for 8 minutes while 
the door is open press any button (the 
icons will continue to flash until door is 
closed).

ERROR CODES & ALARMS

Alarms

Error codes

Non Electronic
Display

Non Electronic
Display

Non Electronic
Display
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ARNINGWARNING
BEFORE CLEANING: Turn the refrigerator off at the power 
point and unplug the cord to prevent any chance of 
electrocuting yourself. 

 Doors and exterior (white and silver):

You should only clean the doors with lukewarm soapy 
water and a soft cloth.

ARNING

CAUTION
Never use stainless steel cleaners, abrasive pads or other 
cleaners that will scratch the surface. Damage to the 
appliance after delivery is not covered by your warranty.

Interior

 Clean the inside of your refrigerator regularly with a soft 
cloth, unscented mild soap and lukewarm water. 
Thoroughly dry all surfaces and removable parts and 
avoid getting water on the controls. Replace removable 
parts, plug power cord in and switch the power on before 
returning the food.

Water Tank Assembly

 Clean the inside of the water tank regularly with a soft 
cloth, unscented mild soap and rinse thoroughly with 
lukewarm water to completely remove any soap residue. 

To remove the lid follow these steps:

1. Unclip the front 2 clips and 

2. rotate lid up and off the rear clip.

3. Lift lid off tank 

CLEANING YOUR REFRIGERATOR

Door seals

 Always keep door seals clean by washing them with a mild 
detergent and warm water, followed by a thorough drying. 

Sticky food and drink can cause seals to stick to the cabinet 
and tear when you open the door.

ARNING
CAUTION

Never use hot water, solvents, commercial kitchen cleaners, 
aerosol cleaners, metal polishes, caustic or abrasive 
cleaners, or scourers to clean your refrigerator. Many 
commercially available cleaning products and detergents 
contain solvents that will damage your refrigerator. Use only 
a soft cloth with an unscented mild soap and lukewarm 
water.

To clean a crisper or freezer bin with telescopic extension 
slides, simply wipe with a damp cloth and warm soapy 
water. Never immerse the cover in water, as this could affect 
the operation of the slide.

Switching off your refrigerator

If you switch off your refrigerator for an extended period, 
follow these steps to reduce the chances of mould:

1. Remove all food.

2. Remove the power plug from the power point.

3. Thoroughly clean and dry the Interior.

4. Ensure that all the doors are wedged open slightly for 
air circulation.

2 3

1
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FOOD STORAGE GUIDE

CATEGORY PRODUCT REFRIGERATOR FREEZER STORAGE TIPS

MEAT Sausages and Mince 1-2 Days 2-3 Months Keep cold meat at the back of the 
refrigerator where it is coldest.

Plastic can cause meat to sweat if 
stored in refrigerator for more than 
a day.

Roast can take up to 48 hours to 
defrost properly, transfer frozen 
roast to the refrigerator 2 days 
before use.

Chops and Steak 3-4 Days 4-6 Months

Cold Meats 3-5 Days 4-6 Months

Roasts 3-5 Days 12 Months

POULTRY Chicken 1-2 Days 2 Months If poultry takes on a smell or colour 
you are unsure about it is best to 
throw it out.

Whole eggs are not suitable for 
freezing, slightly beaten eggs may 
be frozen for four months.

Roast Chicken 3-5 Days 12 Months

Eggs 6 Weeks Not Suitable

SEAFOOD Whole fish and fillets 2-3 Days 2 Months Store in an air tight container or foil.

Never freeze prawns in salty water as 
this will dehydrate the flesh.

Lobster and crabs 1-2 Days 2 Months

Prawns 1-2 Days 2 Months

DAIRY Milk Until Expiry Date Not Suitable If dairy takes on a smell or colour and 
you are unsure about it, it is best to 
throw it out.

Depending on the variety hard 
cheese can last from 2 weeks to
2 months.

Yoghurt 7- 10 Days Not Suitable

Hard Cheeses 2 Weeks – 2 Months 2 Months (Grated)

Soft Cheeses 1-2 Weeks Not Suitable

Butter 8 Weeks 12 Months

FRUIT & 
VEGETABLES

Every fruit and vegetable has a 
different shelf life. Some stay fresh for 
a couple of days e.g  beans, others 
can last for a couple of months e.g. 
onions.

8-12 Months

When freezing 
chop and blanch 
in small portions.

Keep vegetables in the crisper and 
away from the air vents to avoid 
freezing.

Don’t wash fruit and vegetables 
before storing them in the refrigerator 
as this can make them susceptible to 
rotting.

LEFT OVERS Homemade meals 3-4 Days 2-6 Months Store in sealed container.

Freeze meals in small portion sizes 
to limit wastage.

TIPS & INFORMATION IMPORTANT
Please note, use this information as a guide only, actual storage 
times will vary depending on how you use your refrigerator, climatic 
conditions and the freshness of the food.
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TROUBLESHOOTING

Appliance does not operate at desired temperature
In a modern frost free refrigerator / freezer, cold air is circulated around the various compartments through air 
vents using a high efficiency fan. 

CONCERN WHAT TO DO

Refrigerator is too warm Ensure food is allowed to cool before placing inside the refrigerator.

Ensure the appliance is set up as per instructions on page 11.

Ensure that contents are not obstructing the cooling vents.

Ensure the door is not held open or is being opened too frequently.

Freezer is too warm Adjust temperature to a colder setting.

Ensure food is allowed to cool before placing inside the freezer.

Ensure the appliance is set up as per instructions on page 11.

Ensure that contents are not obstructing the cooling vents.

Ensure the door is not held open or is being opened too frequently.

Food is freezing in the refrigerator Adjust temperature to a warmer setting.

Ensure that fruit and vegetables are stored in the crisper. Items with a high water 
content should not be placed near the cooling vents.

Unable to change temperature settings Refer to function guide in Controlling Your Refirgerator.

Ensure that user interface is in "awake" mode before trying to adjust temperature 
settings.

Crisper Operation 

CONCERN WHAT TO DO

Excess moisture build up in crisper

It is normal for there to be some moisture 
and humidity in the crisper bin.

Ensure that the crisper is not over packed.

Crisper bin can not be removed If crisper bin interferes with the door bins, remove door bins before removing 
crisper.

Position cabinet so that the door can be fully opened.

Freezing items in the crisper Adjust temperature to a warmer setting.
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OK
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BLUBB! BLUBB! CRACK!CRACK!

TROUBLESHOOTING

Appliance noise

Your new refrigerator may make sounds that your old one didn’t make. Because the sounds are new to you, you might be 
concerned about them. Most of the new sounds are normal. Hard surfaces, like the floor, walls and cabinets, can make the 
sounds seem louder than they actually are. The following describes the kinds of sounds and what may be making them.
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Refrigerator operation

CONCERN WHAT TO DO

Appliance will not run

It is normal for the freezer fan not to 
operate during the automatic defrost cycle, 
or for a short time after the appliance is 
switched on.

Ensure that the cord is plugged into a live power outlet and outlet is switched on.

Ensure that the household circuit breaker has not tripped or that the fuse has not 
blown.

The appliance maybe in defrost mode, check again in half an hour.

Compressor motor seems to run too long

At normal room temperatures, expect your 
motor to run about 40% to 80% of the time. 
Under warmer conditions, expect it to run 
even more often.

Ensure that the doors are not held open

Check that large amounts of warm food have not just been placed inside the 
appliance.

Note that the appliance will run more than normal just after you install it or when 
adjusting to temperature setting changes.

The exterior of the appliance is warm or hot 
to touch

This is normal because the appliance 
transfers heat from the inside out through 
the outer panels and the divider between 
the doors.

Ensure the appliance has the external clearances recommended in the section 
“Installing your new appliance”.

The exterior of the cabinet will be much warmer on warmer days it may even feel 
hot to touch, as the appliance is working harder.

User interface will not respond

To ensure settings are not accidentally 
changed the user interface will go into 
sleep mode when not in use. Press any 
button to wake user interface

Check that the user interface is in awake mode, refer to section “About the user 
interface”.

Check that the user interface is not locked, refer to section “About the user 
interface”.

If the user interface is frozen turn the appliance off for five minutes for the memory to 
clear, then turn back on.

Check that the user interface is not in Sabbath Mode, refer to control instructions. 
(I&W models only).

Alarms Sounding Check that all doors are fully closed.

Ensure that the over temperature alarm is not being activated by hot food placed in 
the freezer.

Check if the drinks timer has ended, refer control instructions.

Check if the Filter Replacement alert is activated, refer control instructions. 
(I&W models only)

Frost build up Check that all doors are fully closed.

Ensure that the doors are not opened too often.

Ensure that the return air vents are not blocked with packaging.

Ensure the seals are clean and not obstructed.

Odours The interior may need cleaning, refer to cleaning guide.

Ensure that food is stored correctly as some food, containers and wrapping can 
produce odours.

Check appliance for old or unusual food.

Lights not working

The LED lighting is designed to dim 
automatically if the door is left opened 
for more than 5 minutes and turn off 
completely if the door is open for more 
than 7 minutes. Closing the door will reset 
the timer. 

The LED lighting is also designed to turn 
on gradually.

Ensure that the cord is plugged into a live power outlet and outlet is switched on.

Ensure that the household circuit breaker has not tripped or that the fuse has not 
blown.

Check that the user interface is not in Sabbath Mode, refer to control instructions.

Check the appliance features section to determine lighting configuration for your 

model. Check that the doors are closed completely
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If you still require service
If you have a problem, and the problem persists after you have made the checks mentioned, contact your nearest 
Electrolux approved Service Centre or the dealer you bought the refrigerator from. Be ready to quote the model 
number, the 9-digit PNC and 8-digit serial number, which is stated on the label inside the refrigerator 
compartment.

Automatic Ice maker system
CONCERN WHAT TO DO

Ice maker does not produce ice or 
not enough ice

The icemaker is designed to produce a 
tray of ice approximately every 3 hours, 
depending on the conditions.

Ensure that the Ice Maker is switched on at the user interface refer to "About the 
User Interface" for details.

Ensure water tank is full and contains clean water (if liquids other than clean 
water have been used, call Electrolux Customer Care). 
Ensure water tank is securely pushed into pump housing.

Ice has bad odour or taste

If the freezer compartment is too warm, refer to "freezer is too warm" then wait 
24 hours for the freezer to reach ideal temperature.

Turn the unit off at the mains and leave for 2 minutes then turn the appliance 
back on (this will reset the icemaker unit). Check for ice production after 24 hours.

Check that there is no obstruction under the ice maker and ensure the ice bi n is
fitted correctly. 

Cover food to ensure ice does not absorb foreign odours.

Interior of appliance or ice bin may require cleaning, refer to “Cleaning your 
refrigerator”.

Discard stale ice monthly and allow ice maker to produce a fresh supply.

TROUBLESHOOTING
Door operation
CONCERN WHAT TO DO

Freezer door pops open. This is normal and should re-close. This happens when the refrigerator door is 
closed too quickly. 

If the freezer door stays open, it indicates that the appliance needs to be tilted 
backwards a little further. Refer to section “Installing your new appliance”.

Self close not working. Check if your appliance has self closing hinges as not all models  do.

It indicates that the appliance needs to be tilted backwards a little further. Refer 
to section “Installing your new appliance”.

Door not sealing properly Ensure there is nothing that is preventing the door from closing such as appliance 
contents or items placed near the appliance.

Ensure that the crisper/freezer bin is closed completely. Refit if required as 
referred to in the section "Using your refrigerator".

Ensure the appliance is set up as per recommendations.

Door difficult to open and close If the door is difficult to open just after you have closed it this is due to the 
pressure  equalising, the door will open normally after a few minutes.
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electrolux.com/shop

Share more of our thinking at electrolux.com.  

P/No: A12081624 

CONTACT DETAILS ELECTROLUX CUSTOMER CARE

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 
Offi ce Tel: (+66 2) 725 9100
Offi ce Fax: (+66 2) 725 9299
Email: customercare@electrolux.co.th


	A12081609_ENG.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page




