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1. ขอมูลดานความปลอดภัย

หมายเหตุ: โปรดอานคําเตือนเหลานี้ ใหละเอียดครบถวน
กอนเริ่มติดตั้งหรือใชงานตูเย็น หากตองการความชวยเหลือ 
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของคุณ ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่ผูใชงานละเลย ไมปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือขอมูล
ดานความปลอดภัยอื-นๆ ที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้

 คําเตือน

•  ตรวจสอบใหแนใจวาเตาเสียบไฟฟามีการตอสายดิน
อยางถูกตอง ปรึกษาชางไฟฟาที่มีคุณภาพถาคุณไมมั่นใจ

•  อยาใชงานตูเย็นภายในหองเก็บรักษาอาหารของผลิตภัณฑ
หากไมไดเปนเครื-องใชที่แนะนําโดยผูผลิต

•  ถอดปลั๊กไฟตูเย็นกอนทําความสะอาด หรือเคลื-อนยาย
เพื-อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟาช็อต

•  หามถอดปลั๊กไฟตูเย็นโดยดึงที่สายไฟ ไมเชนนั้นปลั๊กไฟ
อาจเสียหายได จับที่ตัวปลั๊กใหแนนและดึงออกตรงๆ
จากเตารับ

•  หากสายไฟเสียหายก็จะตองไดรับการเปลี่ยนใหม โดยผูผลิต
ตัวแทนบริการ หรือชางที่มีคุณสมบัติเทาเทียม เพื-อ
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

•  อยาใชเครื-องมือทําความสะอาดแบบไอน้ําในการทําความ
สะอาดเครื-อง หากชิ้นสวนบางชิ้นสัมผัสกับไอน้ําและหยดน้ํา
อาจเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือไฟฟาช็อตได

•  อยาเก็บวัตถุที่อาจระเบิดได เชน กระปองสเปรย หรือวัตถุ
ไวไฟไวในเครื-องใชนี้ ถาภาชนะทนแรงดัน ที่มีคําวา ‘ไวไฟ’
และ/หรือสัญลักษณเปลวไฟ ขนาดเล็ก อยาเก็บภาชนะ
เหลานี้ ไวภายในตูเย็นหรือตูแชแข็ง ไมเชนนั้นอาจเกิด
การระเบิดได

• อยาทําวงจรสารทําความเย็นเสียหาย
•  เครื-องใชนี้มีฉนวนกันความรอนที่มีสวนผสมของกาซ

ไวไฟ โปรดหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยเพิ่มความ
ระมัดระวังในการทิ้งเครื-องใชนี้

•  หากคุณตองการที่จะกําจัดเครื-องใชชิ้นนี้ กรุณาติดตอ
หนวยงานในทองถิ่น และสอบถามวิธีการที่ถูกตองในการ
กําจัด

•  เมื-อคุณจะทิ้งตูเย็นเครื-องเกาและตูแชแข็ง ใหถอดประตูออก
ทุกบาน เด็กๆ อาจหายใจไมออกถาเขาไปติดอยูภายใน

•  เมื-อจัดวางเครื-องใชนี้ ตองแนใจวาสายไฟไมถูกหนีบ
หรือไดรับความเสียหาย

•  หามวางเตารับปลั๊กไฟแบบหลายชอง หรือแหลงจายไฟ
แบบพกพาไวดานหลังเครื-องใชนี้

 คําเตือน
 คําเตือนเกี่ยวกับสารทําความเย็น R600a

  เครื-องนี้มีสารทําความเย็น R600a ไวไฟ 
หลีกเลี่ยงอันตรายโดยใชความระมัดระวัง 
ในการติดตั้ง การจัดการ การซอมบํารุง 
และการกําจัดผลิตภัณฑนี้

•  ตรวจสอบใหแนใจวาทอของวงจรสารทําความเย็น ไมไดรับ
ความเสียหายในระหวางการขนสงและการติดตั้ง

•  การรั่วไหลของสารทําความเย็นอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
ที่ดวงตาหรืออาจติดไฟได

•  หองสําหรับการติดตั้งเครื-องตองมีอยางนอย
1 ตารางเมตรตอ 8 กรัมของสารทําความเย็น ปริมาณ
ของสารทําความเย็นในผลิตภัณฑจะแสดงไวในแผนแสดง
ขอมูลภายในตูเย็น

• หากคุณไมแนใจ โปรดตรวจดูที่แผนแสดงขอมูลภายในตูเย็น
•  อาจเกิดอันตรายไดหากบุคคลที่ ไมใชผูใหบริการที่ผาน

การรับรองทําการซอมบํารุงผลิตภัณฑนี้ รัฐควีนสแลนด
ของประเทศออสเตรเลีย ผูใหบริการที่ผานการรับรอง
ตองมีใบอนุญาตทํางานเกี่ยวกับกาซสําหรับสารทําความเย็น
ไฮโดรคารบอน เพื-อที่จะสามารถใหบริการหรือซอมแซมตางๆ
ซึ่งจําเปนตองมีการถอดฝาครอบออก

•  อยาใหมีสิ่งกีดขวางชองระบายอากาศของเครื-องนี้
หรือในโครงสรางบิลตอิน

•  หามใชเครื-องมือใดๆ หรือวิธีการอื-นใดนอกเหนือจากที่ ไดระบุ
ไวโดยผูผลิต เพื-อเรงทําการละลายน้ําแข็ง

 คําเตือน
 ฐานรองตูเย็นที่มั่นคง
  เมื-อจัดวางตูเย็นในตําแหนงที่ตองการแลว คุณจําเปน

ตองปรับฐานรองตูเย็นใหยึดติดกับพื้นใหมั่นคง 
ยกดานหนาของตูเย็นขึ้นเพื-อถายเทน้ําหนักออกจาก
ฐานแตละขาง แลวจากนั้นจึงหมุนฐานรองแตละฐาน
ครั้งละ 1/4 จนกวาฐานทั้งสี่จะวางแนบสนิทกับพื้น 
หากตองการยายตําแหนงตูเย็น อยาลืมหมุนฐานรอง
แตละตําแหนงขึ้นเพื-อใหคุณสามารถเคลื-อนยายตูเย็นได
อยางอิสระ หลังจากวางตูเย็นในตําแหนงใหมแลว 
ใหทําซ้ําขั้นตอนการปรับฐานรองตูเย็น

ภาพดานขาง

ฐานรองที่
หมุนปรับลง
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คําเตือนทั่วไป

โปรดอานคําเตือนดังตอไปนี้ ใหละเอียดครบถวนเพื-อปองกันไม
ใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โปรดใชงานตูเย็นของคุณ
อยางปลอดภัย ตรวจเช็คจุดระวังความปลอดภัยดังตอไปนี้กอน
เริ่มใชงานตูเย็นของคุณ
•  ตองเสียบเครื-องใชนี้เขากับเตารับไฟฟาที่ ใชเฉพาะสําหรับ

เครื-องนี้
•  เมื-อตูเย็นอยู ในตําแหนงที่ตองการแลว ปลั๊กของตูเย็น

จะตองเขาถึงไดงาย
•  ตรวจสอบใหแนใจวาเตาเสียบไฟฟามีการตอสายดิน

อยางถูกตอง ปรึกษาชางไฟฟาที่มีคุณภาพถาคุณไมมั่นใจ
• หามใชสายไฟพวงหรือปลั๊กอแดปเตอรรวมกับตูเย็นนี้
•  หากสายไฟเสียหายก็จะตองไดรับการเปลี่ยนใหมโดยผูผลิต

ตัวแทนบริการ หรือชางที่มีคุณสมบัติเทาเทียม เพื-อ
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

•  ถอดปลั๊กตูเย็นกอนการทําความสะอาดและกอนการเปลี่ยน
หลอดไฟ (หากติดตั้ง) เพื-อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟาช็อต

•  หามถอดปลั๊กไฟตูเย็นโดยดึงที่สายไฟ ไมเชนนั้นปลั๊กไฟ
อาจเสียหายได จับที่ตัวปลั๊กใหแนนและดึงออกตรงๆ
จากเตารับ

•  เลือกตําแหนงวางตูเย็นที่อุณหภูมิไมต่ําจนเกินไป อุณหภูมิ
หองควรสูงกวา 10°C

•  วางตูเย็นไวในที่แหงและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
หรือเปยกชื้น

•  หามวางตูเย็นไวในที่หนาวจัดหรือพื้นที่ที่ ไมมีการปองกัน เชน
ในโรงจอดรถหรือบนระเบียง

•  หามเสียบปลั๊กไฟตูเย็นเขากับตัวตั้งเวลาซึ่งติดตั้งอยูกับ
แหลงจายไฟ

•  หามวางตูเย็นไวในตําแหนงที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง ใกลเตา
เปลวไฟ หรือเครื-องทําความรอน

• หามวางตูเย็นของคุณไวบนพื้นผิวที่ ไมราบเรียบ
• หามเก็บวัตถุไวไฟ (เชน กระปองสเปรย) ไวใน หรือใตตูเย็น
•  หามเก็บวัตถุที่อาจระเบิดได เชน กระปองสเปรย หรือวัตถุ

ไวไฟไวในเครื-องใชนี้
• หามเก็บน้ําอัดลมในชองแชแข็ง
•  หามซอมแซมตูเย็นดวยตัวเอง ตองใหผูใหบริการที่ผานการ

รับรองหรือผูมีอํานาจในการซอมแซมดําเนินการเทานั้น
•  ไมใชเครื-องทําความรอนไฟฟาหรือเครื-องเปาลมรอน

เพื-อละลายน้ําแข็ง เพราะคุณอาจถูกไฟฟาช็อต

•  เมื-อจําเปนตองขนยายและติดตั้งตูเย็น ระมัดระวังอยาให
ชิ้นสวนของวงจรสารทําความเย็นไดรับความเสียหาย

•  อยาใหมีสิ่งกีดขวางชองระบายอากาศของเครื-องนี้
หรือในโครงสรางบิลตอิน

• หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ตูเย็นของคุณควร:
 –  มีพื้นที่วางดานหลังและดานขางเพียงพอสําหรับ

การหมุนเวียนอากาศ
 – วางไดระดับในแนวตั้งกับตูรอบๆ
 –  มีประตูตูเย็นซึ่งจะปดไดเองจากตําแหนงที่เปดเอาไว

บางสวน
•  เด็กหรือบุคคลที่มีสภาพรางกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพ

จิตใจไมปกติ หรือขาดความรูและประสบการณ ไมควรใชงาน
ผลิตภัณฑนี้ เวนแตไดรับการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนํา

• เด็กควรไดรับการดูแลเพื-อปองกันไมใหเลนกับเครื-องใชนี้

หมายเหตุ: โปรดอานคําเตือนเหลานี้ ใหละเอียดครบถวน
กอนเริ่มติดตั้งหรือใชงานตูเย็น หากตองการความชวยเหลือ 
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของคุณ ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่ผูใชงานละเลย ไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือขอมูล
ดานความปลอดภัยอื-นๆ ที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้

 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
  เครื-องใชนี้มีวัตถุประสงคเพื-อนําไปใชในครัวเรือน

และการใชงานที่มลีักษณะใกลเคียงกัน เชน
•  พื้นที่หองครัวพนักงานในรานคา สํานักงาน

และพื้นที่ทํางานอื-นๆ
•  ฟารมและเพื-อใชโดยลูกคาในโรงแรม โมเต็ล

และที่พักประเภทอื-นๆ
• ที่พักประเภทที่มีการบริการอาหารเชา
• การจัดเลี้ยงและการใชงานที่คลายกัน
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2. การอธิบายสวนตางๆ ของตูเย็น

2.1 คุณสมบัติตางๆ ของตูเย็นแบบ QUATTRO FRENCH DOOR

หลอดไฟ LED
ตูเย็นของคุณติดตั้งหลอดไฟ LED

ภาพแสดงผลิตภัณฑรุน EQE6000

ชองแชแบบล็อคได FamilySafe
สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑนมในชองนี้

 และยังสามารถล็อคชองนี้เพื-อใชจัดเก็บ
สิ่งของตางๆ เชน เครื-องสําอางและยาได 

การใชงานล็อค ใหหมุนปุมที่อยูทาง
ดานหนาของชองแช

ชองวางของ FlexStor
เลื-อนชองวางของ FlexStor เพื-อจัดเก็บ
สิ่งตางๆ ตามตองการ สําหรับการถอด 
ใหยกขึ้นแลวเอียง สําหรับการใสกลับ
ตําแหนงเดิม ใหเอียงดานบนสุดแลว
ดันลงจนกระทั่งล็อคเขาที่
ชองเก็บของที่ประตู
สามารถถอดชองวางของที่ประตูออกได
โดยการยกขึ้นใหปลดออกจากเขี้ยว
รองรับ สําหรับการใสกลับตําแหนงเดิม 
ใหกดลงกับเขี้ยวรองรับเพื-อล็อคเขาที่

ชองวางขวดที่มีแถบคลายนิ้วมือ
ชองวางขวดนี้ ใชสําหรับวางขวดทรงสูง 
สามารถถอดชองวางขวดออกไดโดย
การยกขึ้นเหนือเขี้ยวรองรับ สําหรับ
การใสกลับตําแหนงเดิม ใหกดลงกับเขี้ยว
รองรับเพื-อล็อคเขาที่

ชั้นวางกระจก SpillSafeTM

ชั้นวางกระจกชวยใหมองเห็นสิ่งของ
ไดงายขึ้น และชวยปองกันไมใหน้ําหยด
ลงมาที่ชั้นวางดานลาง

ชองเก็บของในชองแชแข็ง
โปรดดูที่หัวขอ “การใชงานตูเย็น
ของคุณ” สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใชงานคุณสมบัตินี้

ที่วางขวดน้ํา
(มีเฉพาะในบางรุนเทานั้น)

ชองลิ้นชัก TASTELOCKPLUS
ใชชองลิ้นชักสําหรับแชผัก ผลไม 

หรือสิ่งของขนาดเล็ก เปลี่ยนคาความชื้น 
โดยการเลื-อนปุมควบคุมความชื้น

ถาดน้ําแข็งแบบบิด
โปรดดูที่หัวขอ “การใชงานตูเย็นของคุณ” 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน 
คุณสมบัตินี้

ปุมควบคุมความชื้น
เปลี่ยนคาความชื้นโดยการเลื-อนปุม

ควบคุมความชื้น แนะนําใหแชผลไมในชอง
ที่มีความชื้นนอยกวา และแชผักในชอง

ที่มีความชื้นมากกวา

แผงควบคุมชองแชเย็น/ชองแชแข็ง

คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของชองแชเย็นและชองแชแข็ง 
รวมถึงตั้งคาฟงกชั่นแชแข็งดวนหรือรีเซ็ตสัญญาณเตือน
ประตูไดจากแผงควบคุมนี้ 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใชงานคุณสมบัตินี้ 
โปรดดูที่หัวขอ “เกี่ยวกับหนาจอผูใช”

คุณสมบัติอาจแตกตางกันในแตละรุน คุณสมบัติที่แสดงมีในบางรุนเทานั้น

TasteGuard Deodorizer
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3. การควบคุมอุณหภูมิ

3.1 เกี่ยวกับหนาจอผูใช

หนาตอไปน้ีจะอธิบายถึงฟงกชั่นที่หลากหลายของหนาจอผูใชเพื-อชวยใหคุณเขาใจวิธีการใชงานตูเย็นใหมของคุณใหไดประโยชนสูงสุด

  สิ่งสําคัญ
    หมายเหตุ: เมื-อคุณตั้งคาอุณหภูมิ จะเปนการต้ังคาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสําหรับพื้นที่ตูเย็นทั้งหมด คุณควรปรับอุณหภูมิ

ทีละนอย แลวรออยางนอย 24 ชั่วโมง เพื-อดูวาไดอุณหภูมิใหมตามที่ตองการแลวหรือไม

    การตรวจสอบความนุมของไอศกรีมเปนวิธีที่ดีในการตรวจสอบวาชองแชแข็งทํางานปกติหรือไม และการตรวจสอบ
น้ําที่แชไวในตูเย็นก็เปนวิธีที่ดีในการตรวจสอบการทํางานของชองแชอาหาร

   อุณหภูมิภายในแตละชองอาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับปริมาณอาหารท่ีคุณแชและตําแหนงที่คุณวางอาหารน้ันๆ

   อุณหภูมิภายนอกท่ีสูงหรือตํ่าอาจมีผลตออุณหภูมิภายในตูเย็นดวยเชนเดียวกัน

รายละเอียด การใชงาน / ฟงกชั่นหลัก

ไอคอนเปด / ปดฟงกชั่นแชแข็งดวน • แสดงสถานะของฟงกชั่นแชแข็งดวน

ปุม Quick Freeze (แชแข็งดวน) ใหใชงานฟงกชั่นแชแข็งดวนเมื-อคุณใสอาหารเขาไปแชในชองแชแข็งในปริมาณที่มากขึ้น
•  กดปุม ‘Quick Freeze’ (แชแข็งดวน) ไอคอน Quick Freeze (แชแข็งดวน) จะกะพริบ

เพื-อแสดงใหทราบวาฟงกชั่นแชแข็งดวนกําลังทํางาน และคอมเพรสเซอรจะทํางาน
ตอเนื-องเปนเวลา 90 นาที

• หลังจากครบ 90 นาที ชองแชแข็งจะกลับสูการทํางานในโหมดปกติโดยอัตโนมัติ
• สามารถยกเลิกฟงกชั่นแชแข็งดวนไดทุกเมื-อดวยการกดปุมอีกครั้ง

ไอคอนระดับอุณหภูมิชองแชเย็น / 
ชองแชแข็ง

• แสดงการต้ังคาอุณหภูมิชองแชเย็น
• แสดงการต้ังคาอุณหภูมิชองแชแข็ง

ปุม ‘Quick Freeze’
(แชแข็งดวน)

ไอคอนเปด/ ปดฟงกชั่น 
แชแข็งดวน

ไอคอนระดับอุณหภูมิตูเย็น

ไอคอนแสดงสถานะชองแชเย็น

ปุมเลือกชองแช

ไอคอนระดับ
อุณหภูมิชองแชแข็ง

ปุมปรับอุณหภูมิ

ไอคอนแสดงสถานะ
ชองแชแข็ง
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ไอคอนสัญญาณเตือน ความหมาย การทํางาน

สัญญาณเตือนอุณหภูมิชองแชแข็ง

สัญญาณเตือนจะทํางานหากอุณหภูมิชอง
แชแข็งสูงกวาอุณหภูมิที่ตั้งไว 10°C เปน
เวลา 50 นาที (ยกเวนขณะละลายน้ําแข็ง)

สัญญาณเตือนจะดังขึ้น และไอคอน
อุณหภูมิจะกะพริบ

•  สําหรับการปดสัญญาณเตือน 50 นาที
ใหกดปุมใดก็ได

•  สําหรับการปดสัญญาณเตือน 12 ชั่วโมง
ในรุนทําน้ําแข็งและน้ําเย็น ใหกดปุมเลือกโหมด
คางไว 10 วินาที สําหรับตูเย็นที่ ไมใชรุนทํา
น้ําแข็งและน้ําเย็น ใหกดปุมใดก็ไดคางไว
10 วินาที

สัญญาณเตือนประตู

หากประตูชองแชเย็นหรือชองแชแข็ง 
ถูกเปดทิ้งไวนานเกินกวา 2 นาที

สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและไอคอน 
ของชองแชดังกลาวจะกะพริบ จากนั้น
อุณหภูมิและไอคอนตางๆ จะเปดและปด

•  สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและไอคอนจะกะพริบ
แสดงใหทราบวาประตูบานใดเปดอยู
(รุนทําน้ําแข็งและน้ําเย็น)

•  หากตองการปดสัญญาณเตือนเปนเวลา
8 นาทีขณะที่ประตูเปดอยู ใหกดปุมใดก็ได
(ไอคอนจะยังคงกะพริบจนกวาจะปดประตู)

3.2 รหัสขอผิดพลาดและสัญญาณเตือน

สัญญาณเตือน

รายละเอียด การใชงาน / ฟงกชั่นหลัก

ปุมปรับอุณหภูมิ • แตะปุมใดก็ไดเพื-อเปดใชงานการควบคุม
•  แตะปุม ‘TEMP’ เพื-อลดอุณหภูมิของชองแชที่เลือก การตั้งคาอุณหภูมิจะมีอยูทั้งหมด

8 แบบซึ่งบงชี้ ไวดวยลําดับของไฟสองสวางบนจอแสดงผล เมื-อถึงระดับอุณหภูมิ
ที่เย็นที่สุด จอแสดงผลจะกลับสูการตั้งคาอุณหภูมิอุนที่สุดเมื-อกดปุมครั้งถัดไป

ไอคอนแสดงสถานะชองแชเย็น / 
ชองแชแข็ง

• แสดงโซนที่เลือก

ปุมเลือกชองแช • กดเพื-อเลือกชองแชที่ตองการ
• ไอคอนแสดงสถานะชองแชเย็น / ชองแชแข็งจะแสดงโซนที่เลือกใชงาน

 ส่ิงสําคัญ
  การตั้งคาจากโรงงานสําหรับชองแชเย็นคือ “3°C” และ “-18°C” สําหรับชองแชแข็ง หากคุณตองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

โปรดทําการปรับตั้งทีละนอยและรอ 24 ชั่วโมง เพื-อตรวจดูวาอุณหภูมิเปนไปตามที่ตองการหรือไม

ไมใชรุนทําน้ําแข็ง
และน้ําเย็น

ไมใชรุนทําน้ําแข็ง
และน้ําเย็น
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การหาตําแหนงติดตั้งตูเย็น

 ขอควรระวัง
  ไมควรติดตั้งระบบฉีดพนละอองอัตโนมัติ 

(เชน การควบคุมแมลง) ติดกับตูเย็น เพราะละออง
สเปรยอาจกอใหเกิดความเสียหายในระยะยาว
ตอพลาสติกภายนอกของตูเย็น

หามวางตูเย็นไวในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นเกินไปหรือพื้นที่ที่ ไมมีการ
ปองกัน ตัวอยางเชน โรงจอดรถหรือบนระเบียง อุณหภูมิหอง
ควรสูงกวา 10°C

วางตูเย็นในที่แหงและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความชื้นสูง หรือเปยกชื้น

ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งตูเย็นบนพื้นผิวที่ราบเรียบ

4. การติดตั้งตูเย็นใหมของคุณ

การแกะบรรจุภัณฑ

 สภาพแวดลอม
  บรรจุภัณฑสวนใหญสามารถนํากลับมาใชใหมได 

กรุณากําจัดบรรจุภัณฑเหลานั้นโดยการสงตอไปยัง
หนวยงานที่ดูแลเรื-องการนํากลับมาใชใหมในทองถิ่น
ของคุณ หรือทิ้งบรรจุภัณฑในจุดทิ้งที่เหมาะสม

ขอมูลสําคัญ – ตรวจสอบความเสียหายหรือรองรอยความ
เสียหาย หากคุณตรวจพบวาตูเย็นไดรับความเสียหายหรือมี
รอยตําหนิ หากคุณตองการอางสิทธิ์การรับประกันโดยผูผลิต
ตอความเสียหายหรือตําหนิที่เกิดขึ้น คุณตองทําการแจงภายใน 
7 วัน โดยเรื-องนี้ ไมไดสงผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมาย
ของคุณ

ทําความสะอาดตูเย็นของคุณทั้งตูตามคําแนะนําในหัวขอ 
“การทําความสะอาด” และเช็ดทําความสะอาดฝุนที่สะสมระหวาง
การขนสงสินคา

รหัสขอผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ตองทํา

การสื-อสารผิดพลาด หากพบไอคอนนี้ปรากฏขึ้น (รุนทําน้ําแข็ง
และน้ําเย็น) หรือไอคอนอุณหภูมิดานบนสุด
กะพริบ หมายความวาระบบควบคุมสูญเสีย
การติดตอกับบอรดควบคุมหลัก

ตูเย็นจะทํางานตามการตั้งคาครั้งลาสุด
ฟงกชั่นเสริมทั้งหมดจะไมทํางาน

ใหปดเครื-อง ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ 
เปนเวลา 5 นาที แลวเปดใหมอีกครั้ง

สวนใหญวิธีนี้จะเปนการรีเซ็ตจอแสดงผล
ซึ่งจะทําใหฟงกชั่นปกติทํางานไดตอไป

หากเกิดขอผิดพลาดขึ้นอีก ใหติดตอฝายบริการ

เซ็นเซอร - วงจรเปด / 
ลัดวงจร

หากพบวาไอคอนนี้ปรากฏขึ้น (รุนทํา
น้ําแข็งและน้ําเย็น) หรือไอคอนตัวที่สองและ
ตัวที่สี่กะพริบพรอมๆ กัน หมายความวา
เซ็นเซอรตรวจพบขอผิดพลาด

ตูเย็นจะทํางานในโหมดเริ่มตนเพื-อปองกัน
อาหารเนาเสีย

ติดตอฝายบริการ

ไมมีการเติมน้ําในถาด
ทําน้ําแข็ง

ขอผิดพลาดนี้บงชี้วาเซ็นเซอรถาด
มีอุณหภูมิต่ํากวา 0°C ขณะเก็บน้ําแข็ง
และเติมน้ําในถาด

ตรวจสอบดังตอไปนี้:
เปดกอกน้ําแลวหรือไม ตัวกรองน้ําไมอุดตัน 
ทอน้ําไมเสียหาย

หากตรวจสอบตามรายการดังกลาวแลวยังไมพบ
สาเหตุของขอผิดพลาด ใหโทรติดตอฝายบริการ

รหัสขอผิดพลาด
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การระบายอากาศท่ีเพียงพอรอบๆ ตูเย็นของคุณ
 
แผนภาพดานลางจะแสดงระยะท่ีแนะนําเพื-อใหตูเย็นของคุณระบาย
อากาศไดดี

5 
มม

.

350 มม.5 
มม

.

50 มม.

ระยะต่ําสุด
ที่แนะนํา

ประตูตูเย็น

หากคุณมีตูอยูเหนือตูเย็นซึ่งมีพื้นที่ดานหลังนอยกวา 100 มม. 
(Y) แนะนําใหเวนระยะดานบนของตูเย็นอยางนอย 30 มม. 
ถึง 70 มม. (X)

เมื-อวางตูเย็นท่ีมุมหอง จะตองเวนระยะอยางนอย 350 มม. 
สําหรับดานที่เปนบานพับเพื-อใหประตูสามารถเปดออกไดอยาง
ราบรื-น และเพื-อใหชองและชั้นตางๆ สามารถถอดออกได
อยางงายดาย

หมายเหตุ: ประตูของตูเย็นไดรับการออกแบบมาเพื-อใหยื-นออกมา
เกินเฟอรนิเจอรอื-นๆ (ไมราบเปนแนวเดียวกัน) ระยะหางท่ีแสดง
ในภาพดานบนเปนระยะหางต่ําสุดท่ีแนะนํา

ระยะหางดานหลังตูเย็นไมควรเกิน 75 มม.

การติดตั้งตูเย็นของคุณ

1. เลื-อนตูเย็นไปยังตําแหนงท่ีตองการ
  ลอเลื-อนน้ีออกแบบมาเพื-อใหเคลื-อนท่ีไปดานหนาและ

ดานหลังเทานั้น ซึ่งไมเหมือนกับลอรถเข็นทั่วไป การเคลื-อน
ตูเย็นไปดานขางจะทําใหพื้นและลอเลื-อนไดรับความเสียหาย
กอนเคลื-อนยายตูเย็น ตรวจสอบใหแนใจวาหมุนน็อต
ปรับระดับความสูงและขาตั้งถูกยกขึ้นจากพ้ืน

2.  ปรับน็อตปรับความสูงใตบานพับประตูจนกระท่ังตูเย็น
เอียงไปขางหลังประมาณ 10 มม. (ดูตัวอยางจากภาพ)

10-15 มม.

น็อตปรับ
ความสูง

ลอเลื-อนดานหลัง
แบบปรับไมได

3.  ปรับน็อตปรับความสูงตัวใหญที่ดานมือจับลงจนวางตูเย็น
ไดระดับและไมขยับ หากคุณไมสามารถปรับน็อตหรือขาตั้ง
ปรับความสูงลงได ใหหาคนชวยเอียงตูเย็นไปขางหลัง 
เพื-อใหคุณสามารถทํางานได

ปรับขาตั้งข้ึน

4.  ตรวจสอบแนวของตูเย็นกับตูรอบๆ เพื-อใหแนใจวาอยูใน
ระดับเดียวกัน คุณสามารถปรับระดับตามที่รายละเอียด
ในข้ันตอนที่ 2 และ 3

จัดใหอยู ในระดับ
เดียวกันกับตูู 
ใหชองวางเทากัน

ดานบนของตูเย็นได
ระดับ ในแนวนอน

ปรับขาต้ังดานหนา
สําหรับพ้ืนท่ีไมเทากัน 
เชน ปรับขาต้ังนี้ลง
หรือขึ้น

5.  หากตูเย็นของคุณโยกไปมา แสดงวาพื้นไมเทากัน หาวัสดุ
รอง เชน พลาสติกหรือไมอัดชิ้นเล็กๆ ฯลฯ มาวางรอง
ใตลอเลื-อนใหแนน

6.  คุณอาจตองทําการปรับตําแหนงของตูเย็นอีกเล็กนอย
โดยการทําซ้ําข้ันตอนที่ 3, 4 และ 5

7.  เมื-อตูเย็นอยู ในตําแหนงที่ตองการแลว ใหปรับระดับตูเย็น
ใหมั่นคง ปรับระดับตูเย็นโดยการหมุนฐานรองใตบานพับ
ประตูลงจนกวาฐานรองจะวางแนบสนิทกับพื้น ยกดานหนา
ของตูเย็นขึ้นเพื-อถายเทน้ําหนักออกจากฐานรองแตละขาง 
จากนั้นหมุนฐานรองอีกครึ่งรอบเพื-อใหแนใจวาฐานรอง
วางแนบสนิทกับพื้น ปรบัน็อตปรับความสูงตัวใหญขึ้น
จนสุดเพื-อใหแนใจวาขณะนี้น้ําหนักทั้งหมดถูกถายเทออกไป
ทางฐานรองดานหนา ปรับน็อตปรับความสูงตัวใหญขึ้น
จนสุดเพื-อใหแนใจวาขณะนี้น้ําหนักทั้งหมดถูกถายเทออกไป
ทางฐานรองดานหนา

8.  ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 7 สําหรับฐานรองท่ีดานมือจับ หากคุณ
ตองการเคลื-อนยายตูเย็น ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดหมุน
ฐานรองข้ึนจนสุดแลวเพื-อใหลอเลื-อนเคลื-อนที่ ไดอยางอิสระ 
แลวทําตามขั้นตอนการปรับฐานอีกครั้ง เมื-อคุณไดวาง
ตูเย็นลงบนตําแหนงใหมเรียบรอยแลว

มุมมองดานหนา

ปรับขาตั้งลง
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ขั้นตอนที่ 2
ดึงมือจับลงจนกระทั่งล็อคเขาที่ และจัดใหตรงกับแมแบบบนประตู

ขั้นตอนที่ 3 
นําแมแบบออกหลังจากติดตั้งมือจับแลว

ขอแสดงความยินดี! คุณไดติดตั้งตูเย็นใหมของคุณ
เสร็จเรียบรอยแลว

5. การใชงานตูเย็นของคุณ

ตูเย็นทํางานโดยการถายโอนความรอนจากอาหารภายใน
สูอากาศภายนอก การทํางานน้ีจะทําใหดานหลัง และดานขาง
ของตูเย็นรูสึกอุนหรือรอนโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเริ่มตน
การทํางานหรือในวันท่ีอากาศรอน ซึ่งถือวาน้ีเปนเรื-องปกติ

หลีกเลี่ยงการวางอาหารตรงกับชองระบายอากาศในตูเย็น
เนื-องจากจะมีผลตอประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศ 
หากประตูถูกเปดบอย บางครั้งจะมีน้ําแข็งบางๆ เกิดขึ้นภายใน
ชองแชแข็ง ซึ่งถือเปนเรื-องปกติ และจะหายไปหลังจากน้ัน 
ประมาณ 2 -3 วัน หากปดประตูชองแชแข็งไมสนิท น้ําแข็ง
อาจเกาะเปนชั้นหนาภายในชองแชแข็งและควรเอาออก

ตูเย็นใหมของคุณใชคอมเพรสเซอรความเร็วสูงพรอมกับ 
สวนประกอบอื-นท่ีใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจทําให

9.  เสียบปล๊ักตูเย็นเขากับเตารับโดยตรง หามใชปลั๊กอแดปเตอร 
หากคุณจําเปนตองเลื-อนตูเย็นเพื-อใหสามารถเสียบปลั๊กได 
โปรดอยาลืมวาตองหมุนฐานรองข้ึนจนสุดกอน

10.  ท้ิงตูเย็นไว 2 ถึง 3 ช่ัวโมง เพื-อตรวจสอบดูวาตูเย็น
ทํางานไดตามปกติหรือไม กอนใสสิ่งของตางๆ เขาไป
ในตูเย็น

การติดตั้งมือจับประตู

สําหรับรุนท่ีมีมือจับแบบ ‘โพล (Pole)’ ใหมาดวย มือจับจะถูกใส
ไวในตูเย็น และคุณจะตองทําการติดต้ังกอน

ขั้นตอนที่ 1
จัดวางตําแหนงมือจับประตูดานบน (ดานซายและดานขวา) 
เหนือจุดติดตั้งมือจับและจัดใหตรงกับแมแบบบนประตู

เสียงที่ ไมปกติและจะไดยินชัดเจนข้ึนในเวลากลางคืนและเวลา
ที่เงียบสงบ เสียงเหลานี้ก็แสดงวา ตูเย็นของคุณทํางานได
ตามที่ควร รวมถึง:

• เสียงการทํางานของคอมเพรสเซอร
• เสียงลมจากมอเตอรพัดลมขนาดเล็ก
• เสียงการไหลของสารทําความเย็นซึ่งคลายกับ

เสียงน้ําเดือด
• เสียงที่ ไดยินในระหวางการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ และ
• เสียงคลิกกอนที่คอมเพรสเซอรจะเร่ิมทํางาน

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม คุณสามารถดูไดในคูมือแกไขปญหา
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  สิ่งสําคัญ
    สําหรับตูเย็นท่ีมีชองแชแข็งดานลาง (ท่ีชองแชแข็ง

อยูดานลางของชองอาหารสด):

ตรวจสอบใหแนใจวาลิ้นชักและชั้นวางในตูแชแข็งท้ังหมดถูกดัน
กลับใหสุดเพื-อปองกันไมใหประตูเปดคาง

  คําเตือน
   หลอดไฟ LED
    ตูเย็นของคุณติดตั้งหลอดไฟ LED ท่ีมีอายุการใชงาน

ยืนยาว ในสภาพการณที่ ไมปกติ หลอดไฟ LED 
อาจเกิดการขัดของได จึงควรใหตัวแทนบริการเปน
ผูตรวจสอบหลอดไฟ LED เพื-อหลีกเลี่ยงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น สําหรับขอมูลในการติดตอ โปรดดูหนา
รายการการรับประกัน

5.1 การถอดสวนประกอบตางๆ

ชองลิ้นชัก
การถอด (ชองลิ้นชักมาตรฐาน):

1.  นําอาหารออกจากชองล้ินชัก ในบางรุน คุณตองเอา
ชองสําหรับเก็บขวดออกดวย

2.  ถอดชองลิ้นชักออกโดยดึงไปขางหนา จากน้ันดึงขึ้น
และไปขางหนาอีกครั้ง

3.  สําหรับรุนประตูเดียวท่ีมีชองแชแข็งอยูดานบน ใหถอด
ชั้นวางชองลิ้นชักออกโดยการยกช้ันที่จับที่ดานลางซาย
และขวาของชั้นวาง และดึงช้ันวางไปขางหนา

ชั้นวางกระจก SpillSafe™
เมื-อตองการถอดช้ันวาง ใหคอยๆ ดึงชั้นวางไปขางหนา
จนกระทั่งพนแนวของชั้นวาง

เมื-อตองการใสกลับคืน ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีอะไรขวาง
การเคลื-อนที่ดานหลัง คอยๆ ดันชั้นวางเขาไปในตูและกลับเขา
ตําแหนงเดิม

ชองลิ้นชักจะติดตั้งตัวเลืJอนแบบเทเลสโคปค
การถอดชองล้ินชักเพื-อทําความสะอาด

1. นําอาหารออกจากชองล้ินชัก
2.  ถอดชองล้ินชักออกโดยการเลื-อนมาทางดานหนา 

และยกดานหนาของชองล้ินชักขึ้นเพื-อปลดออกจาก
ตัวเลื-อน เมื-อคุณถอดชองล้ินชักออกแลว ตองแนใจวา
ตัวเลื-อนถูกดันกลับเพื-อใหปดไดสนิท

ถาดน้ําแข็งแบบบิด
การติดตั้งตัวจายน้ําสําหรับถาดน้ําแข็งแบบบิดเขากับอีกดาน
ของชองแชแข็ง

หมายเหตุ: เฉพาะรุนติดตั้งดานบนเทานั้น
1.  ถอดชองใสน้ําแข็งและถาดทําน้ําแข็งออก หากชุดถาด

ทําน้ําแข็งติดกับกลองใสน้ําแข็ง ใหบีบถาดและชั้นวาง
เขาหากันเพื-อใหน้ําแข็งหลุดออกจากถาด

2.  กอนถอดกลองใสน้ําแข็ง อยาลืมปลดออกจากช้ันวาง
กระจกกอน มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายได

ที่จับ
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6. การทําความสะอาดตูเย็นของคุณ

คําเตือน
 กอนทําความสะอาด: ปดตูเย็นและถอดปลั๊กไฟออก
เพื-อปองกันไฟฟาดูด

ประตูและภายนอก (สีขาวและสีเงิน):
คุณควรทําความสะอาดประตูดวยน้ําสบูอุนๆ และผานุม

สเตนเลส:
ตูเย็นสเตนเลสของคุณผลิตจากสเตนเลสชนิดทนตอการเกิด
รอย สเตนเลสชนิดนี้มีการเคลือบปองกันขั้นสูงพิเศษซึ่งชวย
ลดรอยตางๆ ได เชน รอยนิ้วมือ และคราบน้ํา เพื-อใหตูเย็นของ
คุณดูใหมและสวยงามอยูเสมอ ควรใชผานุมชุบน้ําอุนผสมสบู
ทําความสะอาดเปนประจํา

คําเตือน
 หามใชน้ํายาทําความสะอาดสเตนเลส แผนขัด หรือน้ํายา
อื-นๆ ที่จะทําใหผิวเปนรอย ความเสยีหายที่เกิดกับตูเย็น
หลังจากการจัดสงจะไมถูกครอบคลุมโดยการรับประกัน

ภายใน
ทําความสะอาดภายในของตูเย็นของคุณเปนประจําดวยผานุม 
สบูออนๆ ที่ ไมมีกลิ่น และน้ําอุน เช็ดพื้นผิวใหแหงและถอดชิ้นสวน
ที่สามารถถอดได และหลีกเลี่ยงการทําใหตัวควบคุมเปยกน้ํา 
ใสชิ้นสวนที่สามารถถอดไดกลับ เสียบสายไฟและเปดสวิตช
กอนที่จะใสอาหาร

3.  ถอดรางเลื-อนตรงกลางดวยการปลดที่ดานหนา
ของชั้นวาง และถอดออกทางดานหลัง

4.  ติดตั้งรางเลื-อนกลับเขาไปที่ดานหลังของชั้นวางทาง
ดานขวา จากนั้นล็อคที่ดานหนา

5.  ติดตั้งกลองใสน้ําแข็งโดยการเลื-อนกลองเขาไปในราง
เลื-อนจนกระทั่งกลองใสน้ําแข็งล็อคเขากับชั้นวางที่
ดานหนา

6. ติดตั้งถาดใสน้ําแข็งและชองใสน้ําแข็งกลับเขาที่

คําเตือน
 เติมน้ําลงในถาดทําน้ําแข็งโดยใชน้ําดื-มเทานั้น

ยางที่ประตู
ดูแลใหยางประตูสะอาดอยูเสมอโดยการลางดวยผงซักฟอก
ออนๆ และน้ําอุน ตามดวยการเช็ดใหแหงจนทั่ว อาหารและ
เครื-องดื-มที่เหนียวอาจทําใหยางติดกับตูและฉีกขาดไดเมื-อคุณ
เปดประตู

หามใชน้ํารอน ตัวทําละลาย น้ํายาทําความสะอาดครัว สเปรย
ทําความสะอาด หรือใยขัด เพื-อทําความสะอาดตูเย็นของคุณ 
ผลิตภัณฑทําความสะอาดและผงซักฟอกหลายชนิดที่มีจําหนาย
ทั่วไปตามทองตลาดมีสวนผสมที่สรางความเสียหายแกตูเย็น
ของคุณ ใหเช็ดทําความสะอาดดวยผานุมชุบสบูออนๆ ที่ ไมมี
กลิ่นและน้ําอุนเทานั้น

คําเตือน
  เมื-อตองการทําความสะอาดชองลิ้นชักหรือชองแชแข็ง

ที่มีตัวเลื-อนแบบเทเลสโคปค ใหเช็ดดวยผาชุบน้ําหมาดๆ 
และน้ําสบูอุนๆ หามจุมฝาครอบในน้ําเนื-องจากจะมีผล
กับการทํางานของตัวเลื-อน

การถอดปลั๊กตูเย็นของคุณ
หากคุณถอดปลั๊กไฟตูเย็นของคุณเปนเวลานานๆ ทําตาม
ขั้นตอนเหลานี้เพื-อลดการเกิดเชื้อรา:

1. นําอาหารทั้งหมดออก
2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
3. ทําความสะอาดภายในตูเย็นใหทั่วและเช็ดใหแหง
4.  ตรวจดูใหแนใจวาประตูทั้งหมดแงมไวเล็กนอย

เพื-อใหอากาศถายเท

สอดลงในชองที่
ดานหลังของชั้นวาง

จากนั้นล็อคเขากับ
ดานหนาของชั้นวาง
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7. คําแนะนําในการเก็บอาหาร

 สิ่งสําคัญ
  กรุณาจําไววา ขอมูลนี้ ใชเพียงเพื-อเปนแนวทางเทานั้น เวลาในการเก็บรักษาที่แทจริงนั้นจะแตกตางออกไป ขึ้นอยูกับ

วิธีการใชตูเย็นของคุณ สภาพภูมิอากาศ และความสดของอาหารดวย

ประเภท ผลิตภัณฑ ตูเย็น ชองแชแข็ง เคล็ดลับในการเก็บ

เนื้อ ไสกรอกและเนื้อบด 1-2 วัน 2-3 เดือน เก็บและแชเนื้อสัตวไวที่บริเวณดานหลังของ
ตูเย็นซึ่งเปนบริเวณที่เย็นที่สุด
พลาสติกอาจทําใหเนื้อสัตวคายน้ําออกมา 
หากเก็บในตูเย็นมากกวาหนึ่งวัน
เนื้ออบอาจใชเวลานานถึง 48 ชั่วโมง
ในการละลายอยางเหมาะสม จึงควรยาย
เนื้ออบจากชองแชแข็งมาไวในตูเย็น 
2 วัน กอนใชงาน

เนื้อชิ้นและสเตก 3-4 วัน 4-6 เดือน

เนื้อตัดเย็น 3-5 วัน 4-6 เดือน

เนื้ออบ 3-5 วัน 12 เดือน

สัตวปก ไก 1-2 วัน 2 เดือน หากเนื้อสตัวปกมีกลิ่นหรือสีที่คุณไมแนใจ 
ควรทิ้งเนื้อสัตวนั้นไป
ไขไมเหมาะที่จะแชในชองแชแข็ง ไขที่แตก
เพียงเล็กนอยอาจเก็บแชแข็งไดประมาณ
สี่เดือน

ไกอบ 3-5 วัน 12 เดือน

ไข 6 สัปดาห ไมเหมาะ

อาหารทะเล ปลาทั้งตัวและ
เนื้อปลา

2-3 วัน 2 เดือน เก็บในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดหรือหอ
ดวยฟอยล

กุงมังกรและปู 1-2 วัน 2 เดือน

กุง 1-2 วัน 2 เดือน อยาแชแข็งกุงในน้ําเกลือ เพราะจะทําใหเนื้อกุง
สูญเสียความชื้น

ผลิตภัณฑนม นม 7-10 วัน ไมเหมาะ ถาหากนมมีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปหรือหาก
ไมแนใจ ทางที่ดีที่สุดควรนําไปทิ้ง
ชีสแข็งอาจเก็บไวไดนาน 2 สัปดาหจนถึง 
2 เดือน โดยขึ้นอยูกับชนิดของชีส

โยเกิรต 7-10 วัน ไมเหมาะ

ชีสแข็ง 2 สัปดาห - 
2 เดือน

2 เดือน 
(ขูดฝอยแลว)

ชีสนิ่ม 1-2 สัปดาห ไมเหมาะ

เนย 8 สัปดาห 12 เดือน

ผลไมและผัก ผักและผลไมทุกชนิดมีอายุในการเก็บรักษา
ตางกัน บางชนิดสามารถสดอยูไดไมกี่วัน 
เชน ถั่วฝก หรือบางชนิดสามารถสดอยูไดนาน
เปนเดือน อยางเชน หัวหอม

8-12 เดือน
หากแชแข็ง ใหตัด
หรือลวกเปนชิ้น
เล็กๆ

เก็บผักไวในชองลิ้นชักและหางจากชองลม
เพื-อหลีกเลี่ยงการเปนน้ําแข็ง

อยาลางผลไมและผักกอนการเก็บในตูเย็น 
เพราะจะทําใหเนาเสียไดงาย

อาหารเหลือ อาหารที่ทําในบาน 3-4 วัน 2-6 เดือน เก็บในภาชนะที่มีฝาปด

แชแข็งอาหารโดยแยกเปนสวนเล็กๆ 
เพื-อลดการทิ้งอาหาร
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8. การแกปญหา

ปญหา สิ่งที่ตองทํา

ตูเย็นอุนเกินไป • ปรับอุณหภูมิเปนคาที่เย็นขึ้น
• ตรวจดูใหแนใจวาปลอยใหอาหารเย็นลงกอนที่จะวางภายในตูเย็น
• ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาตูเย็นตามคําแนะนํา
• ตรวจดูใหแนใจวาไมมีสิ่งใดขวางระบบระบายความรอน
• ตรวจดูใหแนใจวาประตูไมไดเปดคางไว หรือเปดบอย

ตูแชแข็งอุนเกินไป • ปรับอุณหภูมิเปนคาที่เย็นขึ้น
• ตรวจดูใหแนใจวาปลอยใหอาหารเย็นลงกอนที่จะวางภายในตูเย็น
• ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาตูเย็นตามคําแนะนํา
• ตรวจดูใหแนใจวาไมมีสิ่งใดขวางระบบระบายความรอน
• ตรวจดูใหแนใจวาประตูไมไดเปดคางไว หรือเปดบอย

อาหารแข็งตัวกลายเปนน้ําแข็งในตูเย็น • ปรับอุณหภูมิเปนคาที่อุนขึ้น
•  ตรวจดูใหแนใจวาผักและผลไมถูกเก็บไวในชองลิ้นชัก ไมควรเก็บสิ่งของที่มีน้ําเปนสวน

ประกอบในปริมาณที่มากไวใกลกับชองระบายความรอน

ไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
อุณหภูมิได

• โปรดดูที่หัวขอ “การควบคุมอุณหภูมิ” และ “เกี่ยวกับหนาจอผูใช”
• ตรวจดูใหแนใจวาหนาจอผูใชอยู ในโหมด “awake” กอนที่จะปรับการตั้งคาอุณหภูมิ

ตูเย็นไมทํางานตามอุณหภูมิที่ตองการ
ในชองแชแข็ง/ชองแชเย็นสมัยใหมที่ ไมมีน้ําแข็งเกาะ อากาศเย็นจะไหลเวียนไปรอบๆ ชองตางๆ ผานชองระบายอากาศ โดยใชพัดลม
ที่มีประสิทธิภาพสูง

เสียงรบกวนจากตูเย็น
ตูเย็นใหมของคุณอาจทําใหเกิดเสียงที่ ไมมีในตูเย็นเครื-องเกาของคุณ เนื-องจากคุณไมคุนเคยกับเสียง คุณอาจกังวลเกี่ยวกับเสียง
เหลานี้ เสียงสวนใหญเปนเรื-องปกต ิพื้นผิวที่แข็ง เชน พื้น ฝาผนัง และตู อาจทําใหเสียงดูเหมือนวาดังขึ้นกวาความเปนจริง 
ภาพตอไปนี้อธิบายชนิดของเสียง และสิ่งที่ทําใหเกิดเสียง

ปญหา สิ่งที่ตองทํา

เสียงมอเตอร (คอมเพรสเซอร) ไมใชความผิดปกติแตอยางใด สิ่งนี้เปนอาการปกติ เนื-องจากตูเย็นใหมของคุณ
ใชคอมเพรสเซอรชนิดความเร็วสูงซึ่งจะเปดและปดระหวางการทํางาน

โปรดจําไววาคุณอาจรูสึกวาเสียงคอมเพรสเซอรดังขึ้นในชวงเริ่มตนของรอบการทํางาน
เมื-อเปดเครื-อง

เสียงมอเตอร (คอมเพรสเซอร) ตูเย็นชนิดนี้มีการติดตั้งคอมเพรสเซอรและพัดลมชนิดปรับความเร็วรอบได ในชวงเริ่มตน
การทํางานหรือในวันที่อากาศรอน คอมเพรสเซอรและพัดลมนี้จะทํางานที่ความเร็วสูง
เพื-อชวยใหระบายความรอนไดเร็วขึ้น เมื-อจําเปนตองระบายความรอนนอยลง 
คอมเพรสเซอรและพัดลมจะทํางานที่ความเร็วต่ําลง ดังนั้นจึงเปนเรื-องปกติที่ระดับเสียง
จะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการทํางาน

มีเสียงคลิกดังขึ้นกอนที่
คอมเพรสเซอรจะเริ่มทํางาน

ไมใชความผิดปกติแตอยางใด เนื-องจากตูเย็นใหมของคุณมีสวิตชควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติซึ่งทําหนาที่เปดและปดคอมเพรสเซอร
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การทํางานของชองลิ้นชัก

ปญหา สิ่งที่ตองทํา

เสียงการไหลของสารทําความเย็น
ในบางครั้งซึ่งคลายกับเสียงน้ําเดือด

ไมใชความผิดปกติแตอยางใด เมื-อสิ้นสุดรอบการทําความเย็นแตละรอบ คุณอาจไดยินเสียง
การไหลซึ่งเกิดจากสารทําความเย็นหมุนเวียนอยูภายในระบบทําความเย็น

ไมใชความผิดปกติแตอยางใด เนื-องจากตูเย็นใหมของคุณใชพัดลมประสิทธิภาพการทํางาน
สูงในการหมุนเวียนอากาศ ความเร็วและเสียงของพัดลมอาจเพิ่มขึ้นในระหวางชวงเวลา
ที่มีการใชงานหนัก หรือชวงที่อากาศรอน

เสียงรัวและเสียงอื-นๆ • ตรวจสอบใหแนใจวาตูเย็นอยู ในตําแหนงที่ ไดระดับและมั่นคง โปรดดูคูมือการติดตั้ง
•  ตรวจสอบบริเวณรอบๆ ตูเย็นเพื-อใหแนใจวาไมมีสิ่งใดสัมผัสหรือวางอยูที่ดานบน

ของตูเย็น
•  ตรวจสอบใหแนใจวาสิ่งของในตูเย็นไมไดวางอยู ในลักษณะที่ทําใหเกิดการสั่นสะเทือน

(เชน ขวดน้ํา)

ปญหา สิ่งที่ตองทํา

มีความชื้นสะสมอยูมากภายในชอง
ลิ้นชัก

อาจเกิดความชื้นขึ้นภายในชองลิ้นชัก 
ซึ่งไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใด

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดใสของเขาไปในชองลิ้นชักมากเกินไป
• ปรับปุมเลื-อนควบคุมความชื้นในชองลิ้นชัก

คณุไมสามารถถอดชองล้ินชักออกได • หากชองลิ้นชักกีดขวางชองวางของที่ประตู ใหถอดชองวางของที่ประตูออกกอน
• จัดวางตําแหนงตูเย็นใหสามารถเปดประตูตูเย็นไดจนสุด

สิ่งของในชองลิ้นชักแข็งตัวกลาย
เปนน้ําแข็ง

• ปรับอุณหภูมิเปนคาที่อุนขึ้น

การใชงานตูเย็น

ปญหา สิ่งที่ตองทํา

ตูเย็นไมทํางาน

เปนเรื-องปกติที่พัดลมของตูแชแข็ง
จะไมทํางานในชวงละลายน้ําแข็ง
อัตโนมัติ หรือเปนเวลาสั้นๆ 
หลังจากเปดเครื-อง

• ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟเสียบอยูกับเตาเสียบปลั๊ก และเปดไฟที่เตาเสียบ
• ตรวจดูใหแนใจวาตัวตัดวงจรไฟในบานไมตัดไฟ หรือฟวสไมไดขาด
• ตูเย็นอาจอยู ในโหมดละลายน้ําแข็ง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในครึ่งชั่วโมง

ดูเหมือนมอเตอรคอมเพรสเซอร
จะทํางานนานเกินไป

ที่อุณหภูมิหองปกติ มอเตอร
ควรจะทํางานอยูที่ประมาณ 40% 
ถึง 80% ของเวลาการทํางาน 
ดังนั้น ภายใตสภาวะอากาศที่อุนขึ้น 
คาดวามอเตอรจะทํางานบอยขึ้น

• ตรวจดูใหแนใจวาไมไดเปดประตูคางไว
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดใสอาหารปริมาณมากที่ยังอุนอยูเขาไปในตูเย็น
•  โปรดจําไววาตูเย็นจะทํางานมากกวาปกติหลังจากที่คุณเพิ่งติดตั้งหรือเมื-อเปลี่ยนแปลง

การตั้งคาอุณหภูมิ
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ปญหา สิ่งที่ตองทํา

คอมเพรสเซอรดูเหมือนจะทํางาน
นานเกินไป ตูเย็นน้ี ใชคอมเพรสเซอร
ชนิดปรับความเร็วรอบไดซึ่งถูก
ออกแบบมาใหสามารถทํางาน
ตอเนื-องไดเปนระยะเวลานาน ซ่ึงถือวา
เปนเรื-องปกติ

•  ในชวงเริ่มตนการทํางานหรือในวันที่อากาศรอน คอมเพรสเซอรและพัดลมชนิดปรับ
ความเร็วรอบไดนี้จะทํางานท่ีความเร็วสูงเพื-อชวยใหระบายความรอนไดเร็วขึ้น 
เมื-อจําเปนตองระบายความรอนนอยลง คอมเพรสเซอรและพัดลมจะทํางานที่ความเร็ว
ต่ําลง แตจะยังไมปดทํางาน ถือวาเปนเรื-องปกติ

•  มีเพียงครั้งเดียวเทาน้ันที่คอมเพรสเซอรและพัดลมจะหยุดทํางานคือในขณะท่ีตูเย็น
กําลังละลายน้ําแข็ง ซึ่งก็คือหนึ่งครั้งตอวันโดยประมาณ

ดานนอกของตูเย็นอุนหรือรอน
จนแตะไมได

สิ่งนี้ถือเปนเรื-องปกติเนื-องจาก 
ตูเย็นถายโอนความรอนจากภายใน
สูแผงดานนอก และตัวคั่นระหวาง
ประตู

•  ตรวจดูใหแนใจวาตูเย็นมีระยะหางภายนอกตามท่ีแนะนําในหัวขอ “การติดตั้งตูเย็นใหม
ของคุณ”

•  ภายนอกตูจะอุนกวาในวันที่รอนซึ่งอาจรูสึกวารอนจนแตะไมไดเนื-องจากตูเย็นทํางาน
หนักขึ้น

หนาจอผูใชไมตอบสนอง

เพื-อใหแนใจวาคาติดตั้งไมถูก เปลี่ยน
โดยไมตั้งใจ หนาจอผูใชจะเขาสูโหมด 
sleep เมื-อไมไดใชงาน กดปุมใดก็ได
เพื-อเรียกใชงานหนาจอผูใช

• ตรวจสอบวาหนาจอผูใชอยู ในโหมด awake โปรดดูที่หัวขอ “เก่ียวกับหนาจอผูใช”
• ตรวจสอบหนาจอผูใชไมไดถูกล็อค โปรดดูที่หัวขอ “เก่ียวกับหนาจอผูใช”
•  หากหนาจอผูใชคาง ใหปดไฟตูเย็นเปนเวลา 5 นาที เพื-อลางหนวยความจํา 

จากน้ันเปดไฟอีกครั้ง
•  ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอผูใชไมไดอยู ในโหมด Sabbath โปรดดูคําแนะนําในการ

ควบคุม (รุนทํานํ้าแข็งและนํ้าเย็นเทานั้น)

เสียงสัญญาณเตือนดัง • ตรวจสอบวาประตูทุกบานปดสนิทแลว
•  ตรวจดูวาสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงเกินไปไมไดเปดทํางานเนื-องจากใสอาหาร

ที่ยังรอนอยูเขาไปในชองแชแข็ง
• ตรวจสอบวาตัวต้ังเวลาแชเครื-องดื-มสิ้นสุดลงแลว โปรดดูคําแนะนําในการควบคุม

มีน้ําแข็งเกาะ • ตรวจสอบวาประตูทุกบานปดสนิทแลว
• ตรวจดูใหแนใจวาประตูไมถูกเปดบอยเกินไป
• ตรวจดูใหแนใจวาไมมีสิ่งใดวางขวางระบบระบายอากาศ
• ตรวจดูใหแนใจวาซีลสะอาดและไมมีอะไรขวาง

กลิ่น • อาจตองทําความสะอาดภายในตูเย็น โปรดดูที่คําแนะนําในการทําความสะอาด
•  ตรวจดูใหแนใจวาอาหารถูกเก็บอยางเหมาะสม เนื-องจากอาหารภาชนะ และการหอ

อาหารบางอยางอาจทําใหเกิดกลิ่นได
• ตรวจดูวามีอาหารท่ีบูดหรือดูผิดปกติหรือไม

ไฟสองสวางไมทํางาน

ไฟ LED ถูกออกแบบมาใหคอยๆ 
สวางขึ้น ไฟ LED ถูกออกแบบมา
ใหหรี่โดยอัตโนมัติหากเปดประตูคาง
ไวนานกวา 5 นาที และจะดับหากประตู
เปดคางไวนานกวา 7 นาที การปด
ประตูจะรีเซ็ตตัวจับเวลานี้

• ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟเสียบอยูกับเตาเสียบปลั๊ก และเปดไฟที่เตาเสียบ
• ตรวจดูใหแนใจวาตัวตัดวงจรไฟในบานไมตัดไฟ หรือฟวสไมไดขาด
•  ตรวจสอบใหแนใจวาหนาจอผูใชไมไดอยู ในโหมด Sabbath โปรดดูคําแนะนํา

ในการควบคุม
•  อานหัวขอคุณสมบัติของตูเย็นเพื-อตรวจสอบการกําหนดคาไฟสองสวางสําหรับ

รุนผลิตภัณฑของคุณ
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การทํางานของประตู

ปญหา สิ่งที่ตองทํา

ประตูชองแชแข็งเปดออก •  สิ่งนี้เปนอาการปกติ คุณเพียงแคปดใหสนิทอีกครั้ง อาการนี้จะเกิดขึ้นเมื-อปดประตู
ตูเย็นเร็วเกินไป

•  หากประตูชองแชแข็งไมปดเอง คุณจะตองเอียงตูเย็นไปทางดานหลังอีกเล็กนอย
โปรดดูที่หัวขอ “การติดตั้งตูเย็นใหมของคุณ”

ประตูไมปดเอง •  ตรวจสอบวาตูเย็นของคุณมีบานพับแบบปดไดเองหรือไม เนื-องจากบานพับชนิดนี้
จะมีเฉพาะบางรุนเทานั้น

•  คุณจะตองเอียงตูเย็นไปทางดานหลังอีกเล็กนอย โปรดดูที่หัวขอ “การติดตั้งตูเย็น
ใหมของคุณ”

ประตูปดไมสนิท •  ตรวจดูวาไมมีสิ่งใดกีดขวางประตูทําใหไมสามารถปดได เชน สิ่งของในตูเย็น
หรือสิ่งของตางๆ ที่วางอยู ใกลกับตูเย็น

•  ตรวจดูวาชองลิ้นชัก / ชองแชแข็งปดสนิทหรือไม ใหจัดวางสิ่งของเหลานั้นใหม
โดยอางอิงจากหัวขอ “การใชงานตูเย็นของคุณ”

• ตรวจดูใหแนใจวาตูเย็นถูกตั้งคาตามคําแนะนํา

ประตูเปดและปดยาก •  หากประตูเปดออกไดยากหลังจากที่เพิ่งปด นั่นเปนเพราะเกิดแรงดันที่เทากัน
คุณจะสามารถเปดประตูไดตามปกติอีกครั้งหลังจากผานไปสองถึงสามนาที

หากจําเปนตองขอรับบริการ
หากคุณพบปญหาและทําตามวิธีการขางตนแลวแตไมสามารถแกปญหาได กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซที่ ใกลที่สุด
หรือตัวแทนจําหนายที่ขายตูเย็นใหกับคุณ พรอมแจงหมายเลขรุนซึ่งไดแก เลข PNC 9 หลัก และหมายเลขซีเรียล 8 หลัก โดยจะระบุอยู
บนแผนแสดงขอมูลภายในตูเย็น
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9. เสียงรบกวนจากตูเย็น

เสียงรบกวนจากตูเย็น
ตูเย็นใหมของคุณอาจมีเสียงที่ ไมเกิดขึ้นในตูเย็นเครื-องเกาของคุณ เนื-องจากคุณไมคุนเคยกับเสียง คุณอาจกังวลเกี่ยวกับ
เสียงเหลานี้ เสียงสวนใหญเปนเรื-องปกติ พื้นผิวที่แข็ง เชน พื้น ฝาผนัง และตู อาจทําใหเสียงดูเหมือนวาดังขึ้นกวาความ
เปนจริง ภาพตอไปนี้อธิบายชนิดของเสียง และส่ิงที่ทําใหเกิดเสียง
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