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กอ่นตดิตัง้และใชง้านตูเ้ย็น โปรดอา่นค�าแนะน�าทีใ่หม้าอยา่งละเอยีด ผู ้
ผลติไมรั่บผดิชอบหากตดิตัง้และใชง้านอยา่งไมถ่กูตอ้ง ท�าใหเ้กดิการบาด
เจ็บและความเสยีหาย โปรดเกบ็ค�าแนะน�านีไ้วก้บัตูเ้ย็นตลอดเวลาเพือ่
อา้งองิในอนาคต

ความปลอดภยัส�าหรบัเด็กและผูท้ ีม่คีวามเสีย่ง
• เด็กอาย ุ8 ขวบขึน้ไปและผูบ้กพรอ่งทางกายภาพ ความรูส้กึ หรอืทาง

จติใจ หรอืขาดประสบการณแ์ละความรูส้ามารถใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้านีไ้ด ้
หากไดรั้บการดแูลหรอืค�าแนะน�าเกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟ้านี้
ดว้ยวธิทีีป่ลอดภยั และเขา้ใจถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้

• อยา่ปลอ่ยใหเ้ด็กเลน่ตูเ้ย็น
• ไมค่วรใหเ้ด็กท�าความสะอาดและบ�ารงุรักษาโดยไมม่ผีูใ้หญด่แูล
• น�าบรรจภุณัฑท์ัง้หมดออกหา่งจากเด็ก ๆ

ความปลอดภยัท ัว่ไป
• ตูเ้ย็นนีอ้อกแบบมาเพือ่ใชใ้นครัวเรอืนและการใชง้านคลา้ยกนั เชน่:

 - บา้นไร ่บรเิวณครัวพนักงานในรา้น ส�านักงาน และสภาพแวดลอ้มการ
ท�างานแบบอืน่ ๆ

 - โดยลกูคา้ของโรงแรม โมเต็ล ทีพั่กพรอ้มอาหารเชา้ และสภาพ
แวดลอ้มการพักอาศยัแบบอืน่

 - การใชง้านบรกิารจัดเลีย้งและแบบคลา้ยกนัทีไ่มใ่ชก่ารขายปลกี
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• ตูเ้ย็นประเภทนีม้กีารใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในสถานทีต่า่ง ๆ เชน่โรงแรม
ส�านักงาน หอพักนักศกึษา และบา้น โดยสว่นใหญจ่ะเหมาะสมกบัการ
แชเ่ย็นและถนอมอาหาร เชน่ผลไมแ้ละเครือ่งดืม่ มขีอ้ดทีีข่นาดเล็ก น�้า
หนักเบา ประหยดัไฟฟ้า และใชง้านงา่ย

• ในบรเิวณที�ตดิตั �งตูเ้ย็นและผนังโดยรอบ
ตอ้งใหม้กีารถา่ยเทของอากาศที�ด ีและปราศจากสิ�งกดีขวาง

• หา้มใชเ้ครื�องมอืหรอือปุกรณใ์ดๆเพื�อเรง่การละลายนํ�าแข็งนอกเหนอืไป
จากที�ผูผ้ลติแนะนําไว ้้

• หา้มทําใหร้ะบบทําความเย็นเสยีหาย
• หา้มนําเครื�องใชไ้ฟฟ้าอื�นใดที�ผูทํ้าไมไ่ดแ้นะนํามาใชใ้นชอิงเก็บอาหาร้

• อยา่ใชส้เปรยน์�้าหรอืไอน�้าในการท�าความสะอาดตูเ้ย็นนี้
• ท�าความสะอาดตูเ้ย็นนีด้ว้ยผา้นุ่มบดิพอหมาด โปรดใชน้�้ายาท�าความ

สะอาดทีม่ฤีทธิเ์ป็นกลาง อยา่ใชผ้ลติภณัฑส์�าหรับขดั แผน่ขดัท�าความ
สะอาด สารท�าละลาย หรอืวตัถโุลหะ

• อยา่เกบ็สารทีร่ะเบดิได ้เชน่กระป๋องสเปรยท์ีม่สีารผลกัดนัทีต่ดิไฟไดไ้ว
้ในตูเ้ย็นนี้

• หากสายไฟทีจั่ดใหเ้กดิความเสยีหาย ตอ้งตดิตอ่ใหผู้ผ้ลติ ศนูยบ์รกิารที่
ไดรั้บอนุญาต หรอืผูท้ีม่คีณุสมบตัคิลา้ยกนัมาเปลีย่นให ้เพือ่หลกีเลีย่ง
อนัตราย

การตดิต ัง้

 • น�าบรรจภุณัฑอ์อกใหห้มด
 • อยา่ตดิตัง้หรอืใชง้านตูเ้ย็นทีม่คีวามเสยีหาย
 • อยา่เอยีงตูเ้ย็นใหเ้กนิกวา่ 45° จากต�าแหน่งตัง้ตรง

ในขณะเคลือ่นยา้ย
 • โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าในการตดิตัง้ทีส่ง่ใหพ้รอ้ม

กบัตูเ้ย็นนี้
 • โปรดใชค้วามระมดัระวงัในขณะเคลือ่นยา้ยตูเ้ย็นนี้

เนือ่งจากมนี�้าหนักมาก โปรดสวมถงุมอืนริภยัไวเ้สมอ
 • ควรตรวจสอบวา่รอบตูเ้ย็นนีม้อีากาศถา่ยเทไดด้ี
 • โปรดรออยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมงกอ่นเสยีบปลั๊กตูเ้ย็นนี้

เขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ เพือ่ปลอ่ยใหน้�้ามนัไหลกลบัเขา้
สูค่อมเพรสเซอร ์ซึง่เป็นเรือ่งจ�าเป็นหากตอ้งกลบั
ดา้นประต ูและตอ้งวางตูเ้ย็นนีล้งกบัพืน้

 • อยา่ตดิตัง้ตูเ้ย็นนีไ้วใ้กลก้บัเครือ่งท�าความรอ้นหรอืหมอ้
หงุขา้ว เตา หรอืตะแกรงบนเตา

 • ดา้นหลงัของตูเ้ย็นตอ้งอยูใ่กลผ้นัง
 • อยา่ตดิตัง้ตูเ้ย็นนีใ้นทีซ่ ึง่มแีสงแดดสอ่งถงึ
 • อยา่ตดิตัง้ตูเ้ย็นนีใ้นพืน้ทีซ่ ึง่ชืน้หรอืเย็นเกนิไป เชน่

สว่นกอ่สรา้งขยาย โรงจอดรถ หรอืหอ้งเกบ็ไวน์
 • เมือ่คณุตอ้งยา้ยตูเ้ย็นนี ้ควรยกทีข่อบดา้นหนา้เพือ่

หลกีเลีย่งการครดูกบัพืน้

การเชือ่มตอ่ไฟฟ้า

 ค�าเตอืน! เสีย่งตอ่ไฟไหมแ้ละไฟฟ้าชอ็ต

 • ตูเ้ย็นนีต้อ้งเดนิสายดนิ
 • ควรใหช้า่งไฟฟ้าทีม่คีวามช�านาญเป็นผูเ้ชือ่มตอ่

ไฟฟ้าทัง้หมด

ค�าแนะน�าเพือ่ความปลอดภยั
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 • ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูเกีย่วกบัไฟฟ้าบนป้าย
แสดงขอ้มลูทางเทคนคิตรงกบัแหลง่จา่ยไฟ หากไม่
ตรง ควรตดิตอ่ชา่งไฟฟ้า

 • ควรใชเ้ตา้รับไฟฟ้าแบบกนักระแทกทีต่ดิตัง้อยา่งถกู
ตอ้งเสมอ

 • อยา่ใชอ้ะแดปเตอรส์�าหรับตอ่หลายปลั๊ก รวมถงึปลั๊ก
พว่ง

 • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมท่�าใหส้ว่นประกอบไฟฟ้า
เสยีหาย (เชน่ ปลั๊กไฟหลกั สายไฟหลกั และ
คอมเพรสเซอร)์ ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาต
หรอืชา่งไฟฟ้าเพือ่ใหเ้ปลีย่นสว่นประกอบไฟฟ้า

 • สายไฟหลกัตอ้งอยูใ่นระดบัต�า่กวา่ปลั๊กไฟหลกั
 • เสยีบปลั๊กไฟหลกัเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหลกัเมือ่ตดิตัง้

เสร็จสิน้แลว้เทา่นัน้
 • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สามารถหยบิถงึปลั๊กไฟหลกัได ้

หลงัจากตดิตัง้
 • อยา่ถอดปลั๊กตูเ้ย็นโดยดงึทีส่ายไฟหลกั ควรดงึทีต่วั

ปลั๊กหลกัเสมอ

ใช้

 ค�าเตอืน! เสีย่งตอ่การบาดเจ็บ ไฟลวก ไฟฟ้าชอ็ต 
และไฟไหม ้

 • พืน้ผวิของคอมเพรสเซอรร์อ้นขึน้: พืน้ผวิของ
คอมเพรสเซอรอ์าจรอ้นขึน้ภายใตก้ารใชง้านปกต ิ
อยา่สมัผัสดว้ยมอืเปลา่ 

 • อยา่เปลีย่นขอ้มลูจ�าเพาะของตูเ้ย็นนี้
 • อยา่วางตูเ้ย็นตา่ง ๆ (เชน่ เครือ่งท�าไอศครมี) ไวใ้นตู ้

เย็นนี ้นอกเสยีจากวา่ผูผ้ลติระบไุวว้า่ท�าได ้
 • โปรดระมดัระวงัอยา่ท�าใหว้งจรสารท�าความเย็นเกดิ

ความเสยีหาย เนือ่งจากมไีอโซบวิเทน (R600a) 
แกซ๊ธรรมชาตทิีเ่ขา้กนัไดก้บัสภาพแวดลอ้มในระดบั
สงู แกซ๊นีต้ดิไฟได ้

 • หากเกดิความเสยีหายขึน้กบัวงจรสารท�าความเย็น 
ควรตรวจสอบวา่ไมม่เีปลวไฟและแหลง่ประกายไฟใน
หอ้งนัน้ ถา่ยเทอากาศในหอ้ง

 • อยา่น�าสิง่ของทีม่คีวามรอ้นไปสมัผัสกบัชิน้สว่น
พลาสตกิของตูเ้ย็นนี้

 • อยา่วางเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอลใ์นชอ่งแชแ่ข็ง 
เนือ่งจากจะเกดิแรงดนัในขวดเครือ่งดืม่

 • อยา่เกบ็แกซ๊และของเหลวทีต่ดิไฟไดไ้วใ้นตูเ้ย็นนี้
 • อยา่วางผลติภณัฑท์ีต่ดิไฟไดห้รอืสิง่ของซึง่เปียกชุม่

ดว้ยผลติภณัฑท์ีต่ดิไฟไดไ้วใ้น ใกล ้หรอืบนตูเ้ย็นนี้
 • อยา่สมัผัสคอมเพรสเซอรห์รอืคอนเดนเซอร ์

เนือ่งจากมคีวามรอ้น
 • อยา่สมัผัสหรอืน�าสิง่ของออกจากชอ่งแชแ่ข็ง หาก

มอืคณุเปียกหรอืชืน้
 • อยา่แชแ่ข็งอาหารซ�้าอกี ถา้หากน�ามาละลายแลว้
 • ควรปฏบิตัติามค�าแนะน�าในการเกบ็บนบรรจภุณัฑ์

ของอาหารแชแ่ข็ง 

การดแูลและท�าความสะอาด

 ค�าเตอืน! เนือ่งจากมคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บและ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอาจเสยีหาย

 • กอ่นบ�ารงุรักษา ควรปิดตูเ้ย็นนีแ้ละถอดปลั๊กไฟหลกั
ออกจากเตา้รับไฟฟ้า

 • ตูเ้ย็นนีม้สีารไฮโดรคารบ์อนอยูใ่นหน่วยท�าความเย็น 
ผูไ้ดรั้บอนุมตัเิทา่นัน้จงึสามารถบ�ารงุรักษาและรชีารจ์
หน่วยนี้

 • ควรตรวจสอบชอ่งระบายน�้าของตูเ้ย็นนีเ้ป็นประจ�า 
และท�าความสะอาดหากจ�าเป็น หากชอ่งระบายน�้า
ถกูปิดกัน้ น�้าทีเ่กดิจากการละลายน�้าแข็งจะสะสมอยู่
ใตตู้เ้ย็น

การก�าจดั

 ค�าเตอืน! เสีย่งตอ่การบาดเจ็บหรอืขาดอากาศ
หายใจ

 • ถอดปลั๊กตูเ้ย็นออกจากแหลง่จา่ยไฟ
 • ตดัสายไฟหลกัแลว้ก�าจัดไป
 • ถอดประตอูอกเพือ่ป้องกนัเด็กและสตัวเ์ลีย้งถกูขงั

อยูใ่นตูเ้ย็น
 • วงจรสารท�าความเย็นและวสัดหุุม้ฉนวนของตูเ้ย็นนี้

เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
 • โฟมทีเ่ป็นฉนวนมแีกซ๊ตดิไฟไดบ้รรจอุยู ่หากตอ้งการ

ขอ้มลูเกีย่วกบัการก�าจัดตูเ้ย็นอยา่งถกูวธิ ีควรตดิตอ่
เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล

 • อยา่ท�าใหช้ ิน้สว่นหน่วยท�าความเย็นทีอ่ยูใ่กลก้บัตวั
แลกเปลีย่นความรอ้นเสยีหาย
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 ค�าเตอืน! โปรดดทูีบ่ทความปลอดภยั

การวางต�าแหนง่

 • อยา่ตดิตัง้ไวใ้นทีซ่ ึง่มอีณุหภมูสิงูหรอืความชืน้สงู 
เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย ความชืน้ และสนมิ

 • ควรตดิตัง้ตูเ้ย็นนีใ้นอาคารทีม่กีารระบายอากาศดี
และแหง้ ซึง่อณุหภมูริอบขา้งใกลเ้คยีงกบัประเภท
อณุหภมูทิีแ่สดงไวบ้นป้ายแสดงขอ้มลูทางเทคนคิ
ของตูเ้ย็น:

ประเภทอณุหภมูิ อณุหภมูริอบขา้ง

SN +10°C ถงึ +32°C

N +16°C ถงึ +32°C

ST +16°C ถงึ +38°C

T +18°C ถงึ +43°C

 อาจเกดิปัญหาการใชง้านบางอยา่งขึน้ในบางประเภท
และรุน่ เมือ่ใชง้านนอกเหนอืจากชว่งอณุหภมูนิี ้
สามารถรับประกนัวา่การใชง้านถกูตอ้งไดเ้ฉพาะเมือ่
อยูใ่นชว่งอณุหภมูทิีร่ะบเุทา่นัน้ หากคณุมขีอ้สงสยั
เกีย่วกบัต�าแหน่งตดิตัง้ตูเ้ย็นนี ้โปรดตดิตอ่ไดท้ีผู่ข้าย

ต�าแหนง่

เพือ่ใหม้ัน่ใจในประสทิธภิาพสงูสดุ โปรดตดิตัง้ตูเ้ย็นให ้
หา่งจากแหลง่ความรอ้น เชน่เครือ่งท�าความรอ้น หมอ้ตม้ 
และแสงแดดเป็นตน้.. โปรดตรวจสอบวา่มอีากาศไหล
เวยีนสะดวกบรเิวณดา้นหลงัของตูเ้ย็น

 ขอ้ควรระวงั! เพือ่รับประกนัการใชง้านทีถ่กูตอ้งใน
อณุหภมูริอบขา้งสงูกวา่ 38°C ขอแนะน�าใหเ้วน้ชอ่ง
วา่ง 30 มม. ระหวา่งดา้นขา้งของตูเ้ย็นกบัเฟอรน์เิจอร์
ทีอ่ยูร่อบขา้ง

การเชือ่มตอ่ไฟฟ้า

กอ่นเสยีบปลั๊ก โปรดตรวจสอบวา่แรงดนัไฟฟ้าและความถี่
ทีแ่สดงอยูบ่นป้ายแสดงขอ้มลูทางเทคนคิตรงกบัแหลง่
จา่ยไฟของบา้นคณุ อยา่ใชป้ลั๊กพว่ง ตูเ้ย็นนีต้อ้งเดนิ
สายดนิ สายและปลั๊กไฟมใีหพ้รอ้มกบัสายดนิเพือ่ความ
ปลอดภยั หากเตา้รับไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟไมม่สีายดนิ 
ควรเชือ่มตอ่ตูเ้ย็นเขา้กบัสายดนิแยก เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบักระแสไฟฟ้า สามารถปรกึษาชา่งไฟ
ฟ้าได ้

ผูผ้ลติปฏเิสธความรับผดิชอบทัง้ปวงหากขอ้ควรระวงัเพือ่
ความปลอดภยัขา้งตน้ไมม่กีารน�าไปปฏบิตั ิ
ตูเ้ย็นนีเ้ป็นไปตาม E.E.C. Directives

การตดิต ัง้
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1 ช้ันวางอาหาร
2 ช่องแช่แข็ง
3 ป ่ ุมควบคุมอุณหภูมิ

4 ช่องใส่กระป๋  อง
5 ช่องใส่ขวด
6 ถาดรองน�้าละลายจากช่องแช่แข็ง 
7 ปายแสดงข ้อมูลทางเทคนิค

ค�าอธบิายของผลติภณัฑ์

บรเิวณทีเ่ย็นปาน

กลาง

บรเิวณทีเ่ย็นทีส่ดุ

ควรอา่นค�าแนะน�าเพือ่การใชง้านอยา่งละเอยีดกอ่นใชตู้ ้
เย็นนี้

การเปิดเครือ่ง

เสยีบปลั๊กเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า หมนุปุ่ มควบคมุอณุหภมูิ
ตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้คา่ไวท้ีก่ลาง
เมือ่เปิดใชตู้เ้ย็นเป็นครัง้แรก ใหเ้ปิดเครือ่งโดยไมใ่ส่
อาหารจนกวา่ตูเ้ย็นจะหยดุทีอ่ณุหภมูติามตอ้งการโดย
อตัโนมตั ิปกตจิะใชเ้วลา 2 หรอื 3 ชัว่โมง จากนัน้ตัง้คา่เท
อรโ์มสะแตตตามทีต่อ้งการ แลว้วางอาหารไวใ้นตูเ้ย็น

การปิดเครือ่ง

ในการปิดเครือ่ง หมนุปุ่ มควบคมุอณุหภมูไิปทีต่�าแหน่ง 
“OFF”

การควบคมุอณุหภมู ิ

อณุหภมูไิดรั้บการควบคมุโดยอตัโนมตั ิในการใชง้านตู ้
เย็น โปรดด�าเนนิการดงันี:้

 • หมนุปุ่ มควบคมุอณุหภมูไิปทีค่า่ต�า่กวา่เพือ่ใหไ้ด ้
ความเย็นนอ้ยทีส่ดุ

 • หมนุปุ่ มควบคมุอณุหภมูไิปทีค่า่สงูกวา่เพือ่ใหไ้ด ้
ความเย็นมากทีส่ดุ

โดยทัว่ไปการตัง้คา่ทีก่ลางจะเหมาะสมทีส่ดุ

อยา่งไรกต็าม ควรเลอืกตัง้คา่ใหค้งที ่โปรดระลกึไวว้า่
อณุหภมูภิายในตูเ้ย็นขึน้อยูก่บั:

การใชง้าน

1 2 3 4 5

6 7
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 • อณุหภมูหิอ้ง
 • เปิดประตบูอ่ยครัง้เพยีงใด
 • จ�านวนอาหารทีเ่กบ็ไว ้
 • ต�าแหน่งของตูเ้ย็น

สิง่ส�าคญั! หากอณุหภมูริอบขา้งสงูหรอืตูเ้ย็นมอีาหาร
อยูเ่ต็ม และตูเ้ย็นถกูตัง้อณุหภมูไิวท้ีต่�า่สดุ อาจเกดิการ
ท�างานตอ่เนือ่งท�าใหม้นี�้าแข็งเกาะตวัอยูท่ีผ่นังดา้นหลงั 
ในกรณีนีต้อ้งตัง้คา่ทีแ่ป้นควบคมุใหอ้ณุหภมูสิงูขึน้เพือ่ให ้
น�้าแข็งละลายโดยอตัโนมตั ิและลดการใชพ้ลงังาน

การท�าความสะอาดภายในเครือ่ง

กอ่นใชตู้เ้ย็นครัง้แรก ควรลา้งภายในและอปุกรณเ์สรมิ
ภายในทัง้หมดดว้ยน�้าอุน่และสบูท่ีม่ฤีทธิเ์ป็นกลาง เพือ่
ขจัดกลิน่ใหมข่องผลติภณัฑ ์จากนัน้ท�าใหแ้หง้อยา่งทัว่ถงึ

สิง่ส�าคญั! อยา่ใชน้�้ายาท�าความสะอาดหรอืผงขดั 
เนือ่งจากท�าความเสยีหายได ้

ใชง้านคร ัง้แรก

อปุกรณเ์สรมิ

ถาดรองน�้าละลายจากชอ่งแชแ่ข็ง

ละลายน�้าแข็งทีช่อ่งแชแ่ข็งเมือ่ชัน้น�้าแข็งบนพืน้ผวิของ
ตวัท�าระเหยหนาถงึ 3 หรอื 4 มม. ขณะละลายน�้าแข็ง
ควรน�าอาหารออกทัง้หมด แลว้ตัง้คา่เทอรโ์มสะแตตที่
ต�าแหน่ง “OFF” วางถาดรองน�้าหยดไวใ้ตต้วัท�าระเหยเพือ่
รับน�้าทีล่ะลาย หลงัจากน�้าแข็งละลายหมด น�าน�้าทีล่ะลาย
ไปทิง้แลว้ท�าใหภ้ายในตูเ้ย็นแหง้ ตูเ้ย็นอาจรสีตารท์ได ้
โดยการหมนุเทอรโ์มสะแตตไปทีค่า่ทีต่อ้งการ

การใชง้านประจ�าวนั
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เสยีงในขณะใชง้านทีเ่ป็นปกติ

เสยีงตอ่ไปนีเ้กดิขึน้เป็นปกตขิณะใชง้าน:

 • เสยีงน�้าไหลในทอ่และเสยีงฟองอากาศเบา ๆ จากขด
ทอ่เมือ่ป๊ัมสารท�าความเย็น

 • เสยีงหึง่ ๆ และเสยีงเป็นจังหวะจากคอมเพรสเซอร์
เมือ่ป๊ัมสารท�าความเย็น

 • เสยีงแตกจากภายในเครือ่งเกดิขึน้จากการขยาย
ตวัจากความรอ้น (เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ปกตแิละไมเ่ป็น
อนัตราย)

 • เสยีงคลกิเบา ๆ จากปุ่ มควบคมุอณุหภมูเิมือ่
คอมเพรสเซอรเ์ปิดหรอืปิดการท�างาน

ค�าแนะน�าเพือ่ประหยดัพลงังาน

 • อยา่เปิดประตบูอ่ยเกนิไปหรอืเปิดทิง้ไวน้านเกนิความ
จ�าเป็น

 • หากอณุหภมูริอบขา้งสงูและปุ่ มควบคมุอณุหภมูถิกูตัง้
ทีอ่ณุหภมูติ�า่และตูเ้ย็นมอีาหารเต็ม คอมเพรสเซอร์
อาจท�างานตอ่เนือ่ง ท�าใหเ้กดิน�้าแข็งขึน้บนตวัท�า
ระเหย หากเกดิเชน่นีข้ ึน้ ตัง้อณุหภมูใิหส้งูขึน้เพือ่ให ้
น�้าแข็งละลายโดยอตัโนมตั ิและเป็นการประหยดัการ
ใชไ้ฟฟ้า

ค�าแนะน�าส�าหรบัการแชอ่าหารสด

เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ:

 • อยา่แชอ่าหารอุน่หรอืของเหลวทีก่�าลงัระเหยไวใ้น
ตูเ้ย็น

 • ปิดฝาหรอืหอ่อาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากอาหาร
นัน้มกีลิน่แรง

 • วางต�าแหน่งอาหารใหล้มไหลผา่นไดส้ะดวก

ค�าแนะน�าส�าหรบัการแชอ่าหาร

ค�าแนะน�าทีม่ปีระโยชน:์

 • เนือ้ (ทกุประเภท): หอ่ไวใ้นถงุโพลเีทนแลว้วางบน
ชัน้แกว้เหนอืชอ่งแชผั่ก

 • เพือ่ความปลอดภยั ควรแชด่ว้ยวธินีีเ้พยีงหนึง่หรอื
สองวนัเทา่นัน้

 • อาหารทีป่รงุแลว้ อาหารจานเย็น ฯลฯ..: ควรปิดฝา
และสามารถวางไวท้ีช่ัน้ใดกไ็ด ้

 • ผลไมแ้ละผัก: ควรท�าความสะอาดอยา่งทัว่ถงึ แลว้
วางไวใ้นชอ่งพเิศษส�าหรับแชผั่ก

 • เนยและเนยแข็ง: ควรวางไวใ้นภาชนะพเิศษกนั
อากาศ หรอืหอ่ดว้ยอลมูเินยีมฟอยลห์รอืถงุโพลเีทน
เพือ่แยกอากาศออกใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้

 • ขวด: ตอ้งปิดฝาขวดและควรวางไวท้ีช่อ่งใสข่วดที่
ประต ูหรอื (หากม)ี ทีร่าววางขวด

 • กลว้ย มนัฝร่ัง หอมใหญ ่และกระเทยีม หากไมไ่ด ้
แพ็ค ตอ้งไมเ่กบ็ไวใ้นตูเ้ย็น

ขอ้ควรระวงัส�าหรบัการใชง้าน 

 • ยิง่ใสอ่าหารหรอืยิง่เปิดฝาตูเ้ย็นไวน้าน กจ็ะยิง่ใช ้
พลงังานไฟฟ้ามากขึน้ ซึง่อาจท�าใหเ้ครือ่งช�ารดุได ้

 • ไมค่วรวางวตัถทุีม่นี�้าหนักมากเกนิไป สิง่แหลมคม
หรอืสารกดักรอ่นไวบ้นหลงัตูเ้ย็น

 • เสยีบปลั๊กไฟอกีครัง้โดยรอไมต่�า่กวา่สบินาที
 • อยา่แชข่วดเครือ่งดืม่ไวใ้นชอ่งแชแ่ข็ง เพือ่ป้องกนั

การแตกและท�าใหตู้เ้ย็นเสยีหาย
 • เปิดประตใูหน้อ้ยครัง้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าไดใ้นขณะ

ไฟฟ้าดบั
 • ขณะละลายน�้าแข็ง อยา่ใชว้ตัถมุคีมหรอืโลหะขดูน�้า

แข็งทีพ่ืน้ผวิของตวัท�าระเหย เนือ่งจากจะท�าใหต้วัท�า
ระเหยเสยีหาย

 • อยา่สมัผัสอาหารและภาชนะในชอ่งแชแ่ข็งในขณะที่
มอืเปียก เพือ่ป้องกนัการถกูน�้าแข็งกดั

ค�าแนะน�าและเคล็ดลบั

 ค�าเตอืน! โปรดดทูีบ่ทความปลอดภยั

ค�าเตอืนท ัว่ไป

 ขอ้ควรระวงั! ถอดปลั๊กเครือ่งใชไ้ฟฟ้าออกกอ่นทีจ่ะ
ด�าเนนิการซอ่มบ�ารงุใด ๆ

 ตูเ้ย็นนีม้สีารไฮโดรคารบ์อนในหน่วยท�าความเย็น ดงั
นัน้การบ�ารงุรักษาและรชีารจ์ตอ้งด�าเนนิการโดยชา่ง
เทคนคิทีไ่ดรั้บอนุมตัเิทา่นัน้

 อปุกรณเ์สรมิและชิน้สว่นของตูเ้ย็นไมเ่หมาะกบัการ
ลา้งในเครือ่งลา้งจาน

การท�าความสะอาดภายในเครือ่ง

กอ่นใชง้านตูเ้ย็นนีเ้ป็นครัง้แรก ควรลา้งภายในตูเ้ย็นและ
อปุกรณเ์สรมิภายในทัง้หมดดว้ยน�้าอุน่ และสบูท่ีม่ฤีทธิ์
เป็นกลางเพือ่ขจัดกลิน่ใหมข่องผลติภณัฑ ์จากนัน้ท�าให ้
แหง้อยา่งทัว่ถงึ

 ขอ้ควรระวงั! อยา่ใชน้�้ายาท�าความสะอาดหรอืผงขดั 
เนือ่งจากท�าความเสยีหายได ้

การดแูลและท�าความสะอาด
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เปิดเครือ่งคร ัง้แรก

 ขอ้ควรระวงั! กอ่นเสยีบปลั๊กไฟทีเ่ตา้รับไฟฟ้าและ
เปิดตูเ้ย็นเป็นครัง้แรก ควรปลอ่ยใหตู้เ้ย็นตัง้ตรงไว ้
เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มเีวลา
เพยีงพอใหน้�้ามนักลบัเขา้ไปในคอมเพรสเซอร ์มิ
ฉะนัน้คอมเพรสเซอรห์รอืสว่นประกอบอเิล็กทรอนกิส์
อาจเสยีหายอยา่งถาวร

การท�าความสะอาดตามระยะ

 ขอ้ควรระวงั! อยา่ดงึ ยา้ย หรอืท�าใหท้อ่และ/หรอื
สายไฟในตูเ้ย็นเสยีหาย

 ขอ้ควรระวงั! โปรดระวงัอยา่ท�าใหร้ะบบท�าความเย็น
เสยีหาย

 ขอ้ควรระวงั! ขณะยา้ยตูเ้ย็น ควรยกทีข่อบดา้นหนา้
เพือ่หลกีเลีย่งการครดูกบัพืน้

อปุกรณน์ีต้อ้งท�าความสะอาดเป็นประจ�า:

1. ท�าความสะอาดดา้นในและอปุกรณเ์สรมิดว้ยน�้าอุน่
และสบูท่ีม่ฤีทธิเ์ป็นกลาง

2. ควรตรวจสอบซลีประตแูละเชด็ท�าความสะอาดเป็น
ประจ�าเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สะอาดและปราศจากเศษผง

3. ลา้งแลว้ท�าใหแ้หง้อยา่งทัว่ถงึ
4. ถา้เอือ้มถงึ ควรท�าความสะอาดคอนเดนเซอรแ์ละ

คอมเพรสเซอรท์ีด่า้นหลงัตูเ้ย็นดว้ยแปรง การ
ใชง้านเชน่นีจ้ะเพิม่ประสทิธภิาพของตูเ้ย็นและ
ประหยดัไฟฟ้า

 ค�าเตอืน! โปรดดทูีบ่ทความปลอดภยั

ตอ้งท�าอยา่งไรถา้...

ปัญหา สาเหตทุีเ่ป็นไปได ้ การแกไ้ข

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าไมท่�างาน

ตูเ้ย็นปิด เปิดตูเ้ย็น

ปลั๊กไฟหลกัเสยีบเตา้รับไฟฟ้าไมถ่กูตอ้ง
เสยีบปลั๊กไฟหลกัเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าให ้
ถกูตอ้ง

ไมม่แีรงดนัไฟฟ้าในเตา้รับไฟฟ้า
เสยีบปลั๊กไฟของเครือ่งใชอ้ืน่เขา้กบั
เตา้รับไฟฟ้านัน้ ตดิตอ่ชา่งไฟฟ้าทีช่�านาญ

ตูเ้ย็นมเีสยีงดงั รองรับตูเ้ย็นอยา่งไมเ่หมาะสม ตรวจสอบวา่ตูเ้ย็นตัง้อยา่งมัน่คงหรอืไม่

คอมเพรสเซอรท์�างานอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

ตัง้อณุหภมูไิมถ่กูตอ้ง ดทูีบ่ท “การใชง้าน”

น�าอาหารจ�านวนมากเขา้แชพ่รอ้มกนั
รอสองสามชัว่โมงแลว้ตรวจสอบอณุหภมูิ
อกีครัง้

อณุหภมูหิอ้งสงูเกนิไป
อา้งองิจากตารางประเภทอณุหภมูบินป้าย
แสดงขอ้มลูทางเทคนคิ

น�าอาหารทีอุ่น่เกนิไปเขา้มาแช่
รอใหอ้าหารเย็นลงถงึอณุหภมูหิอ้งกอ่น
น�ามาแช่

ปิดประตไูดไ้มถ่กูตอ้ง ดทูี ่“การปิดประต”ู

อณุหภมูใินตูเ้ย็นต�า่เกนิไป/
สงูเกนิไป

ปุ่ มควบคมุอณุหภมูติัง้คา่ไมถ่กูตอ้ง ตัง้คา่อณุหภมูสิงูขึน้/ต�า่ลง

ปิดประตไูดไ้มถ่กูตอ้ง ดทูี ่“การปิดประต”ู

อาหารมอีณุหภมูสิงูเกนิไป
รอใหอ้ณุหภมูขิองอาหารลดลงถงึอณุหภมูิ
หอ้งกอ่นน�ามาแช่

น�าอาหารจ�านวนมากเขา้แชพ่รอ้มกนั แชอ่าหารจ�านวนนอ้ยลงในเวลาเดยีวกนั

ชัน้น�้าแข็งหนาเกนิ 4-5 มม. ละลายน�้าแข็งในตูเ้ย็น

เปิดประตตููเ้ย็นบอ่ย เปิดประตตููเ้ย็นเทา่ทีจ่�าเป็นเทา่นัน้

การแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้
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ขอ้มลูทางเทคนคิ
ขอ้มลูทางเทคนคิ

ขนาดของผลติภณัฑ์

ความสงู 492 มม.

ความกวา้ง 472 มม.

ความหนา 450 มม.

ปรมิาตรสทุธิ

ตูเ้ย็น 46 ลิตร

ระบบท�าน�้าแข็ง

ตูเ้ย็น อตัโนมตัิ

ชอ่งท�าน�้าแข็ง ดว้ยตนเอง

คะแนนใหด้าว ไมม่ี

ระดบัเสยีงรบกวน 42 dB (A)

ชว่งเวลาขึน้ –

ความจชุอ่งแชแ่ข็ง –

ประเภทพลงังาน N/A

แรงดนัไฟฟ้า 220 - 240 V

ความถี ่ 50 Hz

การใชพ้ลงังาน 155 kWh ต่อปี

ขอ้กงัวลเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
รไีซเคลิวสัดตุา่ง ๆ ทีม่สีญัลกัษณ ์  ก�าจัดบรรจภุณัฑใ์น
ภาชนะรวบรวมทีเ่หมาะสมเพือ่รไีซเคลิตอ่ไป ชว่ยปกป้อง
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของมนุษย ์และเพือ่รไีซเคลิของ
เสยีจากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์อยา่ทิง้เครือ่ง
ใชไ้ฟฟ้าทีท่�าเครือ่งหมายเป็นสญัลกัษณ ์  ไปกบัขยะ
ในครัวเรอืน สง่ผลติภณัฑไ์ปทีโ่รงงานรไีซเคลิในทอ้งถิน่ 
หรอืตดิตอ่ทีท่�าการเทศบาลของคณุ

 หากตูเ้ย็นของคณุยงัคงท�างานอยา่งไมถ่กูตอ้งหลงั
จากตรวจสอบรายการขา้งตน้แลว้ โปรดตดิตอ่รา้น 
IKEA ใกลบ้า้น

การปิดประตู

1. ท�าความสะอาดตวัยดึประตู
2. ปรับต�าแหน่งประต ูหากจ�าเป็น ดคู�าแนะน�าการ

ประกอบ
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ระยะเวลารบัประกนัของ IKEA เป็นเวลาเทา่ใด

การรับประกนัครอบคลมุถงึหา้ (5) ปีนับจากวนัทีซ่ ือ้เครือ่ง
ใชไ้ฟฟ้าที ่IKEA นอกจากวา่เครือ่งใชไ้ฟฟ้าใชช้ือ่แบรนด์
วา่ LAGAN หรอื TILLREDA จะมรีะยะเวลารับประกนัสอง 
(2) ปี ตอ้งใชใ้บเสร็จรับเงนิตน้ฉบบัเป็นหลกัฐานการซือ้ 
หากมกีารเขา้รับบรกิารภายใตก้ารรับประกนั จะไมข่ยาย
ระยะเวลารับประกนัส�าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ใครจะด�าเนนิการใหบ้รกิาร 

โปรดตดิตอ่รา้น IKEA ทีใ่กลท้ีส่ดุ

การรบัประกนันีค้รอบคลมุสิง่ใดบา้ง

การรับประกบัครอบคลมุความบกพรอ่งของเครือ่งใช ้
ไฟฟ้า ซึง่เกดิขึน้จากการผลติหรอืวสัดทุีม่ขีอ้ผดิพลาด
นับจากวนัทีซ่ ือ้จาก IKEA การรับประกนันีม้ผีลตอ่การใช ้
ในประเทศเทา่นัน้ ขอ้ยกเวน้ระบไุวภ้ายใตห้วัขอ้ “การรับ
ประกนันีค้รอบคลมุสิง่ใดบา้ง” ภายในระยะเวลารับประกนั 
จะครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยเพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง เชน่การ
ซอ่มแซม อะไหล ่คา่แรง และคา่เดนิทาง ในกรณีทีเ่ขา้
ถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเพือ่ซอ่มแซมไดโ้ดยไมต่อ้งมคีา่ใชจ้า่ย
พเิศษ อะไหลเ่กา่ทีถ่อดออกจะเป็นทรัพยส์นิของ IKEA

IKEA จะท�าสิง่ใดเพือ่แกไ้ขปญัหา

IKEA จะตรวจสอบผลติภณัฑแ์ลว้ตดัสนิใจ (ตามดลุยพนิจิ
ของ IKEA ฝ่ายเดยีว) หากครอบคลมุอยูภ่ายใตก้ารรับ
ประกนันี ้หากพจิารณาวา่ครอบคลมุ IKEA จะตดัสนิ
ใจ (ตามดลุยพนิจิของ IKEA ฝ่ายเดยีว) วา่จะซอ่มแซม
ผลติภณัฑท์ีบ่กพรอ่งหรอืเปลีย่นผลติภณัฑเ์ดยีวกนัหรอื
เทยีบเทา่ให ้

มสี ิง่ใดทีไ่มค่รอบคลมุภายใตก้ารรบัประกนันี้

 • การสกึหรอและรอยจากการใชง้านปกติ
 • ความเสยีหายทีเ่กดิจากความตัง้ใจหรอืประมาท,

ความเสยีหายทีเ่กดิจากการไมด่คู�าแนะน�าการใชง้าน,
การตดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืโดยเชือ่มตอ่กบัแรงดนัไฟฟ้า
ผดิ, ความเสยีหายทีเ่กดิจากสารเคมหีรอืปฏกิริยิาเคมี
ไฟฟ้า, สนมิ, เสยีหายจากการกดักรอ่นหรอืน�้า รวม
ถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง ความเสยีหายทีเ่กดิจากใชป้นู
ขาวในน�้ามากเกนิไป และความเสยีหายทีเ่กดิจาก
สภาพแวดลอ้มผดิปกติ

 • ชิน้สว่นสิน้เปลอืง ไดแ้กแ่บตเตอรีแ่ละหลอดไฟ

 • ชิน้สว่นทีไ่มเ่กีย่วกบัการใชง้านและเพือ่ตกแตง่ซึง่ไม่
สง่ผลกระทบตอ่การใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟ้าตามปกต ิ
รวมถงึรอยขดูขดีและสทีีอ่าจแตกตา่งไปจากเดมิ

 • ความเสยีหายจากอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากวตัถหุรอืสาร
แปลกปลอม และการท�าความสะอาดหรอืเปิดไส ้
กรอง ระบบระบายน�้าหรอืลิน้ชกัน�้าสบู่

 • ความเสยีหายทีเ่กดิกบัชิน้สว่นตอ่ไปนี:้ เซรามกิแกว้,
อปุกรณเ์สรมิ, ตะกรา้เครือ่งถว้ยชามและเครือ่งใชบ้น
โตะ๊อาหาร, ทอ่น�้าดแีละระบายน�้า, ซลี, หลอดไฟ
และทีห่อ่หุม้หลอดไฟ, หนา้จอ, ปุ่ ม, ตวัเครือ่ง และ
ชิน้สว่นของตวัเครือ่ง นอกเหนอืจากความเสยีหาย
เหลา่นีส้ามารถพสิจูนว์า่เกดิจากความผดิพลาดของ
การผลติ

 • การซอ่มแซมทีไ่มไ่ดด้�าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารทีไ่ด ้
รับการแตง่ตัง้ของเรา และ/หรอื คูส่ญัญาบรกิารทีไ่ด ้
รับอนุญาต หรอืใชช้ ิน้สว่นอะไหลเ่ทยีม

 • การซอ่มแซมทีเ่กดิจากการตดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืไม่
เป็นไปตามขอ้มลูจ�าเพาะ

 • การใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในสภาพแวดลอ้มทีไ่มใ่ช่
ในบา้น เชน่ใชเ้พือ่ประกอบอาชพี

 • ความเสยีหายจากการขนสง่ หากลกูคา้ขนสง่
ผลติภณัฑไ์ปทีบ่า้นหรอืทีอ่ยูอ่ ืน่ IKEA จะไมรั่บผดิตอ่
ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งขนสง่ อยา่งไร
กต็าม หาก IKEA สง่มอบผลติภณัฑไ์ปยงัทีอ่ยูข่อง
ลกูคา้ ความเสยีหายทีเ่กดิกบัผลติภณัฑใ์นระหวา่ง
การสง่มอบนี ้IKEA จะครอบคลมุถงึ

 • คา่ใชจ้า่ยส�าหรับด�าเนนิการตดิตัง้ครัง้แรกของเครือ่ง
ใชไ้ฟฟ้า IKEA อยา่งไรกต็าม หากผูใ้หบ้รกิารทีไ่ด ้
รับแตง่ตัง้ของ IKEA หรอืคูส่ญัญาบรกิารทีไ่ดรั้บ
อนุญาตซอ่มแซมหรอืเปลีย่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายใต ้
ขอ้ก�าหนดของการรับประกนั ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บแตง่
ตัง้หรอืคูส่ญัญาบรกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตจะตดิตัง้เครือ่ง
ใชไ้ฟฟ้าทีซ่อ่มแซมแลว้หรอืตดิตัง้เครือ่งทดแทนให ้
ใหม ่หากจ�าเป็น

กฎหมายของประเทศมผีลอยา่งไร

IKEA รับประกนัวา่จะใหส้ทิธิท์างกฎหมายเฉพาะแกค่ณุ 
ซึง่ครอบคลมุหรอืเกนิกวา่ทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก�าหนดไว ้
อยา่งไรกต็ามเงือ่นไขเหลา่นีไ้มจ่�ากดัสทิธิผ์ูบ้รโิภคในทกุ
ทาง ทีอ่ธบิายไวใ้นกฎหมายทอ้งถิน่

พ้นืที่ที่มีผลบ ังค ับใช้

การรับประกนั IKEA 

นี�ใชก้บัผลติภณัฑท์ี�ซื�อและตดิตั �งในประเทศไทยเทา่นั�น

การรบัประกนัของ IKEA
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ขอ้ผกูพันในการใหบ้รกิารในกรอบการรับประกนัมอียูเ่ฉพ
าะในกรณีที�เครื�องใชไ้ฟฟ้าไดรั้บการตดิตั �งและตดิตั �งตาม
ขอ้:

 • ขอ้มลูจ�าเพาะทางเทคนคิของประเทศซึง่มกีารเรยีก
รอ้งการรับประกนั

 • ค�าแนะน�าการประกอบและขอ้มลูความปลอดภยัของ
คูม่อืผูใ้ช ้

บรกิารหลงัการขายส�าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า IKEA

โปรดอยา่ลงัเลทีจ่ะตดิตอ่ IKEA เพือ่:

 • รอ้งขอบรกิารภายใตก้ารรับประกนันี้

 • ขอค�าชีแ้จงเกีย่วกบัฟังกช์ัน่ของเครือ่งใชไ้ฟฟ้า IKEA

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เราใหค้วามชว่ยเหลอืทีด่ทีีส่ดุแกค่ณุ 
โปรดอา่นค�าแนะน�าการประกอบ และ/หรอืคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่ง
ละเอยีดกอ่นตดิตอ่เรา

วธิกีารตดิตอ่เราหากคณุตอ้งการรบับรกิาร 

ศนูยบ์รกิารลกูคา้หลงัการขาย IKEA จะชว่ยเหลอืคณุทาง
โทรศพัทโ์ดยแกไ้ขปัญหาพืน้ฐานของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของ
คณุในเวลาทีค่ณุโทรขอรับบรกิาร โปรดดแูค็ตตาล็อก 
IKEA หรอืเยีย่มชม www.ikea.com เพือ่คน้หาหมายเลข
โทรศพัทร์า้นใกลบ้า้นและเวลาท�าการ

เพือ่ใหบ้รกิารแกค่ณุไดร้วดเร็วขึน้ โปรดเตรยีม
หมายเลขประจ�าสนิคา้ IKEA (รหสั 8 หลกั) ซึง่ตดิอยู่
ท ีป้่ายแสดงขอ้มลูทางเทคนคิบนเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของ
คณุไวเ้สมอ 

เก็บใบเสร็จรบัเงนิการขาย!

เป็นหลกัฐานการซือ้และจ�าเป็นส�าหรับการรับบรกิารภาย
ใตรั้บประกนั ใบเสร็จรับเงนิการขายยงัแจง้ชือ่ IKEA และ
หมายเลขประจ�าสนิคา้ (รหสั 8 หลกั) ส�าหรับเครือ่งใช ้
ไฟฟ้าแตล่ะเครือ่งทีค่ณุซือ้

คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษหรอืไม่

หากคณุมคี�าถามเพิม่เตมิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัฝ่ายบรกิาร
หลงัการขายของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของคณุ โปรดตดิตอ่ศนูย์
ลกูคา้สมัพันธร์า้น IKEA ใกลบ้า้น เราขอแนะน�าใหค้ณุอา่น
เอกสารประกอบของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอยา่งละเอยีดกอ่น
ตดิตอ่เรา




