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Please read this user manual �rst!

Dear Customer,
We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous 
quality control procedures, will provide you an effective service.
Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep it as a reference. If you handover 
the product to someone else, give the user manual as well.    

The user manual will help you use the product in a fast and safe way.
Read the manual before installing and operating the product. 
Make sure you read the safety instructions. 
Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later. 
Read the other documents given with the product.

Remember that this user manual is also applicable for several other models.Differences between models will be 
identi�ed in the manual. 

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

Important information or useful tips.
Warning against dangerous conditions for life and property.
Warning against electric voltage.
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Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with 
your product.    If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid 
 for other models.

1   Your Refrigerator 

 
 
 2   Important Safety Warnings

Please review the following information. 
Failure to observe this information may cause njuries  
ior material damage. Otherwise, all warranty  
 and reliability commitments will become invalid. 
The service life of your product is 10 years.  
During this period, original spare parts will be 
available to operate the  product properly. 
Intended use
This product is intended to be used

indoors and in closed areas such as homes;
in closed working environments such as 
stores and of�ces;
in closed accommodation areas such as farm 
houses, hotels, pensions. 
It should not be used outdoors.

 General safety
When you want to dispose/scrap the 
product, we recommend you to consult the 
authorized service in order to learn the required 
information and authorized bodies.
Consult your authorized service for all your 
questions and problems related to the refrigerator. 
Do not intervene or let someone intervene to the  
 refrigerator without notifying the authorised services. 
For products with a freezer compartment;  
Do not eat cone ice cream and ice cubes immediately  
after you take them out of the freezer compartment!  
(This may cause frostbite in your mouth.) 
For products with a freezer compartment; 
Do not put bottled and canned liquid beverages in the 
freezer compartment.  Otherwise, these may burst. 
Do not touch frozen food by hand; they may sick  
to your hand.Unplug your refrigerator before 

Vapor and vaporized cleaning materials should never  
 be used in cleaning and defrosting processes of your  
refrigerator. In such cases, the vapor may get in contact 
with theelectrical parts and cause short circuit or  
electric shock. 
Never use the parts on your refrigerator such as  
the door as a means of support or step.  
Do not use electrical devices inside the refrigerator. 
Do not damage the parts, where the refrigerant is  
circulating, with drilling or cutting 
that might blow out when the gas channels of the   
evaporator, pipe extensions or surface causes skin 
irritations and eye injuries. 
Do not cover or block the ventilation holes on your  
refrigerator with any material.
Electrical devices must be repaired by only authorised  
authorised persons. Repairs performed by    
in competent persons create a risk for the user. 
In case of any failure or during a maintenance or repair 
 work, disconnect your refrigerator’s mains supply  
 by either turning off the relevant fuse or unplugging 
your appliance. 
Do not pull by the cable when pulling off the plug. 
Ensure highly alcoholic beverages are stored  
securely with the lid fastened and placed  upright.  
Never store spray cans containing �ammable and  
explosive substances in the refrigerator.  
Do not use mechanical devices or other means 
to accelerate the defrosting process, other than those  
recommended by the manufacturer. 

cleaning or defrosting. 

This product is not intended to be used by  persons
with physical, sensory or mental disorders or 
unlearned or inexperienced people 
(including children) unless they are attended by  
a person who will be responsible for their safety or  
safety or who will instruct them accordingly for use  
of the product
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1. Freezer - compartment door shelf 
2. Egg Section
3. Fridge door shelf
4. Fridge door shelf
5. Cosmetic Box  
6 .   Bottle shelf
7. Fridge-compartment door shelf
8. Icebox / Ice-making compartment
9. Freezer compartment glass shelf
10. Meat zone
11. Convertible Chiller compartment
12. Temperature setting button
13. Fridge compartment glass shelf 
14. Crisper
15. Adjustable feet

16. Freezer compartment
17. Fridge compartment 
*Optional / *Selected Model
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Do not operate a damaged refrigerator.  
Consult with the service agent if you have any concerns.  
Electrical safety of your  refrigerator shall be guaranteed 
only if the earth system in your house complies with  
standards.
Exposing the product to rain, snow, sun and wind is  
dangerous with respect to electrical safety. 
Contact authorized service when there is a power cable

 damage to avoid danger.
Never plug the refrigerator into the wall outlet during  
installation.Otherwise, risk of death  or serious  
injury may arise. 
This refrigerator is intended for only storing food items.  
It must notbe used for any other purpose.  
Label of technical speci�cations is located on the 

 left wall inside the refrigerator. 
Never connect your refrigerator to electricity saving  
systems; they may damage the refrigerator.  
If there is a blue light on the refrigerator, do not 
look at the blue light with optical tools. 
For manually controlled refrigerators, wait for at least  
5 minutes to startthe refrigerator afterpower failure.  
This operation manual should be handed in to  the new 
owner of the product when it is given  to others. 
Avoid causing damage on power cable when  
transporting the refrigerator. Bending refrigerator  
Bending cable may cause �re.  Never place heavy  
objects on power cable.Do not touch the plug  with wet  
hands when plugging the product 
Do not plug the refrigerator if the wall outlet is loose. 
Water should not be sprayed on inner or outer  
parts of the product for safety purposes. 
Do not spray substances containing in�ammable gases 
such as propane gas near the refrigerator to avoid �re   
and explosion risk.
Never place containers �lled with water on top of the   
refrigerator; in the event of spillages, this  may cause  
electric shock or �re. 
Do not overload the refrigerator with food. If overloaded,   
the food items may fall down and hurt you and damage 
refrigerator when you open the door.  
Never place objects on top of the refrigerator; 
otherwise, these objects may fall down when 
you open or close the refrigerator’s door. 
As they require a precise temperature, vaccines,  
heat-sensitive medicine and scienti�c materials and   
etc. should not be kept in the refrigerator. 
If not to be used for a long time, refrigeratorshould  
be unplugged.  A possible problem in power cable 
may cause �re. 
The plug’s tip should be cleaned regularly with a  
dry cloth; otherwise, it may cause �re. 
Refrigerator may move if adjustable legs are not  
properly secured on the �oor. Properly securing  
adjustable legs on the �oor can prevent the  
refrigerator to move.
When carrying the refrigerator, do not hold it from  
it from door handle. Otherwise, it may be snapped. 
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When you have to place your product next to  
another refrigerator or freezer, the distance between   
devices should be at least 8cm.  Otherwise, adjacent   
side walls may be humidi�ed.

The product shall never be used while the  
compartment which is located at the top or back of   
your product and in which electronic boards are   
available (electronic board box cover) (1) is open. 

1

1

For products with a water dispenser 
Pressure for cold water inlet shall be maximum 90 psi   
(6.2 bar). If your water pressure exceeds 80 psi (5.5 bar),   
use a  pressure limiting valve in your mains system. If  
you do not know how to check your water pressure  
ask for the help of a professional plumber. 
If there is risk of water hammer effect in your  
installation, always use a water hammer prevention 
 equipment in your installation. Consult Professional  
plumbers is you are not sure that there is no water 

 hammer effect in your installation. 
Do not install on the hot water inlet. Take precautions 
against of the risk of freezing of the hoses. Water   
temperature operating interval shall be 33°F (0.6°C)  
minimum  and 100°F (38°C) maximum
Use only potable water.

Child safety
If the door has a lock, the key should be kept away from 
reach of  children.  
Children must be supervised to prevent them from 
tampering with the product.   

Compliance with WEEE Directive and 
Disposing of the Waste Product:  

This product complies with EU WEEE    
Directive (2012/19/EU). This product bears  
 a classi�cation symbol for waste electrical 
and electronic equipment (WEEE). 

This product has been manufactured with high 
 quality parts and materials which can be reused  and
are suitable for recycling. Therefore, do not dispose  
the product with normal domestic waste at the end of

 its service life. Take it to a collection point for the  
recycling of electrical and electronic equipment. 
Please consult your local authorities to learn the 

 nearest collection point. Help protect the environment 
and natural resources by recycling used products.
For children’s safety, cut the power cable and break 

will be non-functional before disposing of the product.
the locking mechanism of the door, if any, so that it 

Package information
Packaging materials of the product are manufactured 
from recyclable materials in accordance with our  
National Environment Regulations. Do not dispose 

 of the packaging materials together with the domestic 
or other   wastes. Take them to the packaging material  
collection points designated by the local authorities. 
Do not forget
Any recycled substance is anindispensable matter for 
nature and our national asset wealth. If you want to  
contribute to re-evaluation of the packaging materials  
you can consult to your environmentalist organizations
or the municipalities where you are located. 



HC warning
If your product's cooling system contains R600  
This gas is �ammable. Therefore, pay attention to
not damaging the cooling system and piping during 
usage and transportation. In the event of damage, 
keep your product away from potential �re sources 
that can cause the  product catch a �re and ventilate 
the room in which the unit is placed. 
Ignore this warning if your product's  
 cooling system contains R134a.  
Type of gas used in the product is stated in the type  
label which is on the left wall inside the refrigerator.
Never throw the product in �re fordisposal. 
Recommendations for the fresh food compartment 
*optional
Do not allow the food to touch the temperature 
sensor in fresh foodcompartment. To allow the fresh food  
compartment keep its ideal storage temperature 
sensor must not be hindered by food. 
Do not place hot foods in the product.

Things to be done for energy saving 
Do not leave the doors of your refrigerator open for a long time.
Do not put hot food or drinks in your refrigerator. 
Do not overload your refrigerator so that the air 
circulation inside of it is not prevented. 
Do not install your refrigerator under direct sunlight or near heat  
emitting appliances such as ovens, dishwashers or radiators. 
Keep your refrigerator at least 30cm away from heat 
emitting sources and at least 5cm from electrical ovens. 
Pay attention to keep your food in closed containers. 
For products with a freezer compartment You can store 
 
when you remove the shelf or drawer of the freezer. 
Energy consumption value stated for yourrefrigerator  
has been determined has been determined by removing
 freezer shelf or drawer and under maximum load. 
There is no harm to use a shelf or drawer according to 
the shapes and size of food to be frozen.  

maximum amount of food items in the freezer 

Thawing frozen food in fridge compartment will both 
provide energysaving and preserve the food quality.  

3  Installation
In case the information which are given in the user 
manual are not taken into account, manufacturer will 
not assume any liability for this.  

Points to be paid attention to when the 
relocation of therefrigerator 
1.    Your refrigerator should be unplugged.Before 
     transportation of your refrigerator, it should be 
     emptied and cleaned. 
2. Before it is re-packaged,shelves, accessories, crisper, etc.  

inside your refrigerator should be�xed with adhesive 
tape and secured against impacts. Package should 
be bound with a thick tape or sound  ropes and the 
transportation rules on the package should be 
strictly observed.  

3. Original packaging and foammaterials should be 
kept for future transportations or moving.Before 
you start the refrigerator,

Check the following before you start to use 
your refrigerator: 
1.  Clean the interior of therefrigerator as recommended in the  

“Maintenance and cleaning” section.
2. Connect the plug of therefrigerator to the wall socket.When 
      the fridge door is opened, fridge internal lamp will turn on. 
3. When the compressor starts tooperate, a sound will 
     be heard. The liquid and gases sealed with in the 
     refrigeration system may also give rise to noise, even 
      the compressor is not running and this is quite normal.  
4.  Front edges and both sides ofthe refrigerator may 
     feel warm. This is normal. These areas are designed 
     to be warm to avoid condensation.   
Electrical connection

Connect your product to a grounded socket which is 
being protected by a fuse with the appropriate capacity. 

Important:
The connection must be in compliance with national regulations. 
The power plug must be easilyaccessible after installation. 
Electrical safety of your refrigeratorshall be guaranteed only 
if  the earthsystem in your house complies with standards.   
The voltage stated on the label located at left inner side 
of your product should be equal to your network voltage. 
Extension cables and multi plugs must not be used for 
connection.
A damaged power cable must be replaced by a quali�ed electrician. 
Product must not be operated beforei t is repaired! 
There is the risk of electric shock!   

Disposing of the packaging
The packing materials may be dangerous for children. 
Keep the  packing materials out of the reach of children
 or dispose of them by classifying them in accordance 
with the waste instructions stated by your local 
authorities. Do not throw away with regular house 
waste, throw away on packaging pick up spots 
designated by the local authorities The packing of 
your refrigerator is produced from recyclable materials.  

Disposing of your old refrigerator 
Dispose of your old refrigerator without giving any 
harm to the environment.
               You may consult your authorizeddealer or waste collection 
center of your municipality about the disposalof your refrigerator.   
Before disposing of your refrigerator, cut out the electric 
plug and, if there are any locks on the door, make them 
inoperable in order to protect childrenagainst any danger.  

Placing and Installation
 If the entrance door of the room where the refrigerator 
will be installed isnot wide enough for the refrigerator to 
pass through, then call the authorized service to have 
them remove the doors of your refrigerator and pass it 
sideways through the door.      
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1.  Install your refrigerator to aplace that allows ease of use. 
2.  Keep your refrigerator awayfrom heat sources, humid
     places and direct sunlight.  
3.  There must be appropriate air ventilation around your 
      refrigerator in order to achieve an ef�cient operation. 
     If the refrigerator is to be placed in a recess in the wall, 
     there must be at least 5 cm distance with the ceiling 
     and at least 5 cm with the wall. Do notplace your 
      product on the materials such as rug or carpet.   
4. Place your refrigerator on aneven �oor surface to
      prevent jolts. 

Adjusting the legs
If your refrigerator is unbalanced;You can balance
your refrigerator by turning its front legs as illustrated
in the �gure. The corner where the leg exists is lowered 
when you turn in the direction of black arrow and 
raised when you turn in the opposite direction. 
Taking help from someone to slightly lift the
 refrigerator will facilitate  this process.  

Changing the illumination lamp  
To change the Bulb/LED used for illumination of your 
refrigerator, call your AuthorisedService. The lamp(s) 
used in this appliance is not suitable for house hold
room  illumination. The intended purpose ofthis lamp 
is  to assist the user to place  foodstuffs in the refrigerator
foodstuffs in the refrigerator/freezer  in a safe and 
comfortable way.The lamps used in this appliance have 
to withstand extreme physical conditions such as 
temperatures below -20 °C.  (only chest and upright freezer)  

Door Open Warning (This feature is optional)
Audio warning signal and �ashing illumination will 
be given when the door of your product is left 
open for at least 1 minute. This warning will be 
muted when the door is closed or any of the 
display buttons (if any) are pressed. 
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4   Preparation
Your cooler/freezer should be installed at least 30 cm 
away from heat sources such as hobs, ovens, central heater 
and stoves and at least5 cm away from electrical ovens 
and should not be located under direct sunlight.  
Please make sure that the interior of your 
cooler/freezer is cleaned thoroughly. 
If two coolers are to be installed side by side, there 
should be at least 2 cm distance between them.  
When you operate your cooler/freezer for the �rst time, please 
observe the following instructions during the initialsix hours.   
Its door should not be opened frequently. 
It must be operated empty withoutplacing any food in it. 
Do not unplug your cooler/freezer. If a power failure 
occurs out of your control, please see the warnings in the 
“Recommended solutions for the  problems” section.  
The baskets/drawers that are provided with the chill 
compartment must always be in use for low energy 
consumption and for better storage conditions.
Food contact with the temperature sensor in the freezer 
compartment may increase energy consumption of appliance. 
Thus any contact with the sensor(s) must be avoided.  
This product has been designed to function at 
ambient temperatures up to 43°C  (90 SDgr F). Even if 
theambient temperature falls to -15 °C, frozen food 

If the ambient temperature is below 0°C, the food in fridge 
compartment will freeze. Therefore, we recommend not using 
the fridge compartment in such low ambient temperatures. 
You may continue to use the freezer compartment as usual.   
In some models, the instrument panel automatically turns 
off 5 minutes after the door has closed. It will be reactivated 
when the door has opened or pressed on any key.    
Due to temperature change as a result of opening/closing 
the product door during operation, condensationon the
 door/body shelves and the glass containers is normal.  

Electronic Temperature Control System. For the �rst 
installation, the product should NOT be placed underlow 
ambient temperatures. This is because the freezer cannot go 
down to standard operation temperature. When reaching 
continuous operation, the product can be moved to another 
place. Thus, later you can place your product in the garage or 
an unheated room without the concern of causing frozen food 
to get rotten. However, it is likely that above mentioned low 
temperatures may cause the freezing of the food in the fridge 
compartment; thus, please consume the food items in the fridge 
in a controlled way as needed. When ambient temperature goes 
back to normal, you may change button setting according to 
your need.       

in the freezer does not thaw thanks to its Advanced    



Indicator panel (Internal Display) *Optional
Indicator panels may vary according to the product 
model.Audio – visual functions on the indicator 
panel helps you in using your product. 

5   Using your refrigerator
Indicator panel(External display)*Optional

Figures that take place in this instruction manual are 
schematic and may not correspond exactly with your 
product. If the subject parts are not included in the 
product you have purchased, then it is valid for other 
models.

1 2 3 4

5 6 *7 8

Figures that take place in this instruction manual 
are  shematic may not correcspond exactly with 
your product. If the subject parts are not included 
in the  product you have purchased, then it is valid 
for other models. 
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Indicator panel allows you to set the temperature 
and control the other functions related to the 
product without  opening the door of the product. 
Just press the inscriptions on relevant buttons for 
function settings. 

1. Quick Freezer button
Selection button Press “Quick Freeze”.Selection button 
to setting freezer compartment. 
2. Error status indicator
If your refrigerator does not per form enough cooling 
of in case of a sensor fault, this indicator is activated.
3. Freezer compartment selection button
This function allows you to set the temperature of 
freezer compartment.Press this button to set the 
temperature of the freezer compartment to -16 , -18,
-20 and -24 respectively. 
4. Freezer compartment temperature indicator
Temperature of the freezer compartment -24 , -20, 
-18, and -16.
5. Quick Fridge button
Selection button : Press “Quick Cool”.Selection button 
to setting fridge compartment. 
6. Fridge compartment selection button
This function allows you to set the temperature of 
fridge compartment. Press this button to set the 
temperature of the fridge compartment to 8, 6, 4,
and 2, respectively. 
7. Vacation function indicator (optional)
When the vacation function light.It is not suitable to 
keep the food in the fridge compartment when this 
function is activated.  
8. Fridge compartment temperature indicator
Temperature of the fridge compartment 2, 4, 6 and 8.

1. Power failure/High temperature / error warning
indicator 
This indicator (    ) illuminates during power failure, 
high temperature failures and error warnings. During 
sustained power failures, the highest temperature that 
the freezer compartment reaches will �ash on the 
digital display. After checking the food located in the 
freezer compartment (     ) press the alarm o� button to 
clear the warning. Please refer to "remedies advised 
for trouble shooting" section on your manual if you 
observe that this indicator is illuminated.  
2. Energy saving function (display o�): 
If the product doors are kept closed for a long time 
energy saving function is automatically activated and 
energy saving symbol is illuminated. (      )When energy 
saving.function is activated, all symbols on the display
other than energy saving symbol will turn o�. 
When the Energy Saving function is activated, if any 
button is pressed or the door is opened, energy saving 
function will be canceled and the symbols on display 
will return to normal.    
Energy saving function is activated during delivery 
from factory and cannot be canceled.
3.Quick fridge function 
The button has two functions. To activate or 
deactivate the quick cool function press it brie�y.
Quick Cool indicator will turn o� and the product  
will return to its normal settings. (      )



9. Freezer compartment temperature setting button
Press this button to set the temperature of the freezer
compartment to-16,-17,-18,-19,-20,-22,-24,-16... 
respectively. Press this button to set the freezer 
compartment temperature to the desired value. (      ) 
10. Icematic function (optional)
Indicates whether the icematic is on or o�.(          )If On, 
then the icematic is not operating. To operate the 
icematic again press and hold the On-O�  button f
or 3 seconds.   

Water �ow from water tank will stop
when this function is selected.
However,ics made previously can be
taken from the icematic.

11. Quick freeze function button
Press this button to activate or deactivate the quick 
freezing function.When you activate the function, 
the freezer compartment will be cooled to a 
temperature lower than the set value. (        )    

12. Economic usage indicator
Indicates that the product is running in energy-e�cient 
mode. (         ) This indicator will be active if the Freezer
Compartment temperature is set to -16 or the energy 
e�cient cooling is being performed due to Eco-Extra 
function.    

Use the quick freeze fucntion when you 
want to quickly freeze the food palced
in fridge compartment. If you want to
freeze large amounts of fresh food,
activate this fuction before putting the
food into the product.

If you do not cancel it,Quick freeze will
cancel itself automatically after 24 hours
or when the fridge compartment 
reaches to the required temperature.
This function is not recalled when 
power restores after a power failure.

Economic usage indicator is turned o�
when quick cooling or quick freeze 
functions are selected.
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Use quick cooling function when you 
want to quickly cool compartment. If 
you want to the food placed in the 
fridge cool large amounts of fresh
Food,activate this function before 
putting the food into the product.
If you do not canel it,quick cooling will 
cancel itself automatically after 1 hours 
or when the fridge compartment
reaches to the required temperature.

If you press the quick cooling button 
repeatedly with short intervals, the 
electronic circuit protection will be 
activated and the compressor will not 
start up immediately.

This function is not recalled when 
power restores after a power failure.

4. Fridge compartment temperature setting button
Press this button to set the temperature of the 
fridge compartment to  8, 7,6, 5,4,3, 2, 8... 
respectively. Press this button to set the fridge 
compartment temperature to the desired 
value. (      )  
5.Vacation Function 
In order to activate vacation function,press the 
this button (      ) for 3 seconds, and the vacation 
mode indicator (      ) will be activated. When the
the vacation function is activated, “- -” is displayed 
on the fridge compartment temperature indicator 
and no active cooling is performed on the fridge 
compartment. It is not suitable to keep the food in 
the fridge compartment when this function is 
activated. Other compartments shall be continued 
to be cooled as per their set temperature.To cancel 
this function press Vacation function button again.  
6. Alarm o� warning:
In case of power failure/high temperature alarm,
after checking the food located in the freezer 
compartment press the alarm o� button (      ) 
to clear the warning.   
7.Key lock
Press key lock button (      )simultaneously for 
3 seconds. Key lock symbol (    )will light up and 

8. Eco fuzzy
Press and hold eco fuzzy button for 1 seconds to 
activate eco fuzzy function. Refrigerator will start 
operating in the most economic mode at least 
6 hours later and the economic usage indicator will 
turn on when the function is active (            ).Press and 
hold eco fuzzy function button for 3 seconds to 
deactivate eco fuzzy function.This indicator is 
illuminated after 6 hours when eco fuzzy is activated.  

key lock mode will be activated. Buttons will not 
function if the Key lock mode is active. Press key 
lock button simultaneously for 3 seconds again. 
Key lock symbol will turn o� and the key lock mode 
will be exited.
Press the Key lock button if you want to prevent 
changing of the temperature setting of the 
refrigerator (      )   
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Freezer 
compartment 
shelves 

Various frozen food such as 
meat,�sh, ice cream, 
vegetables and etc.  

Egg tray Egg

Fridge 
compartment 
shelves 

Food in pans, covered plates 
andclosed containers  

Fridge 
compartment 
door shelves  

Small and packaged food or 
drinks (suchas milk, 
fruit juice andbeer)   

Crisper Vegetables and fruits

Freshzone
compartment 

Delicatessen products 
(cheese,butter, salami and etc.)  

Food must be frozen as rapidly as possible when 
they are put in a refrigerator in order to keep them 
in good quality. 
It is possible to keep the food for a long time only 
at -18°C or lower temperatures.
Deep-freeze information 
You can keep the freshness of food for many months 
(at -18°C or lower temperatures in the deep freeze).      

WARNING! 

Freezing fresh food
• It must be preferred to wrap or cover the food before 
placing them in the refrigerator. 
• Hot food must cool down to the room temperature before 
putting them in the refrigerator. 
• The foodstu� that you want  freeze must be fresh and in good quality. 
• Foodstu� must be divided into portions according to the 
family’sdaily or meal based consumption needs.  
• The foodstu� must be packaged in an airtight manner to 
prevent themfrom drying even if they are going tofrom 
drying even if they are going to  be kept for a short time. 
• Materials to be used for packagingmust be tear-proof and 
resistant tocold, humidity, odor, oils and acids and they must 
also be airtight. Moreover, they must be well closed and  
they must be made from easyto use materials that are 
suitable for deep freeze usage.  
• Frozen food must be used immediately after they are
 thawed and they should never be re-frozen. 
• Please observe the following instructions to obtain the best results. 
1.  Do not freeze too large quantities of food at one time. 
The quality of the food is best preserved when it is 
frozen right through to the core as quickly as possible.  
2.  Placing warm food into the freezer compartment 
causes the cooling system to operate continuously 
until the food is frozen solid.  
3.      Take special care not to mix already frozen food and fresh 
food. 
Recommendations for preservation of frozen food 
• Prepacked commercially frozen food should be stored in 
accordance with the frozen food manufacturer's instructions 
for a                   ( 4 star)frozen food storage compartment.  
•  To ensure that the high quality achieved by the  frozen  
food  manufacturer and the food retailer is  maintained, the 
following should be remembered:  
1.   Put packages in the freezer as quickly as possible after purchase.
2.  Ensure that contents are labeled and dated.
3.  Do not exceed "Use By", "Best Before" dates on the packaging. 
Defrosting
The freezer compartment defrosts automatically. 
Placing the food

• Foodstuff must be divided into portions according to 
the family’s daily or meal based consumption needs. 
• Foodstuff must be packaged in an airtight manner to 
prevent them from drying even if they are going to 
be kept for a short time. 
• Materials necessary for packaging:
• Cold resistant adhesive tape
• Self adhesive label
• Rubber rings
• Pen
Materials to be used for packaging the foodstuff must be 
tear-proof andresistant to cold, humidity, odor, oils and 
acids.  
Foodstuff to be frozen should not be allowed to 
come in contact with thepreviously frozen items to 
prevent their partial thawing.  
Frozen food must be used immediatelyafter they 
are thawed and they should never be re-frozen. 
Making ice (This feature is optional) 
Fill the ice container with water and place it into the 
freezer compartment. ice will be ready approximately 
intwo hours. 
You can remove the ice in the ice container by 
removing it from the  freezer and twisting it.    
 

Twist Ice – matic (This feature is optional)
   
 

• Remove the water tank by rotating it to the left.
• Open the water tank cover by turning it and add water to 
the water tank up to the lower part of the water tank cover.   
• Place the water tank on its place as shown in the �gure 
after adding water and have it seated by rotating it onthe 
direction of the arrow. Water shall be poured down to the 
icebank.  
 • When ice has formed, rotate icebank  knob in the direction of  
the arrow to allow that the ice is dropped down to the ice 
drawer.  
• Take the ice cubes by pulling ice drawer out. 
• Pull the front face towards you in order to wash the 
icebank, and put it on the slides on the interior area  
and push it  nto its place in order to replace it.  
• Pull the twist icematic unit towards you in order to 
remove the unit, and put it on the slides on the ceiling 
and  push it to its place in order to replace it. 
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6   Maintenance and cleaning
Never use gasoline, benzene or similar substances for 
cleaning purposes.
We recommend that you unplug the appliance before cleaning. 
Never use any sharp abrasive instrument, soap, house
hold cleaner, detergent and wax polish for cleaning.  
Use lukewarm water to clean thecabinet of your 
refrigerator and wipe  it dry. 
Use a damp cloth wrung out in a solution of one 
teaspoon of bicarbonate of soda to one pint of water 
to clean the interior and wipe it dry.  
Make sure that no water enters thelamp housing and 
other electrical  items. 
If your refrigerator is not going to be used for a long 
period of time, unplugthe power cable, remove all food,
clean it and leave the door ajar.   
Check door seals regularly to ensure they are clean and
 free from food particles. 

Never use cleaning agents or water that contain chlorine to 
clean the outer surfaces and chromium coatedparts of the 
product. Chlorine causes corrosion on such metal surfaces.  
Do not use sharp, abrasive tools,soap, household cleaning 
agents,detergents, kerosene, fuel oil,  varnish etc. to 
prevent removal and deformation of the prints on the 
plastic part. Use lukewarm water and a soft cloth for 
cleaning and then wipe it dry.   

Protection of plastic surfaces  
Do not put the liquid oils or oil-cooked meals in your 
refrigerator in unsealed containers as they damage the 
plastic surfaces of your refrigerator. In case of spilling or 
smearing oil on the plastic surfaces, clean and rinse the
relevant part of the surface at once with warm water.    

To remove door racks, remove all the contents and then 
simply push the door rack upwards from the base. 

Convertible Chiller compartment 
(This feature is optional)
Use this compartment to store delicatessen that shall 
be stored in a lower temperature or meat products that 
you will consume in a short time.  
Chiller compartment is the coolest place in your refrigerator 
where you can keep dairy products, meat, �sh and  poultry 
under ideal storage conditions.Fruits and vegetables should 
not be stored in this compartment. (1) 
Crisper
Crisper of the product is designed specially to keep the 
vegetables fresh without loosing their humidity.  
For this purpose, cool air circulationis intensi�ed around 
the crisper in general. (2)

 1

 1

 2

Fan
Fan is designed to ensure homoge neous 
distribution and circulation ofthe cold air inside 
your refrigerator. Operation time of the fan may 
vary .depending on the properties of yourproduct.  
While the fan works only with the compressor in 
some products, the controlsystem determines its 
operation time in some products in accordance  
with the cooling requirement. 

• Remove the ice container from the freezer 
compartment. 
• Fill the ice container with water.
• Place the ice container in the freezercom-
partment. 
About two hours later, the ice is ready.  
• Remove the ice container from the freezer  
compartment and bend it over  the service 
plate. Ice cubes will easilyfall down to the 
service plate.  

 Ice container

For the Blue light (*Depend on model)
Fruits and vegetables stored in the crispers that are 
illuminated with a blue light continue their 
photosynthesis by means of the wave length e�ect 
of blue light and thus preserve their vitamin C 
content. 

For HarvestFresh (*Depend on model)
Fruits and vegetables stored in crispers illuminated 
wit the HarvestFresh technology preserve their 
vitamin content (vitamin A and C) for a longer time 
thanks to the blue, green, red lights and dark 
cycles, which simulate a day cycle.

If you open the door of the refrigerator during the 
dark period of the HarvestFresh technology, the 
refrigerator will automatically detect this and 
enable the blue, green or red light to illuminate the 
crisper for your convenience. After you have closed 
the door of the refrigerator, the dark period will 
continue, representing the night time in a day cycle



EN10

7   Troubleshooting
Please review this list before calling the service. It will save your time andmoney. This list includes 
frequent complaints that are not arising from defective workmanship or material usage. Some of the 
features described here may notexist in your product.  

The refrigerator does not operate. 

The plug is not inserted into the socket correctly. >>>Insert the plug into the socket securely. 
The fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fusehave blown out.>>Check the fuse. 

Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL CONTROL and FLEXI ZONE). 

Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of refrigerator frequently. 
Ambient is very humid. >>>Do not install your refrigerator into highly humid places. 
Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with liquid content in open containers. 
Door of the refrigerator is left ajar. >>>Close the door of the refrigerator.
Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable level.

Compressor is not running

Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power failures or plug-out plug-ins as the refrigerant 
pressure in the cooling system of the refrigerator has not been balanced yet. The refrigeratorwill start running  
approximately after 6 minutes. Please call the service if the refrigerator does notstartup at the end of this period.   
The fridge is in defrost cycle. >>>This is normal for a full-automatically defrostingrefrigerator. Defrosting cycle occurs periodically. 
The refrigerator is not plugged into the socket. >>>Make sure that the plug is �t into the socket. 
Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable temperature value. 
There is a power outage. >>>Refrigerator returns to normal operation when the power restores. 

The operation noise increases when the refrigerator is running.

The operating performance of the refrigerator may change due to the changes in the ambient 
temperature. It is normal and not a fault. 

The refrigerator is running frequently or for a long time.

New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate for a longer period of time. 
The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates for longer periods in hot ambient. 
The refrigerator might be plugged in recently or might be loaded with food. >>>When the refrigerator is 
plugged in or loaded with food recently, it will take longer for it to attain the set temperature. This is normal.
Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do notput hot food into the refrigerator. 
Doors might be opened frequently or left ajar for a long time. >>>The warm air that has entered into the 
refrigerator causes the refrigerator to run for longer periods. Do not open the doors frequently.v  
Freezer or fridge compartment door might be left ajar. >>>Check if the doors are closed completely. 
The refrigerator is adjusted to a very low temperature. >>>Adjust the refrigerator temperature to a warmer 
degree and wait until the temperature is achieved. 
Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not properly seated. >>>Clean or
replace the seal. Damaged/broken seal causes the refrigerator to run for a longer period of time in order 
to maintain the current temperature.  

Freezer temperature is very low while the fridge temperature is suf�cient.
The freezer temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the freezer temperature to a warmer degree and check. 

Fridge temperature is very low while the freezer temperature is suf�cient.
The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge temperature to a warmer degree and check. 

Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.

The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge temperature to a lower 
value and check. 



Bad odour inside the refrigerator.

No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the refrigerator regularly with a sponge, 
lukewarm water or carbonate dissolved in water. 
Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a different container or different brand 
packaging material. 
Food is put into the refrigerator in uncovered containers. >>>Keep the food in closed containers. 
Microorganisms spreading out from uncovered containers can cause unpleasant odours. 
Remove the foods that have expired best before dates and spoiled from the refrigerator. 

The door is not closing.

Food packages are preventing the door from closing. >>>Replace the packages that are obstructing the door. 
The refrigerator is not completely even on the �oor. >>>Adjust the feet tobalance the refrigerator. 
The �oor is not level or strong. >>>Make sure that the �oor is level and capable to carry the refrigerator. 

Crispers are stuck.

The food is touching the ceiling of the drawer. >>>Rearrange food in the drawer.

Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.

There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When the humidity is less, condensation will disappear. 
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The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge compartmenttemperature setting 
has an effect on the temperature of the freezer. Change the  temperatures of the fridge or freezer and wait 
until the relevant compartments attain a suf�cient temperature. 
Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the doors frequently. 
Door is ajar. >>>Close the door completely.
The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal.When the refrigerator is 
plugged in or loaded with food recently, it will take longer for it to attain the set temperature.  
Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do notput hot food into the refrigerator. 

Vibrations or noise.

The �oor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly, balance it by adjusting its 
feet. Also make sure that the �oor is strong enough to carry the refrigerator, and level.  
The items put onto the refrigerator may cause noise. >>>Remove the items on top of the refrigerator. 

There are noises coming from the refrigerator like liquid �owing, spraying, etc.

Liquid and gas �ows occur in accordance with the operating principles of your refrigerator. It is normal and not a fault. 
Whistle comes from the refrigerator.

Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault.

Condensation on the inner walls of refrigerator.

Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a fault.  
Doors are opened frequently or left ajar for a long time. Do not open the doors frequently. Close them if they are open. 
Door is ajar. >>>Close the door completely.

The refrigerator is running frequently or for a long time.
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โปรดอานคูมือการใชงานเลมนี้กอน!

เรียน ลูกคาผูมีอุปการคุณ,

เราหวังวาผลิตภัณฑของทานที่ไดผลิตในโรงงานที่ทันสมัยและถูกตรวจสอบภายใตกระบวนการควบคุมคุณภาพที่พิถีพิถันที่สุด จะทำใหคุณใชงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โปรดอานคูมือการใชงานทั้งหมดในเลมนี้อยางละเอียดกอนใชงานผลิตภัณฑและเก็บคูมือนี้ไวเพื่ออางอิงในอนาคต หาก

ทานมอบผลิตภัณฑนี้ใหกับบุคคลอื่น กรุณาใหคูมือการใชงานดวย

คูมือการใชงานเลมนี้จะชวยใหทานใชผลิตภัณฑอยางรวดเร็วและปลอดภัย

•  อานคูมือการใชงานกอนติดตั้งและใชงานผลิตภัณฑ

•  ใหแนใจวาทานไดอานคำแนะนำดานความปลอดภัยแลว

•  เก็บคูมือการใชงานในที่ที่เขาถึงงาย เพราะทานอาจจำเปนตองใชคูมือนี้ในภายหลัง

•  อานเอกสารอื่นที่ใหมากับผลิตภัณฑดวย

โปรดจำไววา คูมือการใชงานเลมนี้ยังสามารถใชไดกับผลิตภัณฑรุนอื่นดวยสิ่งที่แตกตางกันในแตละรุนจะถูกระบุในเลมคูมือการใชงานนี้

คำอธิบายสัญลักษณตางๆ

สัญลักษณตอไปนี้ จะถูกใชในคูมือการใชงานตลอดทั้งเลม:

    ขอมูลสำคัญหรือเคล็ดลับที่เปนประโยชนในการใชงาน

    คำเตือนสำหรับสภาพที่อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน

    คำเตือนสำหรับแรงดันไฟฟา

สารบัญ

1 ตูเย็น                                         2

2 คำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ      2

ลักษณะการทำงาน........................................2

ความปลอดภัยทั่วไป......................................2

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก.............................3

การปฏิบัติตามขอกำหนด WEEE และการ

กำจัดผลิตภัณฑของเสีย.................................3

ขอมูลบรรจุภัณฑ...........................................4

คำเตือนเกี่ยวกับHC.......................................4

สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน.............4

3 การติดตั้งตูเย็น                              4

จุดที่คำนึงถึงขณะขนยายตูเย็น......................4

การเชื่อมตอระบบไฟฟา................................4

การกำจัดบรรจุภัณฑ.....................................5

การวางและการติดตั้ง....................................5

การปรับขาตั้ง................................................5

สัญญาณเตือนเมื่อเปดประตูตูเย็นคางไว.......5

4 การเตรียมพรอมใชงาน                         5

5 การใชงานตูเย็น                                  6

แผงไฟแสดงสถานะ (ดานใน)................................6

แผงไฟแสดงสถานะ (ดานนอก)............................6

การแชแข็งอาหารสด.............................................8

ขอมูลการแชแข็ง...................................................8

การทำน้ำแข็ง........................................................8

เครื่องทำน้ำแข็ง....................................................9

ถาดบรรจุน้ำแข็ง...................................................9

พัดลม...................................................................9

ชองเก็บผักผลไม...................................................9

ชองแชเย็น............................................................9

แสงสวางสีฟา (*ขึ้นอยูกับรุน)...............................9

เทคโนโลยีพลังแสง 3 สี (*ขึ้นอยูกับรุน)...............9

6 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด       9

การปกปองพื้นผิวพลาสติก.................................10

7 การแกไขปญหา                                10
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1
1. ชั้นใสของที่ประตูชองแชแข็ง

2. ชองเก็บไข

3. ชั้นใสของที่ประตูชองแชเย็น

4. ชั้นใสของที่ประตู

5. ชองใสเครื่องสำอาง 

6. ชั้นวางขวด

7. ชั้นใสของที่ประตู

8. ชองใสน้ำแข็ง/ชองทำน้ำแข็ง 

9. ชั้นวาง-ชั้นกระจกในชองแชแข็ง

10. ชองแชแข็ง / ชองแชเนื้อ

11. ชองแชเย็น

12. ปุมตั้งอุณภูมิ  

ตูเย็น

    ภาพที่แสดงในคูมือการใชงานนี้ เปนรูปแบบทั่วไปและอาจไมสอดคลองตรงกับผลิตภัณฑของคุณทั้งหมดหากมีชิ้นสวนที่ไมไดรวมอยู 

ในผลิตภัณฑที่คุณซื้อมา แลวแสดงวาชิ้นสวนนั้นใชกับรุนอื่น

2 คำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ
โปรดตรวจสอบขอมูลดังตอไปนี้ การไมปฏิบัติตามขอมูลนี้ 

อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอวัสดุ หรือมิฉะนั้น

การรับประกันและภาระผูกพันทั้งหมดที่เชื่อถือไดจะไมสามารถใช

งานไดอะไหลแทจะมีบริการใหเปนระยะเวลา 10 ปหลังจากวันที่ซื้อ

ผลิตภัณฑ

การใชงานตามวัตถุประสงค

เครื่องใชไฟฟานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชในครัวเรือนและการใชงานที่มี

ลักษณะคลายกัน (หรือตามรายการนี้)

• ในบานและในพื้นที่ปด อยาง เชน บานที่ อยู อาศัย;

• ในสภาพแวดลอมการทำงานแบบปด เชนรานคาและ สำนักงาน

• ในบริเวณที่พักแบบปด เชนบานที่อยูใกลกับไรนา, โรงแรม หอพัก

• ไมควรใชงานกลางแจง

ความปลอดภัยทั่วไป

• เมื่อคุณตองการกำจัดหรือทิ้งผลิตภัณฑเราขอแนะนำใหคุณปรึกษากับ

  ผูใหบริการที่ไดรับการรับรองแลวเพื่อเรียนรูขอมูลที่จำเปนและ

  ชิ้นสวนหลักที่อยูในความควบคุม

• ปรึกษาผูใหบริการที่ไดรับการรับรองแลว สำหรับทุกๆคำถามของ

  คุณ และปญหาเกี่ยวกับตูเย็น อยาแกปญหาเอง

  หรือใหบุคคลอื่นเขามาแกปญหาของตูเย็นโดยไมไดแจงผูใหบริการ

  ทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น

• สำหรับผลิตภัณฑที่มีชองแชแข็ง;อยากินไอศกรีมกรวยและกอนน้ำแข็ง

  ทันทีหลังจากน้ำออกจากชองแชแข็ง! (ซึ่งอาจทำให เนื้อเยื่อปากของ

  คุณถูกทำลายดวย ความเย็นจัด หรือที่เรียกวา Frostbite)

• สำหรับผลิตภัณฑที่มีชองแชแข็ง หามใสเครื่องดื่มเหลวบรรจุขวด

  และกระปองลงในชองแชแข็ง มิฉะนั้นอาจจะระเบิดได

• อยาสัมผัสอาหารแชแข็งดวยมือ; เพราะอาจติดมือของคุณได

• ถอดปลั๊กตูเย็นกอนทำความสะอาดหรือละลายน้ำแข็ง

• หามใชวัสดุทำความสะอาดที่เปนไอและไอระเหยในการทำความ

  สะอาดและการละลายน้ำแข็งของตูเย็นของคุณ ในกรณีเชนนี้ ไออาจ

  สัมผัสกับชิ้นสวนไฟฟาและทำใหเกิดการลัดวงจรหรือไฟฟาช็อตได

• หามใชชิ้นสวนใดๆของตูเย็นของคุณ เชน ใชประตูตูเย็นรองรับน้ำหนัก

  สิ่งของอื่น หรือขึ้นเหยียบประตูตูเย็น

• หามใชอุปกรณไฟฟาภายในตูเย็น

• หามทำความเสียหายกับชิ้นสวน ที่มีสารทำความเย็นหมุนเวียน 

  โดยการใชสวานเจาะหรือเครื่องมือตัดตางๆ สารทำความเย็นอาจ

  ระเบิดเมื่อชองแกสของเครื่องระเหย, ขอตอทอ หรือพื้นผิวเคลือบถูก

  เจาะ ซึ่งสารความเย็นนี้จะทำใหเกิดอาการระคายเคืองตอผิวหนัง

  และการบาดเจ็บที่ตา

• อยาบังหรือปดกั้นชองระบายอากาศในตูเย็นของคุณดวยวัสดุใด

• อุปกรณไฟฟาตองไดรับการซอมแซมโดยผูที่ไดรับการรับรองเทานั้น 

  การซอมแซมโดยบุคคลที่ไมมีความสามารถจะมีความเสี่ยง

  ตอผูใชงานได

• ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือในระหวางการบำรุงรักษา

  หรือซอมแซม ใหถอดสายไฟของตูเย็นโดยใหปดฟวสตัวที่ใชกับตูเย็น

  หรือถอดปลั๊กไฟออกทันที

• อยาดึงสายไฟเมื่อดึงปลั๊กออก

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดเก็บเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลสูงไวอยางปลอดภัย

  ดวยฝาปดที่แนนและวางตั้งขึ้น

• หามเก็บกระปองสเปรยที่มีสารไวไฟและระเบิดไดในตูเย็น  

• หามใชอุปกรณเชิงกลหรือวิธีการอื่นเพื่อเรงกระบวนการละลายน้ำแข็ง

  นอกเหนือจากที่แนะนำโดยผูผลิต

• ผลิตภัณฑนี้ไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อใชโดยบุคคลที่มีความผิดปกติ

  ทางกาย, ทางประสาทสัมผัส หรือมีความผิดปกติทางจิต 

1
13. ชั้นวาง-ชั้นกระจกในชองแชเย็น 

14. ชองเก็บผักผลไม

15. ขาตั้งแบบปรับได 

16. ชองแชแข็ง

17. ชองแชเย็น 

* อุปกรณเสริม
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TH3

  หรือคนที่ไมไดรับการฝกอบรม หรือไมมีประสบการณ (รวมทั้งเด็ก) 

  เวนแตบุคคลเหลานั้นไดรับการดูแลโดยผูที่จะสามารถรับผิดชอบตอ

  ความปลอดภัยของพวกเขาหรือ ผูที่จะใหคำแนะนำพวกเขา

  ในการใชสินคาได

• อยาใชตูเย็นที่ชำรุด ปรึกษากับตัวแทนใหบริการหากคุณมีขอสงสัยใดๆ

• ความปลอดภัยทางดานไฟฟาของตูเย็นของคุณจะไดรับประกันเฉพาะ

  ในกรณีที่ระบบสายดินในบานของคุณเปนไปตามมาตรฐานที่

  กำหนดเทานั้น

• การใหผลิตภัณฑสัมผัสกับฝน, หิมะ, แสงจากดวงอาทิตย และลม อาจ

  เปนอันตรายตอความปลอดภัยทางระบบไฟฟา

• ติดตอผูใหบริการที่ไดรับการรับรอง เมื่อมีสายไฟเสียหายเพื่อหลีกเลี่ยง

  อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได

• หามเสียบปลั๊กตูเย็นเขากับเตาเสียบติดผนังระหวางการติดตั้ง มิฉะนั้น

  อาจเกิดความเสี่ยงตอการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

• ตูเย็นนี้มีไวสำหรับเก็บอาหารเทานั้น หามใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด

• ฉลากที่ระบุขอกำหนดทางเทคนิค ติดอยูที่ผนังดานซายภายในตูเย็น

• อยาเชื่อมตอตูเย็นกับระบบประหยัดพลังงาน เพราะอาจทำใหตูเย็น

  เกิดความเสียหายได

• ถามีแสงสีฟาบนตูเย็น อยามองแสงสีน้ำเงินดวยเครื่องมือออปติคัล

• สำหรับตูเย็นที่ควบคุมดวยตัวผูใชงานเอง ใหรออยางนอย 5 นาทีเพื่อ

เปดสวิตชไฟตูเย็น หลังจากไฟดับ 

• คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ควรสงมอบใหกับเจาของผลิตภัณฑคนใหม 

  เมื่อไดใหตูเย็นกับผูอื่น

• หลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับสายไฟ เมื่อขนยายตูเย็น สายที่หัก

  งออาจทำใหเกิดไฟไหม หามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนสายไฟ 

  อยาสัมผัสปลั๊กดวยมือเปยกเมื่อเสียบปลั๊กตูเย็น

• อยาเสียบปลั๊กไฟตูเย็น ถาเตารับบนผนังหลวม

• เพื่อความปลอดภัยไมควรฉีดพนน้ำไปที่บริเวณดานในหรือดานนอก

  ของผลิตภัณฑ

• อยาฉีดพนสารที่มีกาซไวไฟเชนกาซโพรเพน ใกลตูเย็นเพื่อปอง

  กันความเสี่ยงจากไฟไหมและการระเบิด

• อยาวางภาชนะที่เต็มไปดวยน้ำที่ดานบนของตูเย็น 

  ในกรณีเกิดเพลิงไหมอาจทำใหเกิดไฟดูดหรือไฟลุกได

• อยาใสอาหารในตูเย็นมากเกินไป หากมีอาหารเกินไปอาหารอาจตกลง

  มา และทำใหคุณบาดเจ็บ และทำใหตูเย็นเกิดความเสียหายเมื่อคุณ 

  เปดประตู

• หามวางวัตถุสิ่งของบนตูเย็น มิฉะนั้นวัตถุเหลานี้อาจตกลงมา 

  เมื่อคุณเปดหรือปดประตูตูเย็น

• เนื่องจากตองใชอุณหภูมิที่แมนยำจึงควรเก็บวัคซีน

ยาที่ไวตอความรอนและวัสดุทางวิทยาศาสตร และวัสดุอื่น ๆ ไวในตูเย็น 

• หากไมใชงานตูเย็นเปนเวลานาน ควรถอดปลั๊กตูเย็นออก 

  ปญหาที่อาจเกิดกับสายไฟ อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟไหมได

• ควรทำความสะอาดปลายปลั๊กอยางสม่ำเสมอดวยผาแหง มิฉะนั้นอาจ

  ทำใหเกิดประกายไฟได

• ตูเย็นอาจขยับไดหากขาที่ปรับไดไมไดอยูในตำแหนงที่มั่นคงอยาง

  เหมาะสมบนพื้น ขาตั้งปรับไดที่วางบนพื้นอยางมั่นคงสามารถ

  ปองกันไมใหตูเย็นเคลื่อนที่ได

• เมื่อขนยายตูเย็น อยาถือที่ดามจับประตู มิฉะนั้นตูเย็นอาจสะบัดได

• เมื่อคุณตองวางผลิตภัณฑถัดจากตูเย็นหรือตูแชแข็งอีกเครื่อง 

  ระยะหางระหวางอุปกรณเครื่องใชควรมีอยางนอย 8 ซม. มิฉะนั้น

  ผนังดานขางที่อยูถัดจากกันอาจชื้นได

• หามใชผลิตภัณฑนี้ในขณะที่ชองที่อยูดานบนหรือดานหลังของ

  ผลิตภัณฑซึ่งมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (มีฝาปดกลองแผงวงจร 

  อิเล็กทรอนิกส) เปดอยู

- คำเตือน - หามใชอุปกรณเชิงกลหรือวิธีการอื่นเพื่อเรงกระบวนการ

ละลายน้ำแข็งนอกเหนือจากที่แนะนำโดยผูผลิต

- คำเตือน – อยาทำความเสียหายตอวงจรไฟฟาของสารทำความเย็น

- คำเตือน - หามใชเครื่องใชไฟฟาภายในชองเก็บอาหารของตูเย็น

ยกเวนกรณีสิ่งที่เปนของที่ผูผลิตแนะนำ

- อยาเก็บวัตถุระเบิด เชน กระปองสเปยอัดแรงดันที่มีสารไวไฟ

ไวในตูเย็น

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

• หากประตูมีที่ล็อคควรเก็บกุญแจใหพนมือเด็ก

• เด็กตองไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหพวกเขาเขามาเลนหรือทำให

  ตูเย็นเสียหาย 

การปฏิบัติตามขอกำหนด WEEE และการกำจัดผลิตภัณฑของเสีย

                   ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับขอบังคับEU WEEE Directive

                   (2012/19 / EU) ผลิตภัณฑนี้มีสัญลักษณการจัดหมวด

                   หมูขยะของเสียสำหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

                   (WEEE)

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิตดวยชิ้นสวนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถ

ใชซ้ำไดและเหมาะสาหรับการรีไซเคิล ดังนั้นหามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับ

ขยะปกติเมื่อหมดอายุการใชงาน ใหนำผลิตภัณฑของเสียไปเก็บรวบรวม

เพื่อการรีไซเคิลสำหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โปรดปรึกษา

เจาหนาที่ทองถิ่นเพื่อเรียนรูจุดรวบรวมที่อยูใกลที่สุด ชวยปกปองสิ่ง

แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติดวยการรีไซเคิลผลิตภัณฑที่ใชแลว 

และเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ใหตัดสายไฟ และทำลายกลไกการล็อค

ของประตู ถามีเพื่อไมใหเครื่องใชทำงานได กอนที่จะทิ้งผลิตภัณฑ

                                       

1
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TH4

ขอมูลบรรจุภัณฑ

วัสดุบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ ไดถูกผลิตขึ้นจากวัสดุรีไซเคิล ตาม

กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมแหงชาติ หามทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑพรอมกับ

ขยะในครัวเรือนหรือขยะอื่น ใหนำวัสดุบรรจุภัณฑไปยังจุดรวบรวมขยะ

วัสดุบรรจุภัณฑที่กำหนดใหโดยหนวยงานทองถิ่น

อยาลืมวา...

วัสดุที่ถูกนำมาใชหมุนเวียน เปนสิ่งที่ขาดไมไดสำหรับธรรมชาติและ

ความมั่งคั่งแหงทรัพยสินในประเทศชาติของเรา หากคุณตองการมี

สวนรวมในการประเมินวัสดบรรจุภัณฑใหม คุณสามารถปรึกษากับ

องคกรดานสิ่งแวดลอมของคุณหรือเทศบาลที่คุณอาศัยอยู

คำเตือนเกี่ยวกับ HC

หากระบบทำความเย็นในตูเย็นของคุณมีสาร R600a:

กาซนี้เปนสารไวไฟ ดังนั้นควรระมัดระวังที่จะไมทำความเสียหายใหกับ

ระบบทำความเย็นและทอ ระหวางการใชและการขนสง ในกรณีที่เกิด

ความเสียหายใหเก็บผลิตภัณฑของคุณหางจากแหลงที่อาจกอใหเกิดไฟ 

ซึ่งอาจทำใหผลิตภัณฑติดไฟได และควรระบายอากาศ

ในหองที่วางเครื่องไว

คุณไมตองสนใจคำเตือนนี้ หากระบบทำความเย็นในตูเย็น มีสาร R134a

ประเภทของกาซที่ใชในผลิตภัณฑ ไดระบุไวในฉลากที่อยูทางดานซาย

ของผนังภายในตูเย็น อยาทิ้งผลิตภัณฑในกองไฟเพื่อที่จะกำจัด

สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน

• อยาปลอยใหประตูตูเย็นของคุณเปดอยูเปนเวลานาน

• อยาใสอาหารรอนหรือเครื่องดื่มในตูเย็นของคุณ

• อยาปลอยใหประตูตูเย็นของคุณเปดอยูเปนเวลานาน                           

• อยาติดตั้งตูเย็นภายใตแสงแดดโดยตรง หรือใกลเครื่องใชที่แผ

  ความรอน เชน เตาอบ, เครื่องลางจาน หรือเครื่องนำความรอน และ 

  ควรเก็บตูเย็นไวหางจาก แหลงกำเนิดความรอนอยางนอย 30 ซม. 

  และหางจากเตาอบไฟฟาอยางนอย 5 ซม.

• ควรใสใจในการเก็บอาหารในภาชนะที่ปดสนิท

• สำหรับผลิตภัณฑที่มีชองแชแข็ง คุณสามารถเก็บอาหารไดมากที่สุดใน

  ชองแชแข็งเมื่อถอดชั้นวางหรือลิ้นชักแชแข็งออก คาการใชพลังงานที่

  ระบุไวสำหรับตูเย็นของคุณ ถูกพิจารณาโดยการถอดชั้นวางหรือลิ้นชัก

  ชองแชแข็งออก และอยูภายใตสภาพที่มีอาหารใสในตูเย็นมากที่สุด 

  ไมมีอันตรายใดๆ ที่จะใชชั้นวางหรือลิ้นชักเก็บอาหารตามรูปทรงและ

  ขนาดของอาหารที่จะแชแข็ง

• การละลายอาหารแชแข็ง ในตูเย็นจะชวยทั้งประหยัดพลังงานและ

  รักษาคุณภาพอาหาร

คำแนะนำสำหรับชองแชเย็น

ไมอนุญาติใหนำอาหารสัมผัสเซ็นเซอรในชองแชเย็น จะทำให

เซ็นเซอรควบคุมอุณภูมิในชองแชเย็นทำงานผิดพลาดอันเกิดมาจากการ

วางอาหารมาสัมผัสกับเซ็นเซอร และหามวางอาหารรอนในชองแชเย็น

3 การติดตั้งตูเย็น

     ในกรณีที่ผูใชมิไดตระหนักและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในคูมือ

การใชงานนี้ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอกรณีใดๆ

จุดที่ตองระวังเมื่อเคลื่อนยายตูเย็น

  1. ควรถอดปลั๊กตูเย็นของคุณออกจากนั้นควรนำสิ่งที่อยูในตูเย็นออก

ใหหมดและทำความสะอาด กอนที่จะขนยายตูเย็นของคุณ

  2. กอนที่จะนำตูเย็นใสในบรรจุภัณฑใหม ควรยึดชั้นวาง, อุปกรณเสริม, 

ชองเก็บขนมขบเคี้ยว และอื่นๆ ดวยเทปกาวใหติดแนนเพื่อปองกันการ

กระแทก กลองบรรจุภัณฑควรถูกรัดกับเทปหนา หรือเชือกเกลียว และ

ตองปฏิบัติตามกฎการขนสงบนบรรจุภัณฑอยางเครงครัด

  3. ควรเก็บกลองบรรจุหีบหอและวัสดุโฟมสำหรับการขนสงสำหรับใช

ในการขนสงหรือเคลื่อนยายในอนาคต กอนที่คุณจะเริ่มใชตูเย็น 

ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:

   1. ทำความสะอาดบริเวณดานในของตูเย็นตามที่แนะนำในสวน 

“การบำรุงรักษาและทำความสะอาด”

   2. เสียบปลั๊กของตูเย็นเขากับเตารับบนผนังเมื่อประตูตูเย็นเปดขึ้น

หลอดไฟภายในตูเย็นจะสวาง

   3. เมื่อคอมเพรสเซอรเริ่มทำงานก็จะไดยินเสียง สารของเหลวและ

กาซที่ถูกปดผนึกภายในระบบทำความเย็นอาจทำใหเกิดเสียงดังขึ้น แม

วาคอมเพรสเซอรจะไมทำงาน และสิ่งเหลานี้ถือวาคอนขางเปนเรื่องปกติ

   4. ขอบดานหนาของตูเย็นอาจอุนขึ้น นี่เปนสิ่งปกติ พื้นที่บริเวณนี้ได

รับการออกแบบมาใหอุน เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแนน

การเชื่อมตอระบบไฟฟา

เชื่อมตอตูเย็นของคุณกับเตารับที่ตอสายดินซึ่งไดรับการปองกันโดยฟวส

ที่มีความจุที่เหมาะสม สิ่งสำคัญคือ:

   การเชื่อมตอตองเปนไปตามขอกำหนดของประเทศนั้นๆ

• ตองสามารถเขาถึงเพื่อหยิบจับปลั๊กไฟไดหลังติดตั้งแลว

• ความปลอดภัยทางไฟฟาของตูเย็นของคุณจะไดรับการประกันเฉพาะ

  เมื่อระบบสายดินในบานของคุณเปนไปตามมาตรฐานเทานั้น

• แรงดันไฟฟาที่ระบุบนฉลากอยูที่ดานซายตูเย็นของคุณ ควรเทากับ

  แรงดันไฟฟาเครือขายของคุณ

• หามใชสายพวงและปลั๊กหลายตัวในการเชื่อมตอ

     ตองเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดโดยชางไฟฟาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

     หามใชผลิตภัณฑกอนที่จะซอมแซม! มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟาช็อต!



TH5

การกำจัดบรรจุภัณฑ

   วัสดุบรรจุภัณฑอาจเปนอันตรายตอเด็ก เก็บวัสดุบรรจุภัณฑใหพนมือ

เด็ก หรือกำจัดทิ้งโดยจัดประเภทตามคำแนะนำในการกำจัดของเสียที่

หนวยงานทองถิ่นของคุณกำหนดไว อยาทิ้งรวมกับขยะที่บานปกติ

ใหทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑที่จุดรับบรรจุภัณฑที่กำหนดใหโดยเจาหนาที่

ทองถิ่น บรรจุภัณฑของตูเย็นของคุณผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

การกำจัดทิ้งตูเย็นเกาของคุณ

   ทิ้งตูเย็นเกาโดยไมทำใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม

• คุณอาจปรึกษาตัวแทนจำหนายที่ไดรับการรับรอง หรือศูนยรวบรวม

  ขยะของเทศบาลของคุณ เกี่ยวกับการกำจัดทิ้งตูเย็นของคุณกอนที่จะ

  กำจัดทิ้งตูเย็นใหถอดปลั๊กไฟออก และหากมีประตูล็อคอยู ใหปดการ

  ใชงานตัวล็อคประตู เพื่อปองกันเด็กจากอันตราย

การวางตำแหนงและติดตั้งตูเย็น

     ถาประตูทางเขาหองที่ตูเย็นติดตั้งอยูมีขนาดไมกวางพอที่ตูเย็นจะเขา

ผานได ใหโทรติดตอไปที่ศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง เพื่อถอดประตู

ตูเย็นออกและเลื่อนดานขางของตูเย็นเขาผานประตู

1. ติดตั้งตูเย็นของคุณในจุดพื้นที่ที่สามารถใชงานไดงาย

     2. เก็บตูเย็นใหหางจากแหลงความรอน, บริเวณที่ชื้น และการสัมผัส

กับแสงแดดโดยตรง

     3. ตองมีการระบายอากาศที่เหมาะสมรอบตูเย็นของคุณ เพื่อใหได

การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ถาตูเย็นถูกวางไวในชองผนังตองมีระยะหาง

อยางนอย 5 ซม. จากเพดานและอยางนอย 5 ซม. จากผนัง หามวาง

ผลิตภัณฑบนวัสดุอยางเชน เสื่อที่เปนพรม หรือพื้นพรม

4. วางตูเย็นไวบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อปองกันการกระแทก
  การเปลี่ยนหลอดไฟสองสวาง

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่ใชในตูเย็นโปรดติดตอศูนยบริการที่ไดการ

รับรองหลอดไฟที่ใชในตูเย็นนี้ไมเหมาะในการใหแสงสวางภายในบาน 

วัตถุประสงคของหลอดไฟชนิดนี้คือ เพื่อชวยใหผูใชสามารถวางอาหารใน

สัญญาณเตือนเมื่อเปดประตูตูเย็นคางไว

(คุณสมบัตินี้เปนสวนเสริม)

สัญญาณเสียงเตือนดังขึ้นและไฟกะพริบเมื่อเปดประตูตูเย็นคางไวอยาง

นอย 1 นาที สัญญาณเตือนจะหยุดเมื่อปดประตูหรือมีการกดปุมใดๆ 

(หากมี)

การปรับบขาตั้ง

 หากตูเย็นของคุณถูกวางไมสมดุล คุณสามารถปรับตูเย็นไดโดยการ

ปรับขาดานหนาตามที่แสดงในภาพ มุมที่ขาติดตั้งอยูจะลดลง เมื่อคุณ

หมุนไปตามทิศทางของลูกศรสีดำและยกขึ้นเมื่อคุณหมุนไปในทิศทาง

ตรงกันขาม ขอความชวยเหลือจากใครสักคนในการยกตูเย็นขึ้นเล็กนอย 

จะชวยอำนวยความสะดวกในการปรับขาตั้งนี้

4 การเตรียมพรอมใชงาน

• ควรติดตั้งตูเย็นของคุณใหอยูหางจากแหลงความรอนอยางนอย 30 ซม.

  เชนเตาแก็สไฟฟา, เตาอบ, เครื่องทาความรอนสวนกลาง และ เตาไฟ 

  และหางจากเตาอบไฟฟา อยางนอย 5 ซม. และไมควรอยูในที่ที่มีแสง

  แดดสองโดยตรง

• อุณหภูมิแวดลอมในหองที่คุณติดตั้งตูเย็นของคุณควรวัดได 10 °C เปน

  อยางนอยไมแนะนำใหใชงานตูเย็นภายใตสภาวะที่เย็นกวานี้ เนื่องจาก

  มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานของตูเย็น

• กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาตูเย็นของคุณสะอาดทั่วหมดจด

• หากตองการติดตั้งตูเย็นสองตัวโดยวางไวเคียงขางกัน ควรมีระยะหาง

  ระหวางกันอยางนอย 2 ซม.

• เมื่อคุณใชตูเย็นเปนครั้งแรก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ ในชวง

  หกชั่วโมงแรก

• ไมควรเปดประตูบอยๆ

• ตองใหตูเย็นทำงานโดยที่ไมมีอาหารอยูในตูเย็น เปนตูเย็นวางเปลา

• อยาถอดปลั๊กไฟออกจากตูเย็น หากเกิดไฟฟาขัดของขึ้นซึ่งคุณไม 

  สามารถควบคุมไดโปรดดูคำเตือนในสวน 

  “แนวทางแกไขปญหาที่แนะนำ”

• ควรเก็บกลองบรรจุหีบหอและวัสดุโฟมสำหรับการขนสงหรือเคลื่อน 

  ยายในอนาคต

• ตะกรา/ ลิ้นชักที่ใหมากับชองแชเย็น จะตองใชงานในระดับการใช 

  พลังงานที่ต่ำ และเพื่อใหมีสภาพการเก็บรักษาที่ดีขึ้น

• อาหารที่สัมผัสกับเซ็นเซอรอุณหภูมิในชองแชแข็ง อาจเพิ่มการใชพลัง

  งานของเครื่อง ดังนั้นการหลีกเลี่ยงมิใหอาหารสัมผัสกับเซ็นเซอร

• ในบางรุน แผงควบคุมจะปดลงโดยอัตโนมัติ 5 นาทีหลังจากปดประตู

  และจะทำงานอีกครั้งเมื่อประตูเปดหรือมีการกดปุมใดๆ

• เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอันเนื่องมาจากการเปด / ปด

  ประตูตูเย็นระหวางการทำงานการเกิดการควบแนนบนชั้นวางที่แผง

  ประตู / ที่ในชองตูเย็นปกติ และ ภาชนะใสอาหารที่เปนแกวนั้น 

  ถือ เปนเรื่องปกติ

‘ B ’
50 mm

100 mm

50 mm

50 mm

‘ C ’

‘ A ’

‘ D ’

130   (’ E ‘ )
o

Model
D66371N
D66401N

“A”
700
700

“B”
1660
1720

“C”
660
660

“D”
1168
1168

“E”
130
130



5 การใชงานตูเย็น

* ตัวเลือกเสริม

    ภาพที่แสดงในคูมือการใชงานนี้ เปนรูปแบบทั่วไปและอาจไม

สอดคลองตรงกับผลิตภัณฑของคุณทั้งหมด หากมีชิ้นสวนที่ไมไดรวมอยู

ในผลิตภัณฑที่คุณซื้อมาแลว แสดงวาชิ้นสวนนั้นใชกับรุนอื่น

1. ตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งอยางรวดเร็ว

กดปุม “ Quick Freeze ” เพื่อตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งอยางรวดเร็ว

2. ไฟแสดงสถานะขอผิดพลาด

หากตูเย็นมีความเย็นไมเพียงพอ หรือในกรณีที่เซนเซอรทำงานผิดปกติ 

ไฟแสดงสถานะนี้จะทำงาน

3. ปุมตั้งอุณหภูมิชองแชแข็ง

เปลี่ยนอุณหภูมิชองแชแข็งระหวาง -16, -18, -20 และ -24 ตามลำดับ 

4. ไฟแสดงอุณหภูมิชองแชแข็ง

-24, -20, -18, -16

5. ตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นอยางรวดเร็ว

กดปุม “ Quick Cool ” เพื่อตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นอยางรวดเร็ว

6. ปุมตั้งอุณหภูมิชองแชเย็น

เปลี่ยนอุณหภูมิชองแชเย็นระหวาง 8, 6, 4 และ 2 ตามลำดับ

7. ไฟแสดงการพักการทำงาน

แสดงใหทราบวามีการเปดใชฟงชั่นพักการทำงาน

8. ไฟแสดงอุณภูมิชองแชเย็น 

2, 4, 6, 8

1 2 3 4

5 6 *7 8

* ตัวเลือกเสริม

    ภาพที่แสดงในคูมือการใชงานนี้ เปนรูปแบบทั่วไปและอาจไม

สอดคลองตรงกับผลิตภัณฑของคุณทั้งหมด หากมีชิ้นสวนที่ไมไดรวมอยู

ในผลิตภัณฑที่คุณซื้อมาแลว แสดงวาชิ้นสวนนั้นใชกับรุนอื่น

1.ไฟดับ/ อุณหภูมิสูง / การแจงเตือนขอผิดพลาด 

เครื่องหมาย (   ) จะสวางขึ้น ในระหวางไฟดับ / อุณหภูมิสูง / การแจง

เตือนขอผิดพลาด ในระหวางที่ไฟฟาดับอยางตอเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดที่

อยุในชองแชแข็งจะกะพริบบนจอดิจิตัล หลังจากการตรวจสอบอาหารที่

อยูในชองแชแข็ง   (   )ใหกดหยุดแจงเตือนเพื่อยกเลิกการแจงเตือน

โปรดดูรายละเอียดในสวน“คำแนะนำสำหรับการแกปญหา” ในคูมือการ

ใชงานของคุณหากคุณเห็นวามีเครื่องหมายแจงเตือนสวางขึ้น

2. ฟงกชั่นชวยประหยัดพลังงาน (ไมไดแสดงผล):

หากประตูตูเย็นถูกปดเปนระยะเวลานาน ฟงกชั่นชวยประหยัดพลังงาน

จะทำงานอัตโนมัติและเครื่องหมายแสดงการประหยัดพลังงานจะสวาง

ขึ้น(    ) เมื่อฟงกชั่นชวยประหยัดพลังงานทำงานเครื่องหมายทั้งหมดที่

อยูบนหนาจอนอกจากเครื่องหมายแสดงการประหยัดพลังงาน จะปดลง

เมื่อ ฟงกชั่นชวยประหยัดพลังงานทำงาน หากกดปุมใดปุมหนึ่ง หรือเปด

ประตูตูเย็น ฟงกชั่นชวยประหยัดพลังงานจะยกเลิกการทำงานและ

เครื่องหมายที่แสดงบนหนาจอจะกลับสูสภาพปกติ

ฟงกืชั่นประหยัดพลังงานจะทำงานในระหวางการจัดสงตูเย็นจากโรงงาน 

และไมสามารถยกเลิกได

3. ฟงกชั่นแชแข็งดวน

ปุมนี้ทำหนาที่สองอยาง ใหกดปุมสั้นๆเพื่อเปดหรือปดการทำความเย็น

แบบรวดเร็ว ตัวแสดงสถานะทำความเย็นแบบรวดเร็วจะปดและตู

เย็นจะกลับสูการตั้งคาปกติ(      )

TH6

แผงไฟแสดงสถานะ

แผงไฟแสดงสถานะอาจแตกตางออกไปตามรุนของผลิตภัณฑ ฟงกชัน

ภาพ-เสียงบนแผงไฟแสดงสถานะจะอำนวยความสะดวกในการใชงาน

ผลิตภัณฑ

แผงหนาจอแสดงผล (จอดานนอก) *ตัวเลือกเสริม

แผงหนาจอแสดงผลใหคุณสามารถปรับตั้งอุณหภูมิและควบคุมการทำงา

นอื่นๆที่เกี่ยวของกับตูเย็นโดยไมตองเปดประตูตูเย็น เพียงกดตัวอักษร

ระบุบนปุมที่เกี่ยวของกับการตั้งคาฟงกชันการใชงาน



ถาคุณไมยกเลิกฟงกช่ันน้ี ระบบทำความเย็นแบบ

รวดเร็วจะยกเลิกตัวเองอัตโนมัติหลังจาก 1 ช่ัวโมง

หรือเม่ืออุณหภูมิในชองแชเย็นถึงระดับท่ีกำหนดไว

ใชฟงกช่ันการทำความเย็นแบบรวดเร็วเม่ือคุณ

ตองการทำความเย็นอาหารท่ีเก็บในชองแชเย็นดวน 

หากคุณตองการทำความเย็นอาหารสดปริมาณมาก 

ใหเปดฟงกช่ันน้ีทำงานกอนวางอาหารในตูเย็น

ถาคุณกดปุมทำความเย็นแบบรวดเร็วในชวงสั้นๆ

ระบบการปองกันวงจร อิเล็คทรอนิคสจะทำงาน

และ คอมเพสเซอรจะไมเริ่มทำงานในทันที

ฟงกชั่นนี้จะไมทำงานตอเมื่อระบบไฟฟากลับคืน

สูปกติหลังจากระบบไฟฟาขัดของ

4. ปุมตั้งอุณหภูมิในชองแชเย็น

กดปุมเพื่อตั้งอุณภูมิสำหรับชองแชเย็นที่ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8....

ตามลำดับกดปุมเพื่อตั้งอุณหภูมิสำหรับชองแชเย็นที่ระดับคาที่

ตองการ(      )

5. ฟงกชั่นพักทำความเย็น

เพื่อเปดการทำงานฟงกชั่นพักทำความเย็น, ใหกดปุมนี้ (    ) คางไว

3 วินาทีแลวไฟแสดงสถานะ (   ) โหมดพักทำความเย็นจะทำงาน 

เมื่อฟงกชั่นพักทำความเย็นทำงาน เครื่องหมาย“--”จะแสดงบนจอ

แสดงอุณหภูมิชองแชเย็น และจะไมมีการทำความเย็นเกิดขึ้นในชอง

แชเย็น มันไมเหมาะที่จะเก็บอาหารในชองแชเย็นเมื่อฟงกชั่นนี้

ทำงานอยู ชองเก็บอาหารชองอื่นจะยังคงมีความเย็นจากอุณหภูมิที่

กำหนดไวหากตองการยกเลิกฟงกชั่นนี้ ใหกดปุมพักทำความเย็นอีก

ครั้ง

6. การปดเสียงสัญญาณแจงเตือน

ในกรณีมีเสียงสัญญาณเตือนไฟฟาขัดของ / อุณภูมิสูง หลังจากตรวจ

ดูอาหารในชองแชแข็งแลวใหกดปุม (   ) เพื่อปดเสียงสัญญาณแจง

เตือน

7. การล็อคปุม

กดปุมล็อคปุมควบคุม (    ) พรอมกัน 3 วินาที สัญลักษณล็อคปุม

(   ) จะติดสวางขึ้น แลวโหมดล็อคปุมควบคุมก็จะทำงาน และถากด

ปุมล็อคปุมควบคุมพรอมกัน 3 วินาที อีกครั้ง สัญลักญณ ล็อคปุมจะ

ดับลง แลวจะออกจากโหมดล็อคปุมควบคุม 

กดปุมล็อคปุมควบคุม ถาคุณตองการที่จะปองกันจากการปรับ

เปลี่ยนอุณหภูมิตูเย็นที่ตั้งไว (    )

8. ระบบ Eco fuzzy

กดปุม Eco fuzzy คางไว 1 วินาที เพื่อเปดฟงกชั่น Eco fuzzy ให

ทำงาน ตูเย็นจะเริ่มทำงานในโหมดประหยัดพลังงานมากที่สุด

9. ปุมตั้งอุณหภูมิในชองแชแข็ง

กดปุมนี้เพื่อตั้งอุณหภูมิของชองแชแข็ง ที่ -16, -17, -18, -19, -20, -22, 

-24, -16..... ตามลำดับกดปุมนี้เพื่อตั้ง อุณภูมิดังกลาวตามคาที่คุณ

ตองการ (     ) 

10. ฟงกชั่นทำน้ำแข็ง Icematic ( ตัวเลือกเสริม )  

ฟงกชั่นนี้แสดงสถานะการทำน้ำแข็ง ไฟไมวาจะเปดหรือปด (      ) ถา

เปนสถานะเปด การทำน้ำแข็งจะไมทำงาน หากคุณตองการใหระบบการ

ทำน้ำแข็ง ทำงานอีกครั้ง ใหกดปุมเปด-ปดนี้คางไว 3 วินาที  

น้ำที่ไหลจากชองเก็บน้ำจะหยุดไหล เมื่อเลือก

ฟงกชั่นนี้ใหทำงาน อยางไรก็ตามน้ำแข็งที่ทำไว

กอนหนาสามารถนำออกมาจากระบบทำน้ำแข็ง

Icematic  ได

11. ปุมฟงกชั่นการแชแข็งรวดเร็ว

กดปุมนี้เพื่อเปดหรือปดการทำงานของฟงกชั่นการแชแข็งอยางรวดเร็ว 

เมื่อคุณเปดฟงกชั่นนี้ใหทำงาน ชองแชแข็งจะเย็นถึงระดับอุณภูมิต่ำกวา

ที่ตั้งไว (      )

ใชฟงกช่ันการแชแข็งอยางรวดเร็ว เม่ือคุณตองการ

แชแข็งอาหารท่ีวางอยูในชองเย็นอยางรวดเร็ว ถาคุณ

ตองการแชแข็งอาหารสดในปริมาณมาก ใหเปด

ฟงกช่ันน้ีทำงานกอนวางอาหารในตูเย็น

ถาคุณไมตองการยกเลิกฟงกช่ันน้ี ฟงกช่ันการแชแข็ง

อยางรวดเร็วจะยกเลิกการทำงานอัตโนมัติหลังจาก 

24 ช่ัวโมงหรือความเย็นในชองแชเย็นถึงอุณภูมิท่ี

กำหนดไว
ฟงกช่ันน้ีไมสามารถกลับมาทำงานตอได เม่ือระบบ

ไฟฟาเปนปกติหลังจากเกิดความขัดของ

12. ตัวบงชี้การใชงานแบบประหยัด

ตัวบงชี้นี้จะแสดงใหรูวา ตูเย็นกำลังทำงานในโหมดการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือแบบประหยัดพลังงาน (      ) ตัวบงชี้นี้จะทำงาน 

ถาอุณภูมิในชองแชแข็งถูกตั้งไวที่ -16 หรือการทำความเย็นแบบประหยัด

พลังงานทำงานโดยฟงกชั่น Eco-Extra

ตัวบงช้ีการใชงานแบบประหยัดจะถูกปดการทำงาน

เม่ือเลือกฟงกช่ันการทำความเย็นแบบรวดเร็วหรือ

การแชแข็งอยางรวดเร็ว

TH7

ภายใน 6 ชั่วโมงตอมา เปนอยางนอย และไฟแสดงสถานะการใชงานแบบ

ประหยัดพลังงานจะสวางขึ้นเมื่อฟงกชั่นนี้ทำงาน (     )

กดปุม Eco fuzzy คางไว 3 วินาที เพื่อเปดฟงกชั่น Eco fuzzy

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางหลังจาก 6 ชั่วโมง เมื่อ Eco fuzzy ทำงาน



• วัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอ ตองทนตอความหนาวเย็นและความชื้น 

และตองเปนสุญญากาศ วัสดุบรรจุภัณฑของอาหารตองมีความหนาและ

ความทนทานเพียงพอ มิฉะนั้นอาหารจะแข็งตัว เนื่องจากการแชแข็ง

อาจเจาะทะลุผิวบรรจุภัณฑได เปนสิ่งสำคัญสำหรับบรรจุภัณฑที่จะปด

อยางแนนสนิท สำหรับการเก็บอาหารที่ปลอดภัย

• อาหารแชแข็งตองใชทันทีหลังจากที่ละลายน้ำแข็ง และไมควรแชแข็ง

อีกครั้ง

• โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด

1. ถาตูเย็นมีฟงกชั่นการแชแข็งอยางรวดเร็ว ใหเปดใชงานฟงกชั่นการ

แชแข็งอยางรวดเร็ว เมื่อคุณตองการแชแข็งอาหาร

2. อยาแชแข็งปริมาณอาหารที่มากเกินไปในคราวเดียว คุณภาพของ

อาหารจะไดรับการเก็บรักษาไวอยางดีที่สุด เมื่อถูกแชแข็งทั่วทุกสวนโดย

เร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

3. ใหระวังเปนพิเศษ อยาปนอาหารที่แชแข็งแลวกับ

อาหารสดเขาดวยกัน

4. ตรวจดูใหแนใจวาอาหารดิบไมไดสัมผัสกับอาหารปรุงสุกในตูเย็น

คำแนะนำในการเก็บรักษาอาหารแชแข็ง

• อาหารแชแข็งเชิงพาณิชยที่เตรียมไวลวงหนา ควรเก็บตามคำแนะนำ

ของผูผลิตอาหารแชแข็งในชองเก็บอาหารแชแข็ง

• เพื่อใหมั่นใจวาอาหารที่มีคุณภาพสูงที่จัดสงโดยผูผลิตอาหารแชแข็ง

และรานคาปลีก สามารถรักษาระดับคุณภาพไวได ควรสังเกตประเด็น

ตอไปนี้:

1. วางบรรจุภัณฑอาหารในชองแชแข็งโดยเร็วที่สุดหลังจากซื้อ

2. ตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลของบรรจุภัณฑ เปนปายฉลากติดไวและ

ลงวันที่ดวย

3. หามบริโภคอาหารที่เกินสิ่งที่กำหนดไวบนบรรจุภัณฑ เชน “ใชโดย” 

ใครหรืออยางไร, วันที่ “ควรบริโภคกอน” เปนตน

การละลายน้ำแข็ง

ชองแชแข็งจะละลายน้ำแข็งไดโดยอัตโนมัติ

การแชแข็งอาหารสด

• หอหุมอาหารกอนนำเขาชองแชแข็ง

• อาหารที่รอนตองทำใหเย็นลงที่อุณหภูมิหอง กอนนำไปใสลงในตูเย็น

• อาหารที่คุณตองการแชแข็งจะตองสดและมีคุณภาพดี

• อาหารตองแบงออกเปนสวนตามความตองการของครอบครัวในแตละ

วัน หรือตามปริมาณบริโภคในแตละมื้อ

• อาหารจะตองบรรจุในลักษณะเปนสุญญากาศ เพื่อปองกันไมใหแหง 

แมวาจะเก็บไวในระยะเวลาอันสั้น

ชั้นวางอาหาร

ในชองแชแข็ง

อาหารแชแข็งตางๆ เชนเนื้อสัตว, 

ปลา, ไอศกรีม, ผัก และอื่น ๆ

สวนของชองวางไข ไขไก/ไขเปด

ชั้นวางอาหารในชองแชเย็น อาหารที่อยูในกระทะ, ที่มีฝาปดไว 

และที่อยูภาชนะปด

ชั้นวางอาหารที่แผงประตู

ของชองแชเย็น

อาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็กและ

บรรจุหีบหอ 

(เชน นม, น้ำผลไม และเบียร)
ชองเก็บอาหารเพื่อความสด

และกรอบ

ผักและผลไมตางๆ

ชองใสอาหารสด ผลิตภัณฑสำเร็จรูป 

(เนยแข็ง, เนย, ซาลามี่ และอื่น ๆ )

การวางอาหาร

ขอมูลเกี่ยวกับการแชแข็งเปนระยะเวลานาน (Deep Freeze)

เมื่อใสอาหารในชองแชแข็ง อาหารตองถูกแชเย็นใหแข็งเร็วที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได เพื่อรักษาคุณภาพที่ดีไว

เปนสิ่งที่เปนไปไดที่จะเก็บถนอมอาหารไดเปนเวลานาน ที่อุณหภูมิ 

-18°C หรือต่ำกวา

คุณสามารถเก็บความสดของอาหารเปนเวลาหลายเดือน (ที่ -18°C หรือ

อุณหภูมิที่ต่ำกวา ในการแชแข็งเปนระยะเวลานาน)

คำเตือน!

อาหารตองแบงออกเปนสวนตามความตองการของครอบครัวในแตละ

วัน หรือตามปริมาณบริโภคในแตละมื้อ

อาหารจะตองบรรจุในลักษณะเปนสุญญากาศ เพื่อปองกันไมใหแหง 

แมวาจะเก็บไวในระยะเวลาอันสั้น

วัสดุที่จำเปนสำหรับบรรจุภัณฑ

• เทปกาวที่ทนตอความเย็น

• ฉลากที่มีกาวในตัว

• แหวนยาง

• ปากกา

วัสดุที่ใชในการบรรจุอาหาร ตองทนตอการฉีกขาดและทนตอความเย็น

, ความชื้น, กลิ่น, น้ำมัน และกรด

ไมควรใหอาหารที่จะนำไปแชแข็งสัมผัสกับอาหารที่แชแข็งกอนหนานี้ 

เพื่อปองกันไมใหบางสวนละลาย อาหารที่ละลายแลวตองน้ำมาบริโภค

และไมตองแชแข็งอีก
การทำน้ำแข็ง

(คุณสมบัตินี้เปนสวนเสริม)

เติมน้ำลงในถาดบรรจุน้ำแข็ง แลววางไวในชองแชแข็ง น้ำจะกลายเปน

น้ำแข็ง ภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทานสามารถนำน้ำแข็งออกจาก

ถาดได โดยการนำออกมาจากชองแชแข็งแลวบิด
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เครื่องทำน้ำแข็ง (คุณสมบัตินี้เปนสวนเสริม)

• นำถังน้ำออกมาโดยการหมุนไปทางซาย

• เปดฝาปดถังน้ำโดยการหมุน แลวเติมน้ำลงในถังจนถึงสวนลางของฝา

ปดถังน้ำ

• หลังจากเติมน้ำแลว ใหใสถังน้ำกลับเขาที่ตามที่แสดงในภาพ และใส

กลับเขาที่โดยการหมุนตามทิศทางลูกศร น้ำจะไหลลงไปยังชองทำ

น้ำแข็ง

• เมื่อน้ำกลายเปนน้ำแข็งแลว ใหหมุนปุมของชองทำน้ำแข็งตามทิศทาง

ลูกศรเพื่อใหน้ำแข็งตกลงมาที่ลิ้นชักใสน้ำแข็ง

• หยิบกอนน้ำแข็งโดยดึงลิ้นชักน้ำแข็งออกมา
• ดึงชองน้ำแข็งมาดานหนาเขาหาตัวเพื่อนำชองทำน้ำแข็งไปลาง แลว

ใสกลับลงในรางเลื่อนดานในตูเย็น แลวดันกลับเขาที่

• ดึงเครื่องทำน้ำแข็งเขาหาตัวเพื่อดึงออกแลวใสกลับลงในรางเลื่อนดาน

บน แลวดันกลับเขาที่

ชองแชเย็น (แบบสลับ)

(คุณสมบัตินี้เปนสวนเสริม)

ใชชองนี้ในการเก็บอาหารที่เก็บไดไมนานหรือเนื้อสัตวที่กำลังจะนำมา

บริโภค ซึ่งจำเปนตองเก็บรักษาในอุณภูมิที่ต่ำกวาตูเย็น

ชองแชเย็นเปนสวนที่เย็นที่สุดในตูเย็น ซึ่งทานสามารถเก็บอาหารที่ทำ

จากนม เนื้อปลา และเปด ไก ในอุณหภูมิทีี่เหมาะสม ไมควรเก็บผลไม

และผักไวในชองนี้ (1)

     หามใชกาซโซลีน, น้ำมันเบนซินหรือสารอื่นที่คลายคลึงกัน 

     เพื่อทำความสะอาด

     เราขอแนะนำใหคุณถอดปลั๊กตูเย็นกอนทำความสะอาด

     หามใชเครื่องมือขัดสีที่คม, สบู, น้ำยาทำความสะอาดภายในบาน,

     ผงซักฟอก และขี้ผึ้งสำหรับทำความสะอาด

     ใชน้ำอุนเพื่อทำความสะอาดตู ใสตูเย็นและเช็ดใหแหง

     ใชผาชุบน้ำหมาดๆ ลงในสารละลายโซเดียมไบคารบอเนตหนึ่งชอน      

     ชากับน้ำประมาณครึ่งลิตรเพื่อทำความสะอาดภาย

     ในและเช็ดใหแหง

     ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีน้ำเขาที่โคมไฟและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ

     หากคุณไมไดใชตูเย็นเปนระยะเวลานานใหถอดปลั๊กสายไฟ, 

     นำอาหารทั้งหมดออกมา, ทำความสะอาดแลวปลอย

     ใหประตูเปดแงมเล็กนอย

     ตรวจสอบยางขอบประตูอยางสม่ำเสมอเพื่อใหแนใจวาพวกเขา

     สะอาดปาศจากอนุภาคอาหาร

6 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

     หากตองการถอดชั้นวางของที่แผงประตูออก ใหนำอาหารทั้งหมด

     ออกแลวดันที่ชั้นวางขึ้นจากฐาน

     หามใชสารทำความสะอาด หรือน้ำที่มีคลอรีนในการทำความ         

     สะอาดพื้นผิวดานนอกและชิ้นสวนเคลือบโครเมียมของตูเย็น

     สารคลอรีนทำใหเกิดการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะประเภทนี้

     อยาใชเครื่องมือขัดสีที่คม, สบู ,สาร ทำความสะอาดในครัวเรือน, 

     ผงซักฟอก, น้ำมันกาด, น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันเคลือบเงา ฯลฯ  

     เพื่อปองกันไมใหสิ่งพิมพบนชิ้นสวนพลาสติกเกิดการลอก

     และเปลี่ยนรูป ใชน้ำอุนและ ผานุมๆ สำหรับทำความสะอาดแลว   

     เช็ดใหแหง

การปกปองพื้นผิวพลาสติก

     อยาใสน้ำมันเหลวหรืออาหารที่ปรุงดวยน้ำมันในตูเย็นของคุณดวย        

     ภาชนะที่ไมไดปดผนึก เพราะจะทำใหพื้นผิวพลาสติกของตูเย็นเสีย

     หายในกรณีที่เกิดการหกลน หรือพื้นผิวพลาสติกเลอะน้ำมัน ใหทำ

     ความสะอาดและลางผิวของชิ้นสวนนั้นดวยน้ำอุน 
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พัดลม

พัดลมออกแบบมาเพื่อใหมีการกระจายลมเย็น และไหลเวียนในตูเย็น

อยางทั่วถึง ชวงเวลาการทำงานของพัดลมอาจแตกตางกันไปตาม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ขณะที่พัดลมทำงานรวมกับคอมเพรสเซอร

เทานั้นในบางผลิตภัณฑ ระบบควบคุมจะกำหนดชวงเวลาในการทำงาน

ตามขอกำหนดในการทำความเย็น

• นำถาดบรรจุน้ำแข็งออกจากชองแชแข็ง

• เติมน้ำลงในถาดบรรจุน้ำแข็ง

• ใสถาดบรรจุน้ำแข็งเขาในชองแชแข็ง น้ำจะ

  กลายเปนน้ำแข็งภายในเวลา

  ประมาณ 2 ชั่วโมง

• นำถาดบรรจุน้ำแข็งออกจากชองแชแข็ง แลว

  บิดถาดเหนือจานรับ กอนน้ำแข็งจะตกลง

  มาใน จานรับอยางงายดาย

ถาดบรรจุน้ำแข็ง

 1

 1

 2

แสงสวางสีฟา (*ขึ้นอยูกับรุน)

ชองสำหรับแชผักของผลิตภัณฑจะประกอบดวย ไฟแสงสวางสีฟา ผักสด

ในชองสำหรับแชผักจะยังคงสังเคราะหแสงอยางตอเนื่องภายใต

ความยาวคลื่นของแสงสวางสีฟาที่มีผลตอการคงรักษาความสดไวได

เทคโนโลยีพลังแสง 3 สี (*ขึ้นอยูกับรุน)

สำหรับชองแชผักของผลิตภัณฑ ที่มีไฟแสงสวางดวยเทคโนโลยี พลัง

แสง 3 สี จะชวยใหผักสดเก็บรักษาคุณคาของวิตามิน A และ C ของผัก

สดใหยาวนานขึ้น ดวยแสงสวาง สีฟา สีเขียว สีแดง และ ชวงเวลามืด 

เปนการจำลองการทำงานในรอบวันของแสงจากธรรมชาติ

หากคุณเปดประตูตูเย็นในชวงเวลามืดของเทคโนโลยีพลังแสง 3 สี ตูเย็น

จะตรวจจับการทำงานชวงนี้โดยอัตโนมัติ และสั่งการใหแสงสีฟา หรือ สี

เขียว หรือ สีแดง ติดขึ้นที่ชองแชผักเพื่อเพิ่มความสวางใหกับคุณ 

โดยแสงจะเปลี่ยนสีทุกครั้งตามการเปดประตู หลังจากคุณปดประตูตู

เย็น ชวงเวลามืดจะทำงานตอ เปนการแทนเวลากลางคืนในรอบวัน

ชองเก็บผักผลไม

ชองเก็บผักผลไมออกแบบมาเพื่อใชเก็บ

ผักสดโดยเฉพาะ โดยที่ไมสูญ

เสียความชื้นไป ดังนั้นชองนี้จึงมีการ

ไหลเวียนของลมเย็นมากขึ้น(2)



7 การแกไขปญหา

โปรดตรวจสอบรายการนี้กอนที่จะโทรติดตอผูใหบริการ ซึ่งจะชวยประหยัดเวลาและคาใชจายของคุณ รายการนี้ประกอบดวยการรองเรียนบอย

ครั้ง ที่ไมไดเกิดจากผล การผลิตที่บกพรองหรือการใชวัสดุที่ชำรุด คุณลักษณะบางอยางที่อธิบายไวในที่นี้ อาจไมมีอยูในผลิตภัณฑของคุณ

 • เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไมถูกตอง >>> เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับใหแนน

 • ฟวสของเตาที่ตูเย็นเชื่อมตออยูหรือฟวสหลักขาดออกจากกัน >>> ใหตรวจสอบฟวส

 • เปดประตูตูย็นบอย >>> อยาเปดและปดประตูตูเย็นบอยๆ

 • สภาพแวดลอมมีความชื้นสูง >>> อยาติดตั้งตูย็นของคุณไวในที่ีที่มีความชื้นสูง

 • อาหารทีี่มีของเหลวเปนสวนผสมถูกเก็บไวในภาชนะเปด >>> อยาเก็บอาหารที่มีของเหลวในภาชนะเปด

 • ประตูตูเย็นถูกปลอยใหเปดแงมเปดไวอยู >>> ปดประตูตูเย็น

 • เทอรโมสตัทถูกตั้งไวที่ระดับความเย็นมาก >>> ตั้งอุณหภูมิเทอรโมสตัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม

 • ระบบปองกันความรอนของคอมเพรสเซอรไมทำงานระหวางไฟตกหรือเสียบปลั๊กเขา -ออกหลายครั้ง เนื่องจากแรงดันสารทำความเย็นใน

  ระบบทำความเย็นของตูเย็นยังไมไหลเวียนอยางสมดุล ตูเย็นจะเริ่มทำงานหลังจาก 6 นาทีโดยประมาณ โปรดโทรติดตอผูใหบริการ 

  หากตูเย็นยังไมทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว

 • ตูเย็นทำงานอยูในชวงรอบละลายน้ำแข็ง >>> เปนเรื่องสำหรับตูเย็นที่มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ รอบการละลายน้ำแข็งเกิดขึ้นเปนระยะๆ

 • ตูเย็นไมไดเสียบปลั๊กไฟอยูในเตารับ >>> ตรวจสอบใหแนใจวาปลั๊กเสียบอยูในเตารับ

 • ตั้งคาอุณหภูมิไมถูกตอง >>> เลือกคาอุณหภูมิที่เหมาะสม

 • ไฟฟาดับ >>> ตูเย็นกลับเขาสููการทำงานปกติเมื่อมีไฟฟาปอนเเขามา

  ตูเย็นไมทำงาน

  การควบแนนบนผนังดานขางของชองแชเย็น (ชองเก็บอาหารที่หลากหลาย,ระบบควบคุมความเย็น และ พื้นที่เก็บอาหารที่หลากหลาย)

  คอมเพรสเซอรไมทำงาน

 •  ประสิทธิภาพการทำงานของตูเย็นอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดลอม สิ่งดังกลาวถือวาเปนเรื่องปกติ 

   ไมเปนความผิดพลาดแตอยางใด

  เสียงการทำงานดังขึ้นเมื่อตูเย็นทำงาน
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 •  ตูเย็นใบใหมอาจกวางกวารุนกอนหนา ตูเย็นขนาดใหญทำงานเปนเวลานาน

 •  อุณหภูมิหองอาจสูง >>> เปนเรื่องปกติที่ผลิตภัณฑทำงานไดนานขึ้นในบริเวณที่มีอากาศรอน

 •  อาจเพิ่งเสียบปลั๊กตูเย็นหรือตูเย็นอาจเต็มไปดวยอาหาร >>> เมื่อเพิ่งเสียบปลั๊กตูเย็นหรือเพิ่งใสอาหารเต็มตูเย็น ตูเย็นจะใชเวลาทำงานนาน

   เพื่อใหไดอุณหภูมิที่ตั้งไว นี่เปนเรื่องปกติ.

 •  อาจเพิ่งใสอาหารที่รอนจำนวนมากในตูเย็น >>> อยาใสอาหารที่รอนในตูเย็น

 •  ประตูอาจถูกเปดบอยหรือปลอยใหเปดแงมเปนเวลานาน >>> อากาศอุนที่เขาไปในตูเย็นทำใหตูเย็นทำงานเปนเวลานานขึ้น 

   อยาเปดประตูตูเย็นบอย

 •  ประตูชองแชเย็นหรือตูเย็นอาจไมไดรับการเตือน >>> ตรวจดูวาประตูปดสนิทหรือไม

 •  ตูเย็นถูกปรับที่อุณหภูมิต่ำมาก >>> ปรับอุณหภูมิตูเย็นที่ระดับอุนกวานี้ แลวรอจนกระทั่งไดอุณหภูมิตามที่ไดตั้งไว

 •  ยางขอบประตูของชองแชเย็นหรือชองแชแข็ง อาจสกปรก, สึก, ชำรุด หรือไมอยูในตำแหนงที่ถูกตอง >>> ทำความสะอาดหรือเปลี่ยน   

   ยางขอบประตู เพราะยางขอบประตูที่ชำรุด/เสียหายทำใหตูเย็นทำงานนานขึ้น เพื่อรักษาอุณหภูมิใหคงที่      

 •  อุณหภูมิแชแข็งต่ำถูกปรับตั้งที่คาต่ำมาก >>> ปรับอุณหภูมิแชแข็งไปที่ระดับอุนกวาแลวตรวจสอบอีกครั้ง

 •  อุณหภูมิแชเย็นถูกปรับตั้งที่คาต่ำมาก>>>ปรับอุณหภูมิชองแชเย็นไปที่ระดับอุนกวา แลวตรวจสอบอีกครั้ง

  ตูเย็นทำงานอยูบอยๆหรือเปนเวลานาน

  อุณหภูมิแชแข็งต่ำมากในขณะที่อุณหภูมิชองแชเย็นอยูในระดับที่เหมาะพอดี

  อุณหภูมิชองแชเย็นต่ำมาก ในขณะที่อุณหภูมิแชแข็งอยูในระดับที่เหมาะพอดี



 •  อุณหภูมิแชเย็นถูกปรับตั้งที่คาสูงมาก >>> ปรับอุณหภูมิแชเย็นไปที่คาต่ำกวานี้ แลวตรวจสอบอีกครั้ง

 •  อุณหภูมิในชองแชเย็นถูกปรับตั้งที่คาสูงมาก>>>การตั้งอุณหภูมิในชองแชเย็นมีผลกระทบตออุณหภูมิในชองแชแข็ง ควรปรับเปลี่ยน

อุณหภูมิในชองแชเย็นหรือชองแชแข็ง แลวรอจนกระทั่งชองเก็บอาหารชองอื่นๆ ที่เกี่ยวของมีอุณหภูมิที่เพียงพอ

 • ประตูตูเย็นถูกเปดบอย หรือถูกปลอยใหเปดแงมอยูเปนระยะเวลานาน >>> อยาเปดประตูตูเย็นบอย

 • ประตูตูเย็นเปดแงมอยู >>> ปดประตูตูเย็นใหสนิท

 • เพิ่งเสียบปลั๊กตูเย็น หรือเพิ่งนำอาหารใสในตูเย็น >>> นี่เปนเรื่องปกติเพิ่งเสียบปลั๊กตูเย็น หรือ เพิ่งนำอาหารใสในตูเย็น

  จะตองใชเวลาทำงานนานขึ้นเพื่อที่ตูเย็นจะทำงานใหถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว   

 • อาจใสอาหารที่รอนในปริมาณที่มากในตูเย็น >>> อยาใสอาหารที่รอนในตูเย็น

 •  พื้นไมไดระดับหรือไมมั่นคง >>> หากตูเย็นคลอนเมื่อโยกเบาๆ ใหปรับขาตั้งใหสมดุล ตรวจใหแนใจวาพื้นมีความแข็งแรงเพียงพอที่สามารถ

   รองรับตูเย็นได และเปนระนาบเรียบสม่ำาเสมอดวย  

 • สิ่งที่วางบนตูเย็นอาจทำใหเกิดเสียงดัง >>> นำสิ่งของที่วางบนตูเย็นออก

  อาหารที่เก็บในลิ้นชักชองแชเย็นแข็งตัว

  อุณหภูมิในชองแชเย็นหรือชองแชแข็งสูงมาก

   ตูเย็นสั่นหรือมีเสียงดัง

 •  การไหลของของเหลวและกาซเกิดขึ้นตามหลักการทำงานของตูเย็น นี่เปนเรื่องปกติและไมใชเปนการทำงานที่ผิดพลาด 

 •  เสียงนกหวีดดังมาจากตูเย็น

 •  พัดลมจะถูกใชเพื่อทำความเย็นใหกับตูเย็น นี่เปนเรื่องปกติและไมใชเปนการทำงานที่ผิดพลาด

 •  เกิดการควบแนนบนผนังดานในของตูเย็น  

 •  อากาศรอนและชื้นทำใหเกิดน้ำแข็งและการควบแนนเพิ่มขึ้น นี่เปนเรื่องปกติ และไมใชเปนการทำงานที่ผิดพลาด

 •  ประตูตูเย็นถูกเปดบอยหรือถูกปลอยใหเปดแงมอยูเปนระยะเวลานาน >>> อยาเปดประตูตูเย็นบอย ปดประตูตูเย็นเมื่อเห็นวาเปดทิ้งไวอยู

 •  ประตูตูเย็นเปดแงมอยู >>> ปดประตูตูเย็นใหสนิท

   มีเสียงดังมาจากตูเย็นเหมือนเสียงน้ำไหล, เสียงพนสเปรย ฯลฯ

 •  อาจมีความชื้นในอากาศ; นี่เปนเรื่องคอนขางปกติในสภาพอากาศที่ชื้น เมื่อมีความชื้นนอย, การควบแนนก็จะหายไป

 • ไมไดทำความสะอาดตูเย็นอยูเปนประจำ>>>ทำความสะอาดภายในตูเย็นเปนประจำดวยฟองน้ำ, น้ำอุน หรือสารละลายคารบอเนตในน้ำ

 •  ภาชนะหรือวัสดุบรรจุภัณฑบางอยางอาจกอใหเกิดกลิ่นเหม็น >>> ใชภาชนะอื่นที่ตางกันหรือวัสดุบรรจุภัณฑยี่หออื่นที่ตางกันจากที่ใชอยู

   ปจจุบัน

 •  ใสอาหารในตูเย็นในภาชนะที่ไมมีฝาปด >>> ใหเก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปดเชื้อจุลินทรียที่แพรกระจายจากภาชนะที่ 

   เปดฝาสามารถกอใหเกิดกลิ่นไมพึงประสงคได

 •  นำอาหารที่เลยวันที่ควรบริโภคหรือหมดอายุแลว และอาหารที่เนาเสียออกจากตูเย็น

 •  บรรจุภัณฑอาหารจะกันไมใหประตูตูเย็นปดได >>> เปลี่ยนบรรจุภัณฑใหมที่ไมขวางประตูตูเย็น

 •  ตูเย็นวางบนพื้นไมแนบพื้นทั้งหมด >>> ปรับขาตั้งเพื่อใหตูเย็นวางไดอยางสมดุล

 •  พื้นไมราบเรียบหรือแข็งแรง >>> ตรวจใหแนใจวาพื้นไดระดับราบเรียบและสามารถรองรับตูเย็นได

 •  มีอาหารวางอยูจนแนนลิ้นชักทำใหอาหารสัมผัสดันเพดานลิ้นชักชองเก็บรักษาอาหารนี้>>> จัดวางอาหารในชองลิ้นชักใหม

   มีความชื้นเกิดขึ้นนอกตูเย็นหรือระหวางประตูตูเย็น

   มีกลิ่นไมพึงประสงคในตูเย็น

   ประตูตูเย็นไมไดปด

   ชองลิ้นชักเก็บรักษาอาหารใหสดใหม เปด-ปดไมออก
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