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ข้อข้อบคุณทีี่�ท่ี่านเล่อกซ่ื้�อผลิติภััณฑ์์ตู้ิเย็นข้องพื่านาโซื้นิค
 โปรดศึึกษาคำาแนะนำาโดยละเอียดและปฏิิบัติิติามข้้อควรระวังเพ่ื่�อความปลอดภััยในหน้า 2-5 ก่อนการใช้้ผลิติภััณฑ์์นี�
 กรุณาติรวจำส่อบวันทีี่�และช่้�อข้องร้านค้าทีี่�ท่ี่านซ่ื้�อผลิติภััณฑ์์ในบัติรรับประกันสิ่นค้าและโปรดเก็บไว้กับคู่ม่อการใช้้งาน

■ NON-CFC
ตู้ิเย็นนี�ใช้้วัส่ดุ NON-CFC ทัี่�งส่ารที่ำาความเย็น (R600a) และฉนวนกันความร้อน (Cyclo-Pentane) ดังนั�นตู้ิเย็นนี�จำะไม่ที่ำาลาย
ชั้�นบรรยากาศึโอโซื้นข้องโลก
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   คู่ำาเตืู้อน

คู่ำาเตืู้อน
สั่ญลักษณ์นี� หมายถึึง: อาจำที่ำาให้เกิดการบาดเจ็ำบส่าหัส่ร้ายแรง

หร่อเสี่ยชี้วิติได้

 
สั่ญลักษณ์นี� หมายถึึง ข้้อห้าม

สั่ญลักษณ์นี� หมายถึึง ต้ิองที่ำาติามข้้อแนะนำา

สั่ญลักษณ์นี� หมายถึึง เคร่�องใช้้ไฟัฟ้ัาต้ิองต่ิอส่ายดิน

เพ่ื่�อป้องกันไฟัฟ้ัาช็้อติ

ข้็อคู่วรระวัง
สั่ญลักษณ์นี� หมายถึึง: อาจำที่ำาให้เกิดการบาดเจ็ำบ หร่อความเสี่ย

หายต่ิอที่รัพื่ย์สิ่นได้

มิืฉะนั�นอาจก�อให้เกิดไฟไหม้ื  

อาการบาดเจ็บ ไฟฟ้าช็้อตู้

เม่ืือรีไซเคิู่ลผลิตู้ภัณฑ์์ตู้่้เย็็นนี�...

  ก่อนนำาตู้ิเย็นไปรีไซื้เคิล ให้ถึอดข้อบยางทีี่�ประตูิออกก่อนเพ่ื่�อป้องกันประตูิตู้ิเย็นปิดล็อกเด็ก
  คำาเต่ิอนต่ิางๆ ทีี่�กล่าวถึึงข้้างต้ิน ควรเก็บไว้ติลอดอายุการใช้้งานข้องตู้ิเย็น
  ควรมอบคู่ม่อผู้ใช้้ให้แก่บุคคลทีี่�จำะใช้้หร่อจัำดการกับตู้ิเย็นเม่�อเคล่�อนย้ายตู้ิเย็นไปส่ถึานทีี่�อ่�นและส่่งไปยัง 

โรงงานแปรรูป
  ตู้ิเย็นนี�ใช้้ส่าร Cyclo-Pentane เป็นก๊าซื้เป่าฉนวนกันความร้อนข้องตู้ิเย็น ดังนั�นเม่�อคุณจำะทิี่�งหร่อที่ำาลาย 

ตู้ิเย็นนี� ควรทิี่�งหร่อที่ำาลายตู้ิเย็นด้วยกรรมวิธีีทีี่�ถูึกต้ิองและเป็นมิติรกับสิ่�งแวดล้อมและห้ามเผาที่ำาลายด้วย 
ไฟัโดยเด็ดข้าด 

เม่ืือใช้้งาน

  ห้ามืที่ำาให้เกิดความเสี่ยหายแก่ระบบที่ำาความเย็น (ท่ี่อนำ�ายาบริเวณด้านหลังตู้ิเย็น)

  ห้ามืสั่มผัส่กับคอมเพื่รส่เซื้อร์และท่ี่อนำ�ายาด้านหลังตู้ิเย็น เพื่ราะในบริเวณนี�มีความร้อนสู่ง ซึื้�งมีความ 

เสี่�ยงให้เกิดการบาดเจ็ำบจำากการเผาไหม้ได้

  ห้ามืให้เด็กห้อยโหนหร่อนั�งทีี่�ประตูิตู้ิเย็น เพื่ราะอาจำจำะที่ำาให้ตู้ิเย็นล้มทัี่บและเกิดอุบัติิเหตุิได้

  ห้ามืวางภัาช้นะบรรจุำข้องเหลวไว้บริเวณด้านบนข้องตู้ิเย็น เพื่ราะนำ�าในภัาช้นะดังกล่าวอาจำล้นหร่อหก ซึื้�ง 

อาจำที่ำาให้เกิดอันติรายจำากไฟัฟ้ัาช็้อติหร่อไฟัไหม้

  ห้ามืวางเต้ิารับแบบพื่กพื่าทีี่�มีหลายช่้องหร่อแหล่งจ่ำายไฟัแบบพื่กพื่าไว้ทีี่�ด้านหลังข้องตู้ิเย็น

  ในบริเวณทีี่�ติิดตัิ�งตู้ิเย็นและผนังโดยรอบ ต้ิองให้มีการถ่ึายเที่ข้องอากาศึทีี่�ดี และปราศึจำากสิ่�งกีดข้วาง

  ตู้ิเย็นนี�ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้้งานได้ส่ำาหรับบุคคล (รวมทัี่�งเด็ก) ทีี่�มีความบกพื่ร่องในส่มรรถึภัาพื่ที่างกาย  

ประส่าที่สั่มผัส่ หร่อส่ติิปัญญา หร่อข้าดประส่บการณ์และความรู้ เว้นแต่ิว่าได้รับการควบคุมดูแล 

ข้ณะใช้้งานหร่อได้รับคำาแนะนำา ในการใช้้จำากผู้รับผิดช้อบต่ิอความปลอดภััยข้องบุคคลดังกล่าว

  ผู้ปกครองควรให้คำาแนะนำากับเด็ก เพ่ื่�อให้แน่ใจำว่าเด็กจำะไม่เล่นหร่อห้อยโหนทีี่�ประตูิตู้ิเย็น

iso-butane
ความเสี่�ยงข้องการเกิดไฟัไหม้ / ตู้ิเย็นนี�ใช้้ส่ารที่ำาความเย็นไวไฟั
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ในกรณีฉุกเฉิน...

  การบำารุงรักษาต้ิองดำาเนินการ โดยผู้เชี้�ยวช้าญจำากศูึนย์บริการทีี่�ผ่านการฝึึกอบรมเท่ี่านั�น

  ห้ามเก็บวัติถุึระเบิดต่ิางๆ เช่้น กระป๋องก๊าซื้ทีี่�มีส่ารขั้บเคล่�อนหร่อส่ารเคมี รวมทัี่�งตัิวอย่างที่างวิที่ยาศึาส่ติร์ไว้ในตู้ิเย็นนี�
  ห้ามนำาเคร่�องใช้้ไฟัฟ้ัาอ่�นใด เช่้น เคร่�องดับกลิ�น มาใช้้ในตู้ิเย็น หากนำ�ายาที่ำาความเย็นรั�วไหลออกมา  

อาจำจำะเกิดการติิดไฟัจำากประกายไฟัข้องจุำดเช่้�อมต่ิอที่างไฟัฟ้ัาข้องตู้ิเย็นได้และอาจำที่ำาให้เกิดการระเบิดได้
  ห้ามนำาเคร่�องใช้้ไฟัฟ้ัาอ่�นใดทีี่�ผู้ผลิติไม่ได้แนะนำามาใช้้ในช่้องเก็บอาหาร

  ห้ามถึอดแยก ซ่ื้อมแซื้ม หร่อดัดแปลงแก้ไข้ตู้ิเย็นด้วยตินเอง  
หากต้ิองการซ่ื้อมแซื้มตู้ิเย็น โปรดปรึกษาตัิวแที่นจำำาหน่ายหร่อศูึนย์บริการ
  ห้ามใช้้อุปกรณ์เคร่�องจัำกรหร่อวิธีีการอ่�นใดในการเร่งกระบวนการละลายนำ�าแข็้ง นอกจำากอุปกรณ์หร่อ 

วิธีีการทีี่�ผู้ผลิติแนะนำา

         คู่ำาเตืู้อน 
สำำาหรับปลั�กไฟและสำาย็ไฟ...

  ห้ามืเสีำย็บหรือถอดปลั�กไฟออกจากเตู้้ารับข็ณะมืือเปีย็กนำ�า

  ห้ามืทำำาให้ปลั�กไฟัและส่ายไฟัช้ำารุดเสี่ยหาย
  ต้ิองถึอดปลั�กไฟัออกทุี่กครั�งเม่�อที่ำาความส่ะอาดตู้ิเย็น
  ต้ิองเสี่ยบปลั�กไฟัเข้้ากับเต้ิารับให้แน่นส่นิที่และควรใช้้แรงดันไฟัฟ้ัาให้เหมาะส่มกับตู้ิเย็น
  หลีกเลี�ยงการใช้้เต้ิารับร่วมกับเคร่�องใช้้ไฟัฟ้ัาอ่�นๆ หร่อใช้้ปลั�กพ่ื่วงทีี่�ไม่ได้มาติรฐานและจำะต้ิองคลี�ส่ายไฟั 

ออกให้หมดก่อนทีี่�จำะเสี่ยบปลั�กไฟั เพ่ื่�อการระบายความร้อนทีี่�ดี
  กำาจัำดฝุ่ึนละอองทีี่�ส่ะส่มอยู่บริเวณส่ายไฟั
  หากส่ายอ่อนป้อนกำาลังไฟัฟ้ัาช้ำารุด ต้ิองให้ผู้ที่ำาหร่อตัิวแที่นฝ่ึายบริการหร่อบุคคลทีี่�มีคุณส่มบัติิเหม่อนกัน 

เป็นผู้เปลี�ยนเพ่ื่�อหลีกเลี�ยงอันติราย
  เม่�อได้กลิ�นเหม็นไหม้ ให้ถึอดปลั�กตู้ิเย็นออกทัี่นทีี่และให้รีบที่ำาการระบายอากาศึภัายในห้องครัว
  หยุ็ดใช้้งานตู้ิเย็นและถึอดปลั�กออกจำากตู้ิเย็นทัี่นทีี่หากพื่บอาการผิดปกติิหร่อการที่ำางานล้มเหลว ตัิวอย่าง 

อาการผิดปกติิหร่อการที่ำางานล้มเหลว
- ส่ายไฟัหร่อปลั�กไฟัร้อนผิดปกติิ
- ส่ายไฟัถูึกตัิดข้าดหร่อเสี่ยรูป
- มีกลิ�นเหม็นไหม้
- รู้สึ่กช้าอันเน่�องมาจำากกระแส่ไฟัฟ้ัา

มิืฉะนั�นอาจก�อให้เกิดไฟไหม้ื 
 หรืออาการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็้อตู้

เม่ืือติู้ดตัู้�ง...

  วางตู้ิเย็นให้มั�นคงเพ่ื่�อหลีกเลี�ยงอันติราย 
จำากการทีี่�ตู้ิเย็นเสี่ยส่มดุล
  เม่�อวางติำาแหน่งตู้ิเย็น ให้แน่ใจำว่าส่ายไฟัไม่ได้ถูึก 

ทัี่บอยู่หร่อเสี่ยหาย

  ติรวจำส่อบให้แน่ใจำว่าได้เสี่ยบปลั�กตู้ิเย็น 

กับเต้ิารับทีี่�มีการต่ิอส่ายดิน

iso-butane
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เม่ืือเปิด-ปิดประตู่้

เม่ืือเคู่ล่ือนย้็าย็ตู้่้เย็็น

เม่ืือเก็บอาหาร

      ข้็อคู่วรระวัง

  ในข้ณะทีี่�เปิดประตูิตู้ิเย็น ให้ระวังม่อผู้อ่�นทีี่�มาจัำบประตูิ  

อาจำถูึกประตูิตู้ิเย็นหนีบม่อได้้

  ระวังช่้องว่างระหว่างประตูิตู้ิเย็น อาจำหนีบม่อได้ในข้ณะทีี่�ประตูิเปิด

  ห้ามืแช่้ข้วดทีี่�เป็นแก้วไว้ในช่้องแช่้แข็้งเพื่ราะมีความเสี่�ยงให้เกิดการบาดเจ็ำบ  

(หากข้องเหลวในข้วดเกิดการแข็้งตัิวข้วดอาจำแติกและก่อให้เกิดการบาดเจ็ำบได้)

  ห้ามแช่้สิ่�งข้องบนถึาดรองจำนแน่นเกินไป (มิฉะนั�น ถึาดรองอาจำแติก  

และก่อให้เกิดการบาดเจ็ำบได้้)

  จัำบตู้ิเย็นให้มั�นคงเม่�อที่ำาการข้นย้าย

  ส่ำาหรับพ่ื่�นทีี่�เป็นรอยได้ง่าย ควรรองด้วยวัส่ดุกันรอยทีี่�พ่ื่�นก่อนเคล่�อนย้ายด้วยล้อ

เม่ืือเปิด-ปิดประตู่้

  ห้ามแช่้สิ่�งข้องทีี่�มีข้นาดใหญ่กว่าถึาดหร่อชั้�นวาง เน่�องจำากจำะที่ำาให้ประตูิปิดไม่ส่นิที่และ 

จำะที่ำาให้อากาศึเย็นรั�วไหลออกมา

  ห้ามเปิดตู้ิเย็นบ่อยๆ หร่อเปิดทิี่�งไว้นานๆ เพ่ื่�อป้องกันการเกิดหยดนำ�าภัายในตู้ิเย็นและลดการสิ่�นเปล่องพื่ลังงาน

  ติรวจำส่อบข้อบยางบริเวณประตูิเป็นประจำำา ให้แน่ใจำว่าแนบส่นิที่กับตู้ิเย็นอย่างมิดชิ้ด

เม่ืือทำำาคู่วามืสำะอาด

  ห้ามืใช้้ส่ารเคมี หร่อนำ�ายาฉีดเช็้ดที่ำาความส่ะอาดตู้ิเย็น เพื่ราะอาจำเกิดความเสี่ยหายและ 

ส่นิมบนพ่ื่�นผิวข้องตู้ิเย็นได้

มิืฉะนั�นอาจทำำาให้เกิด 

การบาดเจ็บหรืออุบัติู้เหตุู้
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คุู่ณลักษณะพิื่เศษ

1) ECONAVI
ไมโครชิ้พื่ซึื้�งที่ำาหน้าทีี่�ในโหมด ECONAVI ที่ำางานเป็นหนึ�งเดียวกับแผงควบคุมหลัก  และโหมด ECONAVI จำะที่ำางาน
โดยอัติโนมัติิเพ่ื่�อช่้วยประหยัดพื่ลังงาน ด้วยการติรวจำจัำบความถีึ�ในการใช้้งานตู้ิเย็น (การเปิดและปิดประตูิ) 
2) INVERTER
มอเติอร์จำะที่ำางานด้วยความเร็วรอบทีี่�แติกต่ิางกันติามการเปลี�ยนแปลงข้องอุณหภูัมิภัายในตู้ิเย็น เม่�ออุณหภูัมิภัายใน 
ตู้ิเย็นคงทีี่� มอเติอร์ข้องคอมเพื่รส่เซื้อร์จำะหมุนด้วยความเร็วรอบติำ�า ซึื้�งจำะที่ำาให้ประหยัดพื่ลังงาน และมีเสี่ยงรบกวนทีี่�
ติำ�ากว่า ซึื้�งจำะแติกต่ิางจำากคอมเพื่รส่เซื้อร์แบบธีรรมดาทัี่�วไป เพื่ราะมอเติอร์ข้องคอมเพื่รส่เซื้อร์จำะที่ำางานด้วย  
ความเร็วรอบคงทีี่�ติลอดเวลา ซึื้�งจำะที่ำาให้สิ่�นเปล่องพื่ลังงานและมีเสี่ยงดังรบกวน

5

เม่ืือเก็บอาหาร

  ห้ามืนำาอาหารหร่อเคร่�องด่�มทีี่�กำาลังร้อนเข้้าแช่้ในตู้ิเย็น
  ห้ามแช่้อาหารในตู้ิเย็นมากเกินไป ต้ิองเว้นระยะห่างระหว่างอาหารทีี่�แช่้เย็นเพ่ื่�อรักษา 

ประสิ่ที่ธิีภัาพื่ในการที่ำาความเย็น
  เก็บรักษาผักและผลไม้ในกล่องเก็บผักทีี่�เก็บกักความช่้�นเอาไว้ซึื้�งจำะช่้วยรักษาคุณภัาพื่ข้อง 

อาหารได้ยาวนานยิ�งขึ้�น
  ควรปิดข้วดนำ�าด่�มหร่อเคร่�องด่�มต่ิางๆ ให้แน่นหนาเพ่ื่�อป้องกันกลิ�นอันไม่พึื่งประส่งค์
  อาหารประเภัที่ผักส่ด ผลไม้ส่ดและอาหารส่ดควรห่อด้วยพื่ลาส่ติิกหร่อเก็บใส่่กล่องก่อนนำาไป 

แช่้ในตู้ิเย็น
  เก็บอาหารประเภัที่เน่�อสั่ติว์หร่อปลาส่ดไว้ในช่้องแช่้แข็้ง หากต้ิองการเก็บรักษาไว้เป็นระยะ 

เวลานาน
  เก็บอาหารทีี่�ชุ่้มนำ�าไว้ในภัาช้นะทีี่�มีฝึาปิดแน่น หร่อห่อด้วยฟิัล์ม/ฟัอยล์พื่ลาส่ติิก 
  ปล่อยอาหารทีี่�กำาลังร้อน ทิี่�งไว้ให้เย็นด้วยอุณหภูัมิห้องก่อนทีี่�จำะนำาไปแช่้ในตู้ิเย็น

เม่ืือใช้้งาน

  เม่�อดึงปลั�กออก การเสี่ยบปลั�กครั�งต่ิอไปควรทิี่�งช่้วงระยะเวลาประมาณ 5 นาทีี่ เพื่ราะ 
คอมเพื่รส่เซื้อร์อาจำจำะไม่ที่ำางาน
  ปรับอุณหภูัมิติามส่ภัาพื่การใช้้งานจำริงเพ่ื่�อประหยัดพื่ลังงาน
  ความช่้�นภัายในกล่องแช่้อาหารส่ดอาจำกลั�นตัิวเป็นหยดนำ�า ให้เช็้ดออกด้วยผ้า และ 

ที่ำาความส่ะอาดกล่องแช่้อาหารส่ดเด่อนละครั�ง
  หากไม่ได้อยู่ทีี่�บ้านเป็นเวลานานและไม่มีอาหารแช่้อยูใ่นตู้ิเย็น ควรถึอดปลั�กออกเพ่ื่�อประหยัดพื่ลังงาน
  พ่ื่�นผิวภัายนอกตู้ิเย็นอาจำมีความอุ่นในบางครั�ง โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งหลังจำากการติิดตัิ�ง ซึื้�งเป็นเร่�องปกติิ และ 

เน่�องจำากท่ี่อระบายความร้อนทีี่�ติิดตัิ�งอยู่ภัายในจำะที่ำาหน้าทีี่�ป้องกันการเกิดหยดนำ�าจัำบตัิวและจำะแผ่ความร้อน
  เม่�อมีความช่้�นสู่ง เช่้น ช่้วงฤดูฝึน อาจำเกิดหยดนำ�าบนพ่ื่�นผิวข้องตู้ิเย็น โดยเฉพื่าะบริเวณข้อบยางข้องประตูิ  

ให้เช็้ดหยดนำ�าทีี่�ก่อตัิวออกด้วยผ้าทีี่�ส่ะอาด
  อย่าเปิดประตูิตู้ิเย็นไว้นานเกินความจำำาเป็น โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในส่ภัาพื่อากาศึร้อนช่้�น

5 นาที่ี



วิธีีการติู้ดตัู้�ง

ระย็ะห�างท่ีำจำาเป็นสำำาหรับการติู้ดตัู้�ง

  ด้านบนตู้ิเย็นห่างจำากเพื่ดานอย่างน้อย 30 ซื้ม.

  ด้านหลังอย่างน้อย 10 ซื้ม.
  ด้านข้้างซ้ื้าย - ข้วา อย่างน้อย 5 ซื้ม.

พืื่�นท่ีำโดย็รอบข็องตู้่้เย็็น

  อย็�าตัิ�งตู้ิเย็นในทีี่�ทีี่�มีความช่้�น เพื่ราะจำะที่ำาให้ตู้ิเย็นเกิดส่นิม  

และอาจำที่ำาให้กระแส่ไฟัฟ้ัารั�วได้

  อย็�าตัิ�งตู้ิเย็นในทีี่�ทีี่�มีแส่งแดดส่่องถึึงและใกล้แหล่งความร้อน 

โดยติรง เพื่ราะความร้อนและแส่งแดดจำะที่ำาให้ความเย็นลดลง

  อย็�าตัิ�งตู้ิเย็นใกล้กับแหล่งความร้อน เช่้น เติาแก๊ส่หร่อเติาอบ

  อย็�าปิดกั�นพ่ื่�นทีี่�ว่างรอบๆ ตู้ิเย็น 

เน่�องจำากตู้ิเย็นต้ิองติิดตัิ�งอยู่ในบริเวณทีี่�มีอากาศึถ่ึายเที่ได้ส่ะดวก

  ในกรณีทีี่�พ่ื่�นทีี่�ติิดตัิ�งไม่เรียบเส่มอ ให้หมุนข้าตัิ�งปรับระดับจำะ 

ช่้วยให้ตู้ิเย็นที่รงตัิวอยูไ่ด้มั�นคง

การเคู่ล่ือนย้็าย็หรือย็กตู้่้เย็็น

  การเคล่�อนย้ายและการยกตู้ิเย็น ให้ถึอดถึาดที่ำานำ�าแข็้ง ถึาดกล่องเก็บนำ�าแข็้ง  

ฯลฯ และติรวจำดูไม่ให้มีนำ�าขั้งอยู่ภัายในตู้ิเย็น

  เอียงตู้ิเย็นไปด้านหลังและระบายนำ�าออกจำากรูระบายนำ�า 

(เพ่ื่�อป้องกันไม่ให้นำ�าไหลออก ให้เอียงตู้ิเย็นช้้าๆ)

หลอดไฟ LED และสำาย็ดิน

  ตู้ิเย็นรุ่นนี�ออกแบบเพ่ื่�อป้องกันการเปลี�ยนหลอดไฟั หากท่ี่านต้ิองการทีี่�จำะเปลี�ยนหลอดไฟัข้องตู้ิเย็นรุ่นนี�  

กรุณาติิดต่ิอศูึนย์บริการพื่านาโซื้นิค

  หากไม่มีปลั�กต่ิอส่ายดินในตู้ิเย็น ควรจำะเช่้�อมต่ิอกับแหล่งจ่ำายไฟัทีี่�มีการต่ิอส่ายดินแล้วเพ่ื่�อป้องกันอันติรายจำาก 

ไฟัฟ้ัาหร่อไฟัรั�ว

รูระบายน�ำา

(ภัาช้นะที่ี�มีความสู่งไม่เกิน 2 ซื้ม.)

5 ซื้ม

10 ซื้ม

30 ซื้ม
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วิธีีป้องกันไมื�ให้ตู้่้เย็็นล้มืกรณีเกิดแผ�นดินไหว

ในการป้องกันไม่ให้ติู้เย็นล้ม 

ให้ใช้้ส่ายรัดยึดติู้เย็นกับผนัง 

ให้แน่นติลอดการใช้้งานติู้เย็นนี�

ตู้ิดตู้ั�งตู้่้เย็็นให้มืั่นคู่ง

หมุนข้าติั�งปรับระดับได้ไป 

ด้านซื้้าย-ข้วาลงจำนข้าติั�ง 

ส่ัมผัส่พื่่�นและให้ติู้เย็น 

อยู่ในระนาบอย่างมั�นคง

ไมื�คู่วรเปิด / ปิดประตู่้ในระหว�างท่ีำตู้่้เย็็นกำาลังทำำาคู่วามืเย็็น

ไม่ควรเปิด / ปิดประติูจำนกว่าอุณหภัูมิภัายในติู้เย็นมีความเย็นเพื่ียงพื่อ  

(อากาศึจำากภัายนอกที่ี�ไหลเข้้ามาภัายในติู้เย็นจำะที่ำาให้ติู้เย็นติ้องที่ำางานหนักข้ึ�น)

โปรดรอจนกว�าภาย็ในตู้่้เย็็นมืีคู่วามืเย็็นเพื่ีย็งพื่อ

  ติู้เย็นจำะใช้้เวลาในการที่ำาความเย็นประมาณ 4 ช้ั�วโมง

  ติู้เย็นจำะใช้้เวลาในการที่ำาความเย็นอย่างน้อย 24 ช้ั�วโมง 

เพื่่�อให้เกิดความเย็นอย่างส่มดุลในฤดูร้อน ฯลฯ

หากประตู้่ตู้่้เย็็นเอีย็งหรือไมื�ได้ระดับ

หมุนปรับข้าติั�งปรับระดับได้ข้องด้านที่ี�ประติูอยู่ในระดับติำ�ากว่า 

ดังแส่ดงในภัาพื่เพื่่�อให้บานประติูติู้เย็นอยู่ในระดับเดียวกัน

  หลังจำากปรับระดับติู�เย็นแล�ว 4-5 วัน บานประติูอาจำ 

ลดระดับติำ�าลง เน่�องจำากนำ�าหนักข้องอาหารในติู�เย็นหร่อ 

ลักษณะพื่่�นผิวข้องบริเวณที่ี�ติิดติั�ง ดังนั�นให�ใช้�เคร่�องม่อ 

เฉพื่าะหมุนปรับข้าติั�งปรับระดับได� จำนกระที่ั�งบานประติ ู

ที่ั�งส่องบานได�ระดับเที่�ากันพื่อดีอีกครั�ง

 

ประตูิบานทีี่�ติำ�ากว่า

หมุนข้าติั�งปรับระดับ 
ด้านข้วาเพื่่�อประติูด้าน 
ข้วาข้ึ�นได้ระดับ

หมุนข้าติั�งปรับระดับ 
ด้านซื้้ายเพื่่�อประติ ู
ด้านซื้้ายข้ึ�นได้ระดับ

  เคู่รื่องมืือเฉพื่าะ
(อุปกรณ์เส่ริม)
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ราย็ละเอีย็ดช้ิ�นสำ่วนทำี่สำำาคู่ัญ

   ช้�องแช้�แข้็ง
   ช้�องแช้�คงความส่ด (Prime Fresh)
   (ไฟั LED Ag ส่ีฟั้า)
   ช้�องแช้�เย็น
 1 ช้ั�นวาง
 2  ถึาดรอง
 3 ถึาดที่ำาน�ำาแข้็ง
 4  กล�องเก็บน�ำาแข้็ง
 5 ฝึาช้�องแช้� Ag Hygiene
 6 ถึาดช้�องแช้� Ag Hygiene
 7 หลอดไฟั LED
 8 ฝึาช้�องแช้�คงความส่ด
 9  ถึาดช้�องแช้�คงความส่ด
 0 ช้ั�นวางไข้�
 a ถึาดวางไข้�
 b ช้ั�นวางข้องอเนกประส่งค์ช้่องแช้่เย็น
 c ช้ั�นวางข้วด
 d ถึาดรอง
 e ถึาดรองกล�องเก็บผักและผลไม�
 f ขอบยางประตูู
 g กล่องเก็บผลไม้
 h ถึาดกระจำกนิรภััยช้่องแช้่เย็นและแผงควบคุมความช้่�น
 i กล�องเก็บผักและผลไม�
 j ขาตั้งปรับระดับ 

A

B

C

1

1

1

2

14

8

9
10

12

7

5

6

1011

12

18

1313

19

20

16

17

3

15

14

16 16

16

20

ช่่องแช่่เย็็น (หน้า 9)

ช่่องแช่่แข็็ง (หน้า 9)

Prime Fresh+ (หน้า 11)

Prime Fresh (หน้า 9)

Quick Freezing (หน้า 10)

ภัาพื่แส่ดงด้านหลังตู้ิเย็น

ช่้องแช่้คงความส่ด (หน้า 11)

ถึาดรองนำ�าที่ิ�ง  
(หน้า 16)
คอมเพื่รส่เซื้อร์
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การปรับอุณหภ่มิืคู่วามืเย็็น

 �การตู้ั�งคู่�าอุณหภ่มืิคู่วามืเย็็นและแนวทำางเกี่ย็วกับอุณหภ่มืิ
1 กดปุ่ม [Zone Select] เพ่ื่�อเล่อกช่้องแช่้เย็น [A] ช่้องแช่้คงความส่ด (Prime Fresh) [B] หร่อช่้องแช่้แข็้ง [C*]
2 กดปุ่ม [Temp. Select] เพ่ื่�อเล่อกระดับสู่งสุ่ด ปานกลาง หร่อติำ�าสุ่ด

พืื่�นท่ีำ

การตัู้�งคู่�าอุณหภ่มิื

[A]
(ช้�องแช้�เย็็น)

[B]
(ช้�องแช้�คู่งคู่วามืสำด)

[C*]
(ช้�องแช้�แข็็ง)

Max ติำ�ากว่า “Med”  
โดยประมาณ 2 °C ~ 3 °C

ติำ�ากว่า “Med”  
โดยประมาณ 2 °C ~ 3 °C

ติำ�ากว่า “Med”  
โดยประมาณ 2 °C ~ 3 °C

Med โดยประมาณ  
1 °C ~ 7 °C

โดยประมาณ 
-5 °C ~ -1 °C

โดยประมาณ 
-23 °C ~ -17 °C

Min สู่งกว่า “Med” 
โดยประมาณ 2 °C ~ 3 °C

สู่งกว่า “Med” 
โดยประมาณ 2 °C ~ 3 °C

สู่งกว่า “Med” 
โดยประมาณ 2 °C ~ 3 °C

โดย็ท่ัำวไปแล้ว ให้ใช้้ตู้่้เย็็นโดย็ตัู้�งคู่�าอุณหภ่มิืคู่วามืเย็็นเป็น "Med"
(หากตัิ�งค่าการควบคุมอุณหภูัมิข้องช่้องแช่้แข็้งหร่อช่้องแช่้เย็นเป็นอย่างอ่�นทีี่�ไม่ใช่้ "Med" จำะที่ำาให้ระบบ ECONAVI  
ไม่ที่ำางาน)

 � วิธีีการใช้้งานโหมืด “9 ระดับ”

วิธีีการปรับอุณหภ่มิืสำำาหรับช้�องแช้�เย็็น

1 ตัิ�งค่าจำอแส่ดงผล LED ให้ไปทีี่�ติำาแหน่ง “Min” โดยกดปุ่ม [Zone Select] เพ่ื่�อเล่อก [A] (ช่้องแช่้เย็น) จำากนั�น 
กดปุ่ม [Temp. Select] เพ่ื่�อเล่อก “Min”

2 กดปุ่ม [Temp. Select] ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีี่จำนกระทัี่�งจำอแส่ดงผล LED กลับสู่่ติำาแหน่ง “Min”

3 ใช้้ปุ่ม [Temp. Select] เพ่ื่�อตัิ�งค่าโหมดอุณหภูัมิทีี่�ต้ิองการ โดยหนึ�งขั้�นค่อโหมดความเย็นติำ�าสุ่ด และ 9 ขั้�นค่อ 
โหมดความเย็นสู่งสุ่ด (ติามทีี่�ระบุในติารางจำอแส่ดงผล LED)   

วิธีีการปรับอุณหภ่มิืสำำาหรับช้�องแช้�แข็็ง

ที่ำาติามขั้�นติอนทีี่� 1 ~ 3 ด้านบนติามลำาดับในข้ณะทีี่�กดปุ่ม [Zone Select] และเล่อก [C*] (ช่้องแช่้แข็้ง) แที่น [A] 
(ช่้องแช่้เย็น)

 ● ตู้ารางจอแสำดงผล LED  

ระดับคู่วามืเย็็น

ระดับ
ตู้่ำาสำุด  สำ่งสำุด

จอแสำดงผล LED

1 2 3 4 5 6 7 8 9

สัำญญาณไฟติู้ด สัำญญาณไฟกะพื่ริบ สัำญญาณไฟไมื�ติู้ด

 � วิธีีการย็กเลิกการตัู้�งคู่�าโหมืด “9 ระดับ”

ที่ำาซื้ำ�าขั้�นติอนทีี่� 1 และ 2 จำากนั�นระบบจำะกลับเข้้าสู่่โหมดที่ำางานปกติิ
9



  “Quick Freezing” (ฟัังก์ชั้�นที่ำาความเย็นรวดเร็ว) จำะหยุดที่ำางานเองโดยอัติโนมัติิหลังจำากผ่านไป 60 นาทีี่ 
(เม่�ออุณหภูัมิโดยรอบไม่เกิน 18 °C) หร่อ 150 นาทีี่ (เม่�ออุณหภูัมิโดยรอบค่อ 19 °C ขึ้�นไป) และจำากนั�นระบบจำะ 
กลับเข้้าสู่่โหมดที่ำางานปกติิ (ไฟั LED [Quick Freezing] จำะดับ)

  หากไฟั LED [Quick Freezing] กะพื่ริบ แส่ดงว่าระบบกำาลังละลายนำ�าแข็้งอัติโนมัติิ 
ระบบที่ำาความเย็นรวดเร็ว “Quick Freezing” จำะเริ�มที่ำางานอีกครั�ง หลังจำากละลายนำ�าแข็้งเส่ร็จำสิ่�นแล้ว

  การควบคุมอุณหภูัมิช่้องแช่้แข็้งจำะไม่ที่ำางานในระหว่างโหมดที่ำาความเย็นรวดเร็ว “Quick Freezing” เน่�องจำาก 
คอมเพื่รส่เซื้อร์กำาลังที่ำางานเต็ิมกำาลังเพ่ื่�อโหมด “Quick Freezing”

 ช่้องแช่้คงความส่ด (Prime Fresh) ไม่มีโหมด “9 ระดับ”
 การควบคุมอุณหภูัมิอาจำแติกต่ิางกันไปติามการเปลี�ยนแปลงข้องส่ภัาวะแวดล้อมและปริมาณอาหารทีี่�แช่้ในตู้ิเย็น

หมืาย็เหตุู้

หมืาย็เหตุู้

การใช้้งาน ECONAVI

 �การใช้้งาน ECONAVI
 ตู้ิเย็นจำะเรียนรู้ลักษณะการใช้้ตู้ิเย็นจำากการเปิด-ปิดและระยะเวลาข้องความถีึ�ในการใช้้งานเพ่ื่�อเพิื่�มประสิ่ที่ธิีภัาพื่การใช้้
พื่ลังงานสู่งสุ่ด
 ตู้ิเย็นจำะเรียนรู้ลักษณะการใช้้งานข้องผู้ใช้้เป็นระยะเวลา 3 สั่ปดาห์และจำะเริ�มปรับใช้้สิ่�งทีี่�ได้เรียนรู้มาในสั่ปดาห์ทีี่� 4

 �การต้ั้�งค่่าเพ่ื่�อเปิิดระบบ ECONAVI ให้ทำำางาน
  ระบบ ECONAVI จะทำำางานโดยอัตโนมััติหากการควบคุมัอุณหภููมิัของท้ัำงช่่องแช่่เย็นและช่่องแช่่แข็งต้ังค่าเป็น 

“Med” (เย็นปานกลาง)

  โหมด ECONAVI จำะไม่ที่ำางานหากโหมด “Quick Freezing” (ฟัังก์ชั้�นที่ำาความเย็นรวดเร็ว) หร่อ “Prime Fresh+”  
(ฟัังก์ชั้�นแช่้คงความส่ด) กำาลังที่ำางาน

 ไม่ส่ามารถึบังคับให้ระบบ ECONAVI เริ�มที่ำางานได้

ฟังก์ช่ั้นทำำาคู่วามืเย็็นรวดเร็ว (Quick Freezing)

เม่�อตัิ�งค่า “Quick Freezing” ไว้ ตู้ิเย็นจำะเร่งที่ำาความเย็นอย่างรวดเร็วเพ่ื่�อประสิ่ที่ธิีภัาพื่การรักษาคุณภัาพื่อาหารทีี่�ดียิ�งขึ้�น
 � วิธีีการใช้้งานโหมืด “Quick Freezing” (ฟังก์ช่ั้นทำำาคู่วามืเย็็นรวดเร็ว)

ไฟัเปิดอยู ่:  Quick freezing ที่ำางานอยู่

ไฟัปิดอยู่ :  Quick freezing ไม่ที่ำางาน

  กดปุ่ม [Zone Select] เพ่ื่�อเล่อก [C*] (ช่้องแช่้แข็้ง) จำากนั�นกด 
[Temp. Select] จำนกระทัี่�งไฟั LED [Quick Freezing] เปิดขึ้�น 
โหมด “Quick Freezing” จำะเริ�มที่ำางานหลังผ่านไปประมาณ 10 วินาทีี่

  หากคุณต้ิองการหยุดการที่ำางานข้อง “Quick Freezing” (ฟัังก์ชั้�นที่ำาความ
เย็นรวดเร็ว) ทัี่นทีี่ กดปุ่ม [Zone Select] เพ่ื่�อเล่อก [C*] (ช่้องแช่้แข็้ง) 
จำากนั�นกด [Temp. Select] จำนกระทัี่�งไฟั LED [Quick Freezing] ปิด
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ช้�องแช้�คู่งคู่วามืสำด (Prime Fresh)

ห่ันได้อย็�างง�าย็ดาย็
อาหารกึ�งแช่้แข็้งนั�นง่ายต่ิอ 
การหั�น จึำงที่ำาให้ส่ะดวกยิ�งขึ้�น

การปรับเปลี�ยนอุณหภัูมิความเย็น ส่ามารถึปรับระดับได้ที่ั�ง “Min”, “Med” หร่อ “Max”

เม่�อใช้้งาน คุณส่ามารถึปรับเปลี�ยนอุณหภัูมิได้ติามติ้องการ
*ปุ่มปรับอุณหภัูมิความเย็นในช้่องแช้่เย็นจำัดจำะอยู่ในติำาแหน่ง “Med” ซื้ึ�งเป็นการติั�งค่าจำากโรงงานผลิติ

การใช้้ช้�องแช้�เย็็นจัด โดย็ประมืาณ -5 °C ~ -1 °C

  ช่้องแช่้ส่่วนนี�เหมาะส่ำาหรับการเก็บรักษาอาหารส่ด เช่้น เน่�อสั่ติว์หร่อปลา 
เม่�อเปรียบเทีี่ยบกับช่้องแช่้เย็นธีรรมดา อายุการเก็บรักษาอาหารข้องเน่�อสั่ติว์หร่อปลาจำะยาวนานขึ้�น 

  เม่�ออาหารถูึกแช่้แข็้งเกินไป... 
เน่�อสั่ติว์หร่อเน่�อปลาทีี่�หั�นมาแล้วอาจำจำะแข็้งเกินไป 
ตัิ�งค่าการปรับอุณหภูัมิให้อยูใ่นระดับเย็นน้อย 
“Min” เพ่ื่�อป้องกันไม่ให้อาหารถูึกแช่้แข็้งจำนเกินไป

  เม่�ออาหารไม่ได้อยู่ในส่ภัาพื่กึ�งแช่้แข็้ง... 
ขึ้�นอยู่กับช้นิดข้องอาหาร เช่้น เน่�อก้อนใหญ่หร่อปลา 
ตัิวใหญ่ ส่ภัาพื่ในการเก็บรักษาและอุณหภูัมิโดยรอบ 
อาจำที่ำาให้การแช่้อาหารอาจำไม่ได้อยู่ในส่ภัาพื่กึ�งแช่้แข็้ง  
ติามต้ิองการตัิ�งค่าการปรับอุณหภูัมิถึึงระดับเย็นจัำด “Max” (หน้า 9)

เม่�อตัิ�งค่า “Prime Fresh+” ไว้ ตู้ิเย็นจำะเร่งที่ำาความเย็นอย่างรวดเร็วเพ่ื่�อประสิ่ที่ธิีภัาพื่การรักษาคุณภัาพื่อาหารทีี่�ดียิ�งขึ้�น

 � วิธีีการใช้้งานโหมืด “Prime Fresh+” (ฟังก์ช่ั้นแช้�คู่งคู่วามืสำด)
  กดปุ่ม [Zone Select] เพ่ื่�อเล่อก [B] (ช่้องแช่้คงความส่ด) จำากนั�นกด [Temp. Select] จำนกระทัี่�งไฟั LED  

[Prime Fresh+] เปิดขึ้�น โหมด “Prime Fresh+” จำะเริ�มที่ำางานหลังผ่านไปประมาณ 10 วินาทีี่
  หากคุณติ�องการหยุดการที่ำางานข้อง “Prime Fresh+” (ฟัังก์ช้ั�นแช้�คงความส่ด) ที่ันที่ี กดปุ�ม [Zone Select]  

เพื่่�อเล่อก [B] (ช้�องแช้�คงความส่ด) จำากนั�นกด [Temp. Select] จำนกระที่ั�งไฟั LED [Prime Fresh+] ปิด
หมืาย็เหตุู้

  ระบบจำะหยุดการที่ำางานข้อง “Prime Fresh+” (ฟัังก์ชั้�นแช่้คงความส่ด) โดยอัติโนมัติิหลังจำากผ่านไป 105 นาทีี่ 
(เม่�ออุณหภูัมิโดยรอบไม่เกิน 18 °C) หร่อ 145 ~ 150 นาทีี่ (เม่�ออุณหภูัมิโดยรอบค่อ 19 °C ขึ้�นไป) และจำากนั�นระบบ 
จำะกลับเข้้าสู่่โหมดที่ำางานปกติิ (ไฟั LED [Prime Fresh+] จำะดับ)

  หากไฟั LED [Prime Fresh+] กระพื่ริบ แส่ดงว่าระบบกำาลังละลายนำ�าแข็้งอัติโนมัติิ “Prime Fresh+”  
(ฟัังก์ชั้�นแช่้คงความส่ด) จำะเริ�มที่ำางานอีกครั�ง หลังจำากละลายนำ�าแข็้งเส่ร็จำสิ่�นแล้ว

เทำคู่โนโลยี็ Prime Fresh+

เม่�อโหมด “Prime Fresh+” กำาลังที่ำางานอยู ่หากตัิ�งโหมด “Quick Freezing” จำะที่ำาให้โหมด “Prime Fresh+” 
หยุดที่ำางานและตู้ิเย็นจำะเปิดใช้้งานโหมด “Quick Freezing” และจำะเป็นเช่้นเดียวกันเม่�อตัิ�งโหมด “Prime Fresh+” 
ในข้ณะทีี่�ตู้ิเย็นกำาลังที่ำางานในโหมด “Quick Freezing”

หมืาย็เหตุู้
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ช้�องแช้�เย็็น

ตู้ำาแหน�งข็องถาดกระจกนิรภัย็ช้�องแช้�เย็็นจัดแบบปรับได้สำามืารถปรับเปลี่ย็นได้

1  ยกด้านหลังข้องถึาดขึ้�นแล้วดึงมาข้้างหน้า 
เพ่ื่�อให้เขี้�ยวล็อกหลุดจำากรางแล้ว 
จำากนั�นให้เอียงถึาดแล้วนำาออกมา

รางล็อกถึาด

เขี้�ยวล็อก

2  ใส่่ถึาดในติำาแหน่งที่ี�ติ้องการโดยย้อนข้ั�นติอน 
วิธีีการถึอดถึาด

  ถึาดรองที่ำาจำากกระจำกและมีนำ�าหนัก  
โปรดถ่ึอด้วยความระมัดระวังเพ่ื่�อไม่ให้หล่นและ 
ส่ร้างความเสี่ยหายหร่อบาดเจ็ำบ

ช้�องแช้�แข็็ง

Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food

Frozen food

●    ส่ามารถึเก็บอาหารแช้่แข้็งและอาหารปรุงสุ่กแล้วจำำานวนมาก

เคู่ล็ดลับ 3 ข้็อ สำำาหรับการแช้�แข็็งอาหารและการเก็บรักษารสำช้าติู้ได้ดีย่ิ็งข้็�น

 1. แช่้แข็้งอาหารทีี่�บางและมีข้นาดเล็กอย่างรวดเร็ว!

 2. ปิดภัาช้นะให้ส่นิที่ก่อนแช่้แข็้ง

 3. ไม่ควรนำาอาหารกลับมาแช่้แข็้งซื้ำ�า

การเปิด-ปิดประตู้่ตู้่้เย็็น

 �  หากเปิดประติูติู้เย็นข้องช้่องแช้่เย็นหร่อช้่องแช้่แข้็งค้างไว ้
จำะมีเส่ียงเติ่อนดังข้ึ�น โดยมีส่ัญญาณเติ่อนดังติ่อไปนี� 
ควรปิดประติูติู้เย็นให้ส่นิที่.

เวลา ส่ัญญาณเติ่อนดังข้ึ�น

หลังจำาก 1 นาที่ี เส่ียงเติ่อนดังข้ึ�นซื้ำ�า (ปี๊บๆ)

หลังจำาก 3 นาที่ี
เส่ียงเติ่อนดังข้ึ�นซื้ำ�า ติิดติ่อกัน  
2 ครั�ง (ปี๊บๆ ปี๊บๆ)

หลังจำาก 5 นาที่ี
เส่ียงเติ่อนดังข้ึ�นซื้ำ�า ติิดติ่อกัน 
เป็นเวลานาน (ปี๊บๆ ปี๊บๆ ปี๊บๆ...)

ข็้อบังคู่ับ     
 �  เม่�อเปิดที่ี�กั�นแบบหมุนไปด้านหน้า ให้ใส่่กลับเข้้าไปใน
ติำาแหน่งเดิม 
(ประติูไม่ส่ามารถึปิดได้ หากไม่หมุนที่ี�กั�นแบบหมุนกลับ
เข้้าที่ี�เดิมอาจำที่ำาให้ช้ำารุดเส่ียหายได้)

เปิดที่ี�กั�นแบบหมุนไปข้้างหน้า

ที่ี�กั�นแบบหมุน

ประติูด้านซื้้าย
หมุนกลับเข้้าไปในติำาแหน่งเดิม
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วิธีีการทำำานำ�าแข็็ง

1 ด้งถาดทำำานำ�าแข็็งออกมืา

ICE TWISTER

ดึงถึาดที่ำานำ�าแข็้งออกมา (หน้า 16)

2 เติู้มืนำ�า

เติิมนำ�าจำนถึึงเส้่น “WATER LEVEL”

3 ใสำ�ถาดทำำานำ�าแข็็ง

ดันถึาดที่ำานำ�าแข็้งกลับเข้้าไปในช่้องที่ำานำ�าแข็้ง

4 วิธีีการแกะก้อนนำ�าแข็็ง

ICE TWISTER

หมุนทีี่�บิดถึาดที่ำานำ�าแข็้งติามเข็้มนาฬิิกา
(ก้อนนำ�าแข็้งจำะติกลงสู่่กล่องเก็บนำ�าแข็้งทีี่�อยู่ด้านล่าง)

ข้็อแนะนำาในการใช้้งาน
คู่วรเก็บอาหารประเภทำตู้�างๆ ไว้ท่ีำใด

ประมาณ

1 °C ~ 7 °C ช้�องแช้�เย็็น

“อาหารแปรร่ปและเคู่ร่ืองด่ืมื...”
เหมาะส่ำาหรับการแช่้อาหารและเคร่�องด่�มทัี่�วไปหร่อแช่้ 
เพีื่ยงชั้�วคราวก่อนทีี่�จำะรับประที่านในไม่ช้้า

ประมาณ

3 °C ~ 8 °C
กล�องเก็บผัก 
และผลไม้ื

“ผักและผลไม้ื”
ความช่้�นทีี่�ค่อนข้้างสู่งในกล่องเก็บผักจำะช่้วยรักษาผักและผลไม้ให้ส่ดอยู่เส่มอ

ประมาณ

-5 °C ~ -1 °C ช้�องแช้�คู่งคู่วามืสำด

“อาหารสำด...”
ส่ำาหรับการเก็บรักษาเน่�อ ปลา อาหารแปรรูป (เช่้น แฮมหร่อไส้่กรอก) เป็น
เวลานานถึึงหนึ�งสั่ปดาห์ด้วยการแช่้แข็้งแบบคงความส่ด (Soft Freezing)

ประมาณ

-23 °C ~ -17 °C ช้�องแช้�แข็็ง

“อาหารแห้งหรืออาหารแช้�แข็็ง...”
เพ่ื่�อการเก็บรักษาอาหารเป็นระยะเวลานาน
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วิธีีการทำำาคู่วามืสำะอาดตู้่้เย็็น

ก่อนทีี่�จำะที่ำาความส่ะอาดหร่อที่ำาการบำารุงรักษา โปรดติรวจำส่อบให้แน่ใจำว่าได้ถึอดปลั�กตู้ิเย็นออกแล้ว อย่าถึอดหร่อเสี่ยบ 
ปลั�กข้ณะม่อเปียก เม่�อถึอดปลั�กแล้ว ให้รอ 5 นาทีี่ก่อนทีี่�จำะเสี่ยบปลั�กอีกครั�ง มิฉะนั�นคอมเพื่รส่เซื้อร์อาจำไม่ที่ำางาน

ทำำาคู่วามืสำะอาดตู้่้เย็็นทัำนทีำหากตู้่้เย็็นเป้�อนสำกปรก

เช็้ดคราบส่กปรกบนพ่ื่�นผิวภัายในอย่างรวดเร็วก่อนทีี่�
คราบจำะแข็้งตัิวโดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง นำ�ามันที่ำาอาหารหร่อ
นำ�ามันหมูซึื้�งอาจำที่ำาให้พื่ลาส่ติิกเกิดรอยร้าวและนำ�ามะนาว 
หร่อนำ�าส้่มซึื้�งอาจำที่ำาให้สี่ตู้ิเย็นซีื้ดได้ เม่�อที่ำาความส่ะอาด
คราบส่กปรกได้ยากให้เช็้ดด้วยผ้าชุ้บนำ�ายา ที่ำาความ
ส่ะอาดครัวทีี่�มีฤที่ธ์ิีเป็นกลางหมาดๆ

จำากนั�นให้เช็้ดด้วยผ้าชุ้บนำ�าหมาดๆ

เช็้ดชุ้ดคู่วบคุู่มืด้วย็ผ้าแห้ง

ที่ำาความส่ะอาดถึาดนำ�าแข็้งสั่ปดาห์ละครั�งส่ำาหรับถึาดรอง
ชั้�นติิดประตูิและอ่�นๆควรล้างที่ำาความส่ะอาดโดยการแช่้
นำ�าอุ่นทุี่กส่ามเด่อน

ทำำาคู่วามืสำะอาดข็อบย็างประตู่้อย็�างน้อย็เดือนละคู่รั�ง

ที่ำาความส่ะอาดโดยการเช็้ดด้วยผ้าชุ้บนำ�าส่ะอาดบิดหมาด 
มีการที่าวาส่ลีนไว้ทีี่�ข้อบยางประตูิด้านบานพัื่บข้องตู้ิเย็น  
โปรดระวัง อย่าเช็้ดออก

ข้็อสัำงเกตู้
ข้อบยางประตูิส่ามารถึเปลี�ยนได้เม่�อหมดอายุการใช้้งาน โดยติิดต่ิอศูึนย์บริการพื่านาโซื้นิค
หากข้อบยางประตูิหลุดออกข้ณะที่ำาความส่ะอาด ส่ามารถึดันกลับให้เข้้าร่องได้และใช้้งานติามปกติิ

คู่ำาข็อร้อง
ห้ามใช้้อุปกรณ์ดังต่ิอไปนี�เพ่ื่�อที่ำาความส่ะอาด (มิฉะนั�นจำะที่ำาให้ตู้ิเย็นเป็นรอยขี้ดข่้วนหร่อสึ่กกร่อนได้)

ส่ารทีี่�มีฤที่ธ์ิีเป็นด่าง

หร่อด่างน้อย

นำ�ายาที่ำาความส่ะอาดทีี่�ใช้้ในครัว 

(นำ�ายาที่ำาความส่ะอาดเหล่านี�ที่ำาให้

พื่ลาส่ติิกเกิดรอยร้าวได้)

ผงที่ำาความส่ะอาดหร่อผงส่บู่ นำ�ามันเบนซิื้น ทิี่นเนอร์ 

แอลกอฮอล์ กรด นำ�ามัน

แปรงขั้ดหร่อฟัองนำ�าขั้ด นำ�าร้อน

ใช้�น�ำาอุ่น!

ล�างทำำาคู่วามื 
สำะอาด!

จุำดทีี่�ที่าวาส่ลีนไว้

เช็้ดประตูิตู้ิเย็นด้วยผ้า
ชุ้บนำ�าส่ะอาดบิดหมาด

  

อาหารท่ีำแนะนำาให้เก็บใสำ�ภาช้นะท่ีำปิดแน�นหนา!

เพ่ื่�อป้องกันไม่ให้ 

ภัายในตู้ิเย็นสี่ซีื้ด!

เพ่ื่�อป้องกันกลิ�นไม่พึื่ง
ประส่งค์กระจำาย

ภัายในตู้ิเย็น

●	มะนาวหร่อส้่มผ่าซีื้ก

(→ ที่ำาให้ชิ้�นส่่วนทีี่�เป็นพื่ลาส่ติิกมีสี่ซีื้ดข้าว)

 ●กระเที่ียมหร่อผักที่ี�มีกลิ�นแรง

(→ กลิ�นจำะปะปนกับอาหารอ่�น)

14



วิธีีการทำำาคู่วามืสำะอาดตู้่้เย็็น

ทำุก 3 เดือนถาดรอง

 �การถอด

1  ยกด�านหลังข้องถึาดข้ึ�นแล�วดึงมาข้�างหน�า 
เพื่่�อให�เข้ี�ยวล็อกหลุดจำากรางแล�ว 
ให�เอียงถึาดแล�วถึอดออกมา

111
222

เขี้�ยวล็อก

รางล็อกถึาด

 �การใสำ�กลับ

2  ดันถึาดไปจำนลงล็อกด�านในสุ่ด

หมืาย็เหตุู้

  เม่�อนำาถึาดออกจำากกล่องเก็บผักและผลไม้ให้ดึงกล่องเก็บผักออกก่อนจำากนั�นปฏิิบัติิติามขั้�นติอนด้านบนเพ่ื่�อดึงถึาดออกมา

  ในกรณีใส่่ถึาดกลับและไม่ลงล็อก ให้แน่ใจำว่าไม่ได้วางถึาดผิดจำากติำาแหน่งเดิม

  ถึาดรองที่ำาจำากกระจำกและมีนำ�าหนัก  
โปรดถ่ึอด้วยความระมัดระวังเพ่ื่�อไม่ให้หล่นและส่ร้างความเสี่ยหายหร่อบาดเจ็ำบ 
ส่ำาหรับการใส่่ถึาดกลับ ให้ถ่ึอโดยหันส่่วนทีี่�ย่�นออกมาไว้ด้านล่าง แล้วใส่่เข้้าไปช้้าๆ

ทำุก 3 เดือนชั้�นวางไข็� / ชั้�นวางข็วด

 �การถอด

 1  ยกข้ึ�นมาโดยส่ลับกันด�านซื้�ายและด�านข้วาที่ีละด�าน

 �การใสำ�กลับ

 2  วางลงบนจำุดรองรับที่ั�งส่องข้�างและใส่�กลับเข้�าไปจำนสุ่ด

ทำุก 3 เดือนกล�องเก็บผักและผลไม้ื

 �การถอด

1  ดึงกล่องเก็บผักและผลไม้มาด้านหน้าเข้้าหาลำาติัวจำน 
สุ่ด

2  ยกข้ึ�นเล็กน้อยแล้วดึงกล่องเก็บผักและผลไม้ออก

111

222

 �การใสำ�กลับ

1  ใส่�กล�องเกบ็ผักและผลไม�ให�อยู�บนจำดุรองรับที่ั�งส่องด�าน

2  ยกกล�องข้ึ�นเล็กน�อยและผลักจำนกระที่ั�งเข้�าจำนสุ่ดล็อก

111

222
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วิธีีการทำำาคู่วามืสำะอาดตู้่้เย็็น

ทำุก 3 เดือนฝาช้�องแช้� Ag Hygiene / ถาดช้�องแช้�คู่งคู่วามืสำด

 �การถอด
  ดึงกล่องช้่องแช้่เย็นจำัดเข้้าหาลำาติัวจำนสุ่ดแล้วจำึงยกด้าน

หน้าข้ึ�นและจำับประคองฝึาปิดที่ี�อยู่ด้านหน้าข้องกล่อง
ช้่องแช้่เย็นจำัดข้ึ�นและดึงกล่องช้่องแช้่เย็นจำัดออกมา

 �การใสำ�กลับ
  ยกและจำับประคองฝึาปิดกล่องช้่องแช้่เย็นจำัดข้ึ�น จำากนั�น

ให้วางกล่องช้่องแช้่เย็นจำัดกลับเข้้าที่ี�และใส่่ติามรางล็อก
จำนสุ่ดด้านใน

ข็้อคู่วรคู่ำาน้ง

●ควรจำับที่ี�ม่อจำับข้องกล่องช้่องแช้่เย็นจำัดข้ณะดึงหร่อใส่่กล่องช้่องแช้่เย็นจำัดด้วยการหงายม่อโปรดดูภัาพื่ประกอบข้้างติ้น 
(มิฉะนั�น ฝึาปิดกล่องช้่องแช้่เย็นจำัดอาจำจำะกระแที่กติีลงบนม่อได้)

ทำุก 3 เดือนถาดทำำาน�ำาแข็็ง / กล�องเก็บน�ำาแข็็ง

 �การถอด
  ปลดเขี้�ยวล็อกโดยการยกขึ้�นแล�วดึงถึาดที่ำาน�ำาแข็้งและกล�อง

เก็บน�ำาแข็้งมาด�านหน�าเข้�าหาลำาตัิวจำนกระทัี่�งหลุดออกมา

 �การใสำ�กลับ
  ดันถึาดที่ำานำ�าแข้็งและกล่องเก็บนำ�าแข้็งและดันไปจำน 

ลงล็อกด้านในสุ่ด

ข็้อคู่วรคู่ำาน้ง

  คุณส่ามารถึถึอดถึาดที่ำานำ�าแข็้งและกล่องเก็บนำ�าแข็้งออกเพ่ื่�อเพิื่�มพ่ื่�นทีี่�ในช่้องแช่้แข็้งได้

  ควรเปิดประติูช้่องแช้่แข้็งให้พื่้นรัศึมีการดึงกล่องเก็บนำ�าแข้็ง เพื่่�อป้องกันกล่องเก็บนำ�าแข้็งถึูกเส่ียดส่ีเป็นรอยได้

140 mm

HỘP ĐỰNG ĐÁ

ถาดรองนำ�าทำิ�ง (ด้านหลังข็องตู้่้เย็็น)

 �  วางภัาช้นะ (ความสู่งไม่เกิน 2 ซื้ม.) ไว้ใติ้รูระบายนำ�า 
ที่ี�ด้านหลังติู้เย็น เอียงติู้เย็นไปด้านหลังและระบาย 
นำ�าออกจำากรูระบายนำ�า  
(เอียงช้้าๆ เพื่่�อไม่ให้นำ�าหกออกมา)

ใช้้ผ้า ฯลฯ  
(นำ�าอาจำหกออกมา)รูระบายนำ�า  

(ส่่วนหลัง 
ด้านล่าง)

ถาดทำำาน้ำาแข็ง กล่องเก็บน้ำาแข็ง ถาดทำำาน้ำาแข็ง กล่องเก็บน้ำาแข็ง

กล่องเก็บน้ำาแข็ง
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การแก้ไข็ปัญหาเบื�องตู้้น

ก่อนเรียกช่้างบริการ ควรติรวจำดูดังต่ิอไปนี�

ตู้่้เย็็นไมื�ทำำางาน

               

  ติรวจำดูปลั�กและเต้ิารับว่าอยูใ่นส่ภัาพื่เรียบร้อยหร่อไม่ ?

  ติรวจำดูฟิัวส์่หร่อระบบไฟัฟ้ัาภัายในบ้าน ?

  ลองถึอดปลั�กไฟัทิี่�งไว้ 5 นาทีี่ แล้วเสี่ยบปลั�กใหม่อีกครั�งแล้วดูว่าเคร่�องที่ำางานหร่อไม่ ?

ตู้่้เย็็นมีืคู่วามืเย็็น 

ไมื�เพีื่ย็งพื่อ

  ติรวจำส่อบให้แน่ใจำว่าสั่ญญาณไฟัในชุ้ดควบคุมแส่ดงถูึกติำาแหน่งหร่อไม่ ?

  แช่้อาหารในตู้ิเย็นมากเกินไปหร่อมีข้องทีี่�ยังร้อนแช่้อยู่ในตู้ิหร่อไม่ ?

  ตัิ�งตู้ิเย็นในติำาแหน่งทีี่�มีแส่งแดดส่่องถึึงหร่อใกล้แหล่งความร้อนหร่อไม่ ?

  ประตูิตู้ิเย็นปิดส่นิที่หร่อไม่ ?

  เปิด-ปิดประตูิตู้ิเย็นบ่อยครั�งหร่อไม่ ?

เกิดไอนำ�า

ภาย็ในตู้่้

และนอกตู้่้

ตู้่้เย็็นเกิดเสีำย็งดัง

  ติรวจำส่อบพ่ื่�นทีี่�ตัิ�งตู้ิเย็นแข็้งแรงเพีื่ยงพื่อและตัิ�งได้ระดับหร่อไม่ ?

  ติรวจำดูว่ามีวัติถุึหร่อสิ่�งข้องอ่�นๆ มาสั่มผัส่กับตัิวตู้ิเย็นหร่อไม่ ?

  เสี่ยงชิ้�นส่่วนภัายในตู้ิเย็นเกิดการลั�น เน่�องจำากชิ้�นส่่วนภัายในตู้ิเย็นปรับส่ภัาพื่  

ตัิวเองให้เหมาะส่มกับอุณหภูัมิภัายในตู้ิเย็น ซึื้�งเป็นส่ภัาวะปกติิ

  เม่�อตู้ิเย็นเริ�มต้ินการที่ำางาน อาจำจำะมีเสี่ยงดังและเสี่ยงจำะลดติำ�าลง เม่�ออุณหภูัมิ 

ภัายในตู้ิเย็นลดลงอยูใ่นระดับคงทีี่�

  อาจำมีเสี่ยงลมภัายในตู้ิเย็นในข้ณะเปิด-ปิดประตูิ ซึื้�งเกิดจำากอากาศึภัายนอก 

ถูึกดูดเข้้าที่างท่ี่อด้านหลังตู้ิเย็น เพ่ื่�อปรับความส่มดุลข้องการไหลเวียนอากาศึ 

ภัายในตู้ิเย็นให้ดีขึ้�น

  ติรวจำดูว่าถึาดรองนำ�าทิี่�งสั่มผัส่กับท่ี่อนำ�ายาหร่อไม่ ?

อาหารกลาย็เป็นนำ�าแข็็ง

  วางอาหารไว้ใกล้กับช่้องออกข้องลมเย็นหร่อไม่ ?

  ปรับอุณหภูัมิเป็น “Max” (เย็นจัำด) หร่อไม่ ? ปรับอุณหภูัมิไปทีี่� “Min” (เย็นน้อย) หร่อไม่ ?

  แช่้อาหารไว้ในโซื้นแช่้เย็นพิื่เศึษหร่อไม่ ?

มีืกล่ินไมื�พ้ื่งประสำงค์ู่ด้านใน   แช่้อาหารแห้งทีี่�มีกลิ�นโดยไม่ได้ห่อหร่อไม่ ?

ภาย็นอก

ภาย็ใน

  เม่�อมีความช่้�นโดยรอบสู่ง ข้อบยางประตูิอาจำจำะเกิดหยดนำ�า ซึื้�งจำะ 

หายไปเองเม่�อความช่้�นในอากาศึลดลง ให้เช็้ดออกด้วยผ้าแห้ง

  ประตูิปิดส่นิที่หร่อไม่ ?

  มีการเปิด-ปิดประตูิบ่อยเกินไปหร่อไม่ ?

  เม่�อความช่้�นในอากาศึมีสู่ง เปิดประตูิไว้นานเกินไปหร่อที่ำานำ�าแข็้งมากเกินไป ภัายใน 

ช่้องแช่้แข็้งอาจำจำะดูเหม่อนมีนำ�าแข็้งหิมะเกาะอยู่ ซึื้�งเป็นเร่�องปกติิ ให้เช็้ดออกด้วยผ้าแห้ง
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พืื่�นผิวข็องตู้่้เย็็นมีื 

คู่วามืร้อน

  เน่�องจำากตู้ิเย็นมีท่ี่อแผ่ความร้อนป้องกันหยดนำ�าเกาะติิดตัิ�งอยู่ พ่ื่�นผิวข้องตู้ิเย็นจึำงมี 

ความร้อนในข้ณะทีี่�ตู้ิเย็นกำาลังที่ำางาน

  พ่ื่�นผิวทีี่�อยู่ด้านข้้างและด้านหลังตู้ิเย็นจำะมีความร้อน โดยเฉพื่าะติอนเริ�มการที่ำางานหร่อ 

มีการเปิด-ปิดประตูิตู้ิเย็นบ่อยครั�ง
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ข้็อม่ืลจำาเพื่าะ

หมืาย็เลข็รุ�น NR-DZ601V

ระดับดาวข้องช่้องแช่้แข็้ง

ความจุำ (ลิติร)

(มอก.2186_2561)

ความจุำรวม 550

ช่้องแช่้แข็้ง 156

ช่้องแช่้เย็น 394

ข้นาดภัายนอก

กว้าง x ลึก x สู่ง (มม.)
806 x 785 x 1847

นำ�าหนักสุ่ที่ธิี (กก.) 98

ส่ารที่ำาความเย็น R600a

การละลายนำ�าแข็้ง / การกำาจัำดนำ�าแข็้ง ไร้นำ�าแข็้งเกาะ No Frost

แรงดันไฟัฟ้ัาพิื่กัด (V) / ความถีึ�พิื่กัด (Hz) 220 V / 50 Hz

หลอดไฟไมื�ติู้ด   กรุณาติิดต่ิอศูึนย์บริการข้องพื่านาโซื้นิค

เสีำย็งทำำางานตู้ามืปกติู้ข็องตู้่้

เย็็น

  เม่�อตู้ิเย็นเริ�มการที่ำางานจำะเกิดเสี่ยงเหม่อนนำ�าไหลและนำ�าเด่อด นี�ค่อเสี่ยงข้องข้องเหลว 

ที่ำาความเย็น

  จำะมีเสี่ยงเกิดขึ้�นเม่�อระบบละลายนำ�าแข็้งอัติโนมัติิกำาลังที่ำางาน

  การข้ยายตัิวข้องชิ้�นส่่วนภัายในตู้ิเย็นในระหว่างขั้�นติอนการที่ำาความเย็นจำะที่ำาให้เกิด 

เสี่ยงดัง “แก๊ก-แก๊ก”

  อาจำรู้สึ่กได้ยินเสี่ยงในระหว่างการที่ำางานดังขึ้�น เน่�องจำากคอมเพื่รส่เซื้อร์กำาลังที่ำางาน 

ด้วยความเร็วสู่งภัายใต้ิเง่�อนไข้ดังนี�: ตู้ิเย็นไม่ได้ที่ำาความเย็นอย่างเต็ิมประสิ่ที่ธิีภัาพื่ 

ในบางส่ถึานการณ์์ เช่้น การเปิดใช้้งานเป็นครั�งแรก เปิด/ปิดประตูิบ่อยเกินไป อุณหภูัมิ 

รอบข้้างสู่ง และเสี่ยงจำะเงียบลงหลังจำากทีี่�ได้ที่ำาความเย็นอย่างเต็ิมทีี่�แล้ว

การแก้ไข็ปัญหาเบื�องตู้้น
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