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ขอขอบคุณท่ีทานเลือกใชผลิตภัณฑของพานาโซนิคน้ี
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การใชงานนี้ เพ่ือใชอางอิงในอนาคต
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การเตรียมการกอนการใชงาน (โปรดปฏิบัติตามขอควรปฏิบัตินี้อยางเครงครัด)

 คําเตือน
สัญลักษณนี้ หมายถึง อาจทําใหเกิด
การเสียชีวิต หรือ บาดเจ็บสาหัส
รายแรงได

 ขอควรระวัง
สัญลักษณนี้ หมายถึง อาจทําใหเกิด
การบาดเจ็บ หรือ ความเสียหายตอ
ทรัพยสินได

สัญลักษณนี้ หมายถึง ขอหาม

iso-butane

สัญลักษณนี้ หมายถึง ตองทําตามคําแนะนํา

สัญลักษณนี้ หมายถึง หามถอดแยก ซอมแซม
หรือดัดแปลงใดๆ

ความเส่ียงของการเกิดไฟไหม / ตูเย็นนี้ใชสารทําความเย็นไวไฟ

ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

สําหรับปลั๊กไฟและสายไฟ…

 ● ทําความสะอาดบริเวณปล๊ักไฟดวยผาแหงเปนประจํา (ฝุนที่สะสมบน
ปลั๊กตูเย็นที่มีการใชงานอยางตอเนื่อง อาจทําใหฉนวนไฟฟามีคาลดลง
เมื่อไดรับความช้ืนและอาจทําใหเกิดไฟไหมได)

 ● ตองเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับใหแนนสนิทและควรใชแรงดันไฟฟา
ใหเหมาะสมกับตูเย็น

 ● หลีกเล่ียงการใชเตารับรวมกับเคร่ืองใชไฟฟาอื่นๆ หรือใชปลั๊กพวงท่ี
ไมไดมาตรฐานและจะตองคลี่สายไฟออกใหหมดกอนที่จะเสียบปลั๊กไฟ 
เพ่ือการระบายความรอนที่ดี

 ● ตองถอดปลั๊กไฟตูเย็นออกทุกคร้ังกอนทําความสะอาดตูเย็น
 ● หากสายออนปอนกําลังไฟฟาชํารุด ตองใหผูผลิตหรือตัวแทนฝายบริการ
หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเปนผูเปล่ียน เพ่ือหลีกเล่ียงอันตราย

 ● ควรเวนชองวางดานหลังตูเย็นไวอยางนอย 10 ซม. เพ่ือการระบาย
ความรอนที่ดีและปองกันความเสียหายตอสายไฟ

 ● ในกรณีที่เกิดความขัดของหรือสายไฟไดรับความเสียหาย ใหหยุดใชงาน
และติดตอศูนยบริการ

 คําเตือน
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การเตรียมการกอนการใชงาน

สําหรับปลั๊กไฟและสายไฟ…

 ● หามทําใหปลั๊กไฟและสายไฟชํารุดเสียหาย
 ● หามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับขณะมือเปยกน้ํา
 ● เมื่อทําการติดตั้งตูเย็น ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไมไดถูกทับ หรือ
ถูกหนีบเสียหาย

 ● ไมวางปล๊ักพวงหรือเคร่ืองจายไฟแบบพกพาไวดานหลังตูเย็น

เพื่ อปองกันการเกิดอัคคีภัย ไฟฟาดูด
การระเบิดและการบาดเจ็บ เปนตน

เมื่อรีไซเคิลผลิตภัณฑตูเย็นน้ี…

 ● กอนนําตูเย็นไปรีไซเคิล ใหถอดขอบยางที่ประตูออกกอน เพ่ือปองกัน
ประตูตูเย็นปดล็อกเด็ก

 ● หากตูเย็นถูกเคล่ือนยายไปยังสถานท่ีอื่นๆ หรือโรงงานรีไซเคิล ควร
สงมอบคูมือนี้ใหกับบุคคลที่จะใชงาน หรือถือครองตูเย็น

 ● ตูเย็นนี้ใชสาร Cyclo-Pentane เปนกาซเปาฉนวนกันความรอนของ
ตูเย็นและใชสารทําความเย็นที่สามารถติดไฟได ดังนั้นเมื่อคุณจะทิ้ง
หรือทําลายตูเย็นนี้ ควรท้ิงหรือทําลายตูเย็นดวยกรรมวิธีที่ถูกตอง
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและหามเผาทําลายดวยไฟโดยเด็ดขาด 
โปรดติดตอหนวยงานในทองถ่ิน เพ่ือสอบถามเก่ียวกับการท้ิงตูเย็นนี้

 ● คําเตือนตางๆ ที่กลาวถึงขางตน ควรเก็บไวตลอดอายุการใชงานของ
ตูเย็น

ในกรณีฉุกเฉิน…

iso-butane 

 ● การบํารุงรักษาตองดําเนินการ โดยผูเช่ียวชาญจากศูนยบริการ
ที่ผานการฝกอบรมเทานั้น

 ● หามเก็บวัตถุระเบิดตางๆ เชน กระปองกาซท่ีมีสารขับเคลื่อนหรือ
สารเคมี รวมท้ังตัวอยางทางวิทยาศาสตรไว ในตูเย็นนี้
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การเตรียมการกอนการใชงาน

 ● หามนําเคร่ืองใชไฟฟาอื่นใด เชน เคร่ืองดับกล่ิน มาใช ในตูเย็น หาก
นํ้ายาทําความเย็นร่ัวไหลออกมา อาจเกิดการติดไฟจากประกายไฟของ
จุดเช่ือมตอทางไฟฟาของตูเย็นไดและอาจทําใหเกิดการระเบิดได

 ● หามนําเคร่ืองใชไฟฟาอื่นใดที่ผูผลิตไมไดแนะนํามาใช ในชองเก็บอาหาร

 ● หามใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใดๆ เพ่ือเรงการละลายน้ําแข็งนอกเหนือ
ไปจากที่ผูผลิตไดระบุไว

 ● หามถอดแยก ซอมแซม หรือดัดแปลงแกไขตูเย็นดวยตนเอง หากตองการ
ซอมแซมตูเย็น โปรดปรึกษาตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการ

ดานบนของตูเย็น…

 ● หามวางภาชนะบรรจุของเหลวหรือสิ่งของไวบริเวณดานบนของตูเย็น 
มิฉะน้ันของอาจตกลงมา เน่ืองจากแรงส่ันสะเทือนของตูเย็น และ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บได

เมื่อติดต้ัง…

 ● หามติดตั้งตูเย็นในสถานท่ีที่ตูเย็นอาจเปยกน้ําได
 ● หามไมใหติดตั้งระบบการตอสายดินหรือติดตั้งเคร่ืองตัดวงจรไฟฟา
ในสถานท่ีที่มีความช้ืนหรือเปยกน้ํา 
(โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย)

 ● หามปดก้ันทางระบายอากาศของตูเย็นหรือพื้นที่โดยรอบตูเย็น 
สารทําความเย็นที่ร่ัวไหลออกมา อาจทําใหเกิดไฟไหมและระเบิดได

 ● ในบริเวณท่ีติดตั้งตูเย็นและผนังโดยรอบ ตองใหมีการถายเทของอากาศ
ที่ดี และปราศจากส่ิงกีดขวาง

 ● เมื่อทําการติดตั้งตูเย็น ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไมไดถูกทับ
หรือถูกหนีบเสียหาย  

 ● ไมวางปล๊ักพวงหรือเคร่ืองจายไฟแบบพกพาไวดานหลังตูเย็น

 ● เพ่ือความปลอดภัย ควรตรวจสอบระบบการตอสายดินในบานวาไดติดตั้ง
อยางถูกตองแลว

 คําเตือน
ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
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การเตรียมการกอนการใชงาน

เมื่อใชงาน…

 ● หามใหเด็กหอยโหนหรือนั่งที่ประตูตูเย็น เพราะอาจจะทําใหตูเย็นลมทับ
และเกิดอุบัติเหตุได

 ● หามใชนํ้าราดท่ีดานนอกและดานในของตูเย็น อาจทําใหความเปน
ฉนวนไฟฟาดอยลงและอาจเกิดไฟดูดหรือมีความเส่ียงในการเกิดอัคคีภัย

 ● หามทําใหระบบทําความเย็นเสียหาย (ทอนํ้ายาบริเวณดานหลังตูเย็น) 
สารทําความเย็นมีคุณสมบัติไวไฟอาจลุกไหมและนําไปสูการระเบิดได

 ● หามสัมผัสกับคอมเพรสเซอรและทอนํ้ายาดานหลังตูเย็นเพราะในบริเวณ
นี้มีความรอนสูง ซ่ึงมีความเส่ียงใหเกิดการบาดเจ็บจากการเผาไหมได

 ● หามใชสเปรยที่ติดไฟไดที่บริเวณใกลๆ ตูเย็น

 ● เมื่อไดกล่ินเหม็นไหม ใหถอดปลั๊กไฟตูเย็นออกทันที
 ● หากเกิดกาซไวไฟร่ัว หามสัมผัสตูเย็นและใหเปดหนาตางเพ่ือระบาย
อากาศภายในหองครัว

 ● หากระบบทําความเย็นเสียหาย (ทอนํ้ายาบริเวณดานหลังตูเย็น) ใหทํา
การระบายอากาศจากหองครัวหรือพื้นที่ที่ติดตั้งตูเย็น แลวติดตอตัวแทน
จําหนายทันที

 ● หลอดไฟ LED ภายในตูเย็น
ตูเย็นรุนนี้ออกแบบเพ่ือปองกันการเปล่ียนหลอดไฟ หากทานตองการ
ที่จะเปลี่ยนหลอดไฟของตูเย็นรุนนี้ กรุณาติดตอศูนยบริการพานาโซนิค 
หรือชางผูชํานาญที่ไดรับการอบรมและไดรับอนุญาตใหทําการแกไข
ซอมแซมตูเย็นรุนนี้

 ● ตูเย็นนี้ไมไดออกแบบมาให ใชงานไดสําหรับบุคคล (รวมท้ังเด็ก) ที่มี
ความบกพรองในสมรรถภาพทางกายประสาทสัมผัส หรือสติปญญา 
หรือขาดประสบการณและความรู เวนแตวาไดรับการควบคุมดูแลขณะ
ใชงาน หรือไดรับคําแนะนําในการใชจากผูรับผิดชอบตอความปลอดภัย
ของบุคคลดังกลาว

 ● ผูปกครองควรใหคําแนะนํากับเด็ก เพ่ือใหแนใจวาเด็กจะไมเลนหรือ
หอยโหนที่ประตูตูเย็น
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การเตรียมการกอนการใชงาน

 ขอควรระวัง
เมื่อเก็บอาหาร…

 ● หามแชขวดท่ีเปนแกวไว ในชองแชแข็งเพราะมีความเส่ียงใหเกิด
การบาดเจ็บ (หากของเหลวในขวดเกิดการแข็งตัวขวดอาจแตกและ
กอใหเกิดการบาดเจ็บได)

 ● หามหยิบจับอาหารหรือภาชนะในชองแชแข็ง 
(โดยเฉพาะกับภาชนะโลหะ) ขณะที่มือ
เปยกน้ํา

 ● หามรับประทานอาหารท่ีมีกล่ินหรืออาหาร
ที่มีสีเปล่ียนไปจากปกติ เมื่อรับประทาน
เขาไปอาจทําใหเกิดการเจ็บปวยได

 ● หามแชส่ิงของบนถาดกระจกจนแนนเกินไป 
(มิฉะน้ัน ถาดแกวอาจแตกและกอใหเกิด
การบาดเจ็บได)

 ● ขวดหรือสิ่งของอื่นๆ ตองวางลงจนสุดดานลางในช้ันวางท่ีประตู
 ● การแชอาหารหรือสิ่งของตองไมยื่นลํ้าออกมานอกชั้นวางของ

เมื่อเปด-ปดประตู…

 ● หามเปดประตูในขณะท่ีมีผูอื่นใชตูเย็นอยูหรืออยูบริเวณใกลเคียง
 ● ระวังชองวางระหวางประตู อาจหนีบมือได ในขณะปดประตู

เมื่อทําความสะอาด…

 ● หามสอดมือหรือเทาเขาไปดานใตของตูเย็น
 ● หามใชสารเคมีหรือนํ้ายาฉีดเช็ดทําความสะอาดตูเย็น เพราะอาจเกิด
ความเสียหายและสนิมขึ้นบนพื้นผิวของตูเย็นได

 ● โปรดระวังเมื่อมีการใสหรือถอดถาดกระจกนิรภัย
 ● โปรดระวังความรอนจากทอทองแดงในถาดรองนํ้าทิ้งเวลาถอดออก

ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
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การเตรียมการกอนการใชงาน

เมื่อเคล่ือนยายหรือขนถายตูเย็น…

 ● หามขนยายตูเย็นในแนวนอน การวางตูเย็นในแนวนอน
อาจทําใหทอนํ้ายาทําความเย็นเกิดการเสียหายได
หากพบความเสียหาย หามสัมผัสตูเย็น หลีกเล่ียงการใชไฟ
และระบายอากาศภายในหอง และติดตอศูนยบริการทันที

 ● สําหรับพื้นที่เปนรอยไดงาย ควรรองดวยวัสดุกันรอย
ที่พ้ืนกอนเคลื่อนยายดวยลอ

 ● ขณะขนยายตูเย็นใหยกท่ีมือจับสําหรับขนยาย

ขอควรระวังสําหรับการใชงาน...

 ● หามนําอาหารท่ีกําลังรอนเขาแชในตูเย็น รอใหอาหารหรือเคร่ืองดื่ม
เย็นตัวลงกอนที่จะนําเขาเก็บในตูเย็น

 ● หามเปดตูเย็นบอยๆ หรือเปดทิ้งไวนานๆ เพ่ือปองกันการเกิดหยดนํ้า
ภายในตูเย็นและลดการส้ินเปลืองพลังงาน

เมื่อจะไมใชตูเย็นเปนเวลานาน...

 ● ถอดปลั๊กตูเย็นออกแลวนําอาหารทั้งหมดในตูเย็นออกมา
 ● เช็ดนํ้าออกใหหมดและเปดตูเย็นทิ้งไว ใหแหง

ตูเย็นน้ีไดรับการออกแบบมาใหใชงานภายในครัวเรือนและการใชงาน
ในลักษณะเดียวกันน้ี เชน

 ● พ้ืนที่ประกอบอาหารของพนักงานในรานคา สํานักงาน และสถานท่ีปฏิบัติงานอื่นๆ
 ● ฟารมและหองพักของโรงแรม โมเต็ล และท่ีพักอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันนี้
 ● ที่พักประเภทหองพักพรอมอาหารเชา
 ● บริการจัดเลี้ยงและธุรกิจในลักษณะเดียวกันนี้

7
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การติดตั้ง

วิธีการติดต้ังตูเย็น

หามติดต้ังตูเย็นในสถานท่ีดังตอไปน้ี:
 ●สถานท่ีที่ใกลแหลงความรอนและแสงแดดสองถึง
โดยตรง (ประสิทธิภาพในการทําความเย็นจะลดลง
และส้ินเปลืองพลังงาน)
 ●สถานท่ีซ่ึงอากาศถายเทไมสะดวกท่ีมีความช้ืนสูง 
(อาจเกิดสนิมและอาจทําใหเกิดกระแสไฟฟาร่ัวได)
 ●สถานท่ีซ่ึงมีพ้ืนผิวไมมั่นคงและลาดเอียง 
 เชน บนพรม เส่ือ หรือพื้นไวนิล และสถานท่ี
ซ่ึงมีแผนวัสดุวางอยูใตตูเย็น
 ●สถานท่ีซ่ึงเขาทําความสะอาดปลั๊กไฟไดยาก
(ฝุนที่สะสมบนปลั๊กไฟอาจทําใหเกิดไฟไหมได)

มีพ้ืนท่ีระบายความรอนโดยรอบตูเย็นหรือไม?

เวนพื้นที่ดานหลัง
ตูเย็นไวอยางนอย
10 ซม.

เวนพื้นที่ดานซายและขวา
ไวอยางนอย 5 ซม.

ดานบนตูเย็น
หางจากเพดาน
อยางนอย 30 ซม.

ไมควรเปดประตูในระหวางที่ตูเย็นกําลัง
ทําความเย็น
ไมควรเปดประตูจนกวาอุณหภูมิ
ภายในตูเย็นมีความเย็นเพียงพอ 
(อากาศจากภายนอกที่ไหลเขามา
ภายในตูเย็นจะทําใหตูเย็นตอง
ทํางานหนักข้ึน)

โปรดรอจนกวาภายในตูเย็นมีความเย็นเพียงพอ
 ●ตูเย็นจะใชเวลาในการทําความเย็นประมาณ 4 ช่ัวโมง
 ●ตูเย็นจะใชเวลาในการทําความเย็นอยางนอย 
24 ช่ัวโมง เพ่ือใหเกิดความเย็นอยางสมดุล

ติดต้ังตูเย็นใหมั่นคง
หมุนขาตั้งปรับระดับได
ไปดานซาย-ขวา ลง
จนขาตั้งสัมผัสพ้ืนและ
ใหตูเย็นอยูในระนาบ
อยางมั่นคง

วิธีปองกันไมใหตูเย็นลม 
กรณีเกิดแผนดินไหว
ในการปองกันไมใหตูเย็นลม 
ให ใชสายรัดยึดตูเย็นกับผนัง
ใหแนนตลอดการใชงานตูเย็นนี้

เพ่ือความปลอดภัยควรตอสายดิน

(สําหรับตูเย็นที่ใชเตาเสียบ (ปลั๊กตัวผู 2 ขา) แบบไมมีสายดิน)

การตอสายดินจะชวยปองกันอันตรายจากไฟฟาร่ัวไหลได
ซ่ึงการตอสายดินสามารถทําได 2 วิธีดังนี้:
1. ในกรณีที่เตารับ (ปลั๊กตัวเมีย) มีการเตรียมจุดตอสายดินไว ใหแลว 
ใหตอสายดินเขากับสกรูที่ใชตอสายดินทางดานหลังตอนลางของตูเย็น 
(สกรูที่ใชตอสายดิน โปรดสังเกตสัญลักษณ  ) ดังภาพแสดง 1

2. ในกรณีที่เตารับ (ปลั๊กตัวเมีย) ไมมีจุดตอสายดินไว ใหตอสายดินเขากับ
สกรูทางดานลางของตูเย็น (สกรูที่ใชตอสายดิน โปรดสังเกตสัญลักษณ 

 ) และอีกดานหนึ่ง ใหตอเขากับแทงสายดิน ดังภาพแสดง 2

จุดท่ีหามตอสายดิน 
 ●ทอนํ้าประปาและทอกาซ (อันตรายจากไฟฟาดูดหรือการระเบิด)
 ●สายดินของสายโทรศัพทและสายลอฟา (อันตรายจากฟาผา)

1

2
การตอสายดินสายไฟ

ภาพแสดงการตอสายดิน

การตอ
สายดิน
เตารับ

(โปรดปฏิบัติกอนใชงานตูเย็น)
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การใชงาน
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รายละเอียดช้ินสวนท่ีสําคัญ

ชุดควบคุมอุณหภูมิในชองแชแข็ง

REFRIGE.
MAX NORMAL

COLD AIR CONTROL

FREEZER
MAX

ชุดควบคุมอุณหภูมิในชองแชเย็น

 ●การต้ังคาการใชงาน
 ●หามนําของแข็งกระทบชุดควบคุม
อุณหภูมิหรือทุบตีดวยวัตถุหนัก 
(พ้ืนผิวอาจจะแตกหรือมีรอยขีดขวน)

 คุณลักษณะพิเศษ
 ●NON-FLON ใชวัสดุท่ีไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ตูเย็นนี้ใชวัสดุ NON-FLON ทั้งสารทําความเย็น (iso-butane (R600a)) และฉนวนกันความรอน (Cyclo-Pentane) 
วัสดุดังกลาวจะไมทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนของโลกและแทบจะไมมีผลกระทบตอการเกิดภาวะโลกรอน
 ●INVERTER อินเวอรเตอร คอมเพรสเซอร
มอเตอรจะทํางานดวยความเร็วรอบท่ีแตกตางกันตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายในตูเย็น เมื่ออุณหภูมิ
ภายในตูเย็นคงที่ มอเตอรของคอมเพรสเซอรจะหมุนดวยความเร็วรอบต่ํา ซ่ึงจะทําใหประหยัดพลังงาน และ
มีเสียงรบกวนท่ีตํ่ากวา ซ่ึงจะแตกตางจากคอมเพรสเซอรแบบธรรมดาท่ัวไป เพราะมอเตอรของคอมเพรสเซอร
จะทํางานดวยความเร็วรอบคงท่ีตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหส้ินเปลืองพลังงานและมีเสียงดังรบกวน

กลองแชแข็ง (หนา 13)ชองแชเคร่ืองดื่มเย็นจัด -1°C (หนา 14)ชุดควบคุมอุณหภูมิ (หนา 10)

รุน NR-BE349 และ รุน NR-BE309
A ชองแชแข็ง
B ชองแชเย็น
1 ชุดควบคุมอุณหภูมิในชองแชแข็ง
2 หลอดไฟ LED
3 ถาดทํานํ้าแข็ง
4 กลองเก็บนํ้าแข็ง
5 ถาดกระจกนิรภัยชองแชแข็ง
6  ฝาปดกลองแชแข็ง (เฉพาะรุน 

NR-BE349 PKTH, NR-BE309 PKTH)
7  กลองแชแข็ง (เฉพาะรุน 

NR-BE349 PKTH, NR-BE309 PKTH)
8 ฝาปดชองแชเคร่ืองดื่มเย็นจัด -1°C
9 ชุดควบคุมอุณหภูมิในชองแชเย็น
! ถาดกระจกนิรภัย
" ถาดกลองเก็บผักและผลไม
# กลองเก็บผักและผลไม
$ ขาต้ัง
% ขอบยางประตู
& ช้ันวางของชองแชแข็ง
( ช้ันวางของชองแชเย็นและถาดวางไข
)  ช้ันวางของอเนกประสงค (เฉพาะรุน NR-BE349)
~ ช้ันวางขวด
+ ขาต้ังปรับระดับได
, ถาดรองน้ําทิ้ง
- คอมเพรสเซอร

ภาพแสดงดานหลังตูเย็น

-

,
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การใชงาน

คุณสมบัติการใชงานของตูเย็น
ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็น
 การปรับอุณหภูมิความเย็น
การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิความเย็น สามารถปรับระดับอุณหภูมิได “1-3”
หากตองการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิชองแชเย็น ใหทําการหมุนปุม [REFRIGERATOR TEMP.CONTROL]

ปุมปรับ การปรับอุณหภูมิความเย็นในชองแชเย็น

ระดับ “1” (เย็นนอย) สูงกวาระดับ “2” อุณหภูมิโดยประมาณ 2°C ~ 3°C

ระดับ “2” (เย็นปานกลาง) อุณหภูมิโดยประมาณ 3°C ~ 5°C

ระดับ “3” (เย็นจัด) ตํ่ากวาระดับ “2” อุณหภูมิโดยประมาณ 2°C ~ 3°C

หากตองการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิชองแชแข็ง ใหทําการเล่ือนปุม [COLD AIR CONTROL]

ปุมปรับ การควบคุมลมเย็นในชองแชแข็ง

“REFRIGE.MAX” ชองแชเย็นจะเย็นจัด

“NORMAL” อุณหภูมิภายในอยูในสภาวะปกติ

“FREEZER MAX” ชองแชแข็งจะเย็นจัด

REFRIGE.
MAX NORMAL

COLD AIR CONTROL

FREEZER
MAX

โดยปกติการใชงานตูเย็นควรจะปรับอุณหภูมิความเย็นในตําแหนง “2” และ “NORMAL” (เย็นปานกลาง)
(หากมีการปรับอุณหภูมิความเย็นของชองแชเย็นหรือชองแชแข็งเปนคาอื่นๆ ที่ไมใช “2” และ “NORMAL” 
(เย็นปานกลาง) ระบบ ECONAVI จะไมทํางาน)

 ●การควบคุมอุณหภูมิจะแตกตางกันไป อาจจะขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอม อุณหภูมิหอง
และปริมาณการแชอาหาร
 ●ปุมปรับอุณหภูมิอาจมีความฝดมากข้ึนเมื่อผานการใชงานไปเปนเวลานาน ให ใชแรงเพ่ิมขึ้นเล็กนอยในการ
เล่ือนปุมปรับอุณหภูมิ

ระบบ ECONAVI (โหมดประหยัดพลังงาน)
ตูเย็นรุนนี้มีระบบการทํางานของ ECONAVI แตจะไมมีหลอดไฟ ECONAVI และเซ็นเซอรแสงสวางแสดงผล
ตูเย็นจะตรวจจับการเปดและปดของประตูตูเย็นและอุณหภูมิโดยรอบตูเย็น และจะควบคุมการทํางานโดย
อัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงานสูงสุด*1

 ระบบการทํางานของ ECONAVI (โหมดประหยัดพลังงาน)
 ●ตูเย็นจะเรียนรูลักษณะการใชตูเย็นจากการเปด-ปดและระยะเวลาของความถ่ีในการใชงานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงสุด
 ●ตูเย็นจะเรียนรูลักษณะการใชงานของผู ใชเปนระยะเวลา 3 สัปดาห และจะเร่ิมปรับใชส่ิงที่ไดเรียนรูมาใน
สัปดาหที่ 4
 การต้ังคาเพ่ือเปดระบบ ECONAVI ใหทํางาน

 ●ระบบ ECONAVI จะทํางานโดยอัตโนมัติหากการควบคุมอุณหภูมิของชองแชเย็นและชองแชแข็งตั้งคา
เปน “2” และ “NORMAL” (เย็นปานกลาง)
 ●ไมสามารถบังคับใหระบบ ECONAVI เร่ิมทํางานได

หมายเหตุ

*1  ประสิทธิภาพอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอุณหภูมิโดยรอบ จํานวนของเวลาการเปด-ปดประตู
และสภาพอาหารท่ีจัดเก็บอยู10
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การใชงาน

การจัดเก็บอาหารอยางถูกวิธี

 การเก็บรักษาคุณภาพอาหารใหยาวนานมากข้ึน 
ควรจัดเก็บไวในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม

เมื่อเก็บอาหาร…
 ●อาหารประเภทผักสด ผลไมสดและอาหารสด ควรหอดวย
พลาสติกหรือเก็บใสกลองกอนนําไปแชในตูเย็น
 ●หากเก็บอาหารที่มีความช้ืนสูงไว ในตูเย็น ควรปดผนึกและ
หอใหแนนหนาเพ่ือปองกันไมใหเกิดหยดนํ้าและน้ําแข็ง
 ●ควรปดขวดน้ําดื่มหรือเคร่ืองดื่มตางๆ ใหแนนหนาเพ่ือปองกัน
กล่ินอันไมพึงประสงค
 ●ควรเก็บผักและผลไมไว ในกลองเก็บผัก เพ่ือรักษาความสด
ใหยาวนานย่ิงข้ึน

ควรจัดเก็บอาหารไวสวนไหน?

โดยประมาณ

-23°C~-17°C ชองแชแข็ง

เหมาะสําหรับการเก็บอาหารแชแข็งหรือ
อาหารแหง

โดยประมาณ

-2.5°C~0.5°C
 

ชองแชเคร่ืองด่ืม
เย็นจัด -1°C

เหมาะสําหรับจัดเก็บเคร่ืองดื่มที่ตองการ
ใหเย็นเปนพิเศษ สามารถเก็บรักษา
อาหารทั่วไปไดเชนกัน

โดยประมาณ

3°C~5°C ชองแชเย็น

เหมาะสําหรับการแชอาหารและเคร่ืองดื่มทั่วไป
หรือแชเพียงช่ัวคราวกอนที่จะรับประทานในไมชา

โดยประมาณ

3°C~8°C กลองเก็บผัก
และผลไม

ความช้ืนที่คอนขางสูงในชองแชผักจะชวยรักษาผัก
และผลไม ใหสดอยูเสมอ

 ● เมื่อตั้งคาเปน “2” (เย็นปานกลาง) อุณหภูมิอาจแตกตางกันเล็กนอย โดยข้ึนอยูกับสภาพการใชงาน

ชองแชแข็ง

ชองแชเย็น

ชองแชเคร่ืองด่ืม
เย็นจัด -1°C

กลองเก็บผักและผลไม

11
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การใชงาน

ขอแนะนําในการใชงาน

หามแชอาหารในชองแชเย็นอัดแนน
จนเกินไป
มิฉะนั้นอาจกีดขวาง
การไหลเวียนของ
ลมเย็นไดควรจัด
ชองวางระหวาง
อาหารใหพอดี

ควรใหอาหารและเคร่ืองด่ืมที่กําลัง
รอน เย็นลงกอน แลวจึงนํามาแชเย็น
มิฉะนั้น นอกจากจะทําให
อุณหภูมิภายในเพ่ิมสูงข้ึน
แลว ยังมีผลตอความ
สดของอาหารอื่นอีกดวย

หามวางอาหารก้ันชองออกของ
ลมเย็น!
หากลมเย็นไมกระจาย
ทั่วทุกมุมของชอง
แชเย็นจะทําใหดานใน
ของตูเย็นมีความเย็น
ไมเพียงพอและทําให
ส้ินเปลืองไฟฟามาก
ยิ่งข้ึน

การประหยัดไฟฟางายๆ

ใหคงความเย็นได
ยาวนาน!

(ชองลมออก)

เมื่อเกิดหยดน้ําภายในกลองเก็บผักและผลไม
 ความช้ืนภายในกลองเก็บผักและผลไมคอนขางสูง อาจทําใหเกิดเปนหยดนํ้าได ให ใชผาแหงเช็ดหยดนํ้าออก

ไมควรนําอาหารท่ีไมจําเปนตองแชเย็นมาใสในตูเย็น
 เก็บไวในบริเวณท่ีมืดและเย็นก็เพียงพอแลว!

ไมจําเปนตองแชหัวหอม มันฝร่ัง หรืออื่นๆ 
ที่ยังไมไดหั่น เขาแชตูเย็น (ยกเวนในชวงฤดูรอน)

 เพียงแคแชเย็นกอนรับประทาน!

หากนําผลไมเขตรอนที่ยังไมไดปอกเปลือกเขาแชเย็น
ไวนานเกินไป อาจทําใหสีของผลไมนั้นเปลี่ยนไปหรือ
คุณคาทางโภชนาการอาจลดลงได

คุณสมบัติการใชงานของตูเย็น

อาหารท่ีแสดงดานลางจะตองใสลงในภาชนะท่ีปดสนิทอยางแนนหนาหรือหอเพ่ือการจัดเก็บในตูเย็น!

เพ่ือปองกันไมใหสี
ดานในของตูเย็นซีด!

 ● มะนาวหรือสมผาซีก
(→ ทําใหพลาสติกซีดขาว)

เพ่ือปองกันไมใหกล่ิน
อันไมพึงประสงคกระจาย

ภายในตูเย็น!

 ● กระเทียมหรือผักท่ีมีกล่ินแรง 
(→ กล่ินจะกระจายไปยังอาหารที่วางใกลกัน)

12
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การใชงาน

ชองแชแข็ง

การทําน้ําแข็ง

1 นําถาดทําน้ําแข็งออกมา
นําถาดทํานํ้าแข็งออกมาจากชองแชแข็ง 
เพ่ือทํานํ้าแข็ง

2 เติมนํ้าด่ืมบริสุทธ์ิลงในถาด
เติมนํ้าดื่มบริสุทธิ์ลงในถาดทํานํ้าแข็ง จนถึง
เสนขีดบอกระดับนํ้า “WATER LEVEL”

ขีดบอกระดับนํ้า

ถาดทํานํ้าแข็ง

3 ใสถาดทําน้ําแข็ง
นําถาดทํานํ้าแข็งใสเขาไปในชองแชแข็ง 
รอจนเปนนํ้าแข็ง

4 เม่ือตองการนําน้ําแข็งออกจากถาด
ใหบิดถาดทํานํ้าแข็งแบบสวนทางกัน (ดังรูป) 
(เทกอนนํ้าแข็งลงไปในกลองเก็บนํ้าแข็ง)

กลองเก็บนํ้าแข็ง  

การใชกลองแชแข็ง (เฉพาะรุน NR-BE349 PKTH, NR-BE309 PKTH)
 

 เมื่อคุณตองการท่ีจะยืดอายุของอาหาร โดยการแชแข็ง
 ●เหมาะสําหรับการจัดเก็บอาหารสด เชน เน้ือสัตวหรือเนื้อปลา

 ● อุณหภูมิความเย็นสามารถปรับระดับไดทั้ง “REFRIGE.MAX”, “NORMAL” 
หรือ “FREEZER MAX” โดยข้ึนอยูกับปริมาณและชนิดของอาหารที่แช 
(หนา 10)

3 เคล็ดลับในการแชแข็งและคงคุณคารสชาติอาหารไดดีย่ิงขึ้น…

1. แชแข็งอาหารท่ีมีขนาดเล็กๆ และไมหนามากโดยทันที!
2. ปดภาชนะใหสนิทกอนแชแข็ง
3. ไมควรนําอาหารกลับมาแชแข็งซ้ํา

13
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การใชงาน

ชองแชเย็น

สามารถปรับเปลี่ยนระดับของถาดท่ีสองจากดานบนไดตามการเก็บอาหารท่ีตองการ

(1) ยกขอบถาดดานหลังข้ึนเล็กนอยและดึงออกมา
จนสุด

(2) ใสถาดเขาไปในตําแหนงที่ตองการ โดยยอนขั้นตอน
วิธีการถอดถาด

ขอบังคับ

 ● โปรดจับถือถาดกระจกนิรภัยดวยความระมัดระวัง เพ่ือปองกันการตกแตก ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ใดๆ หรือไดรับบาดเจ็บ

การใชชองแชเคร่ืองด่ืมเย็นจัด -1°C

 เมื่อตองการแชเคร่ืองด่ืม ของวางและอาหารอ่ืนๆ ในอุณหภูมิเย็นจัด
 ● เหมาะสําหรับจัดเก็บเคร่ืองดื่มใหเย็นเปนพิเศษหรืออาหารแชเย็นและอ่ืนๆ ที่บูดเสียงาย 
[ตัวอยางอาหารในการจัดเก็บ]

 ● เคร่ืองดื่ม
 ● ผลไมลอยแกว
 ● อาหารแชเย็น

 ● ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอาหารที่แชและตําแหนงการวาง อาจจะเปนนํ้าแข็งได ในบางสวน 
ควรเปล่ียนตําแหนงการวางของอาหารหรือปรับเปลี่ยนอุณหภูมิความเย็น
ชองแชเย็น ในตําแหนง “1” (เย็นนอย)

 ● หากทานรูสึกวาเย็นไมพอหรือเย็นเกินไปใหปรับอุณหภูมิเพ่ิมหรือลด ดูวิธีปรับจากหนา 10
 ● หากแชเน้ือสัตวควรบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิดเพ่ือปองกันกล่ินที่อาจไปติดกับเคร่ืองดื่มไดและ
ไมควรแชเกิน 1 สัปดาห

คุณสมบัติการใชงานของตูเย็น

14
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การดูแลรักษา

การถอดและการติดต้ังเพ่ือทําความสะอาด
กอนทําความสะอาดหรือบํารุงรักษา ควรถอดปล๊ักไฟออกจากเตารับกอนทุกคร้ัง หามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ
ออกจากเตารับขณะมือเปยกน้ํา เมื่อถอดปลั๊กออก การเสียบปลั๊กคร้ังตอไปควรท้ิงชวงระยะเวลาประมาณ 
10 นาที มิฉะน้ัน คอมเพรสเซอรอาจไมทํางาน

การทําความสะอาดตูเย็น
ทําความสะอาดตูเย็นทันทีหากตูเย็นเปอนสกปรก!
ทําความสะอาดคราบสกปรกท่ีอยู
ดานในตูเย็นดวยน้ําอุนทันทีกอน
ที่คราบสกปรกดังกลาวจะแข็งตัว 
โดยเฉพาะอยางย่ิงนํ้ามันพืชอาจ
ทําใหพลาสติกเกิดรอยราวและ
นํ้ามะนาวอาจทําใหตูเย็นสีซีดได 
หากคราบสกปรกท่ีเช็ดออกยาก 
ให ใชนํ้าอุนผสมนํ้าสบูเช็ดออก จากน้ันใชผาชุบนํ้าสะอาด
บิดหมาดเช็ดอีกคร้ังจนหมดคราบสบู

ทําความสะอาดช้ินสวนท่ีถอดออกไดเปนคร้ังคราว…
ทําความสะอาดถาดทํานํ้าแข็ง 
สัปดาหละคร้ัง สําหรับถาด 
ช้ันวางตรงประตู ฯลฯ ควรแช
ในนํ้าอุนลางทําความสะอาดทุกๆ 
3 เดือน

ทําความสะอาดขอบยางประตูอยางนอยเดือนละคร้ัง
บริเวณขอบยางดานใน มีการทาวาสลีนเพ่ือชวยลดการเสียดสีกับ
ตัวตูเย็นดานใน การทําความสะอาดทําไดโดยใชผาสะอาดเช็ดขอบยางเบาๆ 
และระวังไมใหวาสลีนที่ทาอยูถูกเช็ดออก

ขอสังเกต

เน่ืองจากการยึดขอบยางกับบานประตูตูเย็น ถูกออกแบบมาเพ่ือใหสามารถเปล่ียนไดงาย 
เมื่อหมดอายุการใชงาน และในขณะทําความสะอาดหากขอบยางเกิดหลุดออกจากรองยึด 
ให ใชมือกดขอบยางบริเวณท่ีหลุดออกใหเขารองก็สามารถใชงานไดตามปกติ

ขอบังคับ

หามใชอุปกรณดังตอไปนี้ในการทําความสะอาด (มิฉะนั้นจะทําใหตูเย็นเปนรอยดางหรือรอยขีดขวนได)

สารท่ีมีฤทธ์ิเปน
ดางหรือดางนอย

นํ้ายาทําความสะอาดที่ใช ในครัว
(นํ้ายาทําความสะอาดเหลานี้
ทําใหพลาสติกเกิดรอยราวได)

ผงทําความสะอาด
หรือผงสบู

นํ้ามันเบนซิน ทินเนอร
แอลกอฮอล กรด นํ้ามัน

แปรงขัดหรือ
ฟองนํ้าขัด

นํ้ารอน

จุดที่ทาวาสลีน

ใชผาชุบนํ้าบิดหมาดเช็ดหนาประตู

ใชผาแหงเช็ดชุดควบคุมอุณหภูมิในชองแชเย็น

ใชน้ําอุน!

ถอดออกแลว
ลางดวยน้ําอุน!
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การดูแลรักษา

กลองแชแข็ง (เฉพาะรุน NR-BE349 PKTH, NR-BE309 PKTH)  ทุกๆ 3 เดือน 

 การถอด
  ดึงกลองแชแข็งเขาหาลําตัว
จนสุดแลวจงึยกดานหนาข้ึนและ
จบัประคองฝาปดที่อยูดานหนา
ของกลองแชแข็งข้ึนและดึง
กลองแชแข็งออกมา

 การใส
  ยกและจับประคองฝาปดกลอง
แชแข็งข้ึน จากน้ันใหวางกลอง
แชแข็งกลับเขาที่และใสตาม
รางล็อกจนสุดดานใน

ขอควรคํานึง

 ● ควรจับที่มือจับของกลองแชแข็งขณะดึงหรือใสกลองแชแข็งดวยการหงายมือ
โปรดดูภาพประกอบขางตน (มิฉะนั้น ฝาปดกลองแชแข็งอาจจะกระแทกตีลงบนมือได)

ถาดกระจกนิรภัยชองแชแข็ง  ทุกๆ 3 เดือน 

 การถอด
จับประคองฝาปดกลองแชแข็งข้ึนและยกขอบถาดดาน
ในสุดข้ึนเล็กนอย เพ่ือใหเข้ียวล็อกใตถาดที่อยูดานใน
สุดหลุดออกจากรางล็อกถาด แลวดึงออกมาจนสุด

 การใส
ใหดันถาดเขาไปจนสุด เพ่ือใหเข้ียวล็อกถาดสวมเขา
กับรางล็อกถาดไดสนิทพอดี

ชั้นวางตรงประตู / ชั้นวางขวด  ทุกๆ 3 เดือน 

 การถอด
ดึงช้ันวางของทางดานซายและดานขวาข้ึนอยางชาๆ 
จนหลุดล็อก

เล่ือนชั้นวาง
ข้ึนดานบน

 การใส
วางช้ันวางใหอยูบนจุดรองรับในแนวนอนที่มีเคร่ืองหมาย 
[>PS<] ทางขวา แลวกดช้ันวางลงใหจนสุดล็อก

การถอดและการติดต้ังเพ่ือทําความสะอาด
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การดูแลรักษา

ฝาปดชองแชเคร่ืองด่ืมเย็นจัด -1°C  ทุกๆ 3 เดือน 

 การถอด
ยกฝาปดชองแชเคร่ืองดื่มเย็นจัด -1°C ข้ึนและ
เล่ือนเขาไปจนสุดจากนั้นไขสกรูทั้ง 2 ฝงออก 
เพ่ือนําฝาปดออกมา

สกรู

ฝาปดชองแช
เคร่ืองดื่ม
เย็นจัด -1°C

 การใส
ใสฝาปดชองแชเคร่ืองดื่มเย็นจัด -1°C เขาไปที่
ชองวาง ดานบนแลวขันสกรูใหแนน จากนั้นเลื่อน 
และดึงฝาปดลงเขาที่ใหสนิท

 ● ควรจับฝาปดชองแชเคร่ืองดื่มเย็นจัด -1°C ดวยการหงายมือ มิฉะน้ันในขณะเล่ือนฝาปดเขาไป มือของคุณ
อาจจะกระแทกตัวตูเย็นได

ถาดกระจกนิรภัย / ถาดกลองเก็บผักและผลไม  ทุกๆ 3 เดือน 

ถาดกระจกนิรภัย
 การถอด
1 ยกขอบถาดดานในสุดข้ึนเล็กนอย เพ่ือใหเข้ียว

ล็อกใตถาดที่อยูดานในสุดหลุดออกจากราง
ล็อกถาดแลวดึงออกมาจนสุด

 การใส
2 ใหดันถาดเขาไปจนสุด เพ่ือใหเข้ียวล็อกถาด

สวมเขากับรางล็อกถาดไดสนิทพอดี
เข้ียวล็อก

ถาดกระจกนิรภัย

รางล็อกถาด

ถาดกลองเก็บผักและผลไม
 การถอด
1 ยกขอบถาดดานหนาข้ึนเล็กนอย เพ่ือใหเข้ียว

ล็อกใตถาดที่อยูดานหนาสุดหลุดออกจากราง
ล็อกถาดแลวดึงออกมาจนสุด

 การใส
2 ใหดันถาดเขาไป เพ่ือใหเข้ียวล็อกถาด 

สวมเขากับรางล็อกถาดไดสนิทพอดี

2222

111

ขอควรคํานึง

 ● ในกรณีที่ตองการถอดถาดบนกลองเก็บผักและผลไม กรุณาดึงกลองเก็บผักและผลไมออกกอนแลวปฏิบัติ
ตามรายละเอียดวิธีการถอดถาดกลองเก็บผักและผลไมดานบน

 ● ในกรณีที่ใสถาดแลวไมล็อก ใหตรวจสอบวาใสถาดสลับดานกันหรือไม
 ● ถาดแบบกระจกนิรภัยทําจากกระจกและหนัก โปรดจับถือถาดกระจกดวยความระมัดระวัง เพ่ือปองกันการ
ตกแตก ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือไดรับบาดเจ็บ 
สําหรับการใสถาด ใหจับถือถาดดานที่มีเข้ียวล็อกยื่นลงลางและใสเขาไปใหแนนสนิท
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การดูแลรักษา

กลองเก็บผักและผลไม  ทุกๆ 3 เดือน 

 การถอด
1 ดึงกลองเก็บผักและผลไมเขาหาลําตัวจนสุด
2 ยกข้ึนเล็กนอยแลวดึงกลองเก็บผักและ

ผลไมออก
222

111

 การใส
1 ใสกลองเก็บผักและผลไม ใหอยูบนจุดรองรับ

ทั้งสองดาน
2 ยกข้ึนเล็กนอยและผลักจนกระท่ังเขาจนสุดล็อก

222

111

ขอแนะนํา

 ● เพ่ือเปนการเก็บรักษาวิตามินของผักและผลไมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากการทําความสะอาด
กลองเก็บผักและผลไมเสร็จ ให ใสเขาไปจนสุดใหล็อกเขากับตัวถาดกลองเก็บผักและผลไมจนสนิท

ถาดรองน้ําท้ิง (ดานหลังตูเย็น)  ทุกๆ 3 เดือน 

 การถอด
1 ขยับถาดรองน้ําทิ้งข้ึนเล็กนอย แลวยกข้ึน

จนกระท่ังหลุดออกจากเข้ียวล็อก
2 ดึงถาดรองน้ําทิ้งจนกระท่ังสัมผัสกับทอนํ้ายา 

แลวนําถาดรองน้ําทิ้งออกมาจากใตทอนํ้ายาดวย
ความระมัดระวัง

 การใส
1 สอดถาดรองนํ้าทิ้งไว ใตทอนํ้ายา
2 ใสถาดรองน้ําทิ้งเขาไปที่เข้ียวล็อก จากนั้น

ใหกดถาดรองน้ําทิ้งทั้งสองขางลงจนสุดล็อก

เข้ียวล็อก
ทอนํ้ายา

ขอบังคับ

 ● หามทําใหทอนํ้ายาชํารุดหรือเกิดการเสียรูป

การถอดและการติดต้ังเพ่ือทําความสะอาด
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การดูแลรักษา

การแกไขปญหาเบ้ืองตน
เกิดปญหาเหลาน้ีหรือไม? ตรวจสอบอาการเบ้ืองตน ดังตอไปน้ี

ตูเย็นไมทํางาน

 ●ตรวจดูปลั๊กและเตารับวาอยูในสภาพเรียบรอยหรือไม ?
 ●ตรวจดูฟวสหรือระบบไฟฟาภายในบาน ?
 ●ลองถอดปลั๊กไฟท้ิงไว 10 นาที แลวเสียบปลั๊กใหมอีกคร้ังแลวดูวาเคร่ือง
ทํางานหรือไม ?

ตูเย็นมีความเย็นไมเพียงพอ

 ●ปุมควบคุมอุณหภูมิความเย็นอยูในตําแหนงถูกตองหรือไม ? (หนา 10)
 ●แชอาหารในตูเย็นมากเกินไปหรือมีของที่ยังรอนแชอยูในตูหรือไม ?
 ●ตั้งตูเย็นในตําแหนงที่มีแสงแดดสองถึงหรือใกลแหลงความรอนหรือไม ?
 ●ประตูปดสนิทหรือไม ?
 ●เปด-ปดประตูตูเย็นบอยครั้งหรือไม ?

เกิดไอน้ําเกาะภายในและ
ภายนอกตู / ผิวหนาประตู

 ●ไอนํ้าภายนอกตูอาจเกิดข้ึนไดเมื่ออากาศช้ืนหรือการถายเทของอากาศ
ไมสะดวก
 ●หากมีไอนํ้าภายในตูเย็น ใหตรวจดูวาประตูตูเย็นปดสนิทหรือไม ?
 ●เปด-ปดประตู บอยๆ หรือเปดทิ้งไวนานหรือไม ?
 ●แชของที่ยังรอนอยูไว ในตูเย็นหรือไม ?

ตูเย็นเกิดเสียงดัง

 ●ตรวจสอบพ้ืนที่ตั้งตูเย็นวาแข็งแรงเพียงพอและต้ังไดระดับหรือไม ?
ใชขาต้ังปรับระดับได หากจําเปนตองตั้งตูเย็นใหไดระดับ (หนา 8)
 ●ตรวจดูวามีวัตถุหรือสิ่งของอื่นๆ มาสัมผัสกับตัวตูเย็นหรือไม ?
 ●เสียงช้ินสวนภายในตูเย็นเกิดการล่ัน เน่ืองจากช้ินสวนภายในตูเย็น
ปรับสภาพตัวเองใหเหมาะสมกับอุณหภูมิภายในตูเย็น ซ่ึงเปนสภาวะปกติ
 ●เมื่อตูเย็นเร่ิมตนการทํางาน อาจจะมีเสียงดังและเสียงจะลดตํ่าลง 
เมื่ออุณหภูมิภายในตูเย็นลดลงอยูในระดับคงที่
 ●อาจมีเสียงลมภายในตูเย็นในขณะเปด-ปดประตู ซ่ึงเกิดจากอากาศภายนอก
ถูกดูดเขาทางทอดานหลังตูเย็น เพ่ือปรับความสมดุลของการไหลเวียน
อากาศภายในตูเย็นใหดีข้ึน

อาหารกลายเปนน้ําแข็ง

 ●วางอาหารไว ใกลกับชองออกของลมเย็นหรือไม ?
 ●หากต้ังคาการปรับอุณหภูมิเปน “3” (เย็นจัด) ควรปรับตั้งคาอุณหภูมิไปที่ 
“1” (เย็นนอย)
 ●แชอาหารไว ในชองแชเคร่ืองดื่มเย็นจัด -1°C หรือไม ?

19

ARAH0A106920_TH.indd   19ARAH0A106920_TH.indd   19 8/20/19   1:13 PM8/20/19   1:13 PM



การดูแลรักษา

ขอมูลจําเพาะ

รุน
ตูเย็น 2 ประตู

NR-BE309 NR-BE349

แรงดันไฟฟา / ความถ่ี กระแสสลับ 220 โวลต / 50 เฮิรตซ

ความจุ (ลิตร)
(มอก. 2186-2547)

ชองแชแข็ง 83.0

ชองแชเย็น 182.0 228.0

ความจุรวม 265.0 (9.4 คิว) 311.0 (11.0 คิว)

ขนาด กวาง x ลึก x สูง (มม.) 600 x 626 x 1552 600 x 626 x 1732

นํ้าหนักสุทธิ (กก. / ปอนด) 46 / 101 50 / 110

สารทําความเย็น R600a

ระบบทํานํ้าแข็ง Ice Tray

การละลายน้ําแข็ง / 
การกําจัดนํ้าแข็ง

ไรนํ้าแข็งเกาะ No Frost

ชองแชแข็ง แบงเปนสัดสวน

ระบบการกระจายความเย็น Multi - Air Flow

ระบบควบคุมอุณหภมูิ Electronic Control

ระบบกําจัดกล่ิน Ag Clean

ช้ันวางไข (ฟอง) 14
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บันทึกชวยจํา
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เครื
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เครือขายศูนยบริการ
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