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■ NON-CFC
ตู�เย็นน้ีใช�วัสดุ NON-CFC ท้ังสารทำาความเย็น (R600a) และฉนวนกันความร�อน (Cyclo-Pentane) ดังน้ันตู�เย็นน้ีจะไม่ทำาลาย
ช้ันบรรยากาศโอโซนของโลก

ขอขอบคุณท่ีท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์์ตู�เย็นของพานาโซนิค
 โปรดศึกษาคำาแนะนำาโดยละเอียดและปฏิิบัติตามข�อควรระวังเพ่ือความปลอดภัยในหน�า 2-5 ก่อนการใช�ผลิตภัณฑ์์น้ี
 กรุณาตรวจสอบวันท่ีและช่ือของร�านค�าท่ีท่านซ้ือผลิตภัณฑ์์ในบัตรรับประกันสินค�าและโปรดเก็บไว�กับคู่มือการใช�งาน
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   คู่ำาเตืู้อน

คู่ำาเตืู้อน
สัญลักษณ์น้ี หมายถึึง: อาจทำาให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสร�ายแรง

หรือเสียชีวิตได�

 
สัญลักษณ์น้ี หมายถึึง ข�อห�าม

สัญลักษณ์น้ี หมายถึึง ต�องทำาตามข�อแนะนำา

สัญลักษณ์น้ี หมายถึึง เคร่ืองใช�ไฟฟ้าต�องต่อสายดิน

เพ่ือป้องกันไฟฟ้าช็อต

ข้็อคู่วรระวัง
สัญลักษณ์น้ี หมายถึึง: อาจทำาให�เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสีย

หายต่อทรัพย์สินได�

มิืฉะนั�นอาจก�อให้เกิดไฟไหม้ื  

อาการบาดเจ็บ ไฟฟ้าช็้อตู้

เม่ืือรีไซเคิู่ลผลิตู้ภัณฑ์์ตู้่้เย็็นนี�...

  ก่อนนำาตู�เย็นไปรีไซเคิล ให�ถึอดขอบยางท่ีประตูออกก่อนเพ่ือป้องกันประตูตู�เย็นปิดล็อกเด็ก
  คำาเตือนต่างๆ ท่ีกล่าวถึึงข�างต�น ควรเก็บไว�ตลอดอายุการใช�งานของตู�เย็น
  ควรมอบคู่มือผู�ใช�ให�แก่บุคคลท่ีจะใช�หรือจัดการกับตู�เย็นเม่ือเคล่ือนย�ายตู�เย็นไปสถึานท่ีอ่ืนและส่งไปยัง 

โรงงานแปรรูป
  ตู�เย็นน้ีใช�สาร Cyclo-Pentane เป็นก๊าซเป่าฉนวนกันความร�อนของตู�เย็น ดังน้ันเม่ือคุณจะท้ิงหรือทำาลาย 

ตู�เย็นน้ี ควรท้ิงหรือทำาลายตู�เย็นด�วยกรรมวิธีท่ีถูึกต�องและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล�อมและห�ามเผาทำาลายด�วย 
ไฟโดยเด็ดขาด 

เม่ืือใช้้งาน

  ห้ามืทำาให�เกิดความเสียหายแก่ระบบทำาความเย็น (ท่อนำ้ายาบริเวณด�านหลังตู�เย็น)

  ห้ามืสัมผัสกับคอมเพรสเซอร์และท่อนำ้ายาด�านหลังตู�เย็น เพราะในบริเวณน้ีมีความร�อนสูง ซ่ึงมีความ 

เส่ียงให�เกิดการบาดเจ็บจากการเผาไหม�ได�

  ห้ามืให�เด็กห�อยโหนหรือน่ังท่ีประตูตู�เย็น เพราะอาจจะทำาให�ตู�เย็นล�มทับและเกิดอุบัติเหตุได�

  ห้ามืวางภาชนะบรรจุของเหลวไว�บริเวณด�านบนของตู�เย็น เพราะนำ้าในภาชนะดังกล่าวอาจล�นหรือหก ซ่ึง 

อาจทำาให�เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม�

  ห้ามืวางเต�ารับแบบพกพาท่ีมีหลายช่องหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว�ท่ีด�านหลังของตู�เย็น

  ในบริเวณท่ีติดต้ังตู�เย็นและผนังโดยรอบ ต�องให�มีการถ่ึายเทของอากาศท่ีดี และปราศจากส่ิงกีดขวาง

  ตู�เย็นน้ีไม่ได�ออกแบบมาให�ใช�งานได�สำาหรับบุคคล (รวมท้ังเด็ก) ท่ีมีความบกพร่องในสมรรถึภาพทางกาย  

ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์และความรู� เว�นแต่ว่าได�รับการควบคุมดูแล 

ขณะใช�งานหรือได�รับคำาแนะนำา ในการใช�จากผู�รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว

  ผู�ปกครองควรให�คำาแนะนำากับเด็ก เพ่ือให�แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นหรือห�อยโหนท่ีประตูตู�เย็น

iso-butane
ความเส่ียงของการเกิดไฟไหม� / ตู�เย็นน้ีใช�สารทำาความเย็นไวไฟ
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ในกรณีฉุกเฉิน...

  การบำารุงรักษาต�องดำาเนินการ โดยผู�เช่ียวชาญจากศูนย์บริการท่ีผ่านการฝึึกอบรมเท่าน้ัน

  ห�ามเก็บวัตถุึระเบิดต่างๆ เช่น กระป๋องก๊าซท่ีมีสารขับเคล่ือนหรือสารเคมี รวมท้ังตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ไว�ในตู�เย็นน้ี
  ห�ามนำาเคร่ืองใช�ไฟฟ้าอ่ืนใด เช่น เคร่ืองดับกล่ิน มาใช�ในตู�เย็น หากนำา้ยาทำาความเย็นร่ัวไหลออกมา  

อาจจะเกิดการติดไฟจากประกายไฟของจุดเช่ือมต่อทางไฟฟ้าของตู�เย็นได�และอาจทำาให�เกิดการระเบิดได�
  ห�ามนำาเคร่ืองใช�ไฟฟ้าอ่ืนใดท่ีผู�ผลิตไม่ได�แนะนำามาใช�ในช่องเก็บอาหาร

  ห�ามถึอดแยก ซ่อมแซม หรือดัดแปลงแก�ไขตู�เย็นด�วยตนเอง  
หากต�องการซ่อมแซมตู�เย็น โปรดปรึกษาตัวแทนจำาหน่ายหรือศูนย์บริการ

  ห�ามใช�อุปกรณ์เคร่ืองจักรหรือวิธีการอ่ืนใดในการเร่งกระบวนการละลายนำ้าแข็ง นอกจากอุปกรณ์หรือ 
วิธีการท่ีผู�ผลิตแนะนำา

         คู่ำาเตืู้อน 
สำำาหรับปลั�กไฟและสำาย็ไฟ...

  ห้ามืเสีำย็บหรือถอดปลั�กไฟออกจากเตู้้ารับข็ณะมืือเปีย็กนำ�า

  ห้ามืทำำาให้ปลั�กไฟและสายไฟชำารุดเสียหาย

  ต�องถึอดปลั�กไฟออกทุกคร้ังเม่ือทำาความสะอาดตู�เย็น
  ต�องเสียบปลั�กไฟเข�ากับเต�ารับให�แน่นสนิทและควรใช�แรงดันไฟฟ้าให�เหมาะสมกับตู�เย็น
  หลีกเล่ียงการใช�เต�ารับร่วมกับเคร่ืองใช�ไฟฟ้าอ่ืนๆ หรือใช�ปลั�กพ่วงท่ีไม่ได�มาตรฐานและจะต�องคล่ีสายไฟ 

ออกให�หมดก่อนท่ีจะเสียบปลั�กไฟ เพ่ือการระบายความร�อนท่ีดี
  กำาจัดฝุ่ึนละอองท่ีสะสมอยู่บริเวณสายไฟ
  หากสายอ่อนป้อนกำาลังไฟฟ้าชำารุด ต�องให�ผู�ทำาหรือตัวแทนฝ่ึายบริการหรือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกัน 

เป็นผู�เปล่ียนเพ่ือหลีกเล่ียงอันตราย
  เม่ือได�กล่ินเหม็นไหม� ให�ถึอดปลั�กตู�เย็นออกทันทีและให�รีบทำาการระบายอากาศภายในห�องครัว
  หยุ็ดใช�งานตู�เย็นและถึอดปลั�กออกจากตู�เย็นทันทีหากพบอาการผิดปกติหรือการทำางานล�มเหลว ตัวอย่าง 

อาการผิดปกติหรือการทำางานล�มเหลว
- สายไฟหรือปลั�กไฟร�อนผิดปกติ
- สายไฟถูึกตัดขาดหรือเสียรูป
- มีกล่ินเหม็นไหม�
- รู�สึกชาอันเน่ืองมาจากกระแสไฟฟ้า

มิืฉะนั�นอาจก�อให้เกิดไฟไหม้ื 
 หรืออาการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็้อตู้

เม่ืือติู้ดตัู้�ง...

  วางตู�เย็นให�ม่ันคงเพ่ือหลีกเล่ียงอันตราย 
จากการท่ีตู�เย็นเสียสมดุล

  เม่ือวางตำาแหน่งตู�เย็น ให�แน่ใจว่าสายไฟไม่ได�ถูึก 
ทับอยู่หรือเสียหาย

  ตรวจสอบให�แน่ใจว่าได�เสียบปลั�กตู�เย็น 

กับเต�ารับท่ีมีการต่อสายดิน

iso-butane
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เม่ืือเปิด-ปิดประตู่้

เม่ืือเคู่ล่ือนย้็าย็ตู้่้เย็็น

เม่ืือเก็บอาหาร

      ข้็อคู่วรระวัง

  ในขณะท่ีเปิดประตูตู�เย็น ให�ระวังมือผู�อ่ืนท่ีมาจับประตู  

อาจถูึกประตูตู�เย็นหนีบมือได��

  ระวังช่องว่างระหว่างประตูตู�เย็น อาจหนีบมือได�ในขณะท่ีประตูเปิด

  ห้ามืแช่ขวดท่ีเป็นแก�วไว�ในช่องแช่แข็งเพราะมีความเส่ียงให�เกิดการบาดเจ็บ  

(หากของเหลวในขวดเกิดการแข็งตัวขวดอาจแตกและก่อให�เกิดการบาดเจ็บได�)

  ห�ามแช่ส่ิงของบนถึาดรองจนแน่นเกินไป (มิฉะน้ัน ถึาดรองอาจแตก  

และก่อให�เกิดการบาดเจ็บได��)

  จับตู�เย็นให�ม่ันคงเม่ือทำาการขนย�าย

  สำาหรับพ้ืนท่ีเป็นรอยได�ง่าย ควรรองด�วยวัสดุกันรอยท่ีพ้ืนก่อนเคล่ือนย�ายด�วยล�อ

เม่ืือเปิด-ปิดประตู่้

  ห�ามแช่ส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่กว่าถึาดหรือช้ันวาง เน่ืองจากจะทำาให�ประตูปิดไม่สนิทและ 

จะทำาให�อากาศเย็นร่ัวไหลออกมา

  ห�ามเปิดตู�เย็นบ่อยๆ หรือเปิดท้ิงไว�นานๆ เพ่ือป้องกันการเกิดหยดนำ้าภายในตู�เย็นและลดการส้ินเปลืองพลังงาน

  ตรวจสอบขอบยางบริเวณประตูเป็นประจำา ให�แน่ใจว่าแนบสนิทกับตู�เย็นอย่างมิดชิด

เม่ืือทำำาคู่วามืสำะอาด

  ห้ามืใช�สารเคมี หรือนำ้ายาฉีดเช็ดทำาความสะอาดตู�เย็น เพราะอาจเกิดความเสียหายและ 

สนิมบนพ้ืนผิวของตู�เย็นได�

มิืฉะนั�นอาจทำำาให้เกิด 

การบาดเจ็บหรืออุบัติู้เหตุู้
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เมืื่อเก็บอาหาร...

  ไมื�เก็บอาหารที่มีปริมาณมากเกินไปในตู�เย็น. ระยะห่างระหว่างอาหารต�องเพียงพอต่อการรักษา

ความเย็น

  เก็บผักและผลไม�ในกล่องผักที่ความชื้นช่วยรักษาคุณภาพอาหารในระยะเวลานาน

  ขวดน้ำาดื่มและเครื่องดื่มต�องปิดให�สนิทเพื่อหลีกเลี่ยง 

กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

  ปิดฝึาอาหารเหลวหรือฟิล์มยึด

  อาหารเช่นผักผลไม�สดและอาหารควรบรรจุหีบห่อหรือใส่กล่องก่อนใส่ตู�เย็น

  เก็บอาหารเช่น ใส่เนื้อหรือปลาในช่องแช่แข็งหากต�องการเก็บไว�เป็นเวลานาน

เมืื่อใช้้...

  เมื่อถึอดปลั�ก ปล่อยทิ้งไว� 7 นาทีก่อนเสียบกลับเข�าไปใหม่  

ถึ�าไม่ คอมเพรสเซอร์อาจไม่ทำางาน

  ปรับอุณหภูมิตามสภาพการใช�งานจริงเพื่อประหยัดพลังงาน

  ถึ�าไม่อยู่บ�านหลายวันและไม่มีของแช่ในตู�เย็น ควรถึอดปลั�กออกเพื่อประหยัดพลังงาน และ 

ไม่ได�ใช�งานหลายวันต�องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในตู�เย็นออกทั้งหมด ทำาความสะอาด และเปิดประตูทิ้งไว�  

สองถึึงสามชั่วโมงเพื่อให�ความชื้นภายในตู�เย็นแห�ง หลีกเลี่ยงเชื้อราและการเกิดออกซิเดชัน

  ด�านนอกของตู�จะร�อนขึ้นโดยเฉพาะหลังการติดตั้ง เป็นปรากฏิการณ์ปกติเนื่องจากระบบทำาความร�อนในตู�เย็น

ป้องกันความชื้นคอนเดนเสท

  เมื่อความชื้นสูง เช่น ในฤดูฝึน ความชื้นสามารถึควบแน่นบนพื้นผิวประตูตู�ได� โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ซีลประตู 

เช็ดน้ำาคอนเดนเสทด�วยผ�าสะอาด

  ความชื้นภายในช่องแช่แข็งอาจกลั่นตัวเป็นหยดน้ำาควรทำาความสะอาดด�วยผ�าเป็นระยะ  

ทำาความสะอาดช่องแช่แข็งเดือนละครั้ง

  ไมื�เปิดประตูตู�เย็นทิ้งไว�นานเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออากาศร�อนและชื้น 

  สาเหตุหนึ่งที่ทำาให�หลังคาตู�ออกแบบด�วยเหล็กคือการป้องกันไฟที่เกิดจากอิทธิพลภายนอก  

ไมื�วางสิ่งของไว�บนตู�เพื่อให�แน่ใจว่าปัจจัยนี้

7 นาที
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ลักษณะเฉพื่าะ 

 �  การออกแบบระดับไฮเอนด์เหมืาะสำำาหรับห้องคู่รัวทำี่หร่หรา

พื้นผิวกระจกไร�ขอบพร�อมที่จับดีไซน์ทันสมัย   ประณีตทุกรายละเอียด

 �  ประหย็ัดพื่ลังงานสำ่งสำุด

  เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ INVERTER ของ Panasonic ช่วยเพิ่มการประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวน

  เทคโนโลยี ECONAVI เอกสิทธิ์เฉพาะของ Panasonic ช่วยให�รับรู�การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใช�ชีวิตของผู�ใช� ช่วยให�ตู�เย็น

ปรับอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

 �  คู่อมืเพื่รสำเซอร์ทำี่ด้านบนข็องตู้่้ (Top Unit)

การออกแบบพิเศษเฉพาะของ Panasonic จะย�ายคอมเพรสเซอร์จากตำาแหน่งดั้งเดิมของด�านล่างของตู�ไปที่ด�านบนของตู� เพื่อเพิ่ม

พื้นที่ใช�สอยภายในให�เหมาะสม

 �  ระบบทำำาน�ำาแข็็งอัตู้โนมืัตู้ิ (Auto Ice Making)

  พร�อมกับระบบทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต�องการน้ำาแข็งตลอดเวลา 

  ถึังน้ำาแข็งความจุขนาดใหญ่ถึึง 5L ผลิตจากวัสดุต�านเชื้อแบคทีเรียปลอดสาร 

BPA พร�อมแผ่นกรองต�านเชื้อแบคทีเรีย ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

  มีโหมดทำาน้ำาแข็งอย่างรวดเร็ว

  มีโหมดหยุดทำาน้ำาแข็งและทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ

 �  เทำคู่โนโลย็ี nanoeTM X และตู้ัวกรองคู่ริสำตู้ัล Ag Clean

เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Panasonic nanoeTM X ด�วยแผ่นกรอง Ag 

Clean ช่วยดับกลิ่นและต่อต�านแบคทีเรีย ทำาให�อาหารคงความสด

 � ถาดแก้วสำามืารถเลื่อนปรับระดับได้้

ถึาดแก�วสามารถึเลื่อนและปรับระดับได�ในช่องแช่เย็น (Fridge Room) และยังช่วยจัดเก็บอาหารได�อย่างยืดหยุ่น
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 �  ช้�องแช้�เย็็นรักษาคู่วามืสำดใหมื�ด้วย็ Prime Fresh room และ เทำคู่โนโลย็ี Prime Fresh+

 ● มาตรฐานการแช่แข็ง -3 °C*, เก็บเนื้อปลาแช่แข็งที่อ่อนนุ่ม 

สดชื่นได�ถึึง 7 วัน

 ● ประหยัดเวลา ปรุงอาหารได�ทันทีโดยไม่ต�องละลายน�ำาแข็ง 

ด�วยโหมดการแช่แข็งใหม่ Prime Fresh+ ถึึงความร�อน 

องศา -3 °C เร็วขึ้น 4 เท่า

 ● ช่องแช่แข็งแบบนุ่มถึอดแยกชิ้นส่วนเพื่อทำาความสะอาดและจัดเก็บได�

ง่าย อาหารเรียบร�อยเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่น หลีกเลี่ยงการปนเปื้อน 

ข�ามแบคทีเรีย

 ● สามารถึปรับอุณหภูมิได�ตั้งแต่ 4 °C ถึึง -5 °C** ขึ้นอยู่กับความต�องการใช�งาน: 

• ระดับ -3 °C: ระดับอุณหภูมิมาตรฐานของการอ่อนตัว 

• ระดับ 4 °C ~ 0 °C: ระดับอุณหภูมิเป็นช่อง

 *  การตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต�นของช่องแช่ Prime Fresh คือ -3 °C

**  ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร เช่น ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่หรือปลาขนาดใหญ่ การเก็บรักษาและอุณหภูมิแวดล�อม 

ประสิทธิภาพ การทำาความเย็นอาจได�รับผลกระทบ ในกรณีนี้ ควรตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งแบบPrime Fresh เป็น 

อุณหภูมติ่ำาสุด -5 °C

 �  ช้�องแช้�แข็็งแบบไพื่รมื์ฟรีซ (Prime Freeze)

  แช่แข็งอาหารสดหรือเตรียมอาหารอย่างรวดเร็วตามแต่ละโหมด รักษา

รสชาติที่สดใหม่

  โหมดของช่องแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ (Prime Freeze) ประกอบด�วย:

 y ระบายความร�อนได�อย่างรวดเร็ว (Cool Down) เป็นเวลา 3 นาที และ 

5 นาที 

 y แช่เย็นเร็ว (Quick Cooling) ใน 10 นาที และ 15 นาที 

 y ทำาความเย็นได�อย่างรวดเร็ว (Rapid Freezing) ในเวลา 45 นาที และ 

60 นาทีี

ขึ้นอยู่กับวัตถึุประสงค์ของการแปรรูปอาหารและประเภทของอาหาร

สามารถึเลือก และใช�โหมดต่างๆได�
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 � ช้�องกดน�ำาตู้ิดตู้ั�งภาย็นอก

  สามารถึดื่มน้ำาเย็นได�ทันทีโดยไม่ต�องเปิดตู�เย็น

  ถึังเก็บน้ำาความจุขนาดใหญ่ถึึง 3L ทำาจากวัสดุต�านเชื้อแบคทีเรียปลอดสาร 

BPA พร�อมแผ่นกรองต�านแบคทีเรีย ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 �  ช้�องแช้�ผักสำด

Delivered Delivered 

ช่องใส่ผักความจุขนาดใหญ่มีแผ่นกรองเก็บความชื้น ซึ่งช่วยให�ผักสดและ

ยืดอายุการเก็บรักษา

 �  โหมืดแช้�แข็็งด�วน (Quick Freezing)

การแช่แข็งอย่างรวดเร็วทำาให�อุณหภูมิในตู�เย็นลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อรักษารสชาติดั้งเดิมของอาหาร

 �  แผงคู่วบคูุ่มืหน้าจอ LED

  สามารถึปรับอุณหภูมิและโหมดของ ช่องแช่แข็ง (Freezer room), ช่อง

แช่เย็นแบบ Prime Fresh, ช่องแช่แข็งแบบ Prime Freeze case ตาม

การใช�งานท่ีผู�ใช�ต�องการได��

  ช่องแช่เย็น (Fridge room) และ ช่องแช่แข็ง (Freezer ) มีระบบแจ�ง

เตือนให�ปิดตู�เย็น

  หน�าจอ LED และแผงควบคุมมีความชัดเจนและใช�งานง่าย 

  มีโหมดล็อคป้องกันเด็ก
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วิธีีการติู้ดตัู้�ง

ระย็ะห�างท่ีำจำาเป็นสำำาหรับการติู้ดตัู้�ง

ระวัง

 ●กรณีติดตั้งตู�เย็นชิดผนัง ต�องแน่ใจว่า ช่องว่างระหว่าง

ด�านซ�ายหรือด�านขวาของตู�เย็น ห่างจากผนังอย่าง

น�อย25 ซม. หากพื้นที่นี้น�อยกว่า 25 ซม.ประตูอาจ

เปิดได�ไม่เต็มที่และถึาดแก�ว ลิ้นชักใส่ผัก ฯลฯไม่

สามารถึนำาออกได�
 
 
 
 
 
 
 

 ●ห�ามวางสิ่งของใดๆ ไว�บนตู�เย็น อาจรบกวนการกระ

จายความร�อนของคอมเพรสเซอร์ทำาให�เกิดการเสียรูป

หรือความเสียหายต่อชิ้นส่วน

คอมเพรสเซอร์

 ● เมื่อใช�ครั้งแรก: กรุณาทำาความสะอาดภายในตู�เย็น

 y ใช�ผ�าชุบน้ำาหมาดๆ ทำาความสะอาดภายในตู�เย็น

 y ล�างถึังเก็บน้ำา กรองน้ำา และถึาดน้ำาแข็งด�วยน้ำา

 y เมื่อคุณเริ่มใช�งานครั้งแรก คุณอาจจะได�กลิ่นพลาสติกและหากคุณกังวลให�ระบายอากาศในห�อง 

 ●ห้ามื วางตู�เย็นในที่ชื้นหรือมีฝึุ่นมาก เพราะอาจทำาให�ไฟฟ้ารั่วได�้�

 ●ห�ามื วางตู้เย็นไว้กลางแดดเพราะความร้อนและแสงแดดจะทำาให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นและทำาให้ตู้เย็นมีประสิทธิภาพ 

น้อยลง 

 ●ห้ามื วางตู�เย็นไว�ใกล�แหล่งความร�อน เช่น เตาหรือเตาอบ

 ●ห�ามื ปิดกั้นช่องบริเวณของตู้เย็น

 ●ต�องวางตู�เย็นในที่อากาศถึ่ายเทได�สะดวก

 ● ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งไม่เรียบเสมอ ให้หมุนขาตั้งปรับระดับจะ ช่วยให้ตู้เย็นทรงตัวอยู่ได้มั่นคง

 ●ด�านบนของตู�เย็นห่างจากเพดาน
อย่างน�อย 5 ซม.

 ● ด�านซ�ายและขวาของ

ตู�เย็นอยู่ห่างจากผนัง

อย่างน�อย 5 ซม.

 ● ด�านหลังของตู�เย็นห่างจากผนังอย่างน�อย 5 ซม.

5 ซม.

5 ซม.

25 ซม.

129
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หลอดไฟ LED และสำาย็ดิน

  ตู�เย็นรุ่นน้ีออกแบบเพ่ือป้องกันการเปล่ียนหลอดไฟ หากท่านต�องการท่ีจะเปล่ียนหลอดไฟของตู�เย็นรุ่นน้ี  
กรุณาติดต่อศูนย์บริการพานาโซนิค

  หากไม่มีปลั�กต่อสายดินในตู�เย็น ควรจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่ายไฟท่ีมีการต่อสายดินแล�วเพ่ือป้องกันอันตรายจาก 
ไฟฟ้าหรือไฟร่ัว

เคู่ลื่อนย็้าย็หรือข็นสำ�ง

1 นำาถึาดน้ำาแข็ง น้ำา และน้ำาแข็งในถึังออก
 2 ถึอดปลั�ก
 3  ปรับระดับขาได�ทั้งซ�ายและขวา เพื่อไม่ให�ขาสัมผัสกับพื้น
 4  ล�างถึาดรองน้ำาที่ด�านหลังของตู�เย็น วางภาชนะหลังถึาดที่ด�านหลังของตู�เย็นแล�ว 

เอียงตู�เย็นไปข�างหลังเพื่อระบายน้ำาออกจากถึาด การดำาเนินการนี้ต�องใช�คน
ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดย 2 คนยก ด�านหน�าตู�เย็นเพื่อกันไม่ให�ตู�เย็นเลื่อนและหลีก
เลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

※ วิธีีการเคู่ลื่อนย็้าย็และข็นสำ�ง
 y ต�องใช�คนอย่างน�อย 4 คนในการขนส่ง
 y แต่ละคนยกมุมหนึ่ง
 y ห�ามเคลื่อนย�ายโดยจับที่ประตูตู�เย็น

ระวัง

 y เมื่อขนย�าย ให�ใช�สายรัดหรือเทปกาวรัดประตูตู�เย็นและหลีกเลี่ยงการปล่อยให�
ประตูเปิดเอง
 y ห�ามวางตู�เย็นไว�ในตำาแหน่งด�านข�างระหว่างการขนส่งเพราะอาจจะทำาให�ตู�เย็นเกิดความเสียหายได�
 y หลังการติดตั้ง ให�รออย่างน�อย 4 ชั่วโมงก่อนเสียบปลั�กเพื่อให�แน่ใจว่าแก๊สและน้ำามันในคอมเพรสเซอร์อยู่ใน
สถึานะเสถึียร

ทางระบายน้ำา

ใช�ลวดแบบตายตัว
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วิธีีป้องกันไมื�ให้ตู้่้เย็็นล้มืกรณีเกิดแผ�นดินไหว

ในการป้องกันไม่ให�ตู�เย็นล�ม 

ให�ใช�สายรัดยึดตู�เย็นกับผนัง 

ให�แน่นตลอดการใช�งานตู�เย็นนี้

ตู้ิดตู้ั�งตู้่้เย็็นให้มืั่นคู่ง

หมุนขาตั้งปรับระดับได�ไป 

ด�านซ�าย-ขวาลงจนขาตั้ง 

สัมผัสพื้นและให�ตู�เย็น 

อยู่ในระนาบอย่างมั่นคง

 

หากประตู้่ตู้่้เย็็นเอีย็งหรือไมื�ได้ระดับ

หมุนปรับขาตั้งปรับระดับได�ของด�านที่ประตูอยู่ในระดับตำ่ากว่า 

ดังแสดงในภาพเพื่อให�บานประตูตู�เย็นอยู่ในระดับเดียวกัน

  หลังจากปรับระดับตู้เย็นแล้ว 4-5 วัน บานประตูอาจ 

ลดระดับตำ่าลง เนื่องจากนำ้าหนักของอาหารในตู้เย็นหรือ 

ลักษณะพื้นผิวของบริเวณที่ติดตั้ง ดังนั้นให้ใช้เครื่องมือ 

เฉพาะหมุนปรับขาตั้งปรับระดับได้ จนกระทั่งบานประต ู

ทั้งสองบานได้ระดับเท่ากันพอดีอีกครั้ง

ไมื�คู่วรเปิด / ปิดประตู่้ในระหว�างท่ีำตู้่้เย็็นกำาลังทำำาคู่วามืเย็็น

ไม่ควรเปิด / ปิดประตูจนกว่าอุณหภูมิภายในตู�เย็นมีความเย็นเพียงพอ  

(อากาศจากภายนอกที่ไหลเข�ามาภายในตู�เย็นจะทำาให�ตู�เย็นต�องทำางานหนักขึ้น)

โปรดรอจนกว�าภาย็ในตู้่้เย็็นมืีคู่วามืเย็็นเพื่ีย็งพื่อ

  ตู�เย็นอาจใช�เวลาอย่างน�อย 4 ชั่วโมงในการทำางานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำาให�ภายใน

เย็นลง ในสภาวะนี้ห�ามมีอาหารอยู่ภายในและประตูไม่มีการเปิดออก

  ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล�อมและสภาพการใช�งาน อาจใช�เวลา 24 ชั่วโมงเพื่อทำาให�

ภายในเย็นลงและบรรลุสมดุล

 

ประตูบานที่ตำ่ากว่า

หมุนขาตั้งปรับระดับ 
ด�านขวาเพื่อประตูด�าน 
ขวาขึ้นได�ระดับ

หมุนขาตั้งปรับระดับ 
ด�านซ�ายเพื่อประต ู
ด�านซ�ายขึ้นได�ระดับ

 y เครื่องมือเฉพาะ ทาง
(อะไหล่สำารอง)
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ราย็ละเอีย็ดช้ิ�นสำ่วนทำี่สำำาคู่ัญ

19

17

23

24

18

ประตูตู�ด�านซ�าย ประตูตู�ด�านขวา
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ราย็ละเอีย็ดช้ิ�นสำ่วนทำี่สำำาคู่ัญ

A-ช้่องแช้่แข็็ง

 1 French Crossrail
แผ่นลิ้นชักชนิดพิเศษเพื่อปิดช่องว่างระหว่างประตูด�านซ�ายและ
ประตูด�านขวาหากลิ้น (French Crossrail) เปิดออกมาให�ทำาการ
พับกลับเข�าไปด�านในพร�อมกับปิดประตู ไม่เช่นนั้นประตูของตู�เย็น
จะไม่สามารถึปิดได�อย่างสมบูรณ์แบบ จึงทำาให�สูญเสียอากาศเย็น
ภายในตู�เย็น

2 ขาตั้งประตู (จำานวน: 03)
3  ถึาดวางไข่
4 ที่จับประตูขนาดใหญ่ ู(จำานวน: 02)
5  ชั้นวางขวด่ (จำานวน: 02)
6  กล่องบรรจนุ้ำาสำาหรับช่องกดน้ำาติดตั้งภายนอก
7 ไฟ LED ช่องแช่เย็น (จำานวน: 03)
8 ปะเก็นประตูตู�เย็น
9 ถึาดรอง (จำานวน: 02)
0 ถึาดแก�วบานเลื่อน
a ถึาดรองกล่องเก็บผักและผลไม้�
b ชุดเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ
c กล่องเก็บผักและผลไม�
d เครื่องทำาความชื้นสำาหรับช่องแช่ผัก
e ไอคอน nanoeTM X

B-ช้่องแช้่คู่งคู่วามืสำด (Prime Fresh)

f ถึาดช่องแช่คงความสด

C-ช้่องแช้่เย็็น

 g Prime Freeze case

h ชุดถึาดน้ำาแข็งอัตโนมัติ

i กล่องเก็บน้ำาแข็ง

j กล่องแช่แข็งด�านบน

k กล่องแช่แข็งด�านล่าง

l ไฟ LED ช่องแช่แข็ง

m ปะเก็นประตูช่องแช่แข็ง

n ขาปรับระดับได�

ระบบรับน้ำาภายนอก

ฝึาครอบกล่องท�าย

ต�องกดรับน้ำา

ล็อค 

ช่องกดน้ำาแบบติดตั้งภายนอก

ช่องกดรับน้ำา

ภาพด�านหลังผลิตภัณฑ์์

ระบบระบายน้ำา 
[ภายในถึาดระบาย
น้ำา]

ประตูตู�ด�านซ�าย

แผ่นแบ่งหมุน
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อินเทำอร์เฟซและโหมืดแผงคู่วบคูุ่มื

1  การแสดงสถึานะปัจจุบันของโหมด nanoeTM X: การแสดงสถึานะปัจจุบัน ของโหมด nanoeTM X
2  ไอคอนและไฟ LED แสดงโหมด ECONAVI: แสดงสถึานะปัจจุบันของโหมด ECONAVI
3 ช่องแสดงผล LED: ไอคอนของหน�าจอที่เกี่ยวข�องจะสว่างขึ้นเมื่อกดเลือกช่องแสดงผล
4  พื้นที่แสดงอุณหภูมิและเวลา: หน�าจอจะแสงผลอุณหภูมิ ของ ช่องแช่เย็น (Fridge room), ช่องแช่แข็ง (Freezer room), ช่องแช่

เย็น Prime Fresh room 
5  ปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น
6 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น Prime Fresh room
7  ปุ่มควบคุมและไฟ LED ของช่องแช่เย็น Prime Fresh room ่
8  ปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
9  โหมด ไฟ LED แช่แข็งอย่างรวดเร็ว
0  ปุ่มควบคุมและไฟ LED สำาหรับโหมดของช่องแช่แข็งความเร็วสูง
a  ปุ่มควบคุมและไฟ LED สำาหรับการทำาน้ำาแข็งอย่างรวดเร็ว 
b  ปุ่มควบคุม และโหมดหยุด LED เครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ
c  ไฟ LED สำาหรับทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ
d  ปุ่มควบคุมและโหมดล็อคป้องกันเด็ก LED

ข็้อคู่วรระวัง

 y บนหน�าจอแผงควบคุม: “*ฟังก์ชั่นพิเศษ: กด 3 วินาที” หมายความว่าคุณต�องกด ปุ่มและค�างเอาไว� เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อคุณ
ต�องการเริ่มฟังก์ชั่นพิเศษี

 y ภายใต�เงื่อนไขปกติ ไฟแดชบอร์ดดับ เมื่อคุณกดปุ่ม ไฟที่แผงควบคุมการทำางานจะสว่างขึ้น ไฟที่แผงควบคุมการทำางานจะดับลง
และปุ่มทั้งหมดจะไม่ทำางานเมื่อเปิดประตูตู�เย็น

 y ในฤดูร�อนที่อุณหภูมิสูง หากคุณใส่อาหารที่ไม่เย็นเข�าตู�เย็นหรือเปิด/ปิด ตู�เย็นบ่อยครั้ง อุณหภูมิในตู�เย็นจะสูงขึ้นและค่าที่แสดง
ผลจะสูงกว่าที่ตั้งไว� ดังนั้น จำาเป็นต�องลดหรือหลีกเลี่ยงในการเปิดตู�เย็น

 y เมื่อเสียบปลั�ก แผงควบคุมจะแสดงการแนะนำาโหมดและอุณหภูมิของช่องเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที ปุ่มจะไม่เปิดใช�งานใน
ขณะนี้ หลังจาก 10 วินาทีสามารถึปรับแผงได�ตามปกติ

1 2

3

4

5 6 7 89 0

a

c

d

b
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การปรับอุณหภ่มิืคู่วามืเย็็น

 y ครั้งแรกในการตั้งอุณหภูมิของ ช่องแช่เย็น Fridge room คือ 4°C, ช่องแช่เย็นแบบ Prime Fresh room คือ -3 °C และ ช่องแช่

แข็ง Freezer room คือ -20 °C การตั้งค่า อุณหภูมิสามารถึปรับการตั้งค่าอุณหภูมิสำาหรับแต่ละช่องได�

 y ช่วงของการตั้งค่าอุณหภูมิ ของช่องแช่เย็นคือ 7 °C ~ 1 °C ,ของช่องแช่เย็นแบบ Prime Fresh คือ 4 °C ~ -5 °C (อุณหภูมิ

สำาหรับการแช่แข็งแบบ soft freezing คือ -1 °C ~ -5 °C และอุณหภูมิที่จะใช�ช่องแช่เย็นแบบ Prime Fresh คือ 4 °C ~ 0 °C) 

และของห�องแช่แข็งคือ -15 °C ~ -23 °C

 y อุณหภูมิภายในตู�เย็นจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล�อม สถึานะการติดตั้ง สภาพการใช�งาน และปริมาณอาหาร

 y เนื่องจากวิธีการทดสอบและเครื่องมือที่แตกต่างกัน อุณหภูมิจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิที่แสดง

 y ตู�เย็นนี้ติดตั้งโปรเซสเซอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิในตู� เมื่ออุณหภูมิแวดล�อมเปลี่ยนแปลง คอมเพรสเซอร์ทำางานหรือหยุดทำางาน 

ประตูเปิดหรือปิด อุณหภูมิภายในอาคารจะผันผวน ส่งผลให�อุณหภูมิในตู�เย็นแตกต่างจากอุณหภูมิที่ตั้งไว�เล็กน�อย

 � การตู้ั�งคู่�าอุณหภ่มืิและคู่ำาแนะนำาการตู้ั�งคู่�าอุณหภ่มืิ

1. แสำดงอุณหภ่มืิปัจจุบัน

แตะไอคอนด�านล่างเพื่อแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของช่องแช่เย็น (Fridge room), ช่องแช่เย็นแบบ Prime Fresh room, ช่องแช่แข็ง 

Freezer roomและ ไฟ LED จะแสดงตำาแหน่งและแสดงอุณหภูมิของช่องนั้นซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อกดเลือก

ไอคู่อน ช้�อง ไฟแสำดงตู้ำาแหน�งข็องช้�อง
สำัญญาณ

ไฟแสำดงแสำงสำีตู้ำาแหน�งข็อง
ช้�อง

ช่องแช่เย็น

ช่องแช่เย็นแบบ  

Prime Fresh room

ช่องแช่แข็ง

2. การตู้ั�งคู่�าอุณหภ่มืิ

หลังจากกดที่ไอคอนของช่อง (Fridge, Prime Fresh, Freezer) เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิปัจจุบัน กดอีกครั้งเพื่อเริ่มกระบวนการตั้งค่า

อุณหภูมิ จากนั้น ไฟ LED แสดงตำาแหน่งของช่องและจอแสดงผล LED แสดงอุณหภูมิของช่องจtกะพริบ กดไอคอนของช่องนั้นต่อไป

เพื่อเลือกระดับอุณหภูมิที่ต�องการ แต่ละ เวลาที่กดปุ่ม อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 °C

3. การตู้ั�งคู่�าอุณหภ่มืิทำี่สำมืบ่รณ์

หลังจากตั้งค่าอุณหภูมิเสร็จเรียบร�อย ให�กดปุ่มอื่นเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าและบันทึกการตั้งค่า หรือหากไม่มีการกดปุ่มอื่นใดภายใน 10 

วินาที แผงควบคุมจะบันทึกการตั้งค่าและกลับสู่โหมดสแตนด์บาย
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การใช้้งาน ECONAVI

ตู�เย็นตรวจจับการเคลื่อนไหวเปิด/ปิดของประตูตู�เย็นและความสว่างรอบ ๆ

ตู�เย็นปรับการทำางานอัตโนมัติเพื่อให�มั่นใจประหยัดพลังงานสูงสุด*1

 � การใช้้งาน ECONAVI

 y  ตู�เย็นจะเรียนรู�ลักษณะการใช�ตู�เย็นจากการเปิด-ปิดและระยะเวลาของ

ความถึี่ในการใช�งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช�พลังงานสูงสุด 

 y ตู�เย็นจะเรียนรู�ลักษณะการใช�งานของผู�ใช�เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์และจะ

เริ่มปรับใช�สิ่งที่ได�เรียนรู�มาในสัปดาห์ที่ 4

 y  โหมดประหยัดพลังงาน ECONAVI ทำางานรอบตู�เย็นในที่มืดเหมือนตอน

คุณนอนหลับ

 � การตู้ั�งคู่�าเพื่ื่อเปิดระบบ ECONAVI ให้ทำำางาน

 y ระบบ ECONAVI จะทำางานโดยอัตโนมัติหากการควบคุมอุณหภูมิของทั้งช่องแช่เย็น และช่องแช่แข็งถึูกตั้งค่าเป็น อุณหภูมิช่อง

แช่แข็ง 4 °C และช่องแช่แข็งอยู่ที่ -20 °C 

 y โหมด ECONAVI จะไม่ทำางานหากโหมด “Quick Freezing” (ฟังก์ชั่นทำาความเย็นรวดเร็ว) หรือ “Prime Fresh+” (ฟังก์ชั่นแช่

เย็น) หรือ Quick Ice Making (ช่องทำาน้ำาแข็งรวดเร็ว)กำาลังทำางาน

 y  ไม่สามารถึบังคับให�ระบบ ECONAVI เริ่มทำางานได�

ระวัง

*1  ประสิทธิภาพของโหมด ECONAVI ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความสว่างโดยรอบ จำานวนครั้งที่ประตูตู�เย็นเปิดและปิด และสภาพของ

อาหารที่ถึูกถึนอมไว�

Đèn ECONAVI

Cảm biến 
cường độ 
ánh sáng

โหมืด nanoeTM X

 ●  nanoeTM คือกลุ่มของอนุภาคไอออนิกขนาดเล็กท่ีล�อมรอบด�วยอนุภาคน้ำา  

nanoeTM เป็นอนุภาคน้ำาท่ีมีประจุด�วยกล�องจุลทรรศน์ซ่ึงมีอนุมูล OH มากกว่า X  ถึึง 10 เท่า กับ nanoeTM

 ● โหมด nanoeTM X จะเร่ิมทำา งานเม่ือเสียบปลั�กตู�เย็นและจะทำางานตลอดเวลาเม่ือใช�งานตู�เย็นอย่างไรก็ตาม nanoeTM X ต�องการ

ความช้ืนเม่ือใช�งาน ดังน้ันประสิทธิภาพของโหมดน้ีจึงลดลง หากความช้ืนในตู�เย็นลดลง (เช่น เม่ือเก็บผัก ผลไม� ...) 

 ● ในระหว่างการดำาเนินการ อุปกรณ์ nanoe TM X สามารถึสร�างเสียงเล็ก ๆ

 ● หลังจากปิดไปนาน เม่ือเปิดประตูตู�เย็น จะสัมผัสได�ถึึงกล่ินท่ัวไปของโอโซนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทำางาน ซ่ึงเป็นปรากฏิการณ์ปกติิ
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ฟังก์ช่ั้นทำำาคู่วามืเย็็นรวดเร็ว (Quick Freezing)

เมื่อตั้งค่า ''Quick Freezing'' ไว� ตู�เย็นจะเร่งทำาความเย็นอย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพอาหารที่ดียิ่งขึ้น

 � วิธีีการใช้้งานโหมืด “Quick Freezing” (ฟังก์ช้ั่นทำำาคู่วามืเย็็นรวดเร็ว)

ไฟสว่าง:  โหมดแชแ่ขง็อยา่งรวดเร็ว

ทำางาน

ไฟปิด:  โหมดแชแ่ขง็อยา่งรวดเร็ว

ไม่ใช�งาน

 yแตะไอคอนค�างไว� “Freezer” เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเริ่มโหมดแช่แข็งอย่างรวดเร็ว 

จากนั้น ไฟใต�ไอคอน “Quick Freezing” จะสว่างขึ้น

 yเมื่อคุณต�องการหยุดโหมดทำาความเย็นรวดเร็ว แตะอีกครั้งและกดไอคอนค�างไว� 

“Freezer” เป็นเวลา 3 วินาทีจนกระทั่งไฟดับ

ระวัง

 y“Quick Freezing” (ฟังก์ชั่นทำาความเย็นรวดเร็ว) จะหยุดทำางานเองโดยอัติโนมัติหลังจากผ่านไป 150 นาที และจากนั้นระบบจะ

กลับเข�าสู่โหมดปกติ (ไฟ LED “Quick Freezing” จะดับ)

 yหากไฟ LED “Quick Freezing” กะพริบ แสดงว่าระบบกำาลังละลายน้ำาแข็งอัตโนมัติ ระบบทำาความเย็นรวดเร็ว “Quick Freezing” 

จะเริ่มทำางานอีกครั้ง หลังจากละลายน้ำาแข็งเสร็จสิ้น

 yอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง Freezer room จะกลับมาสู่การตั้งค่าก่อนหน�านี้ เมื่อโหมด “Quick Freezing” สิ้นสุดลง

 yโหมดต่อไปนี้จะหยุดเมื่อเปิด “Quick Freezing” : ช่องแช่คงความสด Prime Fresh+ ; ทำาน้ำาแข็งอัติโนมัติ Quick Ice Making; 

ช่องแช่แข็ง Prime Freeze

เทำคู่โนโลยี็ Prime Fresh+

เมื่อตั้งค่า “Prime Fresh+” ไว� ตู�เย็นจะเร่งทำาความเย็นอย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพของคุณภาพอาหารที่ดียิ่งขึ้น

 � วิธีีการใช้้งานโหมืด “Prime Fresh+” (ฟังก์ช้ั่นแช้�คู่งคู่วามืสำด)

ไฟสว่าง:  โหมดช่องแช่คงความสดใช�งานได�

ไฟปิด:     โหมดช่องแช่คงความสดไม่

ทำาางาน

 yแตะไอคอน “Prime Fresh+” 2 ครั้งติดต่อกันเพื่อเริ่มโหมดช่องแช่คงความสด 

จากนั้นไฟที่ไอคอน “Prime Fresh+” จะสว่างขึ้น 

 yเมื่อคุณต�องการหยุดโหมดช่องโหมดช่องแช่คงความสด แตะไอคอน  

“Prime Fresh+” หนึ่งครั้งจนกว่าไฟจะดับลง 

หมืาย็เหตูุ้

 yโหมดด “ช่องแช่คงความสด Prime Fresh” จะหยุดโดยอัตโนมัติหลังจากทำางานเป็นเวลา 105 นาที(เมื่ออุณหภูมิแวดล�อมน�อยกว่า

หรือ เท่ากับ 18 °C) หรือระหว่าง 145 ~ 150 นาที (เมื่ออุณหภูมิแวดล�อมสูงกว่า 18 °C) จะกลับสู่โหมดปกติ (ไฟ LED [Prime 

Fresh+] ) (ช่องแช่คงความสด Prime Fresh) ดับ 

 y[Prime Fresh+] (ช่องแช่คงความสด) กะพริบหมายความว่าระบบละลายน้ำาแข็งกำาลังทำางาน โหมด “ช่องแช่คงความสด” จะเริ่ม

ทำางานทันทีหลังจากการละลายน้ำาแข็งเสร็จสิ้น

 yอุณหภูมิของช่องแช่คงความสด Prime Fresh จะกลับสู่สถึานะที่ตั้งไว�ก่อนหน�านี้เมื่อโหมด “ช่องแช่แช่คงความสด Prime Fresh” 

เสร็จสิ้น 

 yโหมดต่อไปนี้จะหยุดเมื่อเปิดช่องแช่คงความสด Prime Fresh+ : โหมดแช่แข็งอย่างรวดเร็ว Quick Freezing; ทำาน้ำาแข็งอัติโนมัติ 

Quick Ice Making; ช่องแช่แข็ง Prime Freeze

 yโหมด “ช่องแช่คงความสด Prime Fresh+” จะไม่เริ่มทำางานเมื่ออุณหภูมิของช่องแช่แข็งตั้งไว�ที่ 4 °C ~ 0 °C 
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ช้�องแช้�แข็็งแบบไพื่รมื์ฟรีซ (Prime Freeze)

Prime Freeze เป็นห�องแยกต่างหากที่อยู่ภายในห�อง Freezer ช่องนี้คือติดตั้งระบบพัดลมแต่ละตัวและแผ่นถึ่ายเทความร�อนอลูมิ

เนียมคุณภาพสูงและ โหมดการปรับเวลาการทำาความเย็นตามวัตถึุประสงค์ในการแปรรูปอาหารแต่ละอย่างเพื่อสนับสนุนผู�ใช�ในการเต

รียมอาหารได�หลากหลายวิธีและประหยัดเวลา 

 � วิธีีการใช้้งานโหมืด “Prime Freeze”

1  แตะปุ่มควบคุมช่องแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ (Prime Freeze) บนแดชบอร์ด ในขณะนั้น LED ที่แสดงตำาแหน่งของช่องแช่แข็ง LED 

แสดงโหมด 1-2-3(*) และ LED แสดงเวลาทำางาน (**) ของ Super Freezer จะสว่างขึ้นเมื่อถึูกเลือก

ไอคู่อน ช้�องใสำ�
ไฟ LED แสำดงตู้ำาแหน�ง

ข็องช้�องใสำ� 

ไฟ LED แสำดงโหมืด 

1-2-3

ไฟ LED แสำดงเวลา

ทำำางาน

ช่องแช่เย็น  

Prime Freeze

(*) สำาหรับไฟแสดงผลโหมด 1-2-3:

• หากการตั้งค่าจากครั้งก่อนยังไม่หมดเวลา ไฟจะแสดงในโหมดการตั้งค่าก่อนหน�านั้น

• หากไม่มีเวลาเหลือจากการตั้งค่าก่อนหน�า ไฟทุกโหมด 1-2-3 ดับ

(**) สำาหรับไฟแสดงผลเวลาทำาการ:

• หากการตั้งค่าจากเวลาก่อนหน�ายังไม่หมดเวลา ค่านาทีที่เหลืออยู่จะแสดงขึ้น

• หากไม่มีเวลาเหลือจากการตั้งค่าก่อนหน�า ค่านาทีที่แสดงคือ “--”

2  แตะปุ่มควบคุม ช่องแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ(Prime Freeze)จากนั้นไฟแสดงสถึานะตำาแหน่งจะกะพริบ หลังจากขั้นตอนนี้ หาก

การตั้งค่าจากครั้งก่อนยังไม่หมดเวลา ค่านาทีจะถึูกล�างและแสดงกลับไปที่ “--” แตะปุ่มควบคุมแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ 

(Prime Freeze) จนกว่าจะเลือกโหมดที่ต�องการ แต่ละครั้งที่สัมผัส ไฟ LED บ่งบอกถึึง เวลาทำางานและจะแสดงเวลาในแต่ละ

โหมดตามลำาดับ

3  การติดตั้งเสร็จสมบูรณ ์

หลังจากตั้งค่าโหมด ช่องแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ(Prime Freeze) ให�กดปุ่มอื่นเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าและบันทึกการตั้งค่า หรือหาก

ไม่มีการกดปุ่มอื่นใดภายใน 10 วินาที แผงควบคุมจะบันทึกการตั้งค่าและกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

4  โหมดหยุการทำางาน 

หลังจากหมดเวลาการตั้งค่าของโหมด แผงควบคุมจะแสดงเวลาย�อนกลับไปที่ “0” แล�วจะมีเสียงแจ�งเตือน เสียงแจ�งเตือนจะดัง

ขึ้นทุกๆ 2 นาทีเป็นเวลา 6 นาที จนกว่าคุณจะกดไอคอน “Prime Freeze” บนแผงควบคุมหรือเมื่อเปิดประตูห�องแช่แข็ง หาก

คุณไม่นำาอาหารออกทันทีหลังจากสิ้นสุดโหมด อาหารของคุณอาจถึูกแช่แข็งเกินกว่าที่ต�องการ
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 � โหมืดข็องช้�องแช้�แข็็งพื่ิเศษช้�องแช้�แข็็งซุปเปอร์สำปีด 

ช้ื่อโหมืด แสำดง
วัตู้ถุประสำงคู่์ใน

การใช้้งาน

โหมืด 

(หน�วย็: 

นาทำี)

ประเภทำอาหารทำี่แนะนำา หมืาย็เหตูุ้

ระบาย็

คู่วามืร้อน

ได้รวดเร็ว

ทำาให�อาหาร

ร�อน/อุ่นเย็นลง

อย่างรวดเร็ว

3
• ข�าวกล่อง(150 g)

• สลัดมันฝึรั่ง(150 g)

-  ห�ามปิดฝึากล่องหรือปิดอาหารด�วยคลิงฟิล์มให�มั่นใจถึึง

ประสิทธิภาพของว่าเย็นลงอย่างรวดเร็ว หากคุณกังวลเกี่ยว

กับกลิ่นอาหารของคุณ คุณสามารถึใช�ฝึาหรือปิดคลิงฟิล์ม

แต่อาหารอาจจะเย็นไม่พอ

-  5 นาทีเป็นเวลาโดยประมาณสำาหรับ ข�าวกล่อง 1 กล่อง 

(ข�าวประมาณ 150 กรัม) หรือ อาหารสำาเร็จรูป 200 กรัม 

ถึ�าปริมาณของอาหาร มีขนาดใหญ่อาจใช�เวลานานขึ้นเพื่อ

เย็นลง

-  นมสำาหรับเด็กที่มีปริมาณเกิน 200มล. สามารถึใช�โหมด

ความเย็นได�ภายใน 10 นาที

-  หลังจากทำาให�นมเย็นลงด�วยโหมดทำาความเย็นอย่างรวดเร็ว 

ต�องตรวจอุณหภูมินมก่อนจะให�เด็ก

5

• ข�าวกล่อง (300g)

• สลัดมันฝึรั่ง (300g)

• นมเด็ก (100 มล.)

• ซุป (150 มล.)

ระบาย็

คู่วามื

ร้อนอย็�าง

รวดเร็ว

แช่แข็งอาหาร

อย่างรวดเร็ว

เพื่อประหยัด

เวลาในการเตรี

ยมอาหารและ

ของหวาน

10

• แกงกะหรี่ (200g)

• ปลา (100 g)

• พุดดิ้ง (2ชิ้น)

• เยลลี่ (2 ชิ้น)

-  สำาหรับส่วนผสมที่ต�องหมักหรือปรุงรส เช่น เนื้อสัตว์ ปลา

ทอด/อบ ไข่ดอง ฯลฯ ให�ใส่ส่วนผสมและเครื่องเทศลงใน

กล่อง/ถึุงที่ปิดสนิท ส่วนผสมจะถึูกผสมด�วยเครื่องเทศใน

ระหว่างกระบวนการทำาความเย็น

-  สำาหรับเนื้อดิบ ปลา และกุ�งนั้นหั่น/ตัดได�ยาก หากอยู่ในโหมด

ทำาความเย็นเร็วการหั่น/ตัดจะง่ายขึ้น

-  ใช�ถึ�วยอะลูมิเนียมหรือโลหะสำาหรับทำาเยลลี่หรือของหวาน 

การใช�ภาชนะเซรามิกหรือพอร์ซเลน อาหารอาจไม่เย็นพอ

-  สามารถึใช�โหมดนี้ได�เพื่อให�เครื่องดื่มเย็นลงอย่างรวดเร็ว

15

• แกงเกอรี่(400 g)

• น่องไก่(250 g)

•  พุดดิ้งหรือคาราเมล 

(4 ชิ้น)

•  เยลลี่หรือเค�กที่ทำามา

จากเจลาติน (4 ชิ้น)

แช้�เย็็นซุป

เปอร์สำปีด

ระบายความ

ร�อนด�วย

ความเร็วสูงเป็น

พิเศษสำาหรับ

อาหารปรุง

สดใหม่ เพื่อ

ให�แน่ใจว่าจะ

ถึนอมอาหาร

พร�อมปรุงและ

ประหยัดเวลา

ในการปรุง

อาหารทุกวัน 

45

• เนื้อวัว(150 g)

•  ผักลวก (บร็อคโคลี่ 

1 พวง)

•  ผักดิบ (250g กะหล่ำา

ปลีสับ)

•  ไก่ทอด (250 g 

สำาหรับ 2 คน)

•  ไอศกรีมผลไม�  

(300 มล.)

• ขนมปัง (2 ชิ้น)

-  ห่ออาหารสดและผักลวกในคลิงฟิล์ม ถึุงแช่แข็งหรือฝึาปิด

ที่มีฝึาปิดแน่น

-  สำาหรับอาหารทอด (ไก่ทอด / กุ�งทอด/ปลาหมึก ปอ

เปี๊ยะ) ควรวางในถึาดอลูมิเนียมและใช�ในโหมด “Rapid 

Freezing” เมื่อแช่แข็งแล�วให�ย�ายไปยังถึุงหรือกล่องแช่แข็ง

เพื่อจัดเก็บ 

-  โหมดนี้สามารถึใช�เพื่อแช่แข็งผลไม�บางชนิด เช่น สตรอ

เบอร์รี่ ลิ้นจี่ เบอร์รี่ ... เพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว 

60

• เนื้อแช่แข็ง (350 g)

•  เนื้อไก่ 1/2 ตัว (500g)

• เนื้อวัว (250g)

•  ทำาน้ำาแข็งก�อน  

(1 ถึาด)
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ช้�องแช้�แข็็งแบบ (Prime Freeze case)

หมืาย็เหตูุ้

 ● วางอาหารบนแผ่นอะลูมิเนียมถึ่ายเทความร�อนเสมอเพื่อให�ระบายความร�อนได�ดีที่สุด

 ● เมื่อวางอาหารร�อนหรือเปียกโดยไม่ปิดฝึาหรือห่ออาหารพลาสติกพื้นผิวของอาหารอาจถึูกแช่แข็งหรือน้ำาค�างอาจก่อตัวขึ้นในช่อง

แช่แข็ง หากคุณกังวล ให�ใช�ฝึาปิดหรือฟิล์มห่ออาหารพลาสติก

 ● หากอาหารที่ปรุงสุกแล�วยังมีอุณหภูมิสูง ควรทำาให�เย็นลงประมาณ 70 °C ก่อนใส่ลงในกล่องแช่แข็งแบบ Prime Freeze

 ● การทิ้งขวดแก�วหรือกระป๋องไว�ในช่องอาจเสี่ยงต่อการแตกหักหรือเสียหาย�

 ● ห�ามวางอาหารสูงเกินความสูงของช่องแช่แข็งPrime Freeze case เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ประตูห�องจะปิดไม่สนิททำาให�เกิดฝึ้า

และ ทำาให�อาหารและภาชนะบรรจุเสียหาย 

 ● อย่าสัมผัสกล่องเก็บโลหะด�วยมือที่เปียกโดยตรง อาจจะเกิดความเสียงทำาให�ผิวหนังถึูกทำาลายกับอุณหภูมิที่เย็นจัด

 ● ระหว่างการใช�งานโหมดช่องแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ (Prime Freeze): 

 y โหมด ECONAVI จะหยุดการทำางาน

 y เสียงจากพัดลมจะดังขึ้น

 y การใช�พลังงานจะสูงกว่าปกติ

 y หากการตั้งค่าโหมดเป็นทำาน้ำาแข็งเร็ว (Quick Ice Making) ช่องแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ (Prime Freeze) จะถึูกหยุด

 y ไฟ LED ตู�แช่แข็งที่กะพริบเร็วมากเมื่อระบบละลายน้ำาแข็งทำางานและจะหยุดกะพริบเมื่อละลายน้ำาแข็งเสร็จ นี่เป็น

ปรากฏิการณ์ปกติ

 ● เมื่อไม่ได�ใ�งานโหมดช่องแช่แข็ง Prime Freeze case ช่องนี้ยังสามารถึใช�เป็นตำาแหน่งอื่นๆในช่องแช่แข็งได�อีกด�วย

 y อาหารขนาดเล็กสามารถึเก็บและสะดวกในการหา 

 y อุณหภูมิในห�องนี้อาจสูงกว่าอุณหภูมิในช่องแช่แข็งทั้งหมดมีไว�สำาหรับพื่อการเก็บรักษาอาหารในระยะยาว 

โหมืดทำำาน�ำาแข็็งอย็�างรวดเร็ว (Quick Ice Making)

เมื่อตั้งค่าโหมดทำาน้ำาแข็งอย่างรวดเร็วตู�เย็นจะเพิ่มความสามารถึในการลดเวลาในการผลิตน้ำาแข็ง

 � วิธีีการใช้้งานโหมืดน�ำาแข็็งอย็�างรวดเร็ว

ไฟสว่าง:  โหมดทำาน้ำาแข็งทำางานที่รวดเร็ว

ไฟปิด:  โหมดทำาน้ำาแข็งอย่างรวดเร็วไม่ใช�งาน

 yแตะไอคอนสองครั้งติดต่อกัน “Quick Ice Making” เพื่อเริ่มโหมดทำาน้ำาแข็งอย่าง

รวดเร็ว. ในขณะนั้น ไฟไอคอนโหมดน้ำาแข็งด่วนจะสว่างขึ้น

 yเมื่อคุณต�องการหยุดโหมดการทำาน้ำาแข็งอย่างรวดเร็ว ให�แตะหนึ่งครั้งที่ไอคอน 

“Quick Ice Making” จนกระทั่งไฟดับ

หมืาย็เหตูุ้  

 zเมื่อเปิดโหมดน้ำาแข็งด่วนโหมดต่อไปนี้หากใช�งานอยู่จะต�องหยุดทำางานด�วย:

• โหมดทำาความเย็นรวดเร็ว (Quick Freezing)

• โหมดแช่คงความสด (Prime Fresh+)

• โหมดช่องแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ (Prime Freeze)

• โหมดหยุดการผลิตน้ำาแข็งอัตโนมัติ (Auto Ice Off)

20



โหมืดล็อคู่ป้องกันเด็ก (Child Lock)

เมื่อตั้งค่าโหมดล็อคป้องกันเด็ก แผงควบคุมจะปิดการการควบคุม อุณหภูมิและโหมดต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให�เด็กปรับโดยภาระการ

 � วิธีีใช้้โหมืดล็อคู่ป้องกันเด็ก

ไฟสว่าง:  โหมดล็อคป้องกันเด็กเปิด

ใช�งานอยู่

ไฟปิด:    ระบบล็อคป้องกันเด็กไม่

ทำางาน

 yแตะไอคอน “Child Lock” ค�างไว� 3 วินาที เพื่อเปิดโหมดล็อคป้องกันเด็ก จาก

นั้นไฟที่ไอคอน “Child Lock” จะสว่างขึ้น

 yเมื่อคุณต�องการหยุดโหมดล็อกป้องกันเด็ก ให�แตะอีกครั้งค�างไว� 3 วินาทีบน

ไอคอน “Child Lock” จนกว่าไฟจะดับ

ระบบหย็ุดผลิตู้น�ำาแข็็งอัตู้โนมืัตู้ิและทำำาคู่วามืสำะอาดเคู่รื่องทำำาน�ำาแข็็ง

เมื่อตู�ทำางานโหมดทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ (Auto Ice) จะทำางานด�วยตัวเองโดยไม่ต�องติดตั้ง เมื่อเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติหยุดและตั้งค่า

การทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็ง ตู�เย็นจะหยุดเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติและทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งโดยอัตโนมัติ

 � วิธีีการใช้้งานโหมืดน้ำาแข็็งอย็�างรวดเร็ว

ไฟสว่าง:  โหมดหยุดทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติเปิดใช�

งานอยู่

ไฟปิด:    ระบบหยุดทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติไม่ทำางาน

 yแตะไอคอนสองครั้งติดต่อกัน “Auto Ice Off” เพื่อหยุดการทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ ใน

ขณะนั้นไฟไอคอนโหมดหยุดทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติจะสว่างขึ้น

 yเมื่อคุณต�องการรีสตาร์ทโหมดทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ ให�แตะหนึ่งครั้งที่ไอคอน “Auto 

Ice Off” ในขณะนั้น ไฟไอคอนโหมดหยุดน้ำาแข็งอัตโนมัติจะดับลง

หมืาย็เหตูุ้  

 y เมื่อระบบหยุดทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติเปิดอยู่โหมดน้ำาแข็งด่วนหากใช�งานอยู่จะหยุดทำางาน

 � วิธีีใช้้งานโหมืดทำำาคู่วามืสำะอาดเคู่รื่องทำำาน�ำาแข็็ง

 yแตะค�างไว� 3 วินาทีบนไอคอน “Auto Ice Off” เพื่อเปิด/

ปิดโหมดอัตโนมัติทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็ง เมื่อสิ้นสุด

กระบวนการทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งตู�เย็นจะส่งเสีย

งบี�บ

หมืาย็เหตูุ้  

 y เมื่อ อยู่ในโหมดทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็ง โหมดนี้ไม่สามารถึหยุด/ปิดใช�งานได�กลางทาง

รายละเอียดการทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัตโปรดดูหน�า 26

ไฟสว่าง:  โหมดทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำา

แข็งทำางานอยู่

ไฟปิด:     โหมดทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำา

แข็งไม่ทำางาน
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ช้�องแช้�เย็็น
ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งเป็น 1 °C ~ 7 °C

หากตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งไว�ที่ 1 °C ในระยะเวลานานทำาให�อาหารอาจเกิดการเยือกแข็งได�

วิธีีใช้้ถาดกระจกบานเลื่อน

เลื่อนถึาดกระจกด�านหน�าครึ่งหนึ่งไปทางด�านหลัง จากนั้น

คุณสามารถึวางสิ่งต่าง ๆ ให�สูงขึ้นได�ขึ้นอยู่กับควัตถึุประสงค์ในการใช�งาน.

ช้�องแช้�ผัก

ช่องใส่ผักขนาดใหญ่ติดตั้งระบบรางที่มีมุมเปิดได�สูงสุดทำาให�ง่ายต่อการหาอาหารที่อยู่ลึกเข�าไปในกล่องและเพิ่มความสามารถึในการ

รับน้ำาหนัก ทำาให�ผู�ใช�สามารถึดึงเคสออกมาด�วยมือเดียวได�และ เครื่องทำาความชื้นช่วยควบคุมความชื้นภายในกล่องใส่ผักและช่วยให�

ผักคงความชุ่มชื้นและคงความสด

หมืาย็เหตูุ้

 y เน่ืองจากความช้ืนสูง หยดน้ำาจึงสามารถึเกาะติดกับผนังช่องแช่ผักได� หากน้ำาหรือหยดยังคงอยู่ กรุณาเช็ดทำาความสะอาดด�วยผ�านุ่ม

 y อย่าให�อาหารเกินความสูงของช่อง มีความเสี่ยงที่ประตูจะปิดไม่สนิททำาให�เกิดน้ำาค�างผักและผลไม�สามารถึติดและเสียหายได�

วิธีีการใช้้งานระบบรับน�ำาภาย็นอก

ด�วยระบบการจ่ายน้ำาภายนอก คุณสามารถึรับน้ำาเย็นจากภายนอกโดยไม่ต�องเปิดประตูตู�เย็น

 � วิธีีการรับน�ำาเย็็นจากช้�องกดรับน�ำาภาย็นอก

1 ดันล็อคขึ้นจนแตะขอบบน

2 ถึือแก�วให�ตรง แล�วค่อยๆ ดันคันโยกก๊อกน้ำาเพื่อรับน้ำา

หมืาย็เหตุู้
 y หลังจากเทน้ำาออกแล�ว ให�นำาแก�วออกช�าๆ เพ่ือไม่ให�น้ำาหมด

 y ใช�ผ�าสะอาดเช็ดให�แห�งหากมีน้ำาหกออกมา

 y เม่ือจำาเป็นต�องล็อคโหมดการรับน้ำาภายนอก ดึงล๊อคลงจนแตะขอบด�านล่างและเห็นเส�นสีแดง  

ถึ�าไม่จำาเป็น ล็อคโหมดรับน้ำาภายนอก คุณสามารถึข�ามข้ันตอนน้ีได�

 � วิธีีใช้้ถาดรองน�ำา

1 เปิดฝึาแล�วเทน้ำาใส่ถึาดที่จะใช�

2 ปิดฝึาให�สนิทแล�วปิดประตูตู�เย็นให�เย็น

หมืาย็เหตูุ้

 y เมื่อใช�ครั้งแรกต�องทำาความสะอาดถึาดรองน้ำาก่อน

 y ห�ามเทน้ำาร�อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 °C ลงในถึาดรองน้ำา

 y ถึาดรองรับน้ำาได�ถึึง 3 ลิตร ห�ามเติมสายน้ำามากเกินไปขีด 3L บนถึาด

 y เพียงเทใส่ถึาดรองน้ำาดื่มธรรมดา งดใช�เบียร์ น้ำาอัดลม น้ำาอัดลม ...

 y ตรวจสอบให�แน่ใจว่าถึาดรองน้ำาติดตั้งอยู่ในตำาแหน่งที่ถึูกต�องเสมอเมื่อใช�ตู�เย็น ถึ�าไม่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำาความเย็น

และทำาให�มีเหงื่อออกนอกประตูของตู�

 y ตรวจสอบถึาดรองน้ำาก่อนใช�งาน

 y ของแข็งในน้ำาต�องมีขนาดไม่เกิน 100 มก./ลิตร แร่ธาตุสามารถึปรากฏิเป็นสารเหนือตะกอนสีขาว แร่ธาตุไม่เป็นอันตราย

Lidฝึา

Open

Close

ล็อค

ต�องกดรับน้ำา
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เคู่ล็ดลับถนอมือาหาร

 � อย็�าใสำ�ข็องแน�นเกินไป

เมื่อมีของมากเกินไปและ

ไม่มีพื้นที่ให�อากาศเย็นไหลเวียนภายใน

ตู�เย็นจะส่งผลต่อความเย็นและในการวางอาหารต่างๆควร

ทำาช่องว่างระหว่างอาหาร

 � อย็�าปล�อย็ให้สำิ่งทำี่ข็วางทำางลมืหมืุนเวีย็นในตู้่้

ถึ�าความเย็นไม่กระจาย ด�านในตู�เย็นจะทำาให�เย็นลงได�ยากและใช�ไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อทำาให�เย็นลง ดัง

นั้น ไม่ควรปิดกั้นอาหารไว�ด�านหน�าช่องระบายอากาศ* และกีดขวางการหมุนเวียนอากาศในตู�เย็น

*รูระบายอากาศอยู่ที่ช่องระบายอากาศในช่องแช่เย็น

ช้�องแช้�คู่งคู่วามืสำด (Prime Fresh)

อุณหภูมิภายในช่องแช่แข็งแบบนิ่มสามารถึเลือกได�อย่างยืดหยุ่นในระดับต่อไปนี้:

• อุณหภูมิมาตรฐานสำาหรับอาหารที่จะแช่แข็งคือ -3 °C* 
• อุณหภูมิในการใช�ช่องแช่แข็งแบบนิ่ม เนื่องจากช่องแช่แข็งอยู่ที่ 4 °C ~ 0 °C

เมื่อใช�ตู�เย็นสามารถึปรับอุณหภูมิได�ตามการใช�งานของคุณ

*อุณหภูมิการตั้งค่าเริ่มต�นเมื่อออกจากโรงงานเป็น -3 °C

วิธีีการใช้้ช้�อง Prime Fresh Room โดย็ประมืาณ -1 °C ~ -5 °C

 y เหมาะสำาหรับถึนอมอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์หรือปลา อายุการเก็บ

รักษาของเนื้อสัตว์หรือปลาจะนานกว่าอาหารในตู�เย็น

 y เมื่ออาหารแช่แข็งมากเกินไป ปลาดิบหรือเนื้อสไลซ์อาจถึูกแช่แข็ง

ด�วย โปรดตั้งอุณหภูมิให�สูงกว่า -3 °C เพื่อป้องกันไม่ให�อาหารแช่

แข็งมากเกินไป

 y เมื่ออาหารไม่เยือกแข็งบางส่วน 

ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร เช่น บล็อกเนื้อขนาดใหญ่หรือปลาขนาดใหญ่ สภาพการเก็บรักษาและอุณหภูมิแวดล�อม อาหารอาจ

ไม่แช่แข็งบางส่วนตามที่ตั้งใจไว� จากนั้นตั้งอุณหภูมติ่ำาสุด -5 °C

 y อย่าวางของแน่นเกินไป เมื่อคุณวางของมากเกินไปและไม่มีช่องว่างให�หมุนเวียนอากาศเย็นในตู� ความเย็นจะได�รับผลกระทบ 

ทำาให�มีช่องว่างระหว่างอาหาร!

 y เมื่อเก็บอาหารในปริมาณมากเช่น ชิ้นเนื้อ ปลาใหญ่หรือไก ่

แนะนำาวางอาหารไว�ตรงกลางช่อง Prime Fresh  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำาความเย็น

 y เมื่ออุณหภูมิของช่อง Prime Fresh อยู่ที่ 4 °C ~ 0 °C โหมด  

Prime Fresh+ จะไม่ทำางานเพื่อป้องกันการเน่าเสียของอาหาร

 y อย่าให�วัตถึุมาขวางการหมุนเวียนของอากาศภายในช่อง Prime Fresh ถึ�าไอเย็นไม่สามารถึกระจายภายในช่อง Prime Fresh  

ได�จะทำาให�เย็นลงได�ยากและอาจทำาให� อาหารเสียได� ดังนั้นจึงไม่ควรวางอาหาร สูงเกินไป ช่องลม 

(ตั้งอยู่บนกล่อง Prime Fresh) และไม่ควรกีดขวางการหมุนเวียนของอากาศภายในช่อง

ง�าย็ตู้�อการตู้ัด
อาหารแช่แข็งบางส่วน
สามารถึตัดหรือหั่น
ได�ง่าย
พร�อมที่จะทำาอาหาร

ตำาแหน่งของช่อง
อากาศเข�าของช่อง 
Prime Fresh

การใช�อากาศเยน็ทีป่ราศจากขยะ

เป็นกุญแจสำาคัญในการรักษา

ความสดของอาหารให�นานขึ้น!
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ช้�องแช้�แข็็ง

การเก็บรักษาอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นเป็นเวลานานช่องแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ (Prime Freeze) 

ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งอยู่ระหว่าง -23 °C ถึึง -15 °C

Frozen food

Frozen food

Frozen food

สำามืเคู่ล็ดลับแช้�แข็็งอาหารและรักษารสำช้าตู้ิอาหาร

 1. แช่แข็งอาหารที่บางและมีขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว!

 2. ปิดภาชนะให้สนิทก่อนแช่แข็ง

 3. ไม่ควรนำาอาหารกลับมาแช่แข็งซ้ำา

เคู่รื่องทำำาน�ำาแข็็งอัตู้โนมืัตู้ิ

ถึาดรองน้ำาทำาน้ำาแข็ง
อัตโนมัติ

ชุดกรองน้ำา

ชุดถึาดน้ำาแข็งอัตโนมัติ
กล่องเก็บน้ำาแข็ง

เพื่ื่อคู่วามืสำะดวกในการใช้้งานเคู่รื่องทำำาน�ำาแข็็งอัตู้โนมืัตู้ิ

โปรดใช�เฉพาะน้ำาดื่มเมื่อทำาน้ำาแข็งโดย

อัตโนมัติ

ห�ามเทของเหลวลงในถึังเก็บน้ำาต่อไปนี้

(ของเหลวด�านล่างอาจทำาให�ระบบทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติเสียหายได�)

น้ำาผลไม� ฯลฯ เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำาอัดลม น้ำาร�อน

ความแข็งของน้ำาจะ
ต�องอยู่ที่ 100 mg/L 

หรือน�อยกว่า

น้ำาดื่ม

เคู่ล็ดลับ

y  ความแข็งของน้ำาจะต�องอยู่ที่100 mg/L หรือ 

ต่ำากว่า แร่ธาตุอาจปรากฏิขึ้นในรูปของแบบตะกอนสีขาว มันไม่เป็น

อันตราย
y เมื่อใช�เครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติในครั้งแรก กลิ่นหรือฝึุ่นอาจสะสมบนเครื่อง

ทำาน้ำาแข็ง ฯลฯ โปรดข�ามขั้นตอนการผลิตน้ำาแข็งครั้งแรก
y ใช�คุณสมบัติการทำาความสะอาดอัตโนมัติของเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติเป็น

ประจำา (หน�า 21)

หมืาย็เหตูุ้

เมื่อน้ำาแข็งเต็มและสัมผัสคันตรวจจับน้ำาแข็ง โหมดทำาน้ำา
แข็งจะหยุดโดยอัตโนมัติ

ก�อนน้ำาแข็งก่อตัวเป็นกอง 
จะสัมผัสคันโยกตรวจจับน้ำาแข็ง
(ในขณะนั้นเครื่องทำาน้ำาแข็ง
อัตโนมัติจะหยุดลง)

ต�องการตรวจจับน้ำาแข็ง

 

 
กระจายน้ำาแข็งอย่างสม่ำาเสมอ
ในกล่องน้ำาแข็งเพื่อสร�างน้ำาแข็ง
มากขึ้น

กอน หลัง

ชุดกรองน้ำ
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1 นำาถึังรับน้ำาออก 2 เติมน้ำาให�เต็ม 3 ติดตั้งถึังเก็บน้ำา

ห�ามเติม 
น้ำาเกินขีด  

“Max” (สูงสุด)

ฝึา
ดันถึังจ่ายน้ำาทั้งหมด 

เข�าไป

ดึงช่องใสน่้ำาออกมาจนกว่าจะถึูกบล็อก

และเติมน้ำาได� ถึึงขีดที่กำาหนดให�

เปิดฝึาแล�วเทน้ำาใส่ถึัง แล�วปิดฝึากลับ

เข�าที่

ยืนยันทิศทางของถึังและติดตั้งจนสัมผัสได�

สลักสุดท�าย

(หากถึังจ่ายน้ำาไม่สัมผัสได�สลักสุดท�ายน้ำา

แข็งไม่สามารถึสร�างได�) 

* สามารถึทำาน้ำาแข็งได�ภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงภายใต�เงื่อนไขว่าอุณหภูมิในช่องแช่แข็งเป็น 4 °C, ช่องแช่แข็งแบบนุ่มอยู่ที่ -3 °C 

ช่องแช่แข็งอยู่ที่ -20 °C

วิธีีทำำาน�ำาแข็็งอย็�างรวดเร็ว

 � เมืื่อตู้ั�งคู่�าเป็นโหมืด “Quick Ice Making” (ทำำาน�ำาแข็็งรวดเร็ว) คู่วามืเร็วในการทำำาน�ำาแข็็งจะเพื่ิ่มืข็ึ�น

น้ำาแข็งสร�างได�ในเวลาเพียง 90 นาที*

หมืาย็เหตูุ้

 y หลังจากนั้นประมาณ 6 ชั่วโมงโหมดจะกลับมาโดยอัตโนมัติทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติแบบธรรมดา

 y เมื่อตู�เย็นอยู่ในโหมดละลายน้ำาแข็ง ไฟ LED [Quick Ice Making] (การทำาน้ำาแข็งรวดเร็ว) จะกะพริบ โหมดทำาน้ำาแข็งรวดเร็วจะ

โดยอัตโนมัติรีสตาร์ทหลังจากเสร็จสิ้นการละลายน้ำาแข็ง

 y ในโหมดน้ำาแข็งรวดเร็วการใช�พลังงานจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ

 y โหมด ECONAVI จะไม่ทำางานระหว่างการตั้งค่าโหมด “Quick Ice Making” (ทำาความเย็นรวดเร็ว)

*  อุณหภูมิห�องที่ 20 °C อุณหภูมิในช่องแช่แข็ง ช่องแช่แข็งแบบนุ่ม และช่องแช่แข็งอยู่ที่ 4 °C, -3 °C และ -20 °C ตามลำาดับ

วิธีีใช้้กล�องเก็บน�ำาทำำาน�ำาแข็็งอัตู้โนมืัตู้ิ*

คู่ำาข็อ  

 y อย่าเทน้ำาลงในกล่องน้ำาแข็งโดยตรงเพื่อทำาน้ำาแข็ง 

(ถึ�าไม่ กล่องน้ำาแข็งอาจแตก)

 y ห�ามเทอาหารหรือสิ่งอื่น ๆ ลงในช่องเก็บน้ำาแข็ง 

(ถึ�าไม่ ไม่สามารถึตรวจจับปริมาณน้ำาแข็งได�อย่างถึูกต�องและเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติอาจหยุดทำางานหรือไม่สามารถึดึงกล่องน้ำา

แข็งออกได�)

เวลาทำำาน�ำาแข็็งจะนานข็ึ�นในกรณีตู้�อไปนี�

y  ครั้งแรกกับการใช�ตู�เย็น 

(ต�องใช�เวลาอย่างน�อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากฟังก์ชันทำาน้ำาแข็ง

อัตโนมัติจะเริ่มเมื่อภายในตู�เย็นเย็นเพียงพอเท่านั้น)

y เมื่อประตูตู�เย็นถึูกเปิดบ่อยๆ

y เมื่อประตูตู�เย็นเปิดแง�ม

yเมื่อตู�เย็นเก็บอาหารเป็นจำานวนมาก

y เมื่ออุณหภูมิห�องต่ำาในช่วงฤดูหนาวหรือสูงในฤดูร�อน

yเมื่อผิดพลาดทางไฟฟ้าเกิดขึ้น
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วิธีีหย็ุดเคู่รื่องทำำาน�ำาแข็็งอัตู้โนมืัตู้ิ

คุณสามารถึเปิด/ปิดโหมดทำาน้ำาแข็งได�ตามความต�องการ

 � หย็ุดทำำาน�ำาแข็็ง

1  เลือกโหมด “ปิดน้ำาแข็งอัตโนมัติ” (Auto Ice Off) ไอคอนโหมดหยุดน้ำาแข็งบนแผงควบคุมจะสว่างขึ้น และตู�เย็นหยุดทำาน้ำาแข็ง 

(หน�า 21)

2  ไม่จำาเป็นต�องเทน้ำาในกล่องน้ำา น้ำาที่เทลงในถึาดจะยังทำาน้ำาแข็ง และได�รับน้ำาแข็งหลังจาก 2 ชั่วโมง เมื่อน้ำาแข็งเต็มกล่องจะไม่ทำา

น้ำาแข็งในรอบถึัดไป

3  เมื่อต�องการทำาน้ำาแข็งโดยอัตโนมัติ กรุณาเลือก “หยุดทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ” (Auto Ice Off) ไอคอนโหมดหยุดน้ำาแข็งบนแผง

ควบคุมจะปิดลง (หน�า 21)

 � หย็ุดทำำาน�ำาแข็็งเป็นเวลานาน

1  เติมน้ำาในกล่องน้ำาแล�วเอาน้ำาแข็งออกจากกล่องน้ำาแข็ง

2  ทำาความสะอาดกล่องใสน่้ำา ชุดกรองน้ำา เบาะกันเสียง และกล่องน้ำาแข็ง เช็ดแห�งและใส่กลับเข�าที่

3  เมื่อใช�อีกครั้ง กรุณาเติมน้ำาในกล่องแล�วใส่กลับเข�าที่เดิม

 � เมืื่อย็้าย็ตู้่้เย็็น

1  เทน้ำาออกในกล่องน้ำาแล�วเอาน้ำาแข็งออกจากกล่องน้ำาแข็ง

2  เลือกโหมด “ทำาความสะอาดชุดทำาน้ำาแข็ง” (Auto Ice Clean) ไอคอนโหมดทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งบนแผงควบคุมจะ

สว่างขึ้น และตู�ทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็ง (ขณะนี้ก�อนน้ำาแข็งและน้ำาในขั้นตอนการทำาน้ำาแข็งจะตกลงไปในกล่องน้ำาแข็ง)

3  ขั้นตอนการทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งจะหยุดหลังจากนั้นประมาณ 2 นาที ดึงถึาดใต�ช่องแช่แข็งออก แกะกล่องน้ำาแข็ง และ

เทน้ำาแข็งก�อน และน้ำาในกล่องออก

4  ทำาความสะอาดกล่องใสน่้ำา เครื่องกรองน้ำา และกล่องน้ำาแข็ง เช็ดให�แห�งและใส่กลับเข�าที่

วิธีีทำำาคู่วามืสำะอาดเคู่รื่องทำำาน�ำาแข็็งอัตู้โนมืัตู้ิ

เมื่อใช�งานครั้งแรกหรือเมื่อไม่ได�ใช�งานเป็นเวลานานถึาดอาจมีกลิ่นหรือฝึุ่นสะสม กรุณาทำาความสะอาดก่อนดำาเนินการทำาความ

สะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็ง

หลังจากเลือกโหมดทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งแล�ว น้ำาจะเทลงในถึาดน้ำาแข็งโดยอัตโนมัติ และท่อจ่ายน้ำา 3 ครั้ง (ประมาณ 2 

นาที) เพื่อระบายน้ำาออก

เมื่อเลือกโหมดการทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็ง ตรวจสอบให�แน่ใจว่ามนี้ำาเพียงพอในกล่องเก็บน้ำา

1  ดึงกล่องน้ำาแข็งใต�ช่องแช่แข็ง เอาก�อนน้ำาแข็งทั้งหมดออกจากกล่อง (เมื่อน้ำาแข็งก่อตัว) จากนั้นใส่กล่องน้ำาแข็งกลับเข�าที่

2  เติมน้ำาในถึังให�เพียงพอ

3  เลือกโหมดทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็ง (หน�า 21)

 y ในเวลาเดียวกัน ตู�เย็นจะส่งเสียงเป็นระยะและเริ่มทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็ง.

 y ระหว่างทำาความสะอาดชุดทำาน้ำาแข็งไม่สามารถึปิดเสียงได�

 y เมื่อเสียงบี�บสิ้นสุดดังขึ้นไอคอนโหมดทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งบนแผงควบคุมจะปิดลงการทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำา

แข็งสิ้นสุดแล�ว และเริ่มกระบวนการผลิตน้ำาแข็งอัตโนมัติ 

4  ดึงกล่องน้ำาแข็งใต�ช่องแช่แข็งออกเทน้ำาใส่กล่องน้ำาแข็งและเช็ดน้ำาบนกล่องน้ำาแข็ง 

ถึ�าไม่เช็ดน้ำาออกติดบนกล่องน้ำาแข็ง กล่องน้ำาแข็งอาจแตกได�

26



วิธีีการทำำาคู่วามืสำะอาดตู้่้เย็็น

ก่อนทำาความสะอาดหรือซ่อมบำารุง ตรวจสอบให�แน่ใจว่าได�ปิดเครื่อง อย่าเชื่อมต่อหรือถึอดปลั�กไฟด�วยมือที่เปียก 

เมื่อปิดแหล่งไฟ รอ 7 นาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อใหม่ ถึ�าไม่ คอมเพรสเซอร์จะไม่ทำางาน

ทำำาคู่วามืสำะอาดตู้่้เย็็นทำันทำีทำี่มืันสำกปรก!

 ทำาความสะอาดสิ่งสกปรกภายในตู�อย่างรวดเร็วก่อนที่พวก

มันจะแข็งตัว

โดยเฉพาะน้ำามันปรุงอาหารหรือน้ำามันหมูอาจทำาให�พลาสติก

แตกร�าว และน้ำาผลไม�อาจทำาให�ตู�เย็นเปลี่ยนสีได� สำาหรับ

คราบที่ทำาความสะอาดยาก ใช�ผ�าชุบน้ำายาทำาความสะอาด

ห�องครัวที่เป็นกลาง จากนั้นเช็ดด�วยผ�าเปียก

ทำำาคู่วามืสำะอาดช้ิ�นสำ�วนทำี่ถอดออกได้เป็นประจำา

 ทำาความสะอาดถึาดน้ำาแข็ง 1 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามคำา

แนะนำา ให�นำาถึาด ช่องประตู ฯลฯ ออก แช่และล�างในน้ำาอุ่น

ทุกๆ 3 เดือน

ทำำาคู่วามืสำะอาดซีลประตู้่อย็�างน้อย็เดือนละคู่รั�ง

 ทำาความสะอาดด�วยการเช็ดเบาๆ ในตำาแหน่งประเก็นประตูใช�

น้ำามันหล่อลื่นเพื่อลดแรงเสียดทานกับตัวตู�เย็น ระมัดระวังไม่

เช็ดทำาความสะอาดน้ำามันหล่อลื่นให�หมด

หมืาย็เหตูุ้

ปะเก็นประตูอาจเปลี่ยนได�โดยศูนย์บริการที่ได�รับอนุญาต  

ขณะทำาความสะอาดปะเก็นประตูอาจหลุดออกจากร่องยึด ให�กดกลับเข�าไปในช่องติดตั้ง

คู่ำาข็อ

ห�ามใช�สารต่อไปนี้ (ถึ�าไม่ พื้นผิวจะเป็นรอยขีดข่วนหรือสึกกร่อน)

อัลคาไลน์หรือเกือบ 

อัลคาไลน์

น้ำายาทำาความสะอาดห�องครัว

(มันทำาพลาสติกแตก!)

น้ำายาซักฟอกหรือผงซัผ�า น้ำามันเบนซิน สารเจือจาง 

แอลกอฮอล์ กรด ปิโตรเลียม

แปรงแข็ง น้ำาร�อน

ใช้น้�ำาอุ�น!

ถอดแล้วล้าง!

ที่ตั้งได�เช็ดน้ำา 
มันหล่อลื่น

เช็ดพื้นผิวประตูด�วยผ�าชุบน้ำาหมาด ๆ นุ่ม ๆ

3 เดือนคู่รั�งหนึ่งทำี่วางถาดไข็� / ทำี่วางข็วด

 � ถอดแร็คู่

 1  ยกขึ้นสลับกันระหว่างขวาและซ�าย

 � แนบแร็คู่

 2  วางบนชั้นวางทั้งสอง แล�วกดลงจนกระทั่งถึึงปลายแร็ค
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3 เดือนคู่รั�งหนึ่งถาด

 � ถอดถาด

1  ยกหน�าส่วนล่างถึาดข้ึนแล�วดึงไปข�างหน�า เม่ือถึาดย่ืนออก

มาไม่ติดกับร่องอีกต่อไป หมุนเอียงและนำาถึาดออก

 � ถาดย็ึดตู้ิด

2  ดันถึาดเข�าไปจนสุด

หมืาเหตูุ้

 y  ต�องถึอดถึาดวางไข่/ที่วางขวดที่ประตูตู�ออกก่อนที่จะถึอดถึาดแก�วในช่องแช่แข็งเพื่อให�ถึอดถึาดแก�วออกได�ง่าย

 y  ถึาดแก�วเหนือกล่องผักทำาความสะอาดโดยวิธีทำาความสะอาดโดยตรงในตู�  

(เนื่องจากการออกแบบมาไม่สามารถึขยับได�)

 y  กรณีใส่ถึาดไม่ตรงกัน ตรวจสอบให�แน่ใจว่าคุณได�ติดตั้งประเภทถึาดที่ถึูกต�อง

 y  ถึาดทำาจากแก�วและหนัก  

โปรดขนส่งอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให�ตกหล่นและทำาให�เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ  

ในการติดตั้งถึาดจับด�านที่ยื่นออกมาของถึาดหมุนลงด�านล่างและติดตั้งให�แน่น

3 เดือนคู่รั�งหนึ่งกล�องผักและผลไมื้ / กล�องแช้�แข็็ง

※ กล�องผักและผลไมื้

 � แกะกล�อง

1  เปิดประตูตู�2บานช่องแช่เย็นออก 

2  ถึอดโครงยึดประตูบานใหญ่ 4 (ตามการระบุชิ้นส่วน หน�า 

12, 13) ก่อนถึอดกล่องผักและผลไม�

3  ลากกล่องไปข�างหน�าจนกว่าจะถึึงจุดสิ้นสุด และค่อย ๆ 

ยกด�านหน�าของกล่องเพื่อเอาออกจนสุด

 � ตู้ิดกล�อง

1  ติดตั้งกล่องเข�ากับชั้นวาง

2  ค่อยๆยกกล่อง และดันไปข�างหน�าจนสุดทาง.

3  ติดตั้งโครงยึดประตูบานใหญ ่4 เข�า. 

※ กล�องแช้�แข็็ง

ข�ามขั้นตอนในการถึอดโครงยึดประตูขนาดใหญ่ 4 ถึอดกล่องออกและติดตั้งกล่องเดียวกันกับลิ้นชักใส่ผัก
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3 เดือนคู่รั�งหนึ่งแผ�นกรองคู่วบคูุ่มืคู่วามืช้ื�นข็องช้�องแช้�ผัก

1  ดึงและนำาลิ้นชักผักออก แผ่นกรองควบคุมความชื้นอยู่ที่ด�านหลังของช่องแช่ผัก

2  หยิบตัวกรองแล�วเลื่อนบนขาตั้งเพื่อถึอดออก

หมืาย็เหตูุ้

 y  หลังจากล�างด�วยน้ำากรุณาเช็ดทำาความสะอาดหรือปล่อยให�แห�ง

 y  สำาหรับคราบสกปรก ให�เจือจาง ผงซักฟอกในครัว แล�วล�างเบาๆ ด�วยแปรงสีฟันขนนุ่มแล�วล�างออกด�วยน้ำาสะอาด

3 เดือนคู่รั�งหนึ่งกล�องแช้�เย็็นแบบไพื่ร์มืฟรีซ (Prime Fresh)

 � แกะกล�อง

1  เปิดประตูตู�2บานช่องแช่เย็นออก 

2  ถึอดที่วางขวด 2 อัน 5 (ตามการระบุชิ้นส่วน หน�า 12, 13) 

ก่อนถึอดกล่องผักและผลไม�

3  ลากกล่องไปข�างหน�าจนกว่าจะถึึงจุดสิ้นสุด และค่อย ๆ 

ยกด�านหน�าของกล่องเพื่อเอาออกจนสุด

 � ตู้ิดกล�อง

1  ติดตั้งกล่องเข�ากับชั้นวาง

2  ค่อยๆยกกล่อง และดันไปข�างหน�าจนสุดทาง.

3  ติดตั้งที่วางขวด 5 เข�า. 

ราย็สำัปดาห์ถังน�ำา / ชุ้ดกรองน�ำา (ข็องเคู่รื่องทำำาน�ำาแข็็งอัตู้โนมืัตู้ิ)

1  เปิดฝึาแล�วใช�น้ำาล�างถึังเก็บน้ำา

2  หมุนตัวกรองน้ำาเพื่อถึอดที่แขวนและถึอดออก

3  ค่อยๆล�างตัวกรองในน้ำา

4  ถึอดปะเก็นยางที่ด�านข�างของตู�ออกแล�วล�างออกด�วยน้ำา

5  ติดตั้งชุดกรองน้ำาและปะเก็นยางเข�าที่

หมืาย็เหตูุ้

 y  หากมนี้ำาขังหรืออุดตันในเครื่องกรองน้ำา น้ำาแข็งจะไม่สามารถึทำางานได�

ถังเก็บน้ำ ชุดกรองน้ำ

ปะเก็นยาง
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3 เดือนคู่รั�งหนึ่งกล�องแช้�แข็็งแบบไพื่รมื์ฟรีซ (Prime Freeze)

 � แกะกล�องออก

1 ดึงช่องแช่แข็งแบบ Prime Freeze ออกจนสุด

2  ยกกล่องให�เอียงแล�วยกกล่องขึ้นจากลิ้นชักตามแนวทแยงมุม

แผ่นอลูมิเนียมถึ่ายเทความร�อน  
(โปรดทราบว่าแผ่นอลูมิเนียมสามารถึ
ขีดข่วนและทำาให�เสียรูปได�ง่าย)

 � ตู้ิดตู้ั�งกล�อง

1 ค่อยๆยกหน�ากล่องช่องแช่เย็น Prime Freeze ขึ้นึ้นและติดตั้งตามช่องด�านในจนกว่าจะเข�ากันและไปถึึงจุดสิ้นสุด

หมืาย็เหตูุ้

 y อาจถึอดแผ่นอลูมิเนียมถึ่ายเทความร�อน ระวังอย่าจับโดยตรงด�วยมือเปียกเมื่อแผ่นอลูมิเนียมเย็น อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นอาการ

บวมเป็นน้ำาเหลือง

 y เมื่อถึอดหรือติดกล่องอย่าลืมจับที่จับถึาดด�วยมือที่เหยียดออก ถึ�าไม่ ประตูช่องเก็บของอาจโดนนิ้วของคุณโดยไม่ได�ตั้งใจ โปรดดู

ภาพประกอบด�านบน

 y ถึ�าล�างด�วยน้ำา กรุณาทำาความสะอาดหรือปล่อยให�แห�งก่อนที่จะติดตั้งใหม่ในตู�

 y ห�ามเช็ดน้ำามันหล่อลื่นบนพื้นผิวสัมผัสราง  

หากคุณได�ล�างสารหล่อลื่นนี้ออกไปแล�ว โปรดปรึกษาตัวแทนจำาหน่ายของคุณ

3 เดือนคู่รั�งหนึ่งกล�องน�ำาแข็็ง

 � แกะกล�องออก

ยกขึ้นและดึงกล่องน้ำาแข็งไป 

ข�างหน�าจนสุด

 � ตู้ิดตู้ั�งกล�อง

ดันกล่องน้ำาแข็งจน 

กว่าจะถึึงพินสุดท�าย

หมืาย็เหตูุ้

 y  เลือกเพื่อหยุดฟังก์ชันการทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติก่อนทำาควา 

สะอาดกล่องน้ำาแข็ง (หน�า 21)
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ราย็สำัปดาห์ถังน�ำา / ไสำ้กรองน�ำา (ข็องหน�วย็รับน�ำาภาย็นอก)

 � ดึงถังน�ำาออก

  ดึงถึาดรองน้ำาด�วยมือทั้งสองข�างแล�วเอียงเข�าหาตัวเล็กน�อย

 � ตู้ิดตู้ั�งถังน�ำา

  ใส่ปลายวาล์วเข�าไปในรู วางขอบทั้งซ�ายและขวาของถึาดรองน้ำาให�อยู่ในตำาแหน่งล็อค

  ดันถึาดรองน้ำาลงจนสุดจนถึึงจุดสิ้นสุด

หมืาย็เหตูุ้

 y เมื่อถึอดถึาดรองน้ำาทำาความสะอาด หากแผ่นยางกลับด�านเนื่องจากการเสียดสีกับก๊อกน้ำาใช�

มือดันที่นอนไปในทิศทางตรงกันข�ามจากตำาแหน่งเดิม

 y วาล์วในถึาดรองน้ำาสามารถึถึอดออกได�โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

 � เปลี่ย็นไสำ้กรอง

1  ใช�มือเปิดฝึาที่มุมขวา

2  ยกตัวกรองออกจากล็อคตรงๆ  

เปลี่ยนตัวกรองใหม่ ตั้งตัวกรองกลับไปที่ตำาแหน่งเดิมและปิดฝึาให�สนิท

หมืาย็เหตูุ้

y  ควรเปลี่ยนไส�กรองทุก 3 ปีหรือตามความเหมาะสม
y ท่านสามารถึติดต่อศูนย์บริการของ Panasonic ทั่วประเทศ 

 จัดซื้อแผ่นกรองอนามัยใหม่

3 เดือนคู่รั�งหนึ่งถาดน�ำาแข็็ง

เครื่องทำาน้ำาแข็งทำาความสะอาดได�โดยใช�ฟังก์ชัน “ทำาความสะอาดเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ” (Auto Ice Clean) (หน�า 21) 

นอกจากนี้ยังสามารถึถึอดทำาความสะอาดตัวเองได�อีกด�วย วิธีทำาความสะอาดถึาดน้ำาแข็งด�วยมือ

 � ถอดและล้างถาดน�ำาแข็็ง

1  เลือกโหมด “ปิดการทำาน้ำาแข็งอัตโนมัต“ิ (Auto Ice Off) (หน�า 21)

2  หมุนที่จับในช่องแช่แข็งไปยังตำาแหน่งปลดล็อค

3  ดึงส่วนที่ยื่นออกมาไปข�างหน�าเพื่อนำาถึาดน้ำาแข็งออก

4  ทำาความสะอาดด�วยน้ำา (ห�ามใช�เครื่องมือที่แหลมคมในการขัดพื้นผิวถึาด หากถึาดน้ำา

แข็งเป็นรอย น้ำาแข็งจะไม่หล่นลงมาอย่างถึูกต�อง ส่งผลให�ถึาดน้ำาแข็งเสียหาย)

หมืาย็เหตูุ้

 y ถึาดน้ำาแข็งและโครงไม่สามารถึแยกออกได�

 y ห�ามใช�กับเครื่องล�างจานหรือเครื่องล�างจาน

 � ตู้ิดตู้ั�งถาดน�ำาแข็็ง

1  ดันถึาดน้ำาแข็งเข�าไปจนกว่าคุณจะได�ยินเสียงคลิก

2  หมุนท่ีจับให�อยู่ในตำาแหน่งล็อค ไม่สามารถึทำาน้ำาแข็งได�หากถึาดเคร่ืองทำาน้ำาแข็งไม่ได�ล็อค

3  ปิดโหมด “หยุดทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ” (Auto Ice Off) (หน�า 21) เพ่ือเร่ิมทำาน้ำาแข็งใหม่

หมืาย็เหตูุ้

 y น้ำาแข็งจะไม่ถึูกทำาจนถึึงโหมดปิด“หยุดทำาน้ำาแข็งอัตโนมัติ” (Auto Ice Off).

 y ห�ามเทน้ำาโดยตรงลงในถึาดน้ำาแข็งหลังจากทำาความสะอาดด�วยมือ (เพราะอาจทำาให�ก�อนน้ำาแข็งเกาะติดกันได� หรือก่อให�เกิดความเสียหาย)

ที่จับ

ที่ล็อค ที่ปลดล็อค

สวนยื่นออกมา

ที่ปลดล็อค ที่ล็อค

แผ่นกรองอนามัย กรอง
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การแก้ไข็ปัญหาเบื�องตู้้น

ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ โปรดตรวจสอบขั้นตอนต่อไปนี้:

ตู้่้เย็็นไมื�ทำำางาน

 yตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าปลั�กและขั้วรับอยู่ในสภาพการทำางานที่ดี

 yตรวจเช็คดูว่าฟิวส์หรือระบบไฟฟ้าภายในบ�านพร�อมใช�งานหรือไม่

 yลองถึอดปลั�กไฟทิ้งไว� 7 นาที แล�วเสียบปลั�กใหม่อีกครั้งแล�วดูว่าเครื่องทำางานหรือไม่

ตู้่้เย็็นไมื�เย็็นพื่อ

 yตรวจสอบดูว่าตู�เย็นมีสิ่งของมากเกินไปหรือไม่คืออาหารร�อนที่แช่เย็นไว�ข�างในหรือไม่

 yตู�เย็นถึูกแสงแดดหรือแหล่งความร�อนโดยตรงหรือไม่?

 yสามารถึวางตู�เย็นได�โดยตรงภายใต�แสงแดดหรือแหล่งความร�อน?

 yประตูตู�เย็นปิดสนิทหรือไม่?

 yประตูตู�เย็นเปิดมากเกินไปหรือไม่?

 yเมื่อความชื้นในอากาศสูงมีความเป็นไปได�ที่ความชื้นจะควบแน่นบนพื้นผิวของตู�ประเก็น

ประตูหรือบนพื้นผิวประตู ปรากฏิการณ์นี้จะหายไปเมื่อความชื้นในอากาศลดลง เช็ด

ทำาความสะอาดด�วยผ�านุ่มแห�ง

 yตรวจสอบว่าประตูตู�ปิดหรือยัง?

 yคุณเปิดและปิดประตูตู�บ่อยเกินไปหรือไม่?

 yน้ำาค�างภายในตู�อาจเกิดจากการปล่อยให�อา  

หารมีความชื้นสูงโดยไม่ปิดฝึาหรือปิดผนึก

 yเม่ืออากาศมีความช้ืนสูงเวลาเปิดประตูเปิดเป็นเวลานาน, หรือเม่ือตู�เย็นมีอาหารมากเกินไป

หรือทำา น้ำาแข็งมากเกินไป อาจก่อให�เกิดน้ำาแข็งเกาะตัวข้ึนภายในห�องแช่แข็ง 

ตู้่้เย็็นสำ�งเสำีย็งดัง

 yตรวจสอบว่าตู�เย็นวางบนพื้นที่มั่นคง ติดตั้งอย่างถึูกต�องหรือไม่

 yตรวจสอบว่ามีวัตถึุใดๆ สัมผัสกับตู�เย็นหรือไม่

 yเสียงแตกเกิดจากการขยายตัวทางความร�อนของส่วนประกอบภายในซึ่งเป็นเรื่องปกต

 yหลังจากติดตั้งตู�เย็นอาจมีเสียงดังเสียงรบกวนจะลดลงเมื่อตู�เย็นเย็นลง

 yอาจมีเสียงหวีดในตู�เย็นเมื่อมีการเปิดและปิดประตู เกิดจากอากาศภายนอก ถึูกดึงเข�าไปใน

ท่อที่ด�านหลังของตู�เย็นเพื่อปรับสมดุลการหมุนเวียนของอากาศภายในตัวเครื่อง

ภาย็นอก

ภาย็ใน

การ

คู่วบแน�น

ข็องน�ำาคู่้าง 

หิมืะ
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ตู้่้เย็็นมืีกลิ่น  yคุณใส่อาหารที่มีกลิ่นเหม็นในตู�เย็นโดยไม่ห่อหรือไม่?

ด้านหน้าและด้านหลังข็อง

ตู้่้อุ�นและร้อน

 y ตู�เย็นมีระบบป้องกันน้ำาค�างและท่อแผ่รังสีความร�อนท่ีพ้ืนผิวของตู�เย็น ตู�เย็นจะอุ่นข้ึนเม่ือใช�งาน

 yแผ่นปิดด�านหลังและด�านข�างอาจอุ่นข้ึนโดยเฉพาะเม่ือ เร่ิมต�นข้ึนหรือประตูถูึกเปิดและปิด

บ่อยคร้ัง

เสำีย็งปกตู้ิข็องตู้่้เย็็น

 yเมื่อตู�เย็นเริ่มทำางานเสียงเหมือนน้ำาไหล และเกิดน้ำาเดือด นี่คือเสียงของน้ำายาหล่อเย็น

 yเสียงจะเกิดขึ้นเมื่อระบบละลายน้ำาแข็งอัตโนมัติทำางาน

 yการขยายภายในตู�เย็นในกระบวนการทำาความเย็นอาจทำาให�เกิดเสียง “แครก แครก”

 yคุณอาจจะรู�สึกว่าเสียงการทำางานมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะคอมเพรสเซอร์ทำางานด�วย

ความเร็วสูงดังนี้ การใช�ครั้งแรก เปิด/ปิด ประตูบ่อยเสียงจะเงียบขึ้นหลังจากระบายความ

ร�อนเต็มที่

หลอดไฟไมื�ทำำางาน  yโปรดติดต่อศูนย์บริการของ Panasonic

 yหากน้ำาในถึังไม่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป น้ำาแข็ง จะไม่ทำางาน

 yขั้นตอนการทำาน้ำาแข็งเริ่มต�นหลังจากด�านในของตู�เย็นเย็นพอ (อาจใช�เวลานานกว่า 24 

ชั่วโมงในการเริ่มกระบวนการ)

 yตรวจสอบว่า “ปิดเครื่องทำาน้ำาแข็งอัตโนมัต”ิ หรือไม่ (ปิดน้ำาแข็งอัตโนมัติ) โหมดถึูกตั้งค่า 

(หน�า 21)

 yดันถึังเก็บน้ำาและถึาดน้ำาแข็งเข�าที่จนสุด

 yอย่าทิ้งอาหารไว�ในเครื่องทำาน้ำาแข็ง

 yอย่าติดตั้งหรือถึอดถึาดน้ำาแข็งบ่อยๆ

 yตรวจสอบว่าถึังเก็บน้ำาใกล�หมดหรือไม่

 yหากน้ำาหกในช่องแช่แข็ง ให�ทำาความสะอาด

 yโปรดติดต่อศูนย์บริการพานาโซนิค

 yอุณหภูมิของช่องแช่แข็งตั้งไว�ที่อุณหภูมิสูงขึ้นหรือไม่ มากกว่า -20 °C พร�อมกับอุณหภูมิ

ห�องแช่แข็ง? 

→ ปรับอุณหภูมิให�ต่ำาลง (หน�า 15)

 y มีส่วนท่ีย่ืนออกมา → ร่องของถึาดน้ำาแข็งอาจถูึกแช่แข็ง

 yก�อนน้ำาแข็งมีรูปร่างกลมหรือติดกับก�อนน้ำาแข็งอื่นๆ  

→ น้ำาแข็งถึูกเก็บไว้เป็นเวลานาน (ก้อนน้ำาแข็งกลายเป็นกลมหรือเหนียวเนื่องจากการ

ระเหิด)

 yก้อนน้ำาแข็งขนาดเล็ก → ก�อนน้ำาแข็งขนาดเล็กจะทำาเมื่อมีไม่มนี้ำาเหลืออยู่ในถึัง อัตโนมั

เคู่
รื่อ

งทำ
ำา น

�ำาแ
ข็็ง

อัตู้
โน

มืัตู้
ิ

ตู้่้ไมื�ทำำาน�ำาแข็็ง

น�ำาแข็็งไมื�แข็็งตู้ัว

เป็นเย็ือกแข็็ง

น�ำาแข็็งร่ปร�าง

แปลกๆ
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แผงคู่วบคูุ่มืกระพื่ริบ

 yคุณปรับอุณหภูมิของตู�เย็นหรือช่องตู�แช่แข็งหรือไม่?

→  กะพริบระหว่างการติดตั้ง กรุณาทำาการติดตั้งให�เสร็จสิ้น หรือแผงจะหยุดกะพริบหลัง

จากผ่านไป 10 วินาที

อาหารถ่กแช้�แข็็ง

 yคุณวางอาหารไว�ใกล�ช่องแอร์เย็นหรือไม่?

 yคุณตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิต่ำากว่า 4 °C ด�วยช่องแช่แข็ง และ/หรือ -3 °C 

สำาหรับช่องแช่แข็งแบบนุ่มหรือไม่  

→ โปรดปรับเป็นอุณหภูมิสูงขึ้น.

 yคุณใส่อาหารในห�อง Prime Fresh หรือไม่?

 yโหมด “Quick Freezing”, ช่อง Prime Fresh+ , Quick Ice Making,  

Prime Freeze Case ใช�งานอยู่หรือไม่? (หน�า 17)

 yเมื่ออุณหภูมิตู�เย็นไม่ได�ตั้งไว�ที่ 4 °Cและ -20 °C สำาหรับห�องแช่แข็ง ฟังก์ชัน ECONAVI 

จะไม่ใช�งานอัตโนมัติ

 yประตูเปิดบ่อยเกินไปหรือมีอาหารร�อนจัดเก็บไว�ในตู�เย็น?

 yฟังก์ชันการเรียนรู�สามารถึปิดใช�งาน ECONAVI . ได�โดยอัตโนมัติระหว่างการใช�งานปกติ

 yตู�เย็นแสดงรหัสข�อผิดพลาดหรือไม่?

 yมีไฟฟ้าดับหรือไม่? 

หากมีไฟฟ้าขัดข�อง ข�อมูลที่เก็บรวบรวมจุสูญหาย 

โหมด ECONAVI แทบจะไม่มีการใช�งานจนกว่า 

ฟังก์ชั่นการเรียนรู�จะสามารถึรวบรวมข�อมูลได�อีกครั้ง

 yหากเปิดใช�งานฟังก์ชันละลายน้ำาแข็งอัตโนมัติในขณะที่โหมด ECONAVI ทำางานอยู่ 

โหมดทำาความเย็นปกติจะเปิดใช�งานหลังจากการละลายน้ำาแข็งเสร็จสิ้น ดังนั้น โหมด 

ECONAVI อาจหยุดทำางานระหว่างการละลายน้ำาแข็ง/ทำาความเย็น

 yฟังก์ชั่นการเรียนรู�บางครั้งรีสตาร์ทโหมดทำาความเย็นปกติ

 yเซ็นเซอร์วัดความเข�มแสงซ่อนอยู่หรือไม่

 yมีรอยเปื้อน หรือรอยขีดข่วนบนแผงเซ็นเซอร์ความเข�มแสง?

 yโหมด ECONAVI อาจทำางานขณะใช�งานตู�เย็นขึ้นอยู่กับสภาพการใช�งาน แต่การทำาความ

เย็นจะยังคงอยู่
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การแก้ไข็ปัญหาเบื�องตู้้น

 yเก็บอาหารแช่แข็งด�วยช่องแช่แข็งแบบไพรม์ฟรีซ (Prime Freeze) เป็นเวลานานหรือเก็บ

ไอศกรีมที่มีไขมันสูงไว�ในช่องแช่แข็ง (ประสิทธิภาพการระบายความร�อนของ  

Super Freezer อยู่ที่ 2 ดาว) (หน�า 18)

 yอย่าวางอาหารเย็นไว�ใกล�อาหารร�อน

 yการแช่แข็งอาจไม่เพียงพอขึ้นอยู่กับประเภท ของอาหาร สภาพบรรจุภัณฑ์์ ความจุ และ

ความถึี่ของการประตูเปิดและปิด 

→ รีเซ็ต Prime Freeze (หน�า 18)

 yหากตั้งค่า Prime Freeze ระหว่างการละลายน้ำาแข็ง การแสดงเวลาจะแสดงเริ่มนับขึ้น

แต่พัดลมจะหยุดและอาหารจะไม่เย็นพอ หลังจากละลายน้ำาแข็งแล�ว ให�รีเซ็ต  

Prime Freeze

 yหากตั้งค่าการทำาน้ำาแข็งอย่างรวดเร็ว (Quick Ice Making) การทำาความเย็นอย่างรวดเร็ว 

(Quick Cooling) Prime Fresh+ ถึูกตั้งค่าไว� ระหว่างการทำางานของ Prime Freeze 

Prime Freeze จะหยุดทันที

แสำดงข็้อผิดพื่ลาดด้านบน

แดช้บอร์ด

 yU10: คำาเตือนเปิดประตูนานเกินไป 

→ โปรดตรวจสอบตรวจสอบว่าช่องปิดอยู่หรือไม่

 yตัวอักษร “H” และตัวเลขสองหลักจะแสดงบนแผงการทำางาน 

ตัวอย่างเช่น: H01 

→ กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับบริการ
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ข้็อม่ืลจำาเพื่าะ

หมืาย็เลข็รุ�น NR-CW530X

ประเภทของตู�เย็น ตู�เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

ระดับดาวของช่องแช่แข็ง

ความจุรวม (ลิตร) 

(มอก 2186_2561) 

ความจุรวม xxx

ช่องแช่แข็ง xxx

ช่องแช่เย็น xxx

ช่องแช่แข็งแบบนุ่ม xx

ขนาดภายนอก

กว�าง x ลึก x สูง (มม.)
750 x 750 x 1730

นำ้าหนักสุทธิ (กก.) 90

สารทำาความเย็น R600a (85 กรัม)

ระบบละลายนำ้าแข็ง อัตโนมัติ

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (โวลต์) / ความถ่ีึ (เฮิรตซ์) / จำานวนเฟส 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์ / 1 เฟส

กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) / กำาลังไฟฟ้า(วัตต์) 1.7 แอมแปร์ / 109 วัตต์

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช� (กิโลวัตต์/ปี) 471.63

กำาลังไฟฟ้าในการละลายนำ้าแข็ง (วัตต์) 183

กำาลังไฟฟ้าตัวละลายนำ้าแข็ง (วัตต์) 177

กำาลังไฟของหลอดไฟช่องแช่เย็น (วัตต์/หลอดไฟ) 3.50

เขตช้ันภูมิอากาศ ร้อนชื้น (T)

ฉนวนทำาความเย็น ไซโคล-เพนเทน (C5H10)

ตู�เย็นแบบมีช่องเยือกแข็ง ใช้เพื่อแช่อาหาร
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