สารบัญ
1. คำเตือน ................................................................................................................................ 2
2. ขอควรระวัง .......................................................................................................................... 3
4. ช�อเรียกสวนตางๆ ของตูเย็น ............................................................................................... 4
3. กอนการใชงานตูเย็น ............................................................................................................ 5
9. คำแนะนำเพ�อความปลอดภัยที่สำคัญ.................................................................................. 6
6. วิธีการติดตั้ง.......................................................................................................................... 6
7. วิธีการใชงาน ........................................................................................................................ 7
8. สิ่งที่ควรปฏิบัติ ...................................................................................................................... 8
5. วิธีการทำความสะอาด.......................................................................................................... 9
10. ขอควรระวัง ......................................................................................................................10

คำเตือน
เพ�อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ ความเสียหายของวัสดุ หรือการใชเคร�องอยางไมถูกวิธี ตอง
แน�ใจวาไดสังเกตขอควรระวังเพ�อความปลอดภัยตอไปนี้ (หลังจากอานคูมือการใชงานนี้ โปรดเก็บไว ในที่
ที่ปลอดภัยเพ�อใชสำหรับการอางอิงในอนาคต)
อยาลืมสงมอบคูมือนี้ใหกับผูเปนเจาของตูเย็นทานอ�นๆ
คำเตือน

แสดงใหเห็นอันตรายที่อาจถึงแกชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส
คำเตือน

หามเสียบปลั๊กเคร�องใช ไฟฟาหลายเคร�องโดยใช
เตาเสียบจากแหลงเดียวกัน
• เพราะอาจกอใหเกิดความรอนสูงเกินไป และเสี่ยง
เกิดไฟไหม
ตองใหปลั๊กไฟอยูหางออกจากดานหลังของตูเย็น
• ปลั๊กไฟที่ชำรุดเสียหายอาจทำใหเกิดไฟไหมเน�องจาก
ความรอนสูงเกินไป
หามฉีดสเปรยน้ำโดยตรงเขาไปภายในหรือภายนอก
ตูเย็น
• เพรราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม หรือไฟฟาช็อต
หามฉีดสเปรยน้ำโดยตรงเขาไปภายในหรือภายนอก
ตูเย็น
• เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด หรือไฟไหม
หามงอสายไฟมากเกินไป หรือวางของหนักบนสายไฟ
• เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายจากไฟไหม หากสายไฟ
ไดรับความเสียหาย ควรติดตอศูนยบริการชารป เพ�อ
ใหเจาหนาที่ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟใหมโดยเร็วที่สุด
อยาจับสายไฟขณะมือเปยก
• ไมเชนนั้นทานอาจจะโดนไฟฟาช็อตได
อยาวางภาชนะบรรจุน้ำไวดานอยูบนตูเย็น
• ถาน้ำหกไปโดนชิ้นสวนไฟฟาใดๆ อาจนำไปสูการเกิด
เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อต
อยาติดตั้งตูเย็นในที่ที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให
เคร�องเปยกน้ำ
• การหุมฉนวนกันความรอนที่ ไมถูกตองของชิ้นสวน
ไฟฟาอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม

อยาเก็บสารไวไฟและสารระเหยไว ในตูเย็น
• การจัดเก็บเบนซิน, ทินเนอร, แอลกอฮอล, อีเทอร, กาซ
LP หรือสารอ�นๆ ที่คลายกัน อาจทำใหเกิดการระเบิด
อยาถอดชิ้นสวน, ซอมแซม หรือดัดแปลงเคร�อง
ดวยตนเอง
• ไมเชนนั้นอาจเกิดไฟไหม หรือการทำงานที่ผิดปกติ
ซึ่งอาจนำไปสูการบาดเจ็บ
ดึงปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ กอนเปลี่ยนหลอดไฟ
ภายในตูเย็น
• ไมเชนนั้น อาจมีความเสี่ยงจากไฟฟาช็อต
• เฉพาะเจาหนาที่จากศูนยบริการชารปเทานั้นทีจะสามารถ
ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟและดำเนินการซอมแซมอ�นๆ
การติดตั้งและการซอมแซมที่ไมเหมาะสมอาจทำให
ผู ใชมีความเสี่ยงสูง
โปรดแน�ใจวาไดตอสายดินใหกับตูเย็นเปนที่เรียบรอย
• ไมเชนนั้นอาจทำใหวัสดุเกิดความเสียหาย และไฟฟา
ช็อต
หากทานตองการที่จะกำจัดตูเย็น ใหทำการถอด
แยกสวนของประตูหรือขอบยางกอนนำเคร�องไปทิ้ง
• วิธีนี้ชวยปองกันไมใหมีเด็กเขาไปติดอยูภายในตูเย็น
อยาใหมีสิ่งกีดขวางชองระบายอากาศในตูเย็น หรือ
ในโครงสรางบิลทอินสำหรับตัวเคร�อง
อยาใชอุปกรณที่มีกลไกหรือวิธีการอ�นๆ เพ�อเรง
กระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากที่แนะนำ
โดยผูผลิต
อยาทำใหวงจรทำความเย็นเสียหาย
อยาใชเคร�องใช ไฟฟาที่อยูภายในชองเก็บอาหารของ
ตูเย็น เวนแตวาจะเปนเคร�องใชชนิดที่แนะนำไว โดย
ผูผลิต

ขอควรระวัง
อยาปลอยใหเด็กสัมผัสหรือเลนกับแผงควบคุมที่
ดานหนาของเคร�อง
อยาเก็บอาหารในตูเย็นมากเกินไป
• ไมอนุญาตใหเด็กเลนกับเคร�องนี้
• เม�อทานเปดประตู อาหารอาจจะหลนลงมา และ
• อยายืนหรือพิงบนฐานเคร�อง, ชิ้นสวนที่สามารถดึง
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายของ
ออกได, ประตู และอ�นๆ
อาหาร
• การซอมแซมและบำรุงรักษาเคร�อง ควรจะดำเนินการ
อยาวางขวด หรือภาชนะที่เปนแกวทุกประเภท
โดยชางที่ชำนาญ
ในตูเย็น
การซอมแซมอยางไมถูกตองโดยบุคคลที่ไมเหมาะสม
• ภาชนะอาจแตก จนกอใหเกิดการบาดเจ็บได
อาจเปนสาเหตุของอันตรายที่มีผลกระทบตอเน�องที่
หากเตาเสียบที่ผนังหลวม หามใช ในการเสียบ
รุนแรงตอผู ใชงาน
ปลั๊กไฟของตูเย็น
• อยาใสกอนน้ำแข็ง หรือน้ำแข็งที่เพิ่งออกมาจากชอง
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อต หรือไฟไหมได
แชแข็งเขาไปในปาก
อยาถอดสายไฟโดยการดึงสาย
(อุณหภูมิต่ำอาจทำใหเกิด "การเผาไหมเย็น")
• เพราะจะทำใหสายทองแดงขาด และทำใหเกิด
สารทำความเย็นที่ใช ในตูเย็นและกาซในวัสดุฉนวนกัน
ไฟฟาลัดวงจร
ความรอนจำเปนตองมีขั้นตอนการกำจัดพิเศษ
อยาเก็บสิ่งของไวดานบนเคร�อง
• เม�อทานเปดหรือปดประตู วัตถุนน
้ั อาจจะหลนลงมา ตรวจสอบใหแน�ใจไมมีทอที่ดานหลังเคร�องที่ไดรับความ
และทำใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายของ เสียหายกอนที่จะกำจัดตัวเคร�อง
วัตถุ
อยาเก็บผลิตภัณฑยา วัตถุทางวิทยาศาสตร หรือ
ผลิตภัณฑที่ ไวตออุณหภูมิในตูเย็น
ขอควรระวัง
• ผลิตภัณฑที่ตองควบคุมอุณหภูมิอยางเครงครัด
ตองไมนำไปเก็บไว ในตูเย็น
ใชเตาเสียบปลั๊กไฟที่มีการตอสายดินโดยเฉพาะ
อยาปลอยใหเด็กหอยโหนที่ประตูตูเย็น
สำหรับตูเย็น :
อยาสัมผัสภาชนะใดๆ และอาหารในชองแชแข็ง • ถาทานกำลังใชเตาเสียบที่มีขั้วสายดิน ทานไมจำเปน
ขณะมือเปยก
ตองมีการเช�อมตอสายดินแยกตางหาก
• เพราะอาจทำใหเกิดบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด
เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ขาปลั๊กไฟอยูเสมอ การใชเตาเสียบปลั๊กไฟที่ ไมไดตอสายดิน:
• เช�อมตอ "สายดิน" เขากับแผนเหล็กและฝงไวที่ระดับ
• ไมเชนนั้น อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม
อยาสอดมือของทานลงในพื้นที่ดานลางของเคร�อง ความลึกอยางนอย 25 ซม. ในพื้นดิน
• ขอบแหลมคมใดๆ ที่อยูขางใตอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ
หลังจากที่ถอดปลั๊กตูเย็น โปรดรอเวลาอยางนอย
5 นาทีกอนที่จะเสียบอีกครั้งเขากับเตาเสียบบนผนัง
• การทำงานที่ผิดปกติของตูเย็นอาจทำใหเกิดความ
เสียหายของวัสดุ
ถาเคร�องไมไดถูกนำมาใชเปนระยะเวลานาน ควร
25 ซม.
ถอดปลั๊กไฟออก
• การเส�อมสภาพในฉนวนกันความรอนอาจทำใหเกิด
ไฟไหม
ขอควรระวัง

กอนการใชงานตูเย็น
ตูเย็นใหมของทานไดรับการออกแบบมาสำหรับใช
ในครัวเรือนโดยเฉพาะ
เพ�อการใชงานตูเย็นไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
โปรดอานคูมือการใชงานอยางละเอียดซึ่งมีคำอธิบาย
การใชงานของเคร�อง และคำแนะนำการจัดเก็บ
และการรักษาความสดของอาหาร
โปรดเก็บหนังสือคูมือนี้เพ�อใชอางอิงในอนาคต
1. บรรจุภัณฑ
วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑสามารถนำไปรีไซเคิลได
100% และมีสัญลักษณการรีไซเคิล
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของทองถิ่นในการกำจัด
ตัวเคร�อง
เก็บวัสดุที่เปนบรรจุภัณฑ (ถุงพลาสติก,ชิ้นสวนโฟม,
อ�นๆ) ใหพนมือเด็ก ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดอันตราย
ได
2. การถอดแยกชิ้นสวน / การกำจัด
ตูเย็นไดรับการผลิตโดยใชวัสดุที่สามารถนำมา
รีไซเคิลได
เคร�องนี้ ไดรับการระบุวามีความสอดคลองตาม
ขอกำหนด European Directive 2002/96/EC
เกี่ยวกับอุปกรณเคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ที่ไมใชงานแลว (Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE))
การถอดแยกชิ้นสวนตูเย็นอยางถูกตอง จะทำให
ทานสามารถปองกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น
ตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชน
สัญลักษณบนตัวเคร�อง หรือบนเอกสารประกอบ
แสดงถึงวาเคร�องนี้ ไมสามารถถูกจัดประเภทเปน
ขยะมูลฝอยตามบานเรือนทั่วไป แตจะตองนำสง
ไปยังศูนยรวบรวมอุปกรณเคร�องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสสำหรับการนำไปรีไซเคิล
เม�อถอดแยกชิ้นสวนอุปกรณเคร�องใชที่ไมใชแลว
จะตองทำใหไมสามารถนำไปใชงานไดอีกโดยการ
ตัดสายไฟและถอดประตูออกเพ�อใหเด็กไมสามารถ
ปนเขาไปภายในได
ถอดแยกชิ้นสวนอุปกรณเคร�องใชตามระเบียบ
ขอบังคับเร�องการกำจัดขยะในทองถิ่นของทาน
แลวนำสงไปยังศูนยกลางเก็บรวบรวมขยะประเภทนี้
•

โดยเฉพาะทันที หามปลอยทิ้งชิ้นสวนที่ถอดแยกไว
แมไมกี่วัน เพราะอุปกรณเหลานี้อาจเปนแหลงที่
ทำใหเกิดอันตรายกับเด็กได
สำหรับขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ,ิ การฟน ฟู
และการรีไซเคิลอุปกรณเคร�องใชน้ี โปรดติดตอ
สำนักงานในทองถิน่ ของทาน, หน�วยงานบริการ
เกีย่ วกับการเก็บรวบรวมขยะตามบานเรือน หรือ
รานคาทีท่ า นซือ้ อุปกรณเคร�องใชไฟฟา
1. หลังจากแกะบรรจุภัณฑ ตองมั่นใจวาเคร�องที่ทาน
ไดรบั ไมปรากฏรองรอยความเสียหาย และประตูปด
ไดสนิท
หากพบความเสียหายใดตองรายงานไปยังตัวแทน
จำหน�ายภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจัดสงสินคา
2. รออยางนอย 2 ชั่วโมงกอนที่จะเสียบปลั๊กตูเย็น
เพ�อใหแน�ใจวาวงจรทำความเย็นจะสามารถทำงานได
เต็มประสิทธิภาพ
3. โปรดตรวจสอบใหแน�ใจการติดตัง้ และการเช�อมตอ
ไฟฟา จะดำเนินการโดยชางทีค่ ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ตามทีผ่ ผู ลิตแนะนำมา และดำเนินการถูกตองตาม
กฎระเบียบเร�องความปลอดภัยของทองถิน่
4. ทำความสะอาดภายในเคร�องกอนทีจ่ ะใชงาน
3. ขอมูล:
ตูเย็นเคร�องนี้ ไมมีสาร CFC
(วงจรทำความเย็นอาจมีการใชสารทำความเย็น
ประเภท R134a หรือ R600a - โปรดอางอิงจาก
แผนแสดงรายละเอียดที่อยูภายในเคร�อง)
ตูเย็นเคร�องนี้ใชสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a)
และสารทำใหเกิดฟอง Cyclopentane ซึ่งนี่คือ
กาซธรรมชาติที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
แตมีคุณสมบัติไวไฟ

ช�อเรียกสวนตางๆ ของตัวเคร�อง
1. คอยลเย็น

SJ-MB8-SL

เปนสวนที่สำคัญที่สุดของตูเย็น
ใชเพ�อการระเหยสารทำความเย็นเหลว และดูดซับ
ความรอนจากพื้นที่โดยรอบ ทำจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์

2. ถาดทำน้ำแข็ง

ผู ใชสามารถนำกอนน้ำแข็งออกมาจากตูเย็นได
อยางงายดาย

3. ตูคอนโทรล
1 2 9

4

3

6

8

ควบคุมการทำงานของมอเตอร และควบคุม
อุณหภูมิภายในของตูเย็น
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4. ชั้นวางของ

มีความกวางเต็มพื้นที่และสามารถเล�อนออกได

5. ตะแกรงใสของ

สำหรับเนย และสิ่งของขนาดเล็ก

6. ขอบยางประตูแมเหล็ก

วิธีการทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด: ทานสามารถใชน้ำยาทำความสะอาดตามที่ระบุไวดานลาง
หามใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงและกัดกรอนพื้นผิว, น้ำยาที่ใชทำความสะอาด
สำหรับงานหนัก หรือสารละลายของสารเคมีใดๆ ทำความสะอาดที่พื้นผิว
ภายนอกตัวเคร�อง: ใชผานุมชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดพอหมาดๆ แลวเช็ดลางดวยน้ำเปลา จากนั้นเช็ดใหแหง
สำหรับรอยเปอนที่กำจัดออกยาก และสำหรับการเคลือบแวกซตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ใหทานเลือกใชซิลิโคนแวกซ
คอยลเย็น: เม�อถึงเวลาที่ตองละลายน้ำแข็งในตูเย็น ใหทานหมุนปุมปรับอุณหภูมิไปที่ “OFF”
หามใชอุปกรณมีคมในการแกะน้ำแข็งออกมา
ชองแชเย็น: ลางชั้นวางของ และสวนอ�นๆ ที่ถอดออกได โดยใชน้ำอุนๆ และลางอีกรอบดวยน้ำเปลา จากนั้น
เช็ดใหแหง
ลางบริเวณภายในตูเย็นดวยน้ำละลายเบกกิ้งโซดา (ใช 3 ชอนโตะตอน้ำ 1/4 ถวยตวง) หรือน้ำอุนๆ
และลางอีกรอบดวยน้ำเปลา จากนั้นเช็ดใหแหง
ขอบยางประตูแมเหล็ก: เช็ดทำความสะอาดดวยน้ำอุน
สิ้นสุดขั้นตอนการทำความสะอาด: ใสอุปกรณทั้งหมดกลับเขาที่เดิม และหมุนปุมปรับอุณหภูมิไปยังการตั้งคา
ที่ตองการ

วิธีการติดตั้ง

ชวยใหตูเย็นผนึกแน�นไมใหอากาศเขาทั้งหมด
ตามขอบ แตยังคงสามารถเปดประตูออกไดงาย

7. ตะแกรงแชเคร�องด�ม

สำหรับวางกระปอง หรือเหยือกน้ำ

•

•

•

5

ติดตั้งตูเย็นในบริเวณที่สะดวกตอการใชงาน อยูหางจากความรอนสูงและเย็นจัด เวนพื้นที่วางโดยรอบ
อยางเหมาะสมระหวางตูเย็นกับผนังดานขาง เพ�อใหประตูเปดไดกวางและใชประโยชนจากพื้นที่ภายใน
ไดอยางเต็มที่ ตูเย็นไมไดถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ
เลือกพื้นที่สำหรับการติดตั้งที่มีความแข็งแรง
เวนระยะหางระหวางดานขางของตูเย็นและผนัง
ประมาณ 5 นิ้ว

5 นิ้ว

6

การใชงานตูเย็น

สิ่งที่ตองทำ...

การเริ่มตนการใชงานตูเย็นเคร�องใหม

1. เม�อไมไดเปดใชงานตูเย็นเปนเวลานาน:

1. ทำความสะอาดตูเย็นอยางทั่วถึง เช็ดดานนอกดวยผาแหงที่นุม และภายในดวยผาที่ชุบน้ำบิดพอหมาดๆ
2. เปดประตูตูเย็นคางไว และเสียบปลั๊กไฟกับเตาเสียบปลั๊กไฟ
3. หมุนสวิตชปรับอุณภูมิไปที่เลข “7” แลวปดประตูตูเย็นเพ�อใหตูเย็นทำงานเคร�องเปลาๆ เปนเวลา
15 – 20 นาที
ชองแชแข็งในตูเย็นจะปรากฏเกล็ดน้ำแข็งเกาะเล็กนอย

2. เม�อทานเตรียมเคล�อนยายตูเย็น:

. ถอดปลั๊กไฟออก
. ไลความชื้นออกจากตูเย็น โดยการเปดประตูตูเย็นทิ้งไว 2-3 วัน
. รัดชิ้นสวนภายในตูเย็นที่ถอดได ใหแน�นหนา (หรือถอดออกมากอนแลวนำไปเก็บแบบแยกชิ้น)
. อยาวางตูเย็นในแนวนอน ไมเชนนั้นคอยลรอนอาจเสียหายได
เม�อทานตองการขอรับการบริการ: กอนที่ทานจะตัดสินใจติดตอขอรับการบริการ
ซอมแซม โปรดตรวจสอบตามรายการดานลางนี้ดวยตนเองกอนในเบื้องตน

การควบคุมอุณหภูมิ
ทานสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตูเย็นโดยหมุนสวิตชปรับ
อุณภูมิ ตัวเลขที่มีคาสูงจะใหพลังการทำความเย็นไดมากกวา
ตัวเลขที่มีคานอยจะมีพลังการทำความเย็นลดลง หากตองการ
ทำน้ำแข็งในชองแชแข็ง ใหหมุนสวิตชปรับอุณภูมิไปที่เลข “7”
ทานไมจำเปนตองหมุนสวิตชปรับอุณภูมิใหตรงกับตัวเลขพอดี
เสมอไป อาจหมุนไปที่ระดับกึ่งกลางแตละตัวเลขก็ ไดเชนกัน

หมายเหตุ: โปรดรอประมาณ 3 – 5 นาที กอนเปดใชงานตูเย็นอีกครั้ง หากทานถอดปลั๊กตูเย็น
ไมเชนนั้น ตูเย็นอาจทำงานผิดปกติ หากรีสตารทเคร�องเร็วเกินไป

วิธีการทำละลาย
ควรทำการละลายน้ำแข็งในตูเย็นเม�อมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะที่คอยลเย็นหนาประมาณ 5 มม. (1/5 นิ้ว)
โดยการหมุนสวิตชปรับอุณภูมิ ไปที่ ”OFF” นำอาหารออกมา พรอมกับใสถาดรองน้ำหยดไว ในตำแหน�ง
ที่ถูกตอง โดยปกติ การละลายน้ำแข็งจะใชเวลาไมกี่ชั่วโมง การละลายน้ำแข็งที่รวดเร็วจะตองนำอาหาร
ทั้งหมดออกจากตูเย็น และเปดประตูทิ้งไว อยาใชมีดหรือเคร�องมือโลหะแคะกอนน้ำแข็ง/เกล็ดน้ำแข็งที่
ติดอยูตามคอยลเย็น
หลังจากทำละลายน้ำแข็งในตูเย็นเสร็จ ใหเทน้ำออกจากถาดรองน้ำหยด แลวหมุนสวิตชปรับอุณภูมิกลับ
ไปยังตำแหน�งที่ตองการ เพ�อใหตูเย็นเริ่มทำความเย็นอีกครั้ง

หากตูเย็นไมทำงาน:

. ทานไดเสียบปลั๊กไฟแลวหรือไม?
. ระบบวงจรไฟฟาในบานของทานอาจมีปญหาฟวสขาด หรือตัดไฟ?

หากตูเย็นอุนกวาปกติ:

. เปดประตูตูเย็นบอยเกินไป หรือเปดคางไวนานเกินไปหรือไม?
. แชอาหารไว ในตูเย็นแน�นเกินไป จนทำใหลมเย็นไมสามารถไหลเวียนไดอยางทั่วถึงหรือไม?
. ทานไดเก็บอาหารที่ยังรอนอยูหรือไม?
. ทานไดเวนระยะหางระหวางดานขางของตูเย็นกับผนังเพียงพอหรือไม?

หากมีเสียงผิดปกติ:

. ทานตั้งวางตูเย็นบนพื้นที่เรียบเปนแนวระนาบหรือไม?
. มีวัตถุแปลกปลอมอยูดานหลังตูเย็นหรือไม?
. จานที่วางไวบนชั้นวางของตูเย็นสั่นหรือไม?
หากใช ใหทานจัดจานใหมอีกครั้ง

หากสายไฟชำรุดเสียหาย จะตองดำเนินการเปลี่ยนสายไฟโดยเจาหนาที่จากศูนยบริการชารป หรือ
ชางไฟที่มีความชำนาญ เพ�อปองกันการเกิดอันตราย

คำแนะนำเพ�อความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือนเหลานี้มาจากความใสใจในเร�องความปลอดภัยของทาน โปรดแน�ใจวาทานไดทำความเขาใจขอมูลเหลานี้
ทั้งหมดกอนติดตั้งหรือใชงานตูเย็น ความปลอดภัยของทานเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง หากไมแน�ใจในขอมูลสวนใด หรือ
ไมเขาใจคำเตือน สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากศูนยบริการของชารป

การดูแลรักษาและทำความสะอาด
. ตูโปรดใช
เย็นนี้มีน้ำหนักมาก
. ยาว)
เม�อทานวางแผนที่จะไมใชงานตูเย็น (ระหวางวันหยุด
ความระมัดระวังเม�อทำการเคล�อนยายเคร�อง
ใหนำอาหารทั้งหมดออกมาจากตูเย็น ถอดปลั๊กไฟ
. การพยายามปรั
บเปลี่ยนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑนี้
แลวทำความสะอาดภายในอยางทั่วถึง จากนั้นแงมประตู
ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม เปนการกระทำที่อาจ
ตูเย็นทุกบานไวเพ�อปองกันการเสียรูปทรงของประตู
ทำใหเกิดอันตรายได
. ตรวจดู
คำเตือน: ทานตองไมใชอุปกรณเคร�องกล หรือวิธีการ
ใหแน�ใจวาไมไดวางตูเย็นทับสายไฟ ซึ่งหาก
อ�นๆ เพ�อชวยเรงขั้นตอนการละลายน้ำแข็งของตูเย็น และ
สายไฟชำรุดเสียหาย จะตองเปลี่ยนใหมโดยใชสายไฟ
หามใชเคร�องใชไฟฟาใดๆ ภายในตูเย็นยกเวนอุปกรณที่
ชนิดพิเศษที่มาจากศูนยบริการของชารปเทานั้น
. ดำเนิ
แนะนำโดยผูผลิต
งานดานไฟฟาที่จำเปนสำหรับการติดตั้งตูเย็นจะตอง
นการโดยชางไฟที่มีความชำนาญ
การซอมแซมผลิตภัณฑ
. ดดาานหลั
งของตูเย็นจะมีความรอนสูง ดังนั้นหามหัน
. ผลิจากศูตภันณยฑบนริกี้จารชาร
ะตองไดรับการดูแลซอมแซมโดยเจาหนาที่
นหลังตูเย็นใหอยูในที่เปดโลงของหอง แตใหหัน
ป และจะตองเลือกใชชิ้นสวนอะไหล
เขาหาผนังเสมอ โดยจะตองเวนระยะหางระหวาง
ของแทจากชารปเทานั้น
ผนังหองกับดานหลังตัวเคร�องอยางเหมาะสม เพ�อ
. ไมดววยตัาในกรณี
ใดๆ ก็ตาม ทานไมสามารถซอมแซมตูเย็น
การระบายอากาศที่ดี ตามที่ไดแนะนำไวสำหรับ
วทานเอง
การติดตั้ง
. ใชควรตังานหลั
การซอมแซมโดยบุคคลที่ขาดความชำนาญอาจทำใหเกิด
้งวางเคร�องไวกอน 2 ชั่วโมงโดยยังไมตองเปด
การบาดเจ็บ หรือการทำงานที่ผิดพลาดอยางรุนแรง
งจากที่เพิ่งติดตั้งเคร�อง เพ�อใหสารทำ

การติดตั้ง

ความเย็นกระจายอยางทั่วถึง

คำเตือน:

ทานตองติดตั้งตูเย็นในที่ที่มีอากาศถายเทไดดี
อยูเสมอ

การปองกันเด็ก

. ตูหรืเย็อนบุเคร�คคลทีองนี่ม้ีคไมวามบกพร
ไดมีไวสำหรับการใชงานโดยเด็กเล็ก
องทางรางกาย เวนแตวา

จะไดรับการแนะนำอยางใกลชิดจากผูที่ทำหนาที่ดูแล
เพ�อการใชงานเคร�องอยางปลอดภัย
ควรดูแลเด็กเล็กอยางใกลชิด เพ�อไมใหเด็กเลนตูเย็น

.
ระหวางการใชงาน
. ตูครัเย็วนเรืเคร�อนอสำหรั
งนี้ ไดถูกออกแบบมาสำหรับการใชงานใน
บการจัดเก็บอาหารโดยเฉพาะ
. อาหารแช
แข็งที่เคยทำละลายมาแลว หามนำมา
. หแชแชามเก็แแข็ข็งงบอีเคร�ก องด�มอัดลม หรือน้ำที่เปนฟองในชอง
. กเย็อนนน้จัดำ”แข็หากนำไปรั
งอาจทำใหผิวหนัง “บาดเจ็บจากความ
บประทานหลังจากที่นำออกมา
จากชองแชแข็งทันที
. อยเปยากชืนำวั้นตไมถุอเอกจากช
องแชแข็ง ขณะที่มือของทาน
ชนนั้น อาจทำใหความเย็นของน้ำแข็ง
กัดผิวของทานจนไดรับบาดเจ็บ

โปรดติดตอศูนยบริการชารปใกลบานทาน

เม�อผลิตภัณฑหมดอายุการใชงาน

หมายเหตุ: กอนนำตูเย็นเกาไปกำจัดทิ้ง ใหทานทำการ
ถอดปลั๊กไฟใหเรียบรอย แลวจึงตัดสายไฟพรอมกับทำให
สายไฟอยูในสภาพที่ไมสามารถนำมาใชงานไดอีก จากนั้น
ควรทำใหประตูไมสามารถปดไดสนิท (ขอแนะนำใหถอด
ประตูออก) แมวาประตูจากสามารถเปดออกจากทางดาน
ในไดก็ตาม
ตูเย็นเกาอาจกลายเปนของเลนอันตรายสำหรับเด็กๆ

ขอควรระวัง: เม�อผลิตภัณฑหมดอายุการใชงาน
ตองดำเนินการจัดการใหสอดคลองกับขอกำหนดของ
W.E.E.E (โปรดดูหนา 10)
ตูเย็นของทานประกอบดวยสารทำ
านคูมือ
ความเย็นชนิด R600a และกาซ การใชโปรดอ
งานนี้อยางละเอียด
ไวไฟในโฟมที่เปนวัสดุกันฉนวน กอนใชงาน และเก็บรักษาไว
เพ�อใช ในการอางอิง
ในภายหลัง

ขอควรระวัง
ตูเย็นควรไดรับการติดตั้งในตำแหน�งที่สามารถเสียบหรือถอดปลั๊กไดงาย
หากสายไฟชำรุดเสียหาย ตองเปลี่ยนสายใหมโดยเจาหนาที่จากศูนยบริการ หรือชางไฟที่มีความชำนาญเพ�อปองกัน
การเกิดอันตราย
พยายามอยาใหมีการปดกั้นที่ชองระบายอากาศ, ชองตางๆ ภายในตูเย็น หรือภายในโครงสรางบิลทอิน
ทานตองไมใชอุปกรณเคร�องกล หรือวิธีการอ�นๆ เพ�อชวยเรงขั้นตอนการละลายน้ำแข็งของตูเย็น ยกเวนอุปกรณที่
แนะนำโดยผูผลิต
อยาทำใหวงจรทำความเย็นเกิดความเสียหาย โปรดกำจัดตูเย็นที่ไมใชแลวตามกฎระเบียบในทองถิ่นของทานเกี่ยวกับ
กาซที่มีคุณสมบัติไวไฟ
การกำจัดอุปกรณเคร�องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว
สัญลักษณที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ, อุปกรณเสริม หรือบรรจุภัณฑ แสดงถึงวาผลิตภัณฑนี้ ไมสามารถนำไปกำจัด
รวมกับขยะตามบานเรือนทั่วไป ควรกำจัดผลิตภัณฑนี้โดยนำสงไปยังจุดใหบริการรวบรวมอุปกรณเคร�องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเพ�อนำมารีไซเคิล ในสหภาพยุโรปและประเทศอ�นๆ ในยุโรปจะมีระบบการ
เก็บรวบรวมอุปกรณเคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวแยกตางหาก การกำจัดผลิตภัณฑเหลานี้อยาง
ถูกวิธี ชวยปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของมนุษย หากใชวิธีการกำจัดอยางไม
เหมาะสมจะทำใหเกิดอันตรายได นอกจากนี้ การรีไซเคิลวัสดุที่ใชงานแลวยังเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนั้น โปรดอยากำจัดอุปกรณเคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรวมกับขยะทั่วไปตามบานเรือน สำหรับขอมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑนี้ โปรดติดตอสอบถามหน�วยงานรับผิดชอบในเขตพื้นที่
ของทาน หรือรานคาที่ทานซื้อผลิตภัณฑ

การจำกัดอุณหภูมิหอง

ตูเย็นเคร�องนี้ ไดถูกออกแบบมาเพ�อการใชงานภายใตอุณหภูมิโดยรอบที่กำหนด โดยระดับของอุณหภูมิจะถูกระบุไวบน
แผนปายแสดงรายละเอียด

การจัดระดับอุณหภูมิ

สัญลักษณ

รอนชื้น

T

สูงสุด

อุณหภูมิโดยรอบ

43°C (109°F)

ต่ำสุด

18°C (64°F)

หมายเหตุ: อุณหภูมิภายในอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนตำแหน�งที่ติดตั้งตูเย็น, อุณหภูมิโดยรอบ
และความถี่ในการเปดประตูตูเย็น
ปรับอุณหภูมิตามที่ตองการเพ�อชดเชยการสูญเสียความเย็นจากปจจัยเหลานี้

