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คําเตือน
เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บ, ความเสียหายของวัสดุ หรือการใชเครือ่ งอยางไมถกู วิธี ตองแนใจ
วาไดสงั เกตขอควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยตอไปนี้ (หลังจากอานคูม อื การใชงานนี้ โปรดเก็บไว ในทีท่ ปี่ ลอดภัย
เพื่อใชสําหรับการอางอิงในอนาคต)
อยาลืมสงมอบคูมือนี้ใหกับผูเปนเจาของตูเย็นชารปรุนนี้

คําเตือน

แสดงใหเห็นอันตรายที่ถึงแกชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส

อยาเก็บสารไวไฟและสารระเหยไว ในตูเย็น
• การจัดเก็บเบนซิน, ทินเนอร, แอลกอฮอล, อีเทอร, กาซ LP
หามเสียบปลัก๊ เครือ่ งใชไฟฟาหลายเครือ่ งโดยใชเตาเสียบ หรือสารอื่นๆ ที่คลายกัน อาจทําใหเกิดการระเบิด
อยาถอดชิน้ สวน, ซอมแซม หรือดัดแปลงเครือ่ งดวยตนเอง
จากแหลงเดียวกัน
• เพราะอาจกอใหเกิดความรอนสูงเกินไป และเสี่ยง • ไมเชนนั้นอาจเกิดไฟไหม หรือการทํางานที่ผิดปกติซึ่ง
อาจนําไปสูการบาดเจ็บ
เกิดไฟไหม
ดึ
ง
ปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ กอนเปลี่ยนหลอดไฟภายใน
ตองใหปลั๊กไฟอยูหางออกจากดานหลังของตูเย็น
ตู
เ

ย็
น
• ปลั๊กไฟที่ชํารุดเสียหายอาจทําใหเกิดไฟไหมเนื่องจาก
•
ไม
เชนนั้น อาจมีความเสี่ยงจากไฟฟาช็อต
ความรอนสูงเกินไป
•
เฉพาะเจ
าหนาที่จากศูนยบริการชารปเทานั้นทีจะสามารถ
หามฉีดสเปรยนํ้าโดยตรงเขาไปภายในหรือภายนอก
ดํ
า
เนิ
น
การเปลี
่ยนสายไฟและดําเนินการซอมแซมอื่นๆ
ตูเย็น
การติ
ด
ตั
ง
้
และการซ
อมแซมที่ไมเหมาะสมอาจทําใหผู ใช
• เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม หรือไฟฟาช็อต
มี
ค
วามเสี
ย
่
งสู
ง
หามฉีดสเปรยนํ้าโดยตรงเขาไปภายในหรือภายนอก
โปรดแนใจวาไดตอสายดินใหกับตูเย็นเปนที่เรียบรอย
ตูเย็น
• ไมเชนนั้นอาจทําใหวัสดุเกิดความเสียหาย และไฟฟาช็อต
• เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด หรือไฟไหม
หามงอสายไฟมากเกินไป หรือวางของหนักบนสายไฟ หากทานตองการที่จะกําจัดตูเย็น ใหทําการถอดแยกสวน
• เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหม หากสายไฟ ของประตูหรือขอบยางกอนนําเครื่องไปทิ้ง
ไดรบั ความเสียหาย ควรติดตอศูนยบริการชารป เพือ่ ให • วิธีนี้ชวยปองกันไมใหมีเด็กเขาไปติดอยูภายในตูเย็น
เจาหนาทีท่ ี่ดําเนินการเปลี่ยนสายไฟใหมโดยเร็วที่สุด อยาใหมีสิ่งกีดขวางชองระบายอากาศในตูเย็น หรือใน
โครงสรางบิลทอินสําหรับตัวเครื่อง
อยาจับสายไฟขณะมือเปยก
อยาใชอปุ กรณทมี่ กี ลไกหรือวิธกี ารอืน่ ๆ เพือ่ เรงกระบวนการ
• ไมเชนนั้นทานอาจจะโดนไฟฟาช็อตได
ละลายนํ้าแข็ง นอกเหนือจากที่แนะนําโดยผูผลิต
อยาวางภาชนะบรรจุนํ้าไวดานอยูบนตูเย็น
• ถานํ้าหกไปโดนชิ้นสวนไฟฟาใดๆ อาจนําไปสูการเกิด อยาทําใหวงจรทําความเย็นเสียหาย
อยาใชเครื่องใช ไฟฟาที่อยูภายในชองเก็บอาหารของตูเย็น
เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อต
อยาติดตั้งตูเย็นในที่ที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทําให เวนแตวาจะเปนเครื่องใชชนิดที่แนะนําไว โดยผูผลิต
เครื่องเปยกนํ้า
• การหุมฉนวนกันความรอนที่ไมถูกตองของชิ้นสวน
ไฟฟาอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม
คําเตือน

ขอควรระวัง
อยาปลอยใหเด็กสัมผัสหรือเลนกับแผงควบคุม
ที่ดานหนาของเครื่อง
อยาเก็บอาหารในตูเย็นมากเกินไป
• ไมอนุญาตใหเด็กเลนกับเครื่องนี้
• เมื่อทานเปดประตู อาหารอาจจะหลนลงมา และ
• อยายืนหรือพิงบนฐานเครื่อง, ชิ้นสวนที่สามารถ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายของ
ดึงออกได, ประตู และอื่นๆ
อาหาร
• การซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง ควรจะดําเนิน
อยาวางขวด หรือภาชนะที่เปนแกวทุกประเภท
การโดยชางที่ชํานาญ
ในตูเย็น
การซอมแซมอยางไมถูกตองโดยบุคคลที่ไมเหมาะสม
• ภาชนะอาจแตก จนกอใหเกิดการบาดเจ็บได
อาจเปนสาเหตุของอันตรายที่มีผลกระทบตอเนื่อง
หากเตาเสียบทีผ่ นังหลวม หามใชในการเสียบปลัก๊ ไฟ ที่รุนแรงตอผู ใชงาน
ของตูเย็น
• อยาใสกอนนํ้าแข็ง หรือนํ้าแข็งที่เพิ่งออกมาจาก
• ไมเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือไฟไหมได
ชองแชแข็งเขาไปในปาก
อยาถอดสายไฟโดยการดึงสาย
(อุณหภูมิตํ่าอาจทําใหเกิด "การเผาไหมเย็น")
• เพราะจะทําใหสายทองแดงขาด และทําใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจร
สารทําความเย็นที่ใช ในตูเย็นและกาซในวัสดุฉนวน
อยาเก็บสิ่งของไวดานบนเครื่อง
กันความรอนจําเปนตองมีขั้นตอนการกําจัดพิเศษ
• เมือ่ ทานเปดหรือปดประตู วัตถุนนั้ อาจจะหลนลงมา ตรวจสอบใหแนใจไมมีทอที่ดานหลังเครื่องที่ไดรับ
และทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายของวัตถุ ความเสียหายกอนที่จะกําจัดตัวเครื่อง
อยาเก็บผลิตภัณฑยา วัตถุทางวิทยาศาสตร หรือ
ผลิตภัณฑที่ไวตออุณหภูมิในตูเย็น
การกําจัดผลิตภัณฑนี้อยางถูกวิธี
• ผลิตภัณฑที่ตองควบคุมอุณหภูมิอยางเครงครัดตอง
ไมนําไปเก็บไว ในตูเย็น
สัญลักษณนี้แสดงถึงวาผลิตภัณฑนี้ไมควรนําไปกําจัด
อยาปลอยใหเด็กหอยโหนที่ประตูตูเย็น
รวมกับขยะมูลฝอยตามบานเรือนในพื้นที่ของสหภาพยุโรป
อยาสัมผัสภาชนะใดๆ และอาหารในชองแชแข็ง เพื่อเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
ขณะมือเปยก
หรือสุขภาพของมนุษยจากการกําจัดขยะอยางไมถูกวิธี
• เพราะอาจทําใหเกิดบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด ควรทําการรีไซเคิลดวยความรับผิดชอบเพื่อสงเสริมการ
เช็ดทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่ขาปลั๊กไฟอยูเสมอ ใชทรัพยากรที่นํามาใชเปนวัตถุดิบไดอยางยั่งยืน เมื่อ
• ไมเชนนั้น อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม
ตองการสงคืนอุปกรณที่ทานไมใชงานแลว ควรเลือกใช
อยาสอดมือของทานลงในพื้นที่ดานลางของเครื่อง ระบบการสงคืนและการรวบรวมขยะรีไซเคิล หรือติดตอ
• ขอบแหลมคมใดๆ ทีอ่ ยูข า งใตอาจทําใหไดรบั บาดเจ็บ ตัวแทนจําหนายที่ทานซื้อผลิตภัณฑดังกลาว เนื่องจาก
หลังจากที่ถอดปลั๊กตูเย็น โปรดรอเวลาอยางนอย เปนระบบที่สามารถดําเนินการรีไซเคิลผลิตภัณฑเหลานี้
5 นาทีกอนที่จะเสียบอีกครั้งเขากับเตาเสียบบนผนัง ไดอยางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
• การทํางานที่ผิดปกติของตูเย็นอาจทําใหเกิดความ
เสียหายของวัสดุ
ถาเครื่องไมไดถูกนํามาใชเปนระยะเวลานาน
ควรถอดปลั๊กไฟออก
• การเสื่อมสภาพในฉนวนกันความรอนอาจทําใหเกิด
ไฟไหม
ขอควรระวัง

1. ชื่อเรียกสวนตางๆ ของตัวเครื่อง

ประตูชองแชแข็ง
ถาดทํานํ้าแข็ง
ชองแชแข็ง
ถาดรองหยดนํ้า
ชั้นวางของแบบถอดได
ชั้นกระจก

ชองแชผักและผลไม
ขาตั้งแบบปรับระดับได
ตะแกรงแชเครื่องดื่ม
สวิตชควบคุมอุณหภูมิ
รองมือจับประตูตูเย็น

หมายเหตุ: ภาพประกอบนี้เปนเพียงแบบรางของตัวเครื่องเทานั้น ซึ่งอาจมีความแตกตางไปจากผลิตภัณฑจริง

2. คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
การระบายอากาศที่ดี

พื้นที่ติดตั้งตูเย็นจะตองมีการระบายอากาศที่ดีรอบๆ ตัวเครื่องเพื่อการระบายความรอนจากตัวเครื่อง
การทําความเย็น และการประหยัดไฟ
เพื่อใหมีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเหลานี้ จะตองมีการเวนพื้นที่รอบๆ ตูเย็นอยางเหมาะสม คือ
เวนพื้นที่ดานหลังตูเย็นอยางนอย 100 มม. จากผนังหอง และทางดานขางซายขวาอยางนอย 200 มม.
และทางดานบนของตัวเครื่องอยางนอย 300 มม. และการเวนพื้นที่วางนี้ตองเผื่อไวสําหรับการเปดประตู
ตูเย็นไดกวางถึง 160 องศา

กระแสไฟฟา

ตูเ ย็นรุน นีร้ องรับการใชกระแสไฟฟา AC Single phase (โปรดดูฉลากแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับกระแสไฟฟา)
หากมีความไมเสถียรของกระแสไฟฟาที่มีใหบริการในประเทศของทาน ควรเลือกใชอุปกรณควบคุม
แรงดันไฟฟา AC อัตโนมัติกับตูเย็น
นอกจากนี้ ตูเย็นจะตองใชเตาเสียบปลั๊กไฟแยกออกจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ และจะตองเปนปลั๊ก
ที่มีการตอสายดินไวเปนที่เรียบรอย

สายไฟ

สายไฟของตูเ ย็นหามตอขยายความยาว หรือพันเปนวงระหวางการใชงาน นอกจากนี้ ยังหามไมใหสายไฟพาด
ทางดานหลังตูเ ย็น ซึง่ เปนพืน้ ทีท่ มี่ กั มีความรอนสูง หากสายไฟสัมผัสพืน้ ทีด่ งั กลาวนี้ อาจทําใหฉนวน
ไมทาํ งาน หรือทําใหเกิดปญหาไฟรัว่
หามใชปลัก๊ พวงสําหรับเสียบปลัก๊ ตูเ ย็น
ทานจะตองติดตัง้ ตูเ ย็นในลักษณะทีง่ า ยตอการเสียบหรือถอดปลัก๊ ไฟ
คําเตือน
หากสายไฟชํารุดเสียหาย จะตองติดตอใหเจาหนาทีจ่ ากศูนยบริการหรือชางไฟทีม่ คี วามชํานาญ ดําเนินการ
เปลีย่ นสายไฟใหกบั ทาน เพือ่ ปองกันการเกิดอันตราย

การปองกันจากความชื้น

หลีกเลีย่ งการวางตูเ ย็นในสถานทีท่ มี่ คี วามชืน้ สูงเพือ่ ปองกันไมใหเกิดสนิมตามสวนประกอบทีเ่ ปนโลหะ นอกจากนี้
หามฉีดสเปรยนาํ้ ไปทีต่ วั เครือ่ งโดยตรง ไมเชนนัน้ อาจทําใหฉนวนกันไฟไมทาํ งาน และเกิดไฟรัว่ ได

การปองกันจากความรอน

ตูเ ย็นจะตองอยูห า งจากแหลงของความรอน หรือแสงแดดสองโดยตรง

การติดตั้งอยางมั่นคง

พืน้ ทีท่ ตี่ ดิ ตัง้ ตูเ ย็นจะตองเปนพืน้ ทีเ่ รียบและมัน่ คง ไมวางบนวัสดุทอี่ อ นนุม เชน โฟมพลาสติก หรืออืน่ ๆ
หากตูเ ย็นไมอยูในแนวระนาบบนพืน้ ใหทา นปรับความยาวของขาตัง้ ใหเหมาะสม ไมวางตูเ ย็นทีใ่ กลกบั วัตถุ
ทีอ่ าจจะเกิดเสียงสะทอน

ติดตั้งใหหางจากวัตถุอันตราย

หามติดตัง้ ตูเ ย็นใกลกบั วัตถุประเภทสารระเหย หรือสารทีต่ ดิ ไฟไดงา ย เชน แกส, นํา้ มันเบนซิน, แอลกอฮอล,
แลกเกอร และนํา้ มันกลวย หรืออืน่ ๆ วัตถุดงั กลาวนีไ้ มสามารถเก็บในตูเ ย็นได

การเคลื่อนยายตูเย็น

เมือ่ ทําการซอมแซม หรือเคลือ่ นยายตูเ ย็น หามจับตูเ ย็นใหอยูในแนวนอนหรือเอียงทํามุมมากกวา 45 องศา หรือ
ควํา่ หนาลง

3. การใชงานตูเย็น
การควบคุมอุณหภูมิ

• ครั้งแรกที่ทานเปดเครื่อง ใหทานตั้งคาสวิตชควบคุมอุณหภูมิไปยังตําแหนง “max”
• การตั้งคาสําหรับการควบคุมอุณหภูมิ ประกอบดวย “min, med, max” หลังจากผานไป 20 นาที
ใหทานปรับการตั้งคาอุณหภูมิไปที่ “med” การตั้งคา “med” เหมาะสําหรับการใชงานในครัวเรือน
และที่ทํางาน

หมายเหตุ:
หากไมไดเสียบปลั๊ก, ไฟดับ หรือปดเครื่อง ทานจะตองรอสักครู 3 ถึง 5 นาที
กอนรีสตารทเครื่อง หากทานเปดครื่องกอนครบตามเวลาที่แนะนํา ตูเย็นจะไม
สามารถเริ่มการทํางานได
ทานควรติดตั้งตูเย็นในบริเวณที่เย็นสุดภายในหอง เพื่อลดการใชไฟฟาใหกับตูเย็น
ได และหากวางตูเย็นไว ในบริเวณที่รอนมาก อาจทําใหตูเย็นไมสามารถทําความ
เย็นไดตามอุณหภูมิที่กําหนด
หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิไปยังตําแหนง “OFF” เพื่อหยุดรอบการทําความเย็น
แตไมไดเปนการปดการทํางานของตูเย็น

MIN.
OFF

4. การสลับดานเปดตูเย็น
ตูเย็นรุนนี้สามารถเปดประตูไดจากทั้งทางดานซาย หรือดานขวา สําหรับตูเย็นเครื่องใหมจะไดรับการติดตั้ง
ประตูใหเปดจากทางดานซาย
หากทานตองการสลับดานเปดประตู ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
หมายเหตุ: ชิ้นสวนทั้งหมดที่ถอดออกจะตองเก็บไวเพื่อใชสําหรับการติดตั้งประตูใหม
1. ถอดฝาครอบบานพับประตู (7)
2. ถอดโบลททั้ง 2 ตัว (6) ที่ยึดกับบานพับดานบนออกมา (5) ซึ่งจะอยูทางดานขวาบนตัวเครื่อง
3. ยกประตูและวางลงบนพื้นที่มีผารองอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันพื้นผิวจากรอยขีดขวน
4. ถอดจุกปด (9) และยายปลั๊กไปที่รูเปดโลงที่อยูทางดานขวาของตูเย็น ตองแนใจวาทานไดกดจุกลงในรู
จนสุดทาง
5. ถอดสกรูทั้ง 2 ตัว (1) ที่ยึดบานพับอันลาง (2) ซึ่งอยูทางดานขวาของตัวเครื่อง
6. ถอดขาตั้งดานหนาที่สามารถปรับระดับไดออกมากอน (4) และยายขาตั้งนี้ไปไวทางดานขวาตามที่ปรากฏ
ในรูปดานลาง
7. ติดตัง้ ประตูทตี่ าํ แหนงใหม โดยหมุดทีป่ ระตูจะตองเขาไปอยูในชองเสียบตรงขอบดานลาง (มีลกั ษณะเปนรู)
8. ยึดบานพับดานบน (5) ทีเ่ พิง่ ถอดออกในขัน้ ตอนที่ 3 ไวทางดานซายของตูเ ย็น ดูใหแนใจวาหมุดไดสอดเขาไป
ในชองเสียบตรงขอบดานลาง (มีลักษณะเปนรู)
9. ยึดบานพับดานซายลางพอหลวมๆ (2) และอยาเพิง่ ขันโบลทแนนจนกวาประตูจะถูกปดในตําแหนงทีถ่ กู ตอง
10. เสียบจุกปด (9) บนรูที่ยังคงเปดโลงอยูใหเรียบรอย (ที่อยูทางดานขวา)
11. ใสฝาครอบของบานพับดานบนเขาที่ตามเดิม (7)

สกรู
บานพับดานลาง
ขาตั้งดานลางแบบปรับระดับได
ขาตั้งหนาแบบปรับระดับได
บานพับดานบน
โบลท
ฝาครอบบานพับประตูดานบน
แกนยึด
จุกปด

5. การดูแลรักษา
• ควรทําความสะอาดและบํารุงรักษาตูเย็นเดือนละครั้ง
• กอนทีจ่ ะเริ่มการดูแลรักษาตูเย็น จะตองถอดปลั๊กไฟจากเตาเสียบใหเรียบรอยเปนอันดับแรก
• เช็ดทําความสะอาดบริเวณดานใน และดานนอกของตูเย็นสวนตางๆ ดวยผาชุบนํ้าเปลา
หากมีคราบสกปรกมากสามารถเช็ดดวยผาชุบนํ้ายาที่มีความออนโยน ตามดวยผาชุบนํ้าเปลา
และเช็ดซํ้าดวยผาแหงอีกที ทานสามารถใชแว็กซเพื่อขัดเคลือบเงาโดยใชคูกับผาสักหลาด
• สําหรับการทําความสะอาด หามใชนํ้ารอน, สารที่เปนตัวทําละลาย, นํ้ามันเบนซิน, แอลกอฮอล,
นํ้ามันกาด, ผงซักฟอก, นํ้ายาทําความสะอาด, นํ้ายาทําความสะอาดอิเล็กทรอนิกส, กรด, ผาเคมี
เปนตน ซึ่งเปนอันตรายยิ่งกวาการฉีดสเปรยนํ้าเปลาไปที่ตูเย็นโดยตรง เพราะจะทําใหเกิดสนิมหรือ
ฉนวนกันไฟฟามีประสิทธิภาพลดลง
• ควรรักษาความสะอาดขอบยางของประตูอยางสมํ่าเสมอ
• หากชิ้นสวนพลาสติกในตูเย็นมีคราบนํ้ามันติดอยูเปนเวลานาน (ทั้งนํ้ามันสัตว หรือนํ้ามันพืช)
อาจทําใหชิ้นสวนดังกลาวเสื่อมสภาพและแตกราวไดงาย ถาดรองหยดนํ้าก็เปนสวนที่ควร
ทําความสะอาดอยูเสมอ ไมเชนนั้นอาจทําใหเกิดกลิ่นไมพึงประสงค

วิธีการเปลี่ยนหลอดไฟ
1. ตําแหนงของหลอดไฟ
2. ถอดสกรูออกตามภาพ
ตัวอยาง

3. เปดประตูตูเย็นเล็ก
4. แยกชิน้ สวนกลอง
Thermostat

5. นําหลอดไฟออกมา

6. ใสอุปกรณตางๆ กลับเขาที่แบบยอนกลับตั้งแตขั้นตอนที่ 5 ถึงขั้นตอนที่ 1

6. วิธีการแกปญหาเบื้องตน
1. เมื่อตูเย็นไมทํางาน
• ตรวจสอบวากระแสไฟฟาขัดของหรือไม
• ตรวจสอบวาไดเสียบปลั๊กไฟแลวหรือไม
• ตรวจสอบวาฟวสขาดหรือไม
2. เมื่อตูเย็นทําความเย็นมากเกินไป
• ทานอาจปรับสวิตชควบคุมอุณหภูมิไวที่ระดับสูงมากเกินไป
• หากทานวางอาหารที่มีความชื้นไว ใตชองปลอยลมเย็นโดยตรง อาจทําใหอาหารแข็งไดงาย
แตไมถือวาเปนการทํางานที่บกพรอง
3. เมื่อตูเย็นทําความเย็นไดนอยกวาปกติ
• อาจแชอาหารมากเกินไป ทําใหไปปดกั้นชองลมเย็นของตูเย็น
• ทานอาจใสอาหารที่รอน หรือใสอาหารจํานวนมากเขาไปในตูเย็น
• อาจปดประตูตูเย็นไมสนิท
• ขอบยางของประตูตูเย็นอาจชํารุด
• ตูเย็นอาจมีการระบายอากาศที่ไมดี
• อาจมีการเวนพื้นที่วางระหวางตูเย็นกับพื้นผิวโดยรอบที่นอยเกินไป ทั้งพื้นผิวทางดานขางและทางดานบน
ของตัวเครื่อง
• อาจมีการปรับสวิตชควบคุมอุณหภูมิไวที่ระดับตํ่าเกินไป
4. เมื่อนํ้าที่ทําละลายไวลนเออภายในตูเย็น หรือลนออกมาบนพื้น
• โปรดตรวจสอบที่ทอระบายนํ้า และสายยางระบายนํ้าวามีการอุดตันหรือไม
• โปรดตรวจสอบวาไดติดตั้งถาดรองนํ้าอยางถูกตองหรือไม
5. เมื่อดานหนาตัวเครื่องเกิดความรอนสูง
• เพื่อปองกันไมใหมีไอนํ้าเกาะตูเย็น ที่ตูเย็นจะมีทอที่ปองกันการควบแนน ซึ่งจะสงผลใหที่ดานหนาของ
ตัวตูเย็นอุนขึ้นขณะเปดใชงาน ซึ่งไมถือเปนการทํางานที่บกพรอง
6. เมื่อเกิดไอนํ้าที่ดานนอกของตัวเครื่อง
• อาจมีการควบแนนที่พื้นผิวดานนอกของตัวเครื่องในเวลาที่อุณหภูมิโดยรอบมีความชื้นสูง เชน ในฤดูฝน
ซึ่งเปนหลักการเดียวกับการที่มีหยดนํ้าเกาะตามแกวนํ้าที่ใสนํ้าเย็น ดังนั้นจึงไมใชลักษณะของการทํางาน
ที่บกพรอง ทานสามารถแกไขโดยการเช็ดหยดนํ้าที่ตัวเครื่องใหแหงได
7. เมื่อทานไดยินเสียงเหมือนนํ้าไหล
• เสียงคลายนํ้าไหลจะเปนเสียงของสารทําความเย็นที่กําลังไหลเวียน ไมถือเปนการทํางานที่บกพรอง
8. เมื่อแผงที่ดานขางของตัวเครื่องเกิดความรอน
• แผงดานขางของตูเ ย็นจะรอนมากขึน้ เมือ่ มีการเปด-ปดประตูบอ ยๆ, เมือ่ เพิง่ เริม่ ใชงานเครือ่ ง และเมือ่ ใชงาน
เครื่องในชวงหนารอนที่อุณหภูมิภายนอกตูเย็นคอนขางสูง ในกรณีเชนนี้ หามสัมผัสที่แผงดานขางตัวเครื่อง
ซึ่งเปนลักษณะของการระบายความรอนออกมาจากตัวเครื่อง และไมถือเปนการทํางานที่บกพรอง

ขอมูลจําเพาะ
รุน

SJ-MB9-WH

การจัดประเภทของสภาพอากาศ

T

การจัดประเภทของการปองกันไฟฟาช็อต

0I

ปริมาตรความจุ (ลิตร / คิว)*
สารทําความเย็น และ ปริมาณ (กรัม)

99 / 3.5
R600a/23 กรัม

กระแสไฟฟา (โวลท)

220

ความถี่กระแสไฟฟา (เฮิรซ)

50

กําลังสูงสุดของหลอดไฟ

15 วัตต

กําลังไฟฟาเขา

60 วัตต

ขนาดของตัวเครื่อง (กวาง X หนา Xสูง) (มิลลิเมตร)

494 X 494 X 845

* จากฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของกฟผ.
หมายเหตุ: ขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอางอิงขอมูลจากแผนแสดงชื่อวงจรที่ดานหลังของตูเย็น

บริษัท ชารป ไทย จํากัด

952 อาคารรามาแลนด ชั้น 12
ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02-638-3500 โทรสาร 02-638-3900
http://www.sharpthai.co.th
ศูนยลูกคาสัมพันธ 02-352-4949
โทรฟรี 1-800-44-4949 (สําหรับโทรศัพทพื้นฐาน)

