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คําเตือน

นอืตเาํค

นอืตเาํค

• 

ตองใหปลั๊กไฟอยูหางออกจากดานหลังของตูเย็น

• 

หามฉีดสเปรยนํ้าโดยตรงเขาไปภายในหรือภายนอก

ตูเย็น

• เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม หรือไฟฟาช็อต

หามฉีดสเปรยนํ้าโดยตรงเขาไปภายในหรือภายนอก

ตูเย็น

• เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด หรือไฟไหม

หามงอสายไฟมากเกินไป หรือวางของหนักบนสายไฟ

• เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายจากไฟไหม หากสายไฟ

 ไดรับความเสียหาย ควรติดตอศูนยบริการชารป เพ�อ

 ใหเจาหนาท่ีท่ีดำเนินการเปล่ียนสายไฟใหมโดยเร็วท่ีสุด

อยาจับสายไฟขณะมือเปยก

• ไมเชนนั้นทานอาจจะโดนไฟฟาช็อตได

อยาวางภาชนะบรรจุนํ้าไวดานอยูบนตูเย็น

• ถานํ้าหกไปโดนชิ้นสวนไฟฟาใดๆ อาจนำไปสูการเกิด

 เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อต

อยาติดตั้งตูเย็นในที่ที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให

เคร�องเปยกนํ้า

• การหุมฉนวนกันความรอนท่ีไมถูกตองของช้ินสวนไฟฟา

 อาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม

เพ�อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บ, ความเสียหายของวัสดุ หรือการใชเคร�องอยางไมถูกวิธีตองแน�ใจ

วาไดสังเกตขอควรระวังเพ�อความปลอดภัยตอไปนี้ (หลังจากอานคูมือการใชงานนี้โปรดเก็บไวในที่ที่ปลอดภัย

เพ�อใชสําหรับการอางอิงในอนาคต) 

อยาลืมสงมอบคูมือนี้ใหกับผูเปนเจาของตูเย็นชารปรุนนี้

แสดงใหเห็นอันตรายที่อาจถึงแกชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส

หามเสียบปลั๊กเคร�องใชไฟฟาหลายเคร�องโดยใช

เตาเสียบจากแหลงเดียวกัน

เพราะอาจกอใหเกิดความรอนสูงเกินไป และเสี่ยง

เกิดไฟไหม

ปลั๊กไฟที่ชำรุดเสียหายอาจทำใหเกิดไฟไหมเน�องจาก

ความรอนสูงเกินไป

อยาเก็บสารไวไฟและสารระเหยไวในตูเย็น

• การจัดเก็บเบนซิน, ทินเนอร, แอลกอฮอล, อีเทอร, 

 กาซ LP หรือสารอ�นๆ ท่ีคลายกัน อาจทำใหเกิดการระเบิด

อยาถอดช้ินสวน, ซอมแซม หรือดัดแปลงเคร�องดวยตนเอง

• ไมเชนนั้นอาจเกิดไฟไหม หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่ง

 อาจนำไปสูการบาดเจ็บ

ดึงปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบ กอนเปล่ียนหลอดไฟภายใน

ตูเย็น

• ไมเชนนั้น อาจมีความเสี่ยงจากไฟฟาช็อต

• เฉพาะเจาหนาท่ีจากศูนยบริการชารปเทาน้ันท่ีจะสามารถ

 ดำเนินการเปล่ียนสายไฟและดำเนินการซอมแซมอ�นๆ

 การติดต้ังและการซอมแซมท่ีไมเหมาะสมอาจทำใหผูใช

 มีความเสี่ยงสูง

โปรดแน�ใจวาไดตอสายดินใหกับตูเย็นเปนที่เรียบรอย

• ไมเชนน้ันอาจทำใหวัสดุเกิดความเสียหาย และไฟฟาช็อต

หากทานตองการที่จะกำจัดตูเย็น ใหทำการถอดแยก

สวนของประตูหรือขอบยางกอนนำเคร�องไปทิ้ง

• วิธีนี้ชวยปองกันไมใหมีเด็กเขาไปติดอยูภายในตูเย็น

อยาใหมีส่ิงกีดขวางชองระบายอากาศในตูเย็น หรือใน

โครงสรางบิลทอินสำหรับตัวเคร�อง

อยาใชอุปกรณที่มีกลไกหรือวิธีการอ�นๆ เพ�อเรง

กระบวนการละลายน้ําแข็ง นอกเหนือจากท่ีแนะนำโดย

ผูผลิตอยาทำใหวงจรทำความเย็นเสียหาย

อยาใชเคร�องใชไฟฟาที่อยูภายในชองเก็บอาหารของ

ตูเย็นเวนแตวาจะเปนเคร�องใชชนิดท่ีแนะนำไวโดยผูผลิต



ขอควรระวัง
ขอควรระวัง

อยาเก็บอาหารในตูเย็นมากเกินไป

• เมื่อทานเปดประตู อาหารอาจจะหลนลงมา และ

 อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายของ

 อาหาร

อยาวางขวด หรือภาชนะที่เปนแกวทุกประเภท

ในตูเย็น

• ภาชนะอาจแตก จนกอใหเกิดการบาดเจ็บได

หากเตาเสยีบทีผ่นงัหลวม หามใชในการเสยีบปลัก๊ไฟ

ของตูเย็น

• ไมเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือไฟไหมได

อยาถอดสายไฟโดยการดึงสาย

• เพราะจะทาํใหสายทองแดงขาด และทาํใหเกดิไฟฟา

 ลัดวงจร

อยาเก็บสิ่งของไวดานบนเครื่อง

• เมือ่ทานเปดหรอืปดประต ูวตัถนุัน้อาจจะหลนลงมา

 และทาํใหเกดิการบาดเจบ็หรอืความเสยีหายของวตัถุ

อยาเก็บผลิตภัณฑยา วัตถุทางวิทยาศาสตร หรือ

ผลิตภัณฑที่ไวตออุณหภูมิในตูเย็น

• ผลิตภัณฑที่ตองควบคุมอุณหภูมิอยางเครงครัดตอง

 ไมนําไปเก็บไว ในตูเย็น

อยาปลอยใหเด็กหอยโหนที่ประตูตูเย็น

อยาสมัผสัภาชนะใดๆ และอาหารในชองแชแขง็

ขณะมือเปยก

• เพราะอาจทาํใหเกดิบาดแผลจากการถกูความเยน็จดั

เช็ดทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่ขาปลั๊กไฟอยูเสมอ

• ไมเชนนั้น อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม

อยาสอดมือของทานลงในพื้นที่ดานลางของเครื่อง

• ขอบแหลมคมใดๆ ทีอ่ยูขางใตอาจทาํใหไดรบับาดเจบ็

หลังจากที่ถอดปลั๊กตูเย็น โปรดรอเวลาอยางนอย 

5 นาทีกอนที่จะเสียบอีกครั้งเขากับเตาเสียบบนผนัง

• การทํางานที่ผิดปกติของตูเย็นอาจทําใหเกิดความ

 เสียหายของวัสดุ

ถาเครื่องไมไดถูกนํามาใชเปนระยะเวลานาน 

ควรถอดปลั๊กไฟออก

• การเสื่อมสภาพในฉนวนกันความรอนอาจทําใหเกิด

 ไฟไหม

อยาปลอยใหเด็กสัมผัสหรือเลนกับแผงควบคุม

ที่ดานหนาของเครื่อง

• ไมอนุญาตใหเด็กเลนกับเครื่องนี้

• อยายืนหรือพิงบนฐานเครื่อง, ชิ้นสวนที่สามารถ

 ดึงออกได, ประตู และอื่นๆ

• การซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง ควรจะดําเนิน

 การโดยชางที่ชํานาญ

 การซอมแซมอยางไมถูกตองโดยบุคคลที่ไมเหมาะสม

 อาจเปนสาเหตุของอันตรายที่มีผลกระทบตอเนื่อง

 ที่รุนแรงตอผู ใชงาน

• อยาใสกอนนํ้าแข็ง หรือนํ้าแข็งที่เพิ่งออกมาจาก

 ชองแชแข็งเขาไปในปาก

 (อุณหภูมิตํ่าอาจทําใหเกิด "การเผาไหมเย็น")

สารทําความเย็นที่ใช ในตูเย็นและกาซในวัสดุฉนวน

กันความรอนจําเปนตองมีขั้นตอนการกําจัดพิเศษ

ตรวจสอบใหแนใจไมมีทอที่ดานหลังเครื่องที่ไดรับ

ความเสียหายกอนที่จะกําจัดตัวเครื่อง

การกําจัดผลิตภัณฑนี้อยางถูกวิธี 

สัญลักษณนี้แสดงถึงวาผลิตภัณฑนี้ไมควรนําไปกําจดั

รวมกับขยะมูลฝอยตามบานเรือนในพื้นที่ของสหภาพยุโรป

เพื่อเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม

หรือสุขภาพของมนุษยจากการกําจัดขยะอยางไมถูกวิธี

ควรทําการรีไซเคิลดวยความรับผิดชอบเพื่อสงเสริมการ

ใชทรัพยากรที่นํามาใชเปนวัตถุดิบไดอยางยั่งยืน เมื่อ

ตองการสงคืนอุปกรณที่ทานไมใชงานแลว ควรเลือกใช

ระบบการสงคืนและการรวบรวมขยะรีไซเคิล หรือติดตอ

ตัวแทนจําหนายที่ทานซื้อผลิตภัณฑดังกลาว เนื่องจาก

เปนระบบที่สามารถดําเนินการรีไซเคิลผลิตภัณฑเหลานี้

ไดอยางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม



1. ชื่อเรียกสวนตางๆ ของตัวเครื่อง

ถาดทํานํ้าแข็ง

สวิตชควบคุมอุณหภูมิ 

ถาดรองหยดนํ้า 

ชั้นวางของแบบถอดได 

ชองแชแข็ง 

ตะแกรงใสอาหารที่ทําจากนม

ตะแกรงแชเครื่องดื่ม

ขาตั้งแบบปรับระดับได 

หมายเหตุ: ภาพประกอบนี้เปนเพียงแบบรางของตัวเครื่องเทานั้น ซึ่งอาจมีความแตกตางไปจากผลิตภัณฑจริง 



2. คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ

พื้นที่ติดตั้งตูเย็นจะตองมีการระบายอากาศที่ดีรอบๆ ตัวเครื่องเพื่อการระบายความรอนจากตัวเครื่อง

การทําความเย็น และการประหยัดไฟ เพื่อใหมีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเหลานี้ จะตองมีการ

เวนพื้นที่รอบๆ ตูเย็นอยางเหมาะสม คือ เวนพื้นที่ดานหลังตูเย็นอยางนอย 100 มม. จากผนังหอง 

และดานขางซายขวาอยางนอย 200 มม. และทางดานบนของตัวเครื่องอยางนอย 300 มม. และ

การเวนพื้นที่วางนี้ตองเผื่อไวสําหรับการเปดประตูตูเย็นไดกวางถึง 160 องศา 

การระบายอากาศที่ดี

ตูเยน็รุนนีร้องรบัการใชกระแสไฟฟา AC Single phase (โปรดดฉูลากแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบักระแสไฟฟา) 

หากมีความไมเสถียรของกระแสไฟฟาที่มีใหบริการในประเทศของทาน ควรเลือกใชอุปกรณควบคุมแรงดัน

ไฟฟา AC อัตโนมัติกับตูเย็น 

นอกจากนี้ ตูเย็นจะตองใชเตาเสียบปลั๊กไฟแยกออกจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ และจะตองเปนปลั๊ก

ที่มีการตอสายดินไวเปนที่เรียบรอย

กระแสไฟฟา

สายไฟของตูเยน็หามตอขยายความยาว หรอืพนัเปนวงระหวางการใชงาน นอกจากนี ้ยงัหามไมใหสายไฟพาด

ผานทางดานหลงัของตูเยน็ ซึง่เปนพืน้ทีท่ีม่กัมคีวามรอนสงู หากสายไฟสมัผสักบัพืน้ทีด่งักลาวนี ้อาจทาํใหฉนวน

ไมทาํงาน หรอืทาํใหเกดิปญหาไฟรัว่ และหามใชปลัก๊พวงสาํหรบัเสยีบปลัก๊ตูเยน็ 

สายไฟ

ทานจะตองตดิตัง้ตูเยน็ในลกัษณะทีง่ายตอการเสยีบหรอืถอดปลัก๊ไฟ

คําเตือน 

  หากสายไฟชาํรดุเสยีหาย จะตองตดิตอใหเจาหนาทีจ่ากศนูยบรกิารหรอืชางไฟทีม่คีวามชาํนาญ ดาํเนนิการเปลีย่น

  สายไฟใหกับทาน เพื่อปองกันการเกิดอันตราย

หลกีเลีย่งการวางตูเยน็ในสถานทีท่ีม่คีวามชืน้สงูเพือ่ปองกนัไมใหเกดิสนมิตามสวนประกอบทีเ่ปนโลหะ นอกจากนี ้

หามฉดีสเปรยนํา้ไปทีต่วัเครือ่งโดยตรง ไมเชนนัน้ อาจทาํใหฉนวนกนัไฟไมทาํงาน และเกดิไฟรัว่ได

การปองกันจากความชื้น 

ตูเยน็จะตองอยูหางจากแหลงของความรอน หรอืแสงแดดสองโดยตรง 

การปองกันจากความรอน

พืน้ทีท่ีต่ดิตัง้ตูเยน็จะตองเปนพืน้ทีเ่รยีบและมัน่คง ไมวางบนวสัดทุีอ่อนนุม เชน โฟมพลาสตกิ หรอือืน่ๆ 

หากตูเยน็ไมอยูในแนวระนาบบนพืน้ ใหทานปรบัความยาวของขาตัง้ใหเหมาะสม ไมวางตูเยน็ทีใ่กลกบัวตัถุ

ทีอ่าจจะเกดิเสยีงสะทอน

การติดตั้งอยางมั่นคง

หามตดิตัง้ตูเยน็ใกลกบัวตัถปุระเภทสารระเหย หรอืสารทีต่ดิไฟไดงาย เชน แกส, นํา้มนัเบนซนิ, แอลกอฮอล, 

แลกเกอร และนํา้มนักลวย หรอือืน่ๆ วตัถดุงักลาวขางตนไมสามารถเกบ็ในตูเยน็ได

ติดตั้งใหหางจากวัตถุอันตราย

เมือ่ทาํการซอมแซม หรอืเคลือ่นยายตูเยน็ หามจบัตูเยน็ใหอยูในแนวนอนหรอืเอยีงทาํมมุมากกวา 45 องศา หรอื

ควํา่หนาลง

การเคลื่อนยายตูเย็น
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• ครั้งแรกที่ทานเปดเคร�อง ใหทานตั้งคาสวิตชควบคุมอุณหภูมิไปยังตําแหน�ง “max”

การตั้งคาสําหรับการควบคุมอุณหภูมิ ประกอบดวย “min, med, max” หลังจากผานไป

20 นาที ใหทานปรับการตั้งคาอุณหภูมิไปที่ “med” การตั้งคา ”med” เหมาะสําหรับ

ทั้งการใชงานในครัวเรือน และที่ทํางาน 

ิมูภหณุอมุคบวคราก

หากไมไดเสียบปลั๊ก, ไฟดับ, หรือปดเคร�อง ทานจะตองรอสักครู 3 ถึง 5 นาที กอนรีสตารทเคร�อง

หากทานเปดเคร�องกอนครบตามเวลาที่แนะนํา ตูเย็นจะไมสามารถเริ่มการทํางานได

ทานควรติดตั้งตูเย็นในบริเวณที่เย็นที่สุดภายในหอง เพ�อลดการใชไฟฟาใหกับตูเย็นได และหากวาง

ตูเย็นไวในบริเวณที่รอนมาก อาจทําใหตูเย็นไมสามารถทําความเย็นไดตามอุณหภูมิที่กําหนด

หากทานตั้งคาสวิตซควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน�ง "MIN" ความเย็นจะลดลงเสมือนหยุดการทำงาน

:ุตหเยามห



4. การสลับดานเปดตูเย็น 

ตูเยน็รุนนีส้ามารถเปดประตไูดจากทัง้ทางดานซาย หรอืดานขวา สาํหรบัตูเยน็เครือ่งใหมจะไดรบัการตดิตัง้

ประตูใหเปดจากทางดานซาย

ทานสามารถเปลี่ยนดานที่ของการเปดประตูไดตามตองการ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

หมายเหตุ: ชิ้นสวนทั้งหมดที่ถอดออกจะตองเก็บไวเพื่อใชสําหรับการติดตั้งประตูใหม

• ถอดฝาครอบบานพับดานบน (1)

• ใชวัตถุปลายแหลมคม แงะปุมจุกปดออกมา (5)

• ถอดสกรูหัวแฉกออกมาทั้ง 2 ตัว (2) ที่ยึดกับบานพับดานบน (3) ซึ่งจะอยูทางดานขวาบนตัวเครื่อง

• ยกประตูและวางลงบนพื้นที่มีผารองอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันพื้นผิวจากรอยขีดขวน

• ถอดปลั๊ก (9) และยายปลั๊กไปที่รูที่เปดโลงไวทางดานขวาตองแนใจวาทานไดกดปุมลงในรูจนสุดทาง

• ถอดโบลททั้ง 2 ตัว (7) ที่ยึดบานพับอันลาง (4) ซึ่งอยูทางดานขวาของตัวเครื่อง

• ถอดขาตั้งดานหนาที่สามารถปรับระดับไดออกมากอน (9) และยายขาตั้งนี้ไปไวทางดานขวา 

 ตามที่ปรากฏในรูปดานลาง

• ตดิตัง้ประตทูีต่าํแหนงใหม โดยหมดุทีป่ระตจูะตองเขาไปอยูในชองเสยีบตรงขอบดานลาง (มลีกัษณะเปนร)ู

• ยึดบานพับดานบน (3) ที่เพิ่งถอดออกในขั้นตอนที่ 3 ไวทางดานซาย

• ดูใหแนใจวาหมุดไดสอดเขาไปในชองเสียบตรงขอบดานลาง (มีลักษณะเปนรู)

• ยึดบานพับดานซายลางพอหลวมๆ (4) และอยาเพิ่งขันโบลทแนนจนกวาประตูจะถูกปดในตําแหนง

 ที่ถูกตอง

• เสียบจุกปด (5) บนรูที่ยังคงเปดโลงอยูใหเรียบรอย (ที่อยูทางดานขวา)

• ใสฝาครอบของบานพับดานบนเขาที่ตามเดิม (1)

ฝาครอบบานพับประตู

สกรูบานพับประตู

บานพับประตูดานบน

บานพับประตูดานลาง

จุกปด

ขาตั้งตัวสั้น

โบลทของบานพับประตู

ขาตั้งดานหนาแบบปรับระดับได

จุกบานพับ (กรอบประตู)



5. การดูแลรักษา

• ควรทําความสะอาดและบํารุงรักษาตูเย็นเดือนละครั้ง

• กอนที่จะเริ่มการดูแลรักษาตูเย็น จะตองถอดปลั๊กไฟจากเตาเสียบใหเรียบรอยเปนอันดับแรก

• เช็ดทําความสะอาดที่บริเวณดานใน และดานนอกของตูเย็นและสวนตางๆ ดวยผาชุบนํ้าเปลา 

 หากมีคราบสกปรกมาก สามารถเช็ดดวยผาชุบนํ้ายาที่มีความออนโยน 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 



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 

• แผงดานขางของตูเยน็จะรอนมากขึน้เมือ่มกีารเปด-ปดประตบูอยๆ, เมือ่เพิม่เริม่ใชงานเครือ่ง และเมือ่ใชงาน

 เครื่องในชวงหนารอนที่อุณหภูมิภายนอกตูเย็นคอนขางสูง ในกรณีเชนนี้ หามสัมผัสที่แผงดานขางตัวเครื่อง 

 ซึ่งเปนลักษณะของการระบายความรอนออกมาจากตัวเครื่อง และไมถือเปนการทํางานที่บกพรอง
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ศากาอพาภสงอขทภเะรปดัจราก T

 ตอ็ชาฟฟไนักงอปรากงอขทภเะรปดัจราก

)มัรก( ณามิรป ะลแ น็ยเมาวคาํทราส มัรก 91/a006R

 )ทลวโ( าฟฟไสแะรก 220 

)ซริฮเ( าฟฟไสแะรกีถมาวค 50

)ตตัว( าขเาฟฟไงัลาํก 75

 )งูส x านห x งาวก( งอืรคเวัตงอขดานข

)รตมเิลลิม(

440 x 470 x 510 

)รติล( ราหาอบ็กเดัจรากนใุจมาวค 42
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