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This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety. Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the appliance.
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concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety. Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the appliance.
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Controlling The Temperature

Door Alarm

Refrigerator Features



ECO Mode

Holiday Mode
Quick Freeze Mode

Use the Drink Chill Mode for chilling drinks in the freezer, 
sounding an alarm after 20minutes (default) to remind 
you to remove the bottles. Press the “Modes” button to 
select drinks chill mode. “CHILL” icon will illuminate. The 
numerical display will change to “20min”

The minimum time adjustment is 5 minutes and  
maximum time is 30 minutes.
Adjust the timer by using arrow button “<” and “>”.   
Each button touch will add or decrease 5 minutes 
to the chill time. 

Suggested chilling times:
• 10 minutes for cans of drink
• 20 minutes for bottles of wine
• 30 minutes for bottles of soft drink

Note: When drinks chill alarm is activated, all other functions 
are locked out

Drink Chill Mode
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PERINGATAN

PERINGATAN
Jangan gunakan air panas, pelarut, pembersih dapur
komersial, pembersih aerosol, bahan poles logam, 
pembersih tajam atau kasar, atau ampelas untuk 
membersihkan lemari es ini karena akan merusaknya. 
Ada banyak produk pembersih yang tersedia secara 
komersial dan deterjen yang mengandung pelarut
yang merusak lemari es Anda. Saat membersihkan,
hanya gunakan kain lembut dan air sabun hangat-
hangat kuku.

Membersihkan Lemari Es Anda

Memasang Lemari Es Baru Anda
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Perincian fitur lemari es (bilamana terpasang):

     1 Pintu

   2 Pengatur Suhu Lemari Es

   3 Pegangan Pintu

   4 Pembuat ice twist & serve

   5 Penutup Penghilang Bau

   6 Rak Freezer

   7 Rak Pintu Tengah

   8 Mid Door Bin

   9 Rak

  10 Multialiran

  11 Lampu Lemari Es

  12 Penghilang Bau

13 Laci sayur

14 Kaki

15 Pengatur Geser Kelembapan

16 Ventilasi Pendingin Samping

17 Wadah Botol

18 Penjepit Kantong

19 Rel Pintu Geser 

20 Wadah Telur

21 Alarm Pintu

22 Wadah di Pintu

23 Karet Pintu



Controlling the Temperature
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Refrigerator Features

Perincian fitur lemari es (bilamana terpasang):    

   1 Pintu

   2 Pengatur Suhu Lemari Es

   3 Pegangan Pintu

   4 Pembuat ice twist & serve

   5 Penutup Penghilang Bau

   6 Rak Freezer

   7 Rak Pintu Tengah

   8 Wadah Pintu Tengah

   9 Chiller

  10 Rak

     11 Multialiran

     12 Lampu Lemari Es

     13 Penghilang Bau

14 Laci sayur

15 Kaki

16 Pengatur Geser Kelembapan

17 Ventilasi Pendingin Samping

18 Wadah Botol

19 Penjepit Kantong

20 Rel Pintu Geser 

21 Wadah Telur

22 Alarm Pintu

23 Wadah di Pintu

24 Karet Pintu

Freezer Selected Middle Selected Food Selected

Compartment Icon Display

ALARM PINTU



Modus RAMAH LINGKUNGAN

Modus Libur

Ikon “Gembok”
akan muncul

Sentuh dan tahan
tombol “NUTRI”
selama 3 
detik untuk 
mengaktifkan 
kunci
layar

Modus Gembok

Lampu LED

> Wadah penyimpanan di pintu (rak)

Pendingin Samping Aliran Udara Dinamis

Penghilang Bau
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Pemberitahuan Penting
Sebelum menelepon teknisi servis, harap baca petunjuk pengoperasian, buklet servis, serta

syarat dan ketentuan jaminan dengan teliti.

PERMINTAAN SERVIS

PENYELESAIAN MASALAH
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ขอบคุณทีเ่ลือกใช้อีเลคโทรลักซ์!

ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทีเ่ลือกใช้ตูเ้ย็น/ตูแ้ช่แข็ง 
อิีเลคโทรลักซ์ เรามัน่ใจวา่คุณจะไดพ้บกับความสุขจากการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใหมก่อ่นทีคุ่ณจะเริม่ตน้การใช้งาน 
เราขอแนะนำาให้คุณอ่านคูม่ือผูใ้ช้อยา่งละเอียดซึ่งจะมีการ
อธิบายสว่นตา่ง ๆ และการใช้งานตา่ง ๆ ของเคร่ืองใช้ 

เพื่อหลีกเลีย่ง ความเส่ียง, การใช้งานท่ีผิด, หรือความเสียหาย 
ทีไ่มจ่ำาเป็นทีอ่าจเกิดขึ้นไดจ้ากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใหม ่การทีคุ่ณอ่านคูม่ือความปลอดภัยโดยละเอียด
กอ่นเริม่ใช้งานจึงมีความสำาคัญเป็นอยา่งมาก เราแนะนำาให้
คุณ เก็บรักษาคูม่ือผูใ้ช้นีไ้วเ้พื่อการอ้างอิงในอนาคต และ
สง่ตอ่ไปยังเจ้าของคนตอ่ไปในอนาคตอีกดว้ย หลังจากการ
เปิดห่อบรรจุของเครื่องใช้ กรุณาตรวจสอบวา่ไมม่ีความเสีย
หายใดเกิดขึ้น หากมีความไมแ่นใ่จ กรุณาอยา่เพิง่ใช้งาน
เครื่องใช้ แลว้ติดตอ่ไปยังศูนยบ์ริการลูกคา้อีเลคโทรลักซ์
ใกลบ้า้น

 คำาเตือน

เคร่ืองใช้น้ีจะตอ้งเสียบเขา้กับเตา้เสียบไฟฟ้า 220-240V เฉพาะ 
50 / 60Hz AC ของตัวเคร่ือง
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เตา้เสียบไฟฟ้ามีการตอ่สายดินอยา่งถูกตอ้ง 
ลงไปยังพ้ืน ปรึกษาช่างไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพถ้าคุณไมมั่น่ใจ
อยา่ใช้สายไฟพว่งหรือปลัก๊อแดปเตอร์
หากสายไฟเสียหายก็จะตอ้งไดรั้บการเปล่ียนใหมโ่ดยผูผ้ลิต 
ตัวแทนบริการ หรือช่างท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา่ เพ่ือหลีกเล่ียง
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้ากอ่นการทำาความสะอาดและ
กอ่นการเปล่ียนหลอดไฟ เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าช็อต 
ไมค่วรทำาการถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยการดึงท่ีสายไฟ 
จับปลัก๊ให้แนน่เสมอและดึงออกตรง ๆ จากเตา้รับ เพ่ือป้องกัน
ไมใ่ห้เกิดความเสียหายแกส่ายไฟ
เลือกสถานท่ีท่ีไมเ่ย็นเกินไปสำาหรับการติดตัง้
อุณหภูมิควรจะสูงกวา่ 10 องศาเซลเซียส
วางเคร่ืองใช้ในท่ีแห้งและหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืนสูง
หรือเปียกช้ืน
อยา่วางเคร่ืองใช้ในท่ีหนาวจัดหรือพ้ืนท่ีท่ีไมมี่การป้องกัน 
เช่น ในโรงจอดรถหรือบนระเบียง
อยา่วางเคร่ืองใช้ให้โดนแสงแดดโดยตรง
อยา่วางเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไวใ้กลเ้ตา, เปลวไฟหรือ
เคร่ืองทำาความร้อน
เม่ือวางตูเ้ย็นในตำาแหนง่ท่ีตอ้งการแลว้ ปลัก๊ของตูเ้ย็นจะตอ้ง
สามารถเขา้ถึงไดง้า่ย

 คำาเตือน
อุปกรณน้ี์ไมไ่ดมี้ไวส้ำาหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมทัง้เด็ก) ท่ีมี
สมรรถภาพทางกายภาพ, ทางประสาทสัมผัส, หรือความสามารถทางจิต
ไมส่มบูรณห์รือขาดประสบการณแ์ละความรู้ พวกเขาเหลา่น้ีตอ้งไดรั้บการ
ดูแลหรือคำาแนะนำาเก่ียวกับการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยผูท่ี้รับผิดชอบความ
ปลอดภัยของพวกเขา เด็กควรไดรั้บการดูแลเพ่ือให้แนใ่จวา่พวกเขาไมไ่ด้
เลน่กับเคร่ืองใช้

อยา่ปลอ่ยให้เด็กเลน่กับตูเ้ย็น
ไมเ่ก็บน้ำาอัดลมในช่องแช่แข็ง
อยา่พยายามท่ีจะซ่อมแซมตูเ้ย็นดว้ยตัวคุณเอง
ไมใ่ช้เคร่ืองทำาความร้อนไฟฟ้า หรือเคร่ืองเป่าลมร้อน เพ่ือ
ละลายน้ำาแข็งในช่องแช่แข็ง เพราะคุณอาจถูกไฟฟ้าช็อต
ห้ามใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายในพ้ืนท่ีเก็บของ

โปรดปฏิบัติตามขอ้แนะนำาเหลา่นี:้

 คำาเตือน
เม่ือตูเ้ย็นของคุณอยูใ่นสถานท่ีตัง้ของมัน ให้หมุนปรับฐานรองลงกับพ้ืน 
เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพ ยกดา้นหนา้ของตูเ้ย็นข้ึนเพ่ือถ่ายเทน้ำาหนักออกจาก
ฐานแตล่ะขา้ง แลว้จากนัน้จึงหมุนฐานรองแตล่ะฐานครัง้ละ ¼ จนกวา่ฐาน
ทัง้ส่ีจะวางแนบสนิทกับพ้ืน หากคุณตอ้งการท่ีจะยา้ยตูเ้ย็น อยา่ลืมหมุนเก็บ
ฐานแตล่ะขา้ง เพ่ือท่ีคุณจะสามารถยา้ยไดอ้ยา่งอิสระ แลว้ทำาตามขัน้ตอน
การปรับฐานอีกครัง้ เม่ือคุณไดว้างตูเ้ย็นลงบนตำาแหนง่ใหมเ่รียบร้อยแลว้

ขาตัง้ท่ีหมุนปรับลง

ภาพดา้นขา้ง

ขอ้มูลการกำาจัดสำาหรับผูใ้ช้

ขอ้แนะนำาเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม

สถานการณใ์นการใช้งาน
เคร่ืองใช้น้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือนำาไปใช้ในครัวเรือนและการใช้งาน 
ท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกัน เช่น
• พ้ืนท่ีห้องครัวพนักงานในร้านคา้, สำานักงาน, และพ้ืนท่ีทำางานอ่ืน ๆ
• ฟาร์มและเพ่ือใช้โดยลูกคา้ในโรงแรม, โมเต็ล, และท่ีพักประเภทอ่ืน ๆ
• ท่ีพักประเภทท่ีมีการบริการอาหารเช้า
• การจัดเล้ียงและการใช้งานท่ีคลา้ยกัน
กรุณาอ่านคูมื่อผูใ้ช้อยา่งละเอียดและเก็บรักษาในท่ีท่ีหาไดง้า่ยสำาหรับ
การอ้างอิงครัง้ตอ่ ๆ ไปภายหลัง
เคร่ืองหมายท่ีคุณเห็นในคูมื่อน้ีมีความหมายดังตอ่ไปน้ี:

ขอ้มูลการกำาจัดสำาหรับผูใ้ช้ บรรจุภัณฑส์ว่นใหญส่ามารถนำากลับมาใช้
ใหมไ่ด ้กรุณากำาจัดบรรจุภัณฑเ์หลา่นัน้
โดยการสง่ตอ่ไปยังหนว่ยงานท่ีดูแลเร่ืองการนำากลับมาใช้ใหมใ่นทอ้ง
ถ่ินของคุณ หรือท้ิงบรรจุภัณฑล์งในถังขยะท่ีเหมาะสม หากคุณตอ้งการ
ท่ีจะกำาจัดเคร่ืองใช้ช้ินน้ี กรุณาติดตอ่หนว่ยงานในทอ้งถ่ิน
และสอบถามวิธีการท่ีถูกตอ้งในการกำาจัด
ผลิตภัณฑน้ี์อยูภ่ายใตข้อบเขตของระเบียบ RoHS

ถ้าภาชนะทนแรงดันท่ีมีคำาวา่ ‘ไวไฟ’ และ/หรือสัญลักษณ์
เปลวไฟขนาดเล็ก อยา่เก็บภาชนะเหลา่นัน้ไวภ้ายในตูเ้ย็น 
ถ้าคุณทำาเช่นนัน้ คุณอาจทำาให้เกิดการระเบิดได้
เมื่อคุณทำาการทิง้ตูเ้ย็นและตูแ้ช่แข็ง ให้ถอดประตูออก
ทุกบาน เด็ก ๆ สามารถหายใจไมอ่อกถ้าพวกเขาติดอยู่
ภายใน ตูเ้ย็นนีม้ีฉนวนกันความร้อนทีม่ีสว่นผสมของ
กา๊ซไวไฟ โปรดหลีกเลีย่งอันตรายทีอ่าจเกิดขึ้นโดยเพิม่
ความระมัดระวังในการทิง้เครื่องใช้นี้

i

i

 คำาเตือน
สัญลักษณน้ี์แสดงขอ้มูลเก่ียวกับความปลอดภัยสว่นบุคคลของคุณ
 

 ขอ้ควรระวัง
สัญลักษณน้ี์แสดงขอ้มูลเก่ียวกับวิธีท่ีจะหลีกเล่ียงการทำาความเสียหาย
ให้แกเ่คร่ืองใช้

        ขอ้แนะนำาและขอ้มูล
สัญลักษณน้ี์แสดงถึงขอ้แนะนำาและขอ้มูลเก่ียวกับการใช้งานของเคร่ือง
 

 ขอ้แนะนำาเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม
สัญลักษณน้ี์แสดงถึงขอ้แนะนำาและขอ้มูลเก่ียวกับการใช้งานเก่ียวกับ
ประโยชนท์างเศรษฐกิจและระบบนิเวศของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าควา

  ความหมายของสัญลักษณ์
       สัญลักษณน้ี์หมายความวา่ไมค่วรทำาเช่นน้ี

          สัญลักษณน้ี์หมายความวา่ให้ทำาอยา่งน้ีเสมอ 

 ขอ้แนะนำาและขอ้มูล
สำาคัญ: ตรวจสอบหาร่องรอยความเสียหายหรือตำาหนิ หากคุณตรวพบวา่
ตูเ้ย็นไดรั้บความเสียหายหรือมีรอยตำาหนิ หากคุณตอ้งการอ้างสิทธ์ิการรับ
ประกันโดยผูผ้ลิตตอ่ความเสียหายหรือตำาหนิท่ีเกิดข้ึน คุณตอ้งทำาการแจ้ง
ภายใน 7 วัน โดยเร่ืองน้ีไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่สิทธิตามกฎหมายของคุณ

ขอ้ควรระวัง
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คำาเตือน สารทำาความเย็น R600a
• เครื่องนีม้ีสารทำาความเย็น R600a ไวไฟ หลีกเลีย่งอันตรายโดยให้ 
 ความระมัดระวังในการติดตัง้, การจัดการ,บริการ, และการกำาจัดเครื่อง 
 ใช้นี ้หากเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณมีสาร R600a ก็จะมีการระบุไวใ้นแผน่ 
 แสดงขอ้มูลภายในตัวเครื่อง

• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ทอ่ของวงจรสารทำาความเย็นไมไ่ดร้ับความ
 เสียหายในระหวา่งการขนสง่และการติดตัง้

• ในกรณีทีม่ีอุบัติเหตุความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ให้เก็บเครื่องใช้ออก 
 จากเปลวไฟและอุปกรณใ์ด ๆ ทีส่ามารถทำาให้เกิดประกายไฟหรือ 
 ประกายไฟฟ้า และเปลวไฟ ระหวา่งการทำางานตามปกติหรือในสภาวะ 
 การทำางานทีผ่ิดปกติ และถอดปลัก๊เครื่องใช้ไฟฟ้าทีจุ่ดจ่ายกระแสไฟฟ้า 
 แลว้ทำาการเรียกใช้บริการผูใ้ห้บริการอยา่งเป็นทางการสำาหรับการ 
 จัดการแกไ้ขและคำาแนะนำา

• การรัว่ไหลของสารทำาความเย็น อาจติดไฟในพื้นทีท่ีเ่กิดการรัว่ไหลได้

• ห้องสำาหรับการติดตัง้เครื่องตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ตารางเมตรตอ่ 8 กรัม  
 ของสารทำาความเย็น ปริมาณและชนิดของสารทำาความเย็นในเครื่อง  
 แสดงไวใ้นแผน่แสดงขอ้มูลภายในตัวเครื่อง

• อยา่สร้างความเสียหายแกว่งจรสารทำาความเย็น

• อยา่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องเก็บรักษาอาหารของเครื่องใช้
 หากไมไ่ดเ้ป็นเครื่องใช้ทีไ่ดร้ับการแนะนำาโดยผูผ้ลิต

•  ดูแลให้ระบบระบายอากาศเปิดโลง่ ในกรณีทีว่างตูเ้ย็นใกลก้ับสิง่อื่น  
 หรือห้ามมีสิง่กีดขวางในกรณีทีม่ีการติดตัง้ตูเ้ย็นแบบบิลตอ์ิน 

•  ห้ามใช้เครื่องมือใด ๆ หรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดย
 ผูผ้ลิตเพื่อเร่งทำาการละลายน้ำาแข็ง

คำาเตือน
• อยา่ใช้เครื่องมือทำาความสะอาดแบบไอน้ำาในการทำาความ
 สะอาดเครื่อง หากชิน้สว่นบางชิน้สัมผัสกับไอน้ำาและหยดน้ำา 
 อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตได้

• อยา่เสียบปลัก๊เครื่องใช้ไฟฟ้าเขา้กับตัวตัง้เวลาทีเ่สียบเชื่อมกับ
 เตา้รับ

• อยา่เก็บสารกอ่การระเบิดเช่นกระป๋องสเปรย ์หรือวัตถุไวไฟ
 ไวใ้นเครื่องใช้

• อยา่เก็บน้ำาอัดลมในช่องแช่แข็ง

• อยา่พยายามซ่อมแซมตูเ้ย็นดว้ยตัวคุณเอง ให้ซ่อมแซมกับผูใ้ห้ 
 บริการทีม่ีคุณภาพหรือผูม้ีอำานาจในการซ่อมแซมเทา่นัน้

• ห้ามใช้เครื่องทำาความร้อนไฟฟ้าหรือเครื่องเป่าไฟฟ้า ทำาละลาย 
 น้ำาแข็งในช่องแช่แข็งเพราะคุณอาจถูกไฟฟ้าช็อต

ทำาความสะอาดตูเ้ย็นไดอ้ยา่งทัว่ถึงตามคำาแนะนำาและเช็ดทำาควาสะอาด
ฝุ่ นละอองทีเ่กิดระหวา่งการขนสง่สินคา้

ตรวจสอบวา่พื้นทีจ่ะติดตัง้นัน้ไดร้ะดับ หากพื้นไมไ่ดร้ะดับให้ปรับทีฐ่าน
ปรับระดับเพื่อให้ตูเ้ย็นวางไดร้ะดับและมีเสถียรภาพ

เราขอแนะนำาให้เปิดตูเ้ย็นให้ทำางานทิง้ไว ้เป็นเวลาสองถึงสามชัว่โมง
กอ่นทีจ่ะนำาอาหารใด ๆ เขา้แช่ภายตูเ้ย็น

วิธีนีจ้ะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบไดว้า่ ตูเ้ย็นทำางานอยา่งถูกตอ้งและ
มีอากาศเย็นทีเ่ขา้สูช่่องแช่แข็งเพียงพอหรือไม่

การติดตัง้ตูเ้ย็นเครื่องใหมข่องคุณ

การทำาความสะอาดตูเ้ย็นของคุณ
ภายนอก
คุณควรทำาความสะอาดตูเ้ย็นดว้ยน้ำาสบูอุ่่น ๆ และผา้นุม่เทา่นัน้
แลว้ลา้งออกดว้ยน้ำาสะอาด จากนัน้เช็ดพื้นผิวดว้ยผา้นุม่เพื่อชำาระน้ำาสบู่
ออกให้หมด

ภายใน
ทำาความสะอาดภายในตูเ้ย็นอยา่งสม่ำาเสมอ ทำาความสะอาดภายในดว้ย
ผา้นุม่และน้ำาสบูอุ่่น ๆ เช็ดให้แห้งให้ทัว่พื้นผิวและชิน้สว่นทีถ่อดออกได ้
หลีกเลีย่งการทำาน้ำาเปียกบริเวณแผง

ควบคุมการทำางานตูเ้ย็น หากคุณไดถ้อดชิน้สว่นทีถ่อดออกไดอ้อก 
ให้ติดตัง้ชิน้สว่นเหลา่นัน้ กลับเขา้ทีเ่ดิมแลว้จึงเปิดเครื่องกอ่นการนำา
ของเขา้แช่อีกครัง้ และคุณควรรักษาความสะอาดภายในตูเ้ย็นของคุณ
ให้ถูกสุขอนามัยโดยการเช็ดเศษอาหารทีห่กเลอะให้สะอาดอยา่งทัว่ถึง
อยูเ่ป็นประจำา

ระยะห่างระหวา่งดา้นบนและดา้นใตข้องตูเ้ย็น

• เวน้ให้มีระยะห่างขัน้ต่ำา 30 มม. ดา้นขา้งทัง้สองดา้นของตูเ้ย็น

• เวน้ให้มีระยะห่างขัน้ต่ำา 50 มม. ดา้นหลังของตูเ้ย็น

• เวน้ให้มีระยะห่างขัน้ต่ำา 10 มม. ทางดา้นบนของบานพับ

• หากคุณไมไ่ดม้ีตูท้ีต่อ้งการระยะเผื่อสำาหรับการไหลเวียนของอากาศ 
 เหนือตูเ้ย็น แนะนำาให้เวน้ระยะดา้นบนของตูเ้ย็น 90 มม.

• เมื่อวางตูเ้ย็นทีมุ่มห้อง จะตอ้งเวน้ระยะอยา่งนอ้ย 350 มม. สำาหรับ 
 ดา้นทีเ่ป็นบานพับ เพื่อให้ประตูสามารถเปิดไดอ้ยา่งราบรื่น และเพื่อ 
 ให้ช่องและชัน้ตา่ง ๆ สามารถถอดออกไดอ้ยา่งงา่ยดาย

ตูเ้ย็นของคุณมีสว่นประกอบทีม่ีประสิทธิภาพทางพลังงานทีอ่าจจะทำาให้
เกิดเสียงทีแ่ตกตา่ง (โปรดดูหนา้ “เสียงตา่ง ๆ” สำาหรับตัวอยา่ง) 
จากตูเ้ย็นเครื่องเกา่ของคุณ ในบางครัง้คุณอาจไดย้ินเสียงของการไหล
ของสารทำาความเย็น หรือเสียงของการขยายตัวของชิน้สว่น หรือการหด
ตัว ซึ่งเสียงเหลา่นีเ้ป็นเรื่องคอ่นขา้งปกติิ

หมายเหตุ: ประตูตููเย็นในทุกรุุนไดูรับการออกแบบใหูวางโดย
เวูนระยะจากเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ (ไมุแนบ) ควรวางตููเย็นใหูหุาง
จากผนัง และชุองวุางระหวุางดูานหลังของตููเย็นและผนัง
ควรมากกวุา 75 มม.

คำาเตือน

ห้ามใช้น้ำาร้อน, ตัวทำาละลาย,น้ำายาทำาความสะอาดห้องครัว, สเปรย์
ทำาความสะอาด, น้ำายาขัดโลหะ, สารกัดกร่อนหรือน้ำายาทำาความสะอาด
ทีม่ีฤทธิก์ัดกร่อน, หรือใยขัด ในการทำาความสะอาดตูเ้ย็นเครื่องนี ้
เนื่องจากผลิตภัณฑด์ังกลา่วจะกอ่ให้เกิดความเสียหายได ้ผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาดและผงซักฟอกหลายชนิดนัน้มีตัวทำาละลาย ซึ่งจะทำา
ความเสียหายแกตู่เ้ย็นของคุณ สำาหรับการทำาความสะอาดใช้เพียงผา้นุม่
และน้ำาสบูอุ่่น ๆ เทา่นัน้

รายละเอียดของสว่นประกอบของตูเ้ย็น (ตำาแหนง่ติดตัง้):    

   1 ประตู 

  2 แผงควบคุมอุณหภูมิตูเ้ย็น

  3 มือจับประตู

  4 ทีบ่ิดน้ำาแข็ง

  5 แผน่ปิดตัวกำาจัดกลิน่

  6 ชัน้ช่องแช่แข็ง

  7 ชัน้กลางประตู

  8 ช่องเก็บของกลางประตู

  9 ชัน้

   10 Multi Flow

   11 ไฟสอ่งตูเ้ย็น

   12 ตัวกำาจัดกลิน่

13 ลิน้ชัก

14 ฐาน

15 ปุ่ มเลื่อนควบคุมความชื้น

16 ช่องหมุนเวียนทำาความเย็นดา้นขา้ง

17 ช่องวางขวด

18 ทีห่นีบถุง

19 รางเลื่อน 

20 ถาดวางไข่
21 สัญญาณเตือนประตู

22 ช่องวางของทีป่ระตู

23 ปะเก็นยาง
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เลือกช่องแช่แข็ง เลือกช่องกลาง เลือกช่องแช่อาหาร

i
เมื่อคุณตัง้คา่อุณหภูมิ จะเป็นการตัง้คา่อุณหภูมิโดยเฉลีย่สำาหรับพื้นที่
ตูเ้ย็นทัง้หมด อุณหภูมิภายในแตล่ะสว่นพื้นทีอ่าจมีความแตกตา่งกัน 
ขึ้นอยูก่ับปริมาณอาหารทีคุ่ณแช่และตำาแหนง่ทีคุ่ณวางอาหารนัน้ ๆ 
อุณหภูมิภายนอกทีสู่งหรือต่ำาอาจมีผลตอ่อุณหภูมิภายในตูเ้ย็นดว้ย
เช่นเดียวกัน

i ขอ้แนะนำาและขอ้มูล

การปรับคา่อุณหภูมิห้องแช่สว่นกลาง
1.  กดปุ่ มลูกศรชีไ้ปทางซ้าย “<” เพื่อปรับ 
 ช่องแช่แข็งให้เย็นลงขัน้ละ 1°C

2.  กดปุ่ มลูกศรชีไ้ปทางขวา “>” เพื่อปรับ 
 ช่องแช่แข็งให้อุ่นขึ้นขัน้ละ 1°C

ช่วงอุณหภูมิของห้องแช่สว่นกลางอยูร่ะหวา่ง -12°C ถึง 30°C

1.  กดปุ่ มลูกศรชีไ้ปทางซ้าย “<” เพื่อปรับ 
 ช่องแช่แข็งให้เย็นลงขัน้ละ 1°C

2. กดปุ่ มลูกศรชีไ้ปทางขวา “>” เพื่อปรับ 
 ช่องแช่แข็งให้อุ่นขึ้นขัน้ละ 1°C

ช่วงอุณหภูมิของช่องแช่แข็งอยูร่ะหวา่ง -23°C ถึง 14°C

การปรับคา่อุณหภูมิช่องแช่แข็ง

เราแนะนำาวา่ เมื่อคุณเริม่ใช้งานตูเ้ย็นเป็นครัง้แรก อุณหภูมิสำาหรับตูเ้ย็น
ควรตัง้เป็น 3°C และช่องแช่แข็งควรตัง้เป็น -18°C หากคุณตอ้งการ
เปลีย่นอุณหภูมิ ให้ทำาตามวิธีดา้นลา่งนี ้คุณควรปรับอุณหภูมิคราวละ
ไมม่าก แลว้รอให้ครบ 24 ชัว่โมง  แลว้จึงประเมินวา่คุณตอ้งการทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงอีกหรือไม่

การควบคุมอุณหภูมิ

จอแสดงสัญลักษณช่์องแช่เย็น

เลือกช่องแช่แข็ง เลือกช่องกลาง เลือกช่องแช่อาหาร

ใช้ปุ่ ม “เลือกสว่น” (Compartment Select) 
เพื่อเลือกการตัง้คา่อุณหภูมิของ ช่องแช่แข็ง, 
ห้องแช่สว่นกลาง, หรือสว่นแช่อาหารสด

วิธีการเลือกสว่นเพื่อตัง้คา่อุณหภูมิ

การปรับคา่อุณหภูมิตูเ้ย็น
1.  กดปุ่ มลูกศรชีไ้ปทางซ้าย “<” เพื่อปรับ 
 ช่องแช่แข็งให้เย็นลงขัน้ละ 1°C

2. กดปุ่ มลูกศรชีไ้ปทางขวา “>” เพื่อปรับ 
 ช่องแช่แข็งให้อุ่นขึ้นขัน้ละ 1°C

ช่วงอุณหภูมิของตูเ้ย็นอยูร่ะหวา่ง -0°C ถึง 7°C

i ขอ้แนะนำาและขอ้มูล
ไมแ่นะนำาให้ทำาการตัง้คา่ช่องแช่แข็งให้เย็นมากทีสุ่ดในสภาพ
ภูมิอากาศปกติและร้อนมาก เพราะจะเป็นการจำากัดประสิทธิภาพ
การทำาความเย็นของสว่นอื่น ๆ ของตูเ้ย็นในสภาพภูมิอากาศ
หนาวเย็นมาก ตอ้งตัง้คา่ช่องแช่แข็งให้เย็นมากยิง่ขึ้น

กดปุ่ ม“เลือกสว่น”
เพื่อปิดเสียงสัญญาณ

เครื่องหมายสว่น
จะกระพริบทุก ๆ 
0.5 วินาที

หากประตูช่องแช่แข็ง, ห้องแช่สว่นกลาง, หรือห้องแช่อาหารสด ถูกเปิด
ทิง้ไวน้านเกินกวา่ 2 นาที สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและ “เครื่องหมายสว่น” 
และ “ปุ่ มเลือกสว่น” จะกระพริบทุก ๆ 0.5 วินาที ให้กด “สวิทช์ประตู” 
หรือ ปิดประตูเพื่อปิดสัญญาณเตือน หรือกดปุ่ มใดก็ไดเ้พื่อหยุดเสียง
สัญญาณ เสียงสัญญาณจะเงียบไป 8 นาที หากประตูยังคงเปิดอยู่
หากสัญญาณเตือนดังขึ้นอีกครัง้ให้กดปุ่ มอีกครัง้เพื่อหยุดเสียงสัญญาณ

สัญญาณเตือนประตูู

คุณสมบัตินีอ้อกแบบมาเพื่อถนอมความสดใหมข่องผลไมแ้ละผัก
ดว้ยการจำาลองกระบวนการสังเคราะห์แสง กระบวนการนีจ้ะช่วยรักษา
สารอาหารและความชุ่มชื้นเอาไว้

คุณสมบัตินิวทริไลทจ์ะถูกเปิดใช้งานไวต้ามปกติ คุณสมบัตินิวทริไลทจ์ะ
ทำางานจนกวา่จะกดปุ่ ม NUTRI ทีอ่ยูบ่นหนา้จอ

หมายเหตุ เมื่อปิดฟังก์ชัน่ Nutrilight, Nutrilight จะเปิดและปิด
เมื่อชุองแชุของสดถูกเปิดหรือปิด

ประสิทธิภาพของพลังงาน

รายละเอียดของสว่นประกอบของตูเ้ย็น (ตำาแหนง่ติดตัง้):    

    1 ประตู 

    2 แผงควบคุมอุณหภูมิตูเ้ย็น

    3 มือจับประตู

    4 ทีบ่ิดน้ำาแข็ง

    5 แผน่ปิดตัวกำาจัดกลิน่

    6 ชัน้ช่องแช่แข็ง

    7 ชัน้พลาสติกพับได้

    8 ชัน้กลางประตู

    9 ตูแ้ช่เย็น

  10 ชัน้

  11 Multi Flow

  12 ไฟสอ่งตูเ้ย็น

  13 ตัวกำาจัดกลิน่

14 ลิน้ชัก

15 ฐาน

16 ปุ่ มเลื่อนควบคุมความชื้น

17 ช่องหมุนเวียนทำาความเย็นดา้นขา้ง

18 ช่องวางขวด

19 ทีห่นีบถุง

20 รางเลื่อน 

21 ถาดวางไข่
22 สัญญาณเตือนประตู

23 ช่องวางของทีป่ระตู

24 ปะเก็นยาง
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ประสิทธิภาพของพลังงาน

เครื่องใช้ของคุณถูกออกแบบโดยคำานึงถึงประสิทธิภาพของพลังงาน 
และสามารถทำางานในสามโหมดการใช้งาน (NORMAL (ปกติ) , ECO, 
HOLIDAY (วันหยุด)) ขึ้นอยูก่ับระดับของประสิทธิภาพทีต่อ้งการ

เมื่อสัญลักษณ ์“ECO” สีเขียวปรากฏขึ้น หมายความวา่เครื่องใช้ของคุณ
ถูกตัง้คา่ให้ทำางานในโหมดการทำางานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยรักษา
สภาพแวดลอ้ม

สัญลักษณ ์“ECO” จะปรากฏขึ้นเมื่อตัง้คา่อุณหภูมิของช่องแช่แข็งตัง้แต ่
-18°C ถึง -17°C, อุณภูมิของห้องแช่สว่นกลางตัง้แต ่-2°C ถึง 4°C 
และอุณหภูมิของช่องแช่อาหารสดตัง้แต ่3°C ถึง 7°C

หากการตัง้คา่อุณหภูมิของสว่นแช่ไมไ่ดอ้ยูภ่ายในระหวา่งช่วงอุณหภูมิ
เหลา่นี ้หรือฟังกช์ันแช่แข็งดว่น (Quick Freeze) กำาลังทำางาน
สัญลักษณ ์“ECO” จะไมป่รากฏ

โหมดการทำางานแบบ ECO

โหมดการทำางานแบบวันหยุด ออกแบบมาเพื่อการใช้พลังงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในช่วงเวลาทีคุ่ณไมไ่ดใ้ช้เครื่องใช้เป็นเวลาระยะหนึ่ง 
กดปุ่ ม “โหมด” เพื่อเลือกโหมดวันหยุดจนกวา่สัญลักษณ ์“HOLIDAY” 
จะปรากฏขึ้น สัญลักษณ ์“ECO” จะยังคงปรากฏอยูห่ากอุณหภูมิ
ทีต่ัง้คา่ไวน้ัน้อยูใ่นช่วงของการทำางานในโหมด ECO ดว้ย 
โหมด HOLIDAY นีส้ามารถทำางานไดใ้นขณะทีป่ระตูถูกเปิดอยู่
หากคุณเปิดการใช้งานโหมด HOLIDAY ดว้ยตนเอง ตอ้งทำาการปิด
การทำางานโหมดดว้ยตนเอง

หากการทำางานโหมด HOLIDAY ทำางานโดยอัตโนมัติ (เครื่องใช้ถูกทิง้
ไว ้30 ชัว่โมงโดยไมม่ีการใช้งานใด ๆ) การทำางานโหมดนีจ้ะยกเลิกได้
เมื่อทำาการกดปุ่ มบนหนา้จอหรือเมื่อประตูถูกเปิดออก

หมายเหตุ: โหมด HOLIDAY ถูกออกแบบให้ทำางานในสถานการณท์ี่
ประตูถูกเปิดนอ้ยครัง้ (ตัวอยา่งเช่น หากใช้งานตูเ้ย็นเพื่อการแช่แบบ
ระยะยาว), การเปิดประตูบอ่ยครัง้เมื่อใช้งานโหมด HOLIDAY อาจสง่
ผลตอ่การเนา่เสียของอาหารได้

โหมดการทำางานแบบ HOLIDAY (วันหยุด)

ใช้งานโหมดแช่เครื่องดื่มสำาหรับการแช่เครื่องดื่มในช่องแช่แข็ง
โดยจะตัง้คา่สัญญาณเตือนภายหลังจาก 20 นาที (คา่มาตรฐาน) เพื่อ
เตือนให้คุณนำาขวดเครื่องดื่มทีแ่ช่ออก กดปุ่ ม “โหมด” เพื่อเลือกโหมด
แช่เครื่องดื่ม สัญลักษณ ์“CHILL” จะปรากฏขึ้น หนา้จอแสดงตัวเลข
จะเปลีย่นเป็น “20 min”

เวลาทีน่อ้ยทีสุ่ดทีส่ามารถปรับไดค้ือ 5 นาที และเวลาทีน่านทีสุ่ดคือ 
30 นาที ปรับการตัง้เวลาโดยใช้ปุ่ มลูกศร “<” และ “>” การสัมผัสปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะเพิม่หรือลดเวลาในการแช่ ครัง้ละ 5 นาที

ระยะเวลาในการแช่ทีแ่นะนำา
• 10 นาที สำาหรับเครื่องดื่มกระป๋อง
• 20 นาที สำาหรับขวดไวน์
• 30 นาที สำาหรับเครื่องดื่มบรรจุขวดทัว่ไป

หมายเหตุ: เมื่อสัญญาณเตือนแช่เครื่องดื่มทำางาน ฟังกช์ันอื่น ๆ 
จะไมท่ำางาน

โหมดแช่เครื่องดื่ม

ใช้งานโหมดแช่แข็งดว่นเมื่อคุณเพิม่อาหารปริมาณมากเขา้แช่ใน
ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะแสดงเป็น -23°C (อุณหภูมินี้
ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้หากทำาการกดปุ่ ม “โหมด”เพื่อเลือก
โหมดแช่แข็งดว่น สัญลักษณ ์“QUICK” จะปรากฏขึ้น โหมดแช่แข็งดว่น
จะทำางานเป็นเวลา 90 นาที และจะสลับไปเป็นการทำางานแบบปกติ 

โหมด Quick Freeze (แช่แข็งดว่น)

สัญลักษณ ์
“Padlock”
จะปรากฏขึ้น

แตะปุ่ ม “NUTRI”
คา้งไว ้3 วินาที
เพื่อทำาเริม่การ
ล็อคหนา้จอ

กดปุ่ ม “NUTRI” คา้งไว ้3 วินาที จะเป็นการล็อคหนา้จอเพื่อป้องกันการ
เผลอเปลีย่นการตัง้คา่โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

สัญลักษณ ์“Padlock” จะปรากฏขึ้นบนหนา้จออิเลคทรอนิก
เมื่อการล็อคหนา้จอทำางาน ฟังกช์ันการใช้งานบนหนา้จอทัง้หมดจะถูก
ล็อค สัญญาณเตือนทัง้หมดจะยังสามารถทำาการยกเลิกได ้แมว้า่หนา้จอ
จะถูกล็อคอยูก่็ตาม (สัญญาณเตือนประตู และสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง
เกินไปและสัญญาณเตือนแช่เครื่องดื่ม) หากตอ้งการยกเลิกการล็อค
ให้กดปุ่ ม “NUTRI” คา้งไว ้3 วินาที

โหมดล็อค

การแช่ผัก
คุณสามารถใช้ช่องลิน้ชักเพื่อแช่ผัก, ผลไม,้ หรือของชิน้เล็ก ๆ ได้
คุณสามารถเปลีย่นคา่ความชื้นภายในช่องลิน้ชักไดโ้ดยการเลื่อนปุ่ ม
ควบคุมความชื้น
คุณควรแช่ผักในช่องลิน้ชัก แตค่วรจำาไวเ้สมอวา่ควรตัง้คา่การควบคุม
ความชื้นให้มีความชื้นสูงขึ้น

การแช่ผลไมแ้ละของชิน้เล็ก ๆ

คุณยังสามารถแช่ผลไมใ้นช่องลิน้ชัก
ไดอ้ีกดว้ย แตค่วรจำาไวเ้สมอวา่
ควรตัง้คา่การควบคุมความชื้น 
ให้มีความชื้นต่ำาลง

ช่องลิน้ชัก

ตูเ้ย็นของคุณติดตัง้ Copper Deodorizer เพื่อช่วยกำาจัดกลิน่ของ
อาหารภายในตูเ้ย็นและช่องแช่แข็งของคุณ การเก็บอาหารโดยปิดฝา
หรือห่อดว้ยพลาสติกห่ออาหารจะเป็นการช่วยลดกลิน่ในตูเ้ย็นดว้ย
เช่นเดียวกัน

ตัวกำาจัดกลิน่

ระบบเป่าลมเย็นหลายทิศทางทีไ่มเ่หมือนใครนี ้(ดว้ยการเป่าลมเย็นจาก
ดา้นขา้งทีเ่หนือกวา่) สง่ผลให้มีอากาศไหลเวียนทัว่ตูเ้ย็นและช่องแช่แข็ง
อยา่งตอ่เนื่อง และช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงทีป่ราศจากจุดทีม่ีอากาศอุ่น

ระบบเป่าลมเย็นดา้นขา้งแบบพลวัต

ตูเ้ย็นของคุณติดตัง้หลอดไฟ LED ทีม่ีอายุการใช้งานยืนยาว
ในสภาพการณท์ีไ่มป่กติหลอดไฟ LED อาจเกิดการขัดขอ้งได ้ดังนัน้
หลอดไฟ LED จึงควรไดร้ับการตรวจสอบโดยช่างซ่อมทีไ่ดม้าตรฐาน 
กรุณาอ้างอิงไปยังหนา้ 41 สำาหรับขอ้มูลในการติดตอ่

หลอดไฟ LED

ทัง้ตูเ้ย็นและช่องแช่แข็งมีช่องเก็บของทีป่ระตู คุณสามารถปรับช่องเก็บ
ของตา่ง ๆ ให้ตรงตามความตอ้งการในการเก็บของได ้ช่องเก็บของทุก
ช่อง สามารถถอดออกไดส้ำาหรับการทำาความสะอาด หากคุณตอ้งการ
ยา้ย หรือปรับเปลีย่นช่อง ให้ยกและเอียงขึ้นเพื่อถอดออก หากตอ้งการ 
ติดตัง้กลับไป ให้เอียงดา้นบนและดันช่องเก็บของลงจนกวา่เขีย้วรองรับ
จะเขา้ที่

ช่องเก็บของทีป่ระตู (ชัน้)

ป่่มเลื่อนหน้าจอด้านหน้าหนา้จอดา้นหนา้

เครื่องขจัดกลิน่

SaetaWan
Stamp

SaetaWan
Stamp

SaetaWan
Stamp

SaetaWan
Stamp

SaetaWan
Stamp
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เสียงตา่ง ๆ
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เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ของคุณไมท่ำางาน

ปัญหา วิธีแกไ้ข

ถ้าอุณหภูมิในตูเ้ย็น
เย็นเกินไป

เมื่อมีกลิน่เหม็น
ภายในตูเ้ย็น

เมื่อตูเ้ย็นสง่เสียง
ตา่ง ๆ

• ตรวจสอบวา่สายไฟเสียบเขา้กับเตา้เสียบไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้งและสวิทช์เปิดอยู่
• ลองใช้เครื่องใช้อื่นจากเตา้เสียบไฟฟ้าเดียวกัน ถ้าไมม่ีกระแสไฟออกจากแหลง่จ่าย  
 ฟิวสอ์าจขาดหรือสะดุดวงจรจ่ายไฟในครัวเรือนของคุณ
• ลองทำาการปรับการควบคุมอุณหภูมิไปยังตำาแหนง่ทีเ่ย็นมากขึ้น
• มันเป็นเรื่องปกติสำาหรับพัดลมตูเ้ย็น ทีจ่ะไมท่ำางานในช่วงละลายน้ำาแข็งอัตโนมัติ หรือ 
 เป็นเวลาสัน้ ๆ หลังจากตูเ้ย็นเปิดใช้งาน

• ตูเ้ย็นของคุณมีสว่นประกอบทีม่ีประสิทธิภาพทางพลังงานทีอ่าจจะทำาให้เกิดเสียงที่
 แตกตา่งจากตูเ้ย็นเครื่องเกา่ของคุณ
• ในบางครัง้คุณอาจไดย้ินเสียงของการไหลของสารทำาความเย็น หรือเสียงของการ
 ขยายตัว หรือการหดตัวของชิน้สว่น
• เสียงเหลา่นีค้อ่นขา้งเป็นเรื่องปกติ ถ้าตูเ้ย็นสง่เสียงรัวหรือสง่เสียงสัน่สะเทือน ให้ทำาการ 
 ตรวจสอบวา่ตูเ้ย็นวางไดร้ะดับหรือไมแ่ละปรับระดับฐานรอง

• ภายในตูเ้ย็นอาจตอ้งการการทำาความสะอาด
• อาหารบางชนิดมีกลิน่แรงและตอ้งทำาการเก็บให้มิดชิด

• ตรวจสอบวา่ตูเ้ย็นมีระยะห่างดา้นขา้ง, ดา้นหลัง, และดา้นบนเพียงพอ อ่านขอ้มูล
 เพิม่เติมในคูม่ือการติดตัง้ทีส่ว่นหนา้ของคูม่ือเลม่นี้
• โปรดดูที ่‘การควบคุมอุณหภูมิ’
• อาจเปิดประตูนานเกินไปหรือบอ่ยเกินไป
• ภาชนะบรรจุอาหารหรือบรรจุภัณฑอ์าจกีดขวางการปิดประตู

• โปรดดูที ่‘การควบคุมอุณหภูมิ’
• เพิม่อุณหภูมิเพื่อหลีกเลีย่งการใช้พลังงานสูง

ขอ้ความสำาคัญ
กอ่นติดตอ่ช่างซ่อมบำารุง กรุณาตรวจสอบคำาแนะนำาการใช้งาน, สมุดบริการ และขอ้ตกลงและเงื่อนไขการรับประกันให้ถีถ้่วน

หากคุณพบวา่มีสิง่ผิดปกติเกิดขึ้นกับตูเ้ย็นของคุณ คุณสามารถตรวจสอบอยา่งงา่ย ๆ กอ่นการโทรศัพทเ์รียกบริการซ่อมได ้ซึ่งอาจสามารถช่วยคุณ
แกปั้ญหาและประหยัดเวลาและเงินได ้และช่วยลดความไมส่ะดวกให้คุณไดอ้ีกดว้ย

การแกปั้ญหา

หากคุณทำาตามวิธีการขา้งตน้แลว้ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้ กรุณาติดตอ่ศูนยบ์ริการทีใ่กลท้ีสุ่ดหรือตัวแทนจำาหนา่ยทีข่ายตูเ้ย็นให้กับคุณ พร้อมแจ้ง
หมายเลขรุ่นโดยดูจากฉลากทีต่ิดอยูบ่นผนังพลาสติกดา้นในตูเ้ย็น

การนัดช่าง

ถ้าอุณหภูมิในตูเ้ย็น
อุ่นเกินไป

ผูร้ิเริม่ออกแบบอยา่งรอบคอบ

คุณจำาครัง้สุดทา้ยทีคุ่ณเปิดของขวัญและบอกกับตัวเองวา่ “นัน่คือสิง่ทีฉ่ันตอ้งการ!” นัน่คือความรู้สึกทีน่ักออกแบบของ
อีเลคโทรลักซ์หาทางทีจ่ะทำาให้เกิดขึ้นกับทุกคนทีเ่ลือกใช้หรือใช้ผลิตภัณฑง์านอยา่งใดอยา่งหนึ่งของเรา เราอุทิศเวลา, ความรู้ 
และความคิดให้กับการวางแผนคาดการณแ์ละการสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดตา่ง ๆ ทีจ่ำาเป็นและเป็นทีต่อ้งการของลูกคา้ของเรา
อยา่งแทจ้ริง ซึ่งความใสใ่จอยา่งรอบคอบนีห้มายถึงการสร้างนวัตกรรมดว้ยความเขา้ใจ ไมใ่ช่การออกแบบเพื่อความตอ้งการ
ในการออกแบบ แตเ่ป็นการออกแบบเพื่อผูใ้ช้ 

สำาหรับเราแลว้ การออกแบบอยา่งรอบคอบหมายถึงการทำาเครื่องใช้ทีง่า่ยตอ่การใช้งาน และมีการทำางานทีท่ำาให้ผูใ้ช้มีความสุข
มากยิง่ขึ้น และช่วยให้ลูกคา้ของเราจะไดส้ัมผัสกับความหรูหราและความสบายใจ จุดมุง่หมายของเราคือการทำาให้ความสบายใจนี ้
เกิดขึ้นกับผูค้นมากยิง่ขึ้นในทัว่ทุกมุมโลก ในทุกสว่นของชีวิตประจำาวันของพวกเขา ดังนัน้เมื่อเราบอกวา่เราคำานึงถึงคุณ นัน่คือเรา
หมายความวา่อยา่งนัน้จริง ๆ อีเลคโทรลักซ์ คำานึงถึงคุณ

อีเลคโทรลักซ์ คำานึงถึงคุณ

ร่วมแบง่ปันความคำานึงอีกมากมายทีเ่รามีตอ่คุณ ที่
www.electrolux.com
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Tủ Lạnh Không Tuyết
EME2600MG
EME3500MG

Tài Liệu 
Hướng Dẫn 
Sử Dụng

.........................................................................

รายละเอียดการติดตอ่ศูนยบ์ริการลูกคา้

Thailand
Call Center Tel: (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd
Electrolux Building
14th Floor 1910 New Petchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320
Office Tel: (+66 2) 725 9100
Office Fax: (+66 2) 725 9299
Email: customercare@electrolux.co.th

Indonesia
CUSTOMER CARE CENTRE:
Plaza Kuningan Menara Utara 2nd Floor Suite 201
JI. H.R. Rasana Said Kaz C 11-14 Kuningan, Jakarta Selatan
Tel: (021) 522 7180 SMS 0812.8088.8863
Semi Toll Free Number: 0804 111 9999
Email: customercare@electrolux.co.id

Vietnam
Domestic Toll Free: 1800-58-88-99
Tel: (+84 8)3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Office Tel: (+84 8) 3910 5465
Office Fax: (+84 8) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com

Malaysia
Domestic Toll Free: 1800-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd
7th Floor, Tower 2, Jaya 33, No. 3 Jalan Semangat, Seksyen
13, 4610 Petaling Jaya, Selangor
Office Tel: (+60 3) 7843 5999
Office Fax: (+60 3) 7955 5511
Customer Care Center: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman
Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor.
Consumer Care Hotline: (+60 3) 5525 0800
  Fax: (+60 3) 5524 2521

Philippines
Domestic Toll Free: 1-800-10-845-care 2273
Customer Care Hotline: (+63 2) 845 care 2273
Electrolux Phils Inc
25th Floor, Equitable Bank Tower 8751
Paseo De Roxas, Makati City
1226 Philippines
Office Tel: (+63 2) 845 4510
Office Fax: (+63 2) 845 4548
Email: wecare@electrolux.com

Singapore
CONSUMER CARE HOTLINE : (+65) 67273699
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place, West Lobby #07-10 Galaxis,
Singapore 138522.
Office Fax: (+65) 67273611
Email : customer-care.sin@electrolux.com
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MỤC LỤC

 CẢNH BÁO

 CẢNH BÁO

i

i
 CẢNH BÁO

Chân ổn định
được cuốn

xuống

Mặt Bên

Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi các cá 
nhân (kể cả trẻ em) có khuyết tật về thể chất, cảm giác 
hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ 
phi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị bởi 
người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em 
phải được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch 
phá thiết bị này.
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CẢNH BÁO

CẢNH BÁO

Vệ Sinh Tủ Lạnh

Lắp Đặt Tủ Lạnh Mới

350m
m

50mm

Recommended
airspace

CABINET
DOOR

30
m

m

30
m

m 90mm10mm

350m
m

50mm

Recommended
airspace

CABINET
DOOR

30
m

m

30
m

m 90mm

Important Safety Information

Perincian fitur lemari es (bilamana terpasang):

   1 Pintu

   2 Pegangan Pintu

   3 Pembuat es baru balik & sajikan

   4 Penutup Penghilang Bau

   5 Rak Freezer

   6 Pengatur Geser Freezer

   7 Pengatur Geser Lemari Es

   8 Rak

   9 Multialiran

 10 Lampu Lemari Es

 11 Laci sayur

 12 Laci Freezer

 13 Laci Daging

14 Kaki

15 Pengatur Geser Kelembapan

16 Ventilasi Pendingin Samping

17 Wadah Botol

18 Wadah Telur

19 Penjepit Kantong

20 Alarm Pintu

21 Rel Pintu Geser

22 Karet Pintu
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Refrigerator Features

Freezer Selected Middle Selected Food Selected

Compartment Icon Display

i LỜI KHUYÊN VÀ THÔNG TIN

i LỜI KHUYÊN VÀ THÔNG TIN

Điều Chỉnh Nhiệt Độ

BÁO ĐỘNG CỬA



Chế Độ Holiday
Chế Độ Quick Freeze

Chế Độ Drink Chill

Biểu tượng 
“Padlock” 
(Ổ Khóa) 
sẽ xuất hiện

Chạm vào và giữ 
nút “NUTRI” trong 
3 giây để kích 
hoạt khóa màn 
hình

Chế Độ Padlock

Đèn LED

Các ngăn đựng ở cửa (kệ)

Bộ phận khử mùi

SaetaWan
Stamp

SaetaWan
Stamp

SaetaWan
Stamp

SaetaWan
Stamp

SaetaWan
Stamp
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Noises

51

i



XỬ LÝ SỰ CỐ
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SaetaWan
Stamp

SaetaWan
Text Box
PN  811948432/B


