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ตูเย็นสำหรับใชในที่อยูอาศัย

คูมือแนะนำการใชงาน
ตูเย็น ฮิตาชิ

สารบัญ หนารุน

การเตรียมการกอนการใชงาน

การเตรียมการกอนการใชงาน
การติดตั้ง
การเริ่มตนใชงาน
การเก็บอาหาร

คำเตือนและขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การใชงาน

การใชงาน

การดูแลรักษา

ขอบคุณที่ทานไดเลือกใชงานตูเย็นฮิตาชิ

กอนใชงานตูเย็น เพื่อการใชงานอยางถูกตอง กรุณาอานทำความเขาใจใหละเอียดถี่ถวน

การซอมแซมตองทำที่ศูนยบริการ โดยผูผลิตหรือตัวแทนฝายบริการหรือบุคคลที่มีลักษณะเหมือนกัน

บริษัทใหการรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใชอยูในประเทศไทยเทานั้น

กอนเรียกใชบริการ (ติดตอศูนยบริการ)
ศูนยบริการ

สารทำความเย็น

การทำความสะอาด

การปรับตั้งอุณหภูมิ

การละลายน้ำแข็ง

ชองแชแข็ง

........................................... 6ชองแชเย็น

คำอธิบายชิ้นสวน
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R-600a

เปดหนาตาง
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นางชใรากนอกรากมยีรตเราก

30 ซม.

5 ซม. 5 ซม.

ๆาบเมุนาผยวดด็ชเ น็ยเูตนในาดดาอะสมาวคำท .1

ราหาอบ็กเราก
ปไนิกเนนแนักดิตราหาองาวราก อพงยีพเหใราหาองาวหะรงาวงอชนวเ .1

ดไน็ยเมลงอขลหไรากงาวขดีกรากนปเจาอ   

10 ซม.

4 ชม.

การติดตั้ง

การเริ่มตนใชงาน

1. กรุณาติดตั้งตูเย็นบนพื้นที่แข็งแรงและไดระดับ
2. กรุณาติดตั้งตูเย็นในที่ที่มีอุณหภูมิอยูระหวาง 10 °C ถึง 43 °C อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปอาจทำใหประสิทธิภาพของตูเย็นลดลงได

 3. กรุณาติดตั้งตูเย็นโดยหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดสองกระทบโดยตรง หรือแหลงกำเนิดความรอนอื่นๆ
4. กรุณาติดตั้งตูเย็นในสภาพแวดลอมที่แหง และมีการถายเทอากาศที่ดี

5. ตูเย็นตองการพื้นที่ในการระบายอากาศที่เพียงพอ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการทำความเย็น ใหเวนชองวางจากผนังอยางนอย 5 ซม.

    ในดานซาย , ขวา และดานหลังตูเย็น 10 ซม. สวนดานบนใหเวนไว 30 ซม.
6. การตอสายดินจะชวยปองกันการถูกไฟดูด และการเกิดสัญญาณรบกวนได กรุณาตอสายดินเมื่อใชตูเย็นในสถานที่ที่มีไอน้ำ

   หรือความชื้นสูง (โปรดปรึกษาตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการฮิตาชิ)

2. เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับที่แยกตางหาก หลังจากติดตั้งตูเย็นแลวสามารถเสียบปลั๊กไดทันที

   ตรวจสอบใหมั่นใจวาใชแรงดันไฟฟาตรงตามที่กำหนด และใชเตาแยกจากเครื่องใชไฟฟาอื่น
3. เวนชวงระยะเวลาใหตูเย็น เย็นเพียงพอกอนที่จะเก็บอาหาร ตองใชเวลาประมาน 4 ชั่วโมง

   เพื่อใหตูเย็นเย็นลง ในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกสูงอาจใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง

2. รอใหอาหารเย็นลงกอนที่จะนำเขาเก็บในตู็เย็น การใสอาหารที่ยังอุนอยู

   จะทำใหอุณหภูมิในตูเย็นสูงขึ้น และเปนการสิ้นเปลืองไฟฟาอีกดวย
3. การหอหุมอาหารหรือเก็บในกลองจะชวยปองกันอาหารจากการแหง และยังปองกันกลิ่นอาหารไมใหแพรกระจาย



คำอธิบายชิ้นสวน

ชองแชเย็นจัด

กรวยรับน้ำ

●
ม้ไลผกัผ่ชแงอ่ลก

งอฟ 8 ดสุงสูด้ไข่ไจุ●

●

1℃～5℃

4℃～7℃ม้ไลผกัผ่ชแงอ่ช

●

งอช่

-2℃～2℃ช่เย็นแงอ่ช

ง็ขแ่ชแงอ่ช

ลูกบิดปรับอุณหภูมิ

●ลูกบิดปรับอุณหภูมิ

●

●

หมายเหตุ

นย็เช่แงอช่

●

นางชใราก

ง็ขแชแงอช

บารทรวคอข

สำหรับวางภาชนะและอาหารทั่วไป

สำหรับทำกอนน้ำแข็ง

ถาดทำน้ำแข็ง

ชั้นวางไข

ประตู

ชั้นเก็บของที่ประตูชองแชเย็น
สำหรับการแชเย็นเครื่องดื่ม

นม แบบขวด กลอง

และภาชนะอาหารขนาดเล็ก

สำหรับการเก็บถนอมผัก ผลไม้

อุณหภูมิที่แสดงเปนคาโดยประมาณ ไดจากการทดสอบตูเปลาปรับตั้งความเย็นที่ชองแชเย็นตำแหนงกลาง (ใชงานปกติ)

ที่ไมมีของแช ไมมีการเปดประตู  และตูทำงานในอุณหภูมิแวดลอม 32 องศา
อุณหภูมิที่ที่ชั้นเก็บของที่ประตูอาจจะสูงกวาอุณหภูมิที่แสดง

การปรับตั้งอุณภูมิ

การทำน้ำแข็ง
เติมน้ำจนถึงเสนระดับน้ำ
เมื่อเปนน้ำแข็งแลว ใหบิดถาดทำน้ำแข็งในทิศทางตามลูกศร น้ำแข็งจะหลุด

กรุณาอยาหักงอถาดทำน้ำแข็งตามภาพ จะทำใหชิ้นงานแตกราวได

หากมีน้ำแข็งเหลือในชองแชแข็งเปนจำนวนมากใหกดละลายน้ำแข็งดวยมือ

หากมีีน้ำแข็งเหลืออยูในชองรองรับน้ำใตชองแชแข็งเปนจำนวนมากใหทำความสะอาด

หากมีการเปดประตูบอยครั้ง หรือการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ อาจทำใหของที่แชในชองแชแข็งละลาย

ระดับน้ำ

- รูปที่แสดงเปนรูปของรุน 6.4c/f
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โดยปกติใน 1 วัน ตูเย็นสามารถละลายน้ำแข็งประมาน 1 ครั้งตอวัน

การใชงาน

การละลายน้ำแข็ง

ชองแชเย็นจัด
สำหรับรักษาความสดของจำพวกเนื้อสัตวหรือปลา โดยใชอุณหภูมิพอเหมาะที่จะทำใหอาหารสดเย็นจัด แตไมแข็งตัว

ชั้นวางไข
จุไขไดถึง 8 ฟอง และพลิกกลับเปนถาดใสของได

ขอควรระวัง ในชองแชเย็นจัดอาจจะมีน้ำจากการละลายน้ำแข็งของชองแชแข็งไหลลงมา ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังตอไปนี้
- กรุณาหอหุมอาหารหรือเก็บในกลองกอนนำอาหารใสชองแชเย็นจัด
- กรณีจะเก็บรักษาเนื้อและปลาเปนเวลานาน โปรดเก็บไวในชองแชแข็ง
- หากมีน้ำขังในชองแชเย็นจัด ใหทำความสะอาดรูระบายน้ำของชองแชเย็นจัด
- กรุณาดันชองแชเย็นจัดเขาใหสุด หากดันเขาไมสุดอาจมีน้ำไหลลงชองแชเย็นได
- หากมีน้ำจากชองแชเย็นจัดไหลลงชองแชเย็น ใหตรวจสอบตำแหนงกรวยรับน้ำกับรูระบายน้ำ
ชองแชเย็นจัดตรงกันหรือไม, กรวยรับน้ำมีขยะอุดตันหรือไม

ชองแชเย็น

ชั้นวางไข 
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การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
ตูเย็นสามารถละลายน้ำแข็งได 2 วิธีคือ การละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ และการละลายน้ำแข็งดวยมือ

สถานะตูเย็นทำงานปกติ สถานะตูเย็นทำงานปกติสถานะตูเย็นขณะละลายน้ำแข็ง      

ขณะที่ตูเย็นทำงานปกติในระบบละ-

ลายน้ำแข็งอัตโนมัติจะมีไฟสีเขียวสวาง
ขณะตูเย็นกำลังละลายน้ำแข็งในระบบละ-

ลายน้ำแข็งอัตโนมัติจะมีไฟสีเขียวกระพริบ

หลังจากละลายน้ำแข็งเสร็จตูเย็นจะกลับมา

ทำงานตามปกติและมีไฟสีเขียวติดเหมือนเดิม

ไฟสีเขียวสวาง ไฟสีเขียว

กระพริบ
ไฟสีเขียวสวาง

การละลายน้ำแข็งดวยมือ
หากมีน้ำแข็งหนาประมาณ 7 มม. ขึ้นไปสามารถละลายน้ำแข็งดวยมือไดดังนี้

สถานะตูเย็นทำงานปกติ สถานะตูเย็นทำงานปกติสถานะตูเย็นขณะละลายน้ำแข็ง      สถานะตูเย็นขณะละลายน้ำแข็ง      

กดปุม Defrost Mode 1 ครั้ง

เพื่อละลายน้ำแข็งดวยมือ

กดปุม Defrost Mode 1 ครั้ง

เพื่อละลายน้ำแข็งดวยมือ
สถานะตูเย็นกำลังละลายน้ำแข็ง สถานะตูเย็นกำลังละลายน้ำแข็ง

การละลายน้ำแข็งดวยมือขณะที่อยูในโหมดการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ การละลายน้ำแข็งดวยมือขณะที่อยูในโหมดการละลายน้ำแข็งดวยมือ

ไฟสีเขียวสวาง

กดปุม 1 ครั้ง

ไฟสีเขียว

กระพริบ
กดปุม 1 ครั้ง

ไฟสีเขียวดับ
ไฟสีเขียว

กระพริบ

รูระบายน้ำ

กรวยรับน้ำ

ชองแชเย็นจัด



ดาอะสหใน็ยเูตด็ชเ .3

   

   

   

การทำความสะอาด )งรัค 1 ะลนอืดเยอนงายอดาอะสมาวคำทาณุรก(

งัวะรรวคอข
งัวะรรวคอข

บารทรวคอข

นอกกออูรกสนัขงวคขไชใ .1
2. 

ๆงรตานหนาดงาทามกอองึดยดโกออดอถ .1
2. 

นอืตเำค

รากิรบยาฝนทแวัตอืรหำทูผหใงอต ดุรำชาฟฟไงัลำกนอปนออยาสกาห“

ลคคุบอืรหรากิรบยาฝนทแวัตอืรหำทูผหใงอต ดุรำชาฟฟไดอลหกาห“
ที่มีความสามารถคลายกันเปนผูเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

“การกำจัดตูเย็นเมื่อเลิกใชงานใหปฏิบัติตามกฏหมายการบริหาร
”ศทเะรปงอขงาทะาพฉเยีสเงอขรากดัจราก

สกรู

าษกัรลแูดราก
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1. ถอดปลั๊กออก
2.นำอาหารที่แชออกใหหมด

จะเปนการดีที่สุดถาสิ่งสกปรกถูกเช็ดออกทันที
สำหรับสวนที่เขาถึงไดยาก อาจทำความสะอาดปละครั้ง
ใชผานุมหรือฟองน้ำชุบน้ำอุนเช็ดทำความสะอาด
สำหรับคราบที่เช็ดออกยากใหใชสารทำความสะอาดที่เปนกลาง
ชิ้นสวนตางๆ ที่สามารถถอดออกได
เชน ชั้นวางของใหถอดออกลางทำความสะอาด
ทำความสะอาดขอบยางประตูใหทั่วเพราะเปนสวนที่สกปรกงาย

4. หากมีหยดน้ำหลงเหลืออยูหลังจากทำความสะอาดโปรดเช็ดออก
5. ประกอบชิ้นสวนตางๆ กลับคืนที่เดิม
6. ตรวจสอบความสะอาดของปลั๊กไฟ และเตารับ

7. เสียบปลั๊ก และใชงานตามปกติ

เมื่อดึงปลั๊กออกแลวตองการเสียบปลั๊กใหม

กรุณารอใหเกิน 5 นาทีกอน
หากมีน้ำมันสำหรับทำอาหารหกหรือเลอะในตูเย็น

ใหเช็ดออกทันที เพราะชิ้นสวนพลาสติกอาจจะแตกได

หามใชสารตอไปนี้ในการทำความสะอาด :

ผงขัด, น้ำรอน, แปรง, กรด, เบนซิน, ทินเนอร

แอลกฮอล หรือสารทำความสะอาดที่เปนดาง

ถาดระเหยน้ำทิ้ง

กรวยรับน้ำ

เนื่องจากคอมเพรสเซอรมีอุณหภูมิสูง จำตองระวังเปนพิเศษ

ยกถาดระเหยน้ำทิ้งใหพนจากตัวล็อค จากนั้นจึงดึงออกมาตรงๆ

ถาดระเหยน้ำทิ้ง

กรวยรับน้ำ

3. เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลวใหประกอบกลับโดยดันเขาไปตรงๆใหสุด
ควรถอดออกมาทำความสะอาดเพื่อไมใหอุดตัน

หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเปนผูเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย”

การใชงาน (ตอ)

การเปลี่ยนวิธีการละลายน้ำแข็ง

โหมดละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ โหมดละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

กดปุม Defrost Mode คางไว

  3 วินาที เพื่อเปลี่ยนโหมด
กดปุม Defrost Mode คางไว

    3 วินาที เพื่อเปลี่ยนโหมด

การเปลี่ยนจากการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ เปนละลายน้ำแข็งดวยมือ การเปลี่ยนจากการละลายน้ำแข็งดวยมือ เปนละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ไฟสีเขียวสวาง ไฟสีเขียวดับ

การละลายน้ำแข็ง (ตอ)

บารทรวคอข ตูเย็นตั้งระบบการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติจากโรงงานกอนการสงมอบ 
อาจมีน้ำที่เกิดจากการละลายน้ำแข็งไหลลงไปที่ถาดชองแชเย็นจัด
ในกรณีที่ระบบไฟฟาดับหรือถอดปลั๊กตูเพื่อที่จะเริ่มการใชงานใหม ตูเย็นจะเริ่มการใชงานในระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
หากมีการกดละลายน้ำแข็งในขณะที่อุณหภูมิในตูเย็นสูง ขณะที่กดจะมีไฟกระพริบทันที

กดคางไว

3 วินาที

ไฟสีเขียวสวาง
กดคางไว

3 วินาที

ไฟสีเขียวดับ

โหมดละลายน้ำแข็งดวยมือ โหมดละลายน้ำแข็งดวยมือ



ไซโคลเพนเทน เปนสวนผสมอยูในฉนวนของตูเย็น กระบวนการทิ้งฉนวนเหลานี้จึงจำเปนตองทิ้งใหถูกตอง กรุณาติดตอหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรง
ทำการทิ้งอยางถูกวิธีเพื่อเปนการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สัญลักษณนี้มีความหมายถึงการไมนำเครื่องใชไฟฟาหรืออิเล็คทรอนิกสทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป ไมควรที่จะรื้อแกไขถอดชิ้นสวนเหลานั้นทิ้ง
ดวยตัวทานเอง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตูเย็นนี้ควรถูกกำจัดและแยกชิ้นสวนโดยหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรง เพื่อการคัดแยกชิ้นสวนนำกลับมาใชใหม และไมควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
กรุณาติดตอศูนยบริการ รานคาตัวแทนจำหนาย หรือหนวยงานตรงในพื้นที่ เพื่อขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สัญลักษณเตือนการทิ้งตูอยางปลอดภัย

เมื่อคุณรองขอใหซอมแซม กรุณาตรวจสอบตูเย็นตามหนา 8 อยางครบถวน เมื่อยังพบวาผิดปกติโปรดติดตอ ตัวแทนจำหนาย
หรือติดตอศูนยบริการหลังจากดึงปลั๊กตูเย็นออกแลว

จัดจำหนายและบริการหลังการขายโดย บริษัท ฮิตาชิ เซลล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 333, 333/1-8 หมูที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ตำบลบางแกว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-335-5455 โทรสาร 02-316-1128 Web Site : http://www.hitachi-th.com  E-mail : hitachi@hitachi-th.com
โรงงานตั้งอยู เลขที่ 610/1 หมู 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท 0-3728-4000 โทรสาร 0-3745-5152

ศูนยบริการ

อืรหานหนาดบอข
นอรน็ยเูตงันผ  

กอนนาด

นในาด

มไอืรหงรตยดโงอสยติทาองสแกูถน็ยเูต

มไอืรห )ดัจน็ยเ( ”DESTLOC“ งนหแำตูยอ น็ยเชแงอชงอขิมูภหณุอบัรป )ดิบกลู( LAID

มไอืรหทินสดปูตะรป

มไอืรหงันผบักสัผมสัน็ยเูต

มไอืรหนานาลวเนปเดปเอืรห ๆยอบ ดป-ดปเกูถูตะรป

งัดบอสจวรตะลแ งหแาผยวดกออด็ชเดรปโ

มไอืรหปไนิกเกามราหาอชแ
มไอืรหปไนิกเยอบน็ยเูตดป-ดปเรากีม

มไอืรหทินสมไดปูตะรป
มไอืรหนอรมาวคงลหแลกใูยอน็ยเูต

มไอืรหน็ยเูตนใวไสใกูถนอรงอขีม
มไอืรห )ยอนน็ยเ( ”DLOC“ งนหแำตูยอิมูภหณุอบัรป )ดิบกลู( LAID

มไอืรหูยอดัตรอกเกรบเอืรหสวฟ

รากิรบชใกยีรเนอก

ตูเย็นเสียบปลั๊กแลวหรือไม
เมื่อไมเย็นเลย

เมื่อไมคอยเย็นเลย

เมื่อมีหยดน้ำเกาะ

เมื่อในตูเย็นมีกลิ่น

เมื่อมีเสียงดัง

เมื่อไดยินเสียง

สิ่งเหลานี้ไมใชอาการผิดปกติ

ตูเย็นถูกติดตั้งอยางมั่นคงหรือไม

เนื่องจากตูเย็นมีระบบปองกันการเกิดหยดน้ำ และทอระบายความรอนรอบตู

เปนแนวรอยคลื่นหรือรอยนูนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจากโรงงาน ซึ่งอาจจะเดนชัดขึ้นมาจากมุมมองจากตำแหนงของการสองไฟ

หรือมุมสะทอนของความสวาง เปนตน แนวรอยที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นไดแตจะไมสงผลกระทบตอการทำงานของตูเย็นแตอยางใด

โดยเฉพาะดานขางและดานหลัง ในการใชงานครั้งแรกหรือเมื่อมีการเปด-ปดประตูบอยๆ

เสียงคลายน้ำไหลหรือน้ำเดือด เปนเสียงของสารทำความเย็น (น้ำยาทำความเย็น)
เสียงคลายของเสียดสีกัน เปนเสียงที่เกิดจากการเสียดสีของชิ้นสวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

มีการแชอาหารที่มีกลิ่นแรงโดยไมไดมีการหอหุม หรือเก็บในภาชนะปดหรือไม

ทอน้ำทิ้งอุดตันหรือไม
อากาศภายนอกมีความชื้นสูงหรือไม

ในขณะที่อากาศมีความชื้นสูง ขอบยางประตูอาจเกิดน้ำเกาะได โปรดเช็ดออกดวยผาแหง

เมื่ออาหารในชองแชเย็น

         แข็งตัว

กอนที่จะขอรับการบริการ กรุณาตรวจสอบสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้

เมื่อเกิดคลื่นหรือรอยนูน

ดานขางและดานบนของตูเย็น

HRPK1169A_INST-B-TH-1D-17

นี้
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