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คู่มอืการใช้งาน  

Up-Right Freezer รุ่น ZMP-9859 

 

การขนส่งและการเคลือ่นย้ายตู้ Freezer 

1.  ตรวจสอบอุปกรณ์การจดัเก็บส่วนประกอบต่างๆ ใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะท าการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ย เพื่อ
 ป้องกนัไม่เกิดความเสียหายในขณะขนส่ง 
2. ในขณะขนส่งตอ้งวางตูไ้วใ้นแนวตั้งตลอดหรือเอียงไดไ้ม่เกิน 30 องศา และอุณหภูมิในขณะขนส่งตอ้ง 
3. ภายหลงัจากมีการเคล่ือนยา้ยใหว้างตูทิ้้งไวอ้ยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนท าการเร่ิมใชง้าน 
4. หากในการขนยา้ยมีการเอียงตูม้ากกวา่ 30 องศา ตอ้งท าการตั้งตูทิ้้งไวอ้ยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง ก่อนท าการเร่ิม
 ใชง้าน  
 

ค าแนะน าเพือ่ความปลอดภัยในการใช้งาน 
1. สารท าความเยน็ท่ีใชภ้ายในตู ้ Freezer ประกอบดว้ยสารจ าพวก isobutene (R600a) ซ่ึงเป็นก๊าซธรรมชาติ
 มีความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มและผนงัตูมี้ฉนวนท่ีเป็น Cyclopenthane ก่อนท าการใชง้านโปรดส ารวจ
 แผงวงจรท าความเยน็ให้เรียบร้อยและ มัน่ใจวา่ไม่มีจุดเสียหาย หากมีความเสียหายเกิดข้ึนหา้มท าการ
 เสียบปลัก๊และท าการเคล่ือนยา้ยตูไ้ปเก็บไว ้ ในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและห่างจากประกาย
 ไฟ 
2. ใหท้ าการวางตู ้Freezer ไวใ้นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวกและหา้มใชอุ้ปกรณ์ท าความร้อนต่างๆ (เช่น 
 Heaters หรือพดัลมท าความร้อนเป่า) ในขณะท าการละลายน ้าแขง็     
3. ก่อนท าการเสียบปลัก๊ใหท้  าการตรวจเช็คใหแ้น่ใจวา่ไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนในขณะขนส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนประกอบต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.  แป้นควบคุมอุณหภูมิ 
2.  ไฟแสดงการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า 
3.  ไฟแสดงเตือนเม่ืออุณหภูมิสูงเกินไป 
4.  ช่องท าความเยน็อยา่งรวดเร็ว (Rapid-freezer) 
5.  ช่องแช่ Freezer 
6.  Condenser 
7.  Compressor 
 

ก่อนท าการใช้งานคร้ังแรก 
1.  ท าการถอดวสัดุท่ีท าการห่อหุม้ตู ้Freezer ออกใหห้มด  
2.  ใส่ท่ีกั้นดา้นหลงัตู ้Freezer จ านวน 2 อนั (ดงัรูป)  
3.  ก่อนท าการเสียบปลัก๊ใหต้รวจเช็คความเรียบร้อยของตูอี้กคร้ังแลว้จึงค่อยเร่ิมใชง้าน 



4. ควรท าความสะอาดตู ้ Freezer ก่อนเร่ิมใชง้าน เม่ือเร่ิมใชง้านช่วงแรกอาจจะมีกล่ินของตูเ้ล็กนอ้ยเป็นปกติ
   และจะค่อยๆ จางหายไปเอง 

 
การเร่ิมต้นใช้งาน 
2. ก่อนเสียบปลัก๊คร้ังแรก กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรอบของตูแ้ช่แข็งและสายไฟวา่ไม่มีส่วนใด
 เสียหาย 
3.  ห้ามเสียบปลัก๊ผา่นสายพ่วง ให้เสียบโดยตรงเขา้กบัเตา้เสียบบนฝาผนงัท่ีมีสายดิน และห้ามใชป้ลัก๊พ่วง, 
 เบรกเกอร์ หรือเตา้รับท่ีไม่ไดม้าตรฐานเพราะอาจท าให้ตูเ้สียหายหรือเกิดไฟไหมไ้ด ้
4.  สถานท่ีติดตั้งตอ้งสามารถระบายความร้อนโดยรอบตูแ้ช่แข็งไดดี้ มีระยะห่างระหวา่งดา้นบนจากหลงัคา
 หรือเพดานส าหรับระบายความร้อน 1 เมตร, ดา้นขา้งจากตูแ้ช่แข็งอ่ืนๆ ประมาณ 1 เมตร และควรติดตั้ง
 ห่างจากก าแพงดา้นหลงัประมาณ 30 เซนติเมตร โดยไม่ควรติดตั้งในลกัษณะ Built - in 
5.  สารท่ีมีส่วนประกอบของแอลกอฮอลท่ี์ตอ้งการแช่ในตูแ้ช่แขง็ ตอ้งอยูใ่นภาชนะท่ีปิดอยา่งเหมาะสมและ
 จดัวางในแนวตั้งเท่านั้น 
6.  ถอดปลัก๊ทุกคร้ังหากพบวา่เคร่ืองท างานผดิปกติ ก่อนการละลายน ้าแขง็ และระหวา่งการท าความสะอาด 
7.  หอ้งท่ีติดตั้งตูแ้ช่แขง็น้ี ควรมีอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 16-32 องศาเซลเซียส และความช้ืนไม่เกิน 70% 
8. หา้มวางตูแ้ช่แขง็ในต าแหน่งท่ีไดรั้บแสงแดดโดยตรงและหา้มวางติดกบัแหล่งก าเนิดความร้อนและเตา
 แก๊ส เตาอบ เป็นตน้ โดยระยะห่างควรมีอยา่งนอ้ย 50 cm แต่ส าหรับเตาไฟฟ้าควรมีระยะห่าง 5 cm ก็
 เพียงพอ 
10. หากตอ้งวางตูแ้ช่แขง็น้ีติดกบัตูเ้ยน็หรือตูแ้ช่แขง็เคร่ืองอ่ืนควรมีระยะห่างกนัอยา่งนอ้ย 2 cm เพื่อป้องกนั
 การกลัน่ตวัของน ้า 
11. การปรับระนาบของตูแ้ช่แขง็ควรปรับใหตู้แ้ช่แขง็เอียงไปทางดา้นหลงัเล็กนอ้ยเพื่อป้องกนัการเปิดประตู
 ตูแ้ช่แขง็คา้งไว ้
12. หากติดตั้งในสถานท่ีท่ีไฟตกหรือไฟดบับ่อย จะส่งผลกระทบต่ออายกุารใชง้านของเคร่ืองโดยตรง 
13. อุณหภูมิของตูแ้ช่แขง็นั้นไดถู้กตั้งค่ามาจากโรงงานท่ีผลิตแลว้ ดงันั้นผูใ้ชง้านจึงไม่จ  าเป็นตอ้งท าการ
 ปรับตั้งค่าอุณหภูมิของตูแ้ช่แขง็อีก โดยการใชง้านคร้ังแรกเม่ือท าการเสียบปลัก๊และเปิดการท างานของตู้
 แช่แขง็แลว้ควรรออยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง หรือจนกระทัง่อุณหภูมิดา้นหนา้ตูแ้ช่แขง็แสดงค่า -40 OC ก่อนท่ี
 จะท าการน าส่ิงของเขา้ไปแช่ภายในตูแ้ช่แขง็เพื่อประสิทธิภาพท่ีดีของตู ้ 
 

การละลายน า้แขง็และการท าความสะอาด 
1.  ตอ้งถอดปลัก๊ก่อนเสมอ 
2. เม่ือตอ้งการท าการละลายน ้าแขง็ใหน้ าส่ิงท่ีแช่ไวท้ั้งหมดออกจากตูแ้ช่แขง็ และเปิดประตูตูแ้ช่แขง็ทิ้งไว ้
 โดยสามารถใชเ้คร่ืองเป่าลม เป่าชั้นวางภายในเพื่อให้น ้าแขง็เพื่อให้น ้าแขง็ละลายจนหมดและเช็ดใหแ้หง้
 สนิทในทุกๆ สัปดาห์ 



3.  หา้มฉีดน ้าลา้งท าความสะอาดหรือละลายน ้าแขง็ภายในตูแ้ช่แขง็ เพราะอาจท าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้
4.  หา้มใชส้ารท าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรง 
5.  หากน ้าแขง็น้ีมีความหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ควรจะท าการละลายน ้าแขง็เพราะน ้ าแขง็ท่ีเกาะตวัหนา
 มากเกินไปจะท าใหเ้คร่ืองกินไฟมากยิง่ข้ึน 
6.  ภายหลงัการท าความสะอาด ใหเ้สียบปลัก๊ตูทิ้้งไวป้ระมาณ 1-2 ชัว่โมง หรือจนกระทัง่อุณหภูมิดา้นหนา้ตู้
 แช่แขง็แสดงค่า -40 OC ก่อนท่ีจะท าการน าส่ิงของเขา้ไปแช่ภายในตูแ้ช่แขง็ 
7.  ควรท าความสะอาดรังผึ้งดา้นล่างตูแ้ช่แขง็โดยใชเ้คร่ืองเป่าลม เป่าไล่เศษฝุ่ นผงออกจนหมดอยา่งนอ้ย
 เดือนละ 1 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
- ถอดฝาครอบดา้นล่างประตูออก (ดงัรูป) 
 
 
 
 
 
 
- ถอดช่องระบายน าทิ้งออกและท าการหมุนกลบัดา้น 180O และต่อเขา้กบัช่องระบายน ้ า (ดงัรูป) 
 

ค าเตือน : 
1.  หา้มใชอุ้ปกรณ์ใหค้วามร้อนอ่ืน ๆ เช่นไดร์เป่าผมหรือเคร่ืองเป่าลมร้อนมาเร่งใหก้ารละลายของน ้าแขง็
 เร็ว ข้ึน 
2.  ขณะน ้าแขง็ก าลงัละลาย อาจพบวา่มีน ้านองอยูภ่ายในหรือไหลออกมาดา้นนอกตูแ้ช่แข็ง (ข้ึนอยูก่บัความ
 หนาของน ้าแขง็ท่ีเกาะอยูภ่ายใน) ผูใ้ชค้วรเตรียมผา้เพื่อซบัน ้าเม่ือน ้าแขง็ละลายหมดใหใ้ชน้ ้าอุ่นผสมกบั
 น ้ายาท าความสะอาดอ่อน ๆ เช็ดภายในตูแ้ละปล่อยใหแ้หง้สนิทก่อนใชง้านอีกคร้ัง 
 
 
 
 



ปัญหาจากการใช้งานและการแก้ไข 
 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ การแก้ไข 
ตู ้Freezer ไม่ท างาน - แป้นความควบคุมอุณหภูมิอยูใ่นต าแหน่ง ‘0’ ใหท้ าการปรับไปท่ี

ต าแหน่งอ่ืนหรือติดต่อทีมช่างเพื่อท าการปรับแกไ้ขอุณหภูมิ 
- ช่องเสียบปลัก๊เสียหาย ใหท้  าการเช็คฟิวส์และใหที้มช่างตรวจสอบ
ปลัก๊ใหใ้ชง้านไดป้กติ  

อุณหภูมิภายในสูงกวา่ค่าท่ีตั้งไว ้ - มีของท่ีแช่มากเกินไป ให้ท าการเคล่ือนยา้ยของท่ีไม่จ  าเป็นออกหรือ
แบ่งแช่ในตูอ่ื้น 
- ประตูปิดไม่สนิท ใหท้  าการปิดประตูใหส้นิทเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ภายใน 
- ขอบประตูเสียหาย ใหท้  าการติดต่อช่างเพื่อแกไ้ข 
- มีฝุ่ นท่ี Condenser มากเกินไป ใหท้  าความสะอาด Condenser 
- การระบายอากาศไม่ดี ใหท้  าการแกไ้ขจุดท่ีท าการติดตั้งตูใ้หม่ 
- อุณหภูมิท่ีตั้งไวต้  ่าเกินไป ใหติ้ดต่อช่างเพื่อแกไ้ข 

ตู ้Freezer มีเสียงดงัผดิปกติ - ตูติ้ดตั้งบนพื้นท่ีไม่เรียบสม ่าเสมอ ท าการปรับตั้งตวัปรับระดบัขาตั้ง
ดา้นล่าง 
- ท  าการจดัการส่ิงของภายในต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดเสียงใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีถูกตอ้ง 
- มีส่ิงของวางอยูด่า้นบนตู ้ใหน้ าส่ิงของท่ีวางดา้นบนตูอ้อก 

มีน ้าแขง็เกาะท่ีช่องแช่แขง็มากเกินไป - ใหท้  าการละลายน ้าแขง็ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















อปุกรณ์เสริม (Optional) 
ชุดแจ้งเตือนอุณหภูมิออกนอกช่วงทีก่ าหนด เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ในการแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้แช่แข็ง 
 

การตั้งสัญญาณเตือน 
1. วธีิการเปลีย่นค่าอุณหภูมิที่ตั้ง (Set Point) 
1.1. กดปุ่ม SET คา้งไว ้3 วนิาที เพื่อเปล่ียนค่าอุณหภูมิท่ีตั้ง 
1.2. ค่าของอุณหภูมิท่ีตั้งจะปรากฏข้ึนและไฟ LED สัญลกัษณ์รูป  และ  จะเร่ิมกระพริบ 
1.3. ในการเปล่ียนค่าใหก้ด  หรือ  ภายใน 10 วนิาที 
1.4. เพื่อใหอุ้ปกรณ์จ าค่าท่ีตั้งใหใ้หม่ ใหก้ดปุ่ม SET อีกคร้ังหรือรอ 10 วนิาที 
 
2. การเข้าสู่รายการพารามิเตอร์ PR1 ในรายการพารามิเตอร์ Pr1 สามารถท าได้ดังนี้ 
2.1. เขา้สู่โหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุ่ม Set +  พร้อมกนัคา้งไวน้าน 3 วนิาที (LED OC หรือ OF จะกระพริบ) 
2.2. เลือกพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการโดยกด SET เพื่อแสดงค่าของพารามิเตอร์นั้น 
2.3. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเปล่ียนแปลงค่าพารามิเตอร์ 
2.4. กดปุ่ม SET เพื่อบนัทึกค่าใหม่และเล่ือนไปยงัพารามิเตอร์ตวัถดัไป 
2.5. กด  หรือ  เพื่อ Set ค่าพารามิเตอร์ ดงัน้ี (ตวัอยา่งการตั้งค่า) 

 
Parameter (PR1) ค่า Set รายละเอยีด 

Hy 0 ส่วนต่างของอุณหภูมิท่ี Compressor จะท างาน 
All -50 อุณหภูมิต ่าสุดท่ีจะใหส่้งสญัญาณเตือน 
Alu -25 อุณหภูมิสูงสุดท่ีจะใหส่้งสญัญาณเตือน 
IDF 0 รอบเวลาในการละลายน ้ าแขง็ (ชม.) 
Πdf 0 ช่วงเวลาในการละลายน ้ าแขง็ (นาที) 
rES De แสดงทศนิยม 
Ot 

(ค่าท่ีกดข้ึนจาก Hy 1 คร้ัง) 
0 (Cal. Probe) ปรับชดเชยค่าอุณหภูมิท่ีวดัได ้

AC 0 
ค่าความหน่วงของเวลาในการท างานของ Compressor 
คร้ังต่อไป (นาที) 

 
3. การเข้าสู่รายการพารามิเตอร์ PR2 ในรายการพารามิเตอร์ Pr2 สามารถท าได้ดังนี้ 
วธีิการเขา้ไปในพารามิเตอร์ Pr2 โดยรหสัท่ีปลอดภยั 
3.1. เขา้สู่โหมดการตั้งค่าโปรแกรมโดยกดปุ่ม SET+  พร้อมกนัคา้งไวน้าน 3 วนิาที (LED OC หรือ OF จะ
 กระพริบ) 



3.2. ปล่อยและกดปุ่ม SET+  ย  ้าอีกคร้ังประมาณ 7 วนิาที ขอ้ความ Pr2 จะข้ึนสักครู่ พารามิเตอร์ HY จะ
 แสดงบนจอแสดงผล (จอแสดงผล ขณะน้ีจะอยูใ่นพารามิเตอร์ “Pr2”) 
3.3.  เลือกพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการ 
3.4. กด Set เพื่อแสดงค่าของพารามิเตอร์นั้น 
3.5. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเปล่ียนแปลงค่าพารามิเตอร์ 
3.6. กดปุ่ม Set เพื่อบนัทึกค่าใหม่และเล่ือนไปยงัพารามิเตอร์ตวัถดัไป 
3.7. กด  หรือ  เพื่อ Set ค่าพารามิเตอร์ดงัน้ี  
 

Parameter (PR2) ค่า Set รายละเอยีด 
ALC Ab การร้องเตือนจะถูกก าหนดจากค่าอุณหภูมิสมับูรณ์ 
ALd 0 ค่าความหน่วงของเวลา ในการร้องเตือน (นาที) 
dAo 0 ค่าความหน่วงของเวลา ในการร้องเตือนตอนเร่ิมเปิดเคร่ือง 
OdS 1 ค่าความหน่วงของเวลาในการท างานของ Compressor ตอนเร่ิมเปิดเคร่ือง 
OΠF OFF ตั้ง Program ใหปุ่้ม ON/OFF ท างาน 
bLL Y Compressor หยดุท างาน ขณะเกิดสญัญาณเตือนทางดา้นอุณหภูมิต ่า 

 

การตรวจสอบปัญหาเบือ้งต้นก่อนแจ้งช่างบริการ 
 เม่ือตูแ้ช่แขง็เกิดขดัขอ้งควรตรวจสอบเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 
 - เสียบปลัก๊แน่นหรือไม่ 
 - ไฟฟ้าในบริเวณท่ีใชง้านดบัหรือไฟฟ้าตกหรือไม่ สังเกตจากหลอดไฟส่องสวา่งในบริเวณนั้น 

- ติดตั้งตูแ้ช่แขง็ถูกตอ้งตามลกัษณะหรือไม่ โดยการติดตั้งตอ้งเป็นไปตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดหรือ
 ด าเนินการโดยช่างท่ีช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดต่อบริษทัฯ ผู้จ าหน่าย 
 หากท่านตอ้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม หรือเรียกช่างบริการเม่ือตูแ้ช่แขง็เกิดขดัขอ้ง หรือให้
ค  าแนะน าติชมไดท่ี้ 
 บริษทั เซสท-์เมด จ ากดั 896/1-2 ชั้น 3 อาคารส านกังาน เอสว ีซิต้ี ทาวเวอร์ 1  
 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 โทร. 02-682-9151-4, FAX: 02-682-9155, Email: support@zest-med.com, service@zest-med.com 
 ลูกคา้สัมพนัธ์: 080-061-8882, 080-061-8883   
 ฝ่ายช่างเทคนิค: 081-375-9848, 081-375-9651 
 
 บริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหก้ารสนบัสนุนผลิตภณัฑข์องทางบริษทัฯ บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่
วา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ จะสร้างความพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างผลก าไรใหแ้ก่กิจการของท่าน
ตลอดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ์ 
   
อุปกรณ์เสริม 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์ส าหรับวดัและบันทกึอุณหภูมิ     Multifunction Control C/W         
                    Alarm Buzzer  
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สําหรับลูกคา                                                                                                        NO.IV 
 

บัตรรับประกันสินคา 
(WARRANTY CARD) 

 
 

ประเภทสินคา :    

รุน :  หมายเลขเคร่ือง : - 

ผูซ้ือ :  แผนก :  - 

ท่ีอยู :   

โทรศัพท : -  

ตัวแทนจําหนาย :   - 

วันท่ีซ้ือ :  วันหมดอายุ :  

 

เงื่อนไขการรับประกันและบริการ 
 

1.  ระยะเวลารับประกัน 1 ป เร่ิมตนจากวันที่ติดตั้ง – สงมอบสินคา 

2. ในกรณีการชํารุดเกิดจากความผิดพลาดทางดานมาตรฐานการผลิตของโรงงาน  

หรือจากความบกพรองของช้ินสวนยินดีเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา 

3. บัตรรับประกันนี้ มิไดรับประกันถึงอุปกรณประกอบ เชน หลอดไฟ, กระจก เปนตน 

4. ลูกคาจะตองจายเงินคาอะไหล เมื่อสินคาเกิดชํารุดเสียหาย ดังสาเหตุตอไปน้ี 

a. เสียเนื่องจากอุบัติภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม, น้ําทวม 

b. เสียเนื่องจากการใชงานในสภาพกระแสไฟฟาไมปกต ิ

c. เสียเนื่องจากการใชอยางผิดวิธี ประมาทหรือเจตนาทําใหเสียหาย 

d. เสียเนื่องจากถูกซอมโดยบุคคลที่ไมใชชางของบริษัท 

e. เสียเนื่องจากมีสัตวเขาไปในเคร่ืองและทําลายอุปกรณจนชํารุด 
 

ถาหมดระยะเวลารับประกัน สามารถติดตอขอใชบรกิารซอมจากบริษัทโดยตรง 
ซ่ึงบริษัทจะคิดคาบริการตรวจซอม และคาอะไหลของสินคาตามจริง 
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