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- ZZM-FREZ-MAN – 

Alarm Buzzer 
ZMP-XR20C 
(Dixell XR20C) 



ขอควรระวังการใชงานตูแชแข็ง SEVERIN รุน 9890 
การตดิตั้ง 

1. หลังเคลื่อนยายตูแชแข็งมาทีต่ําแหนงที่ตองการติดตั้ง ใหวางตูทิ้งไวอยางนอย 3 ช่ัวโมงกอนจึงเสียบปลัก๊ 

2. กอนเสียบปล๊ักครั้งแรก กรุณาตรวจสอบความเรียบรอยโดยรอบของตูแชแขง็และสายไฟวาไมมีสวนใดเสียหาย 

3. หามเสียบปล๊ักผานสายพวง ใหเสียบโดยตรงเขากับเตาเสียบบนฝาผนงัที่มีสายดิน 

4. สถานท่ีติดตั้งตองสามารถระบายความรอนโดยรอบตูแชแข็งไดดี มีระยะหางระหวางดานขางและดานบของตูแชแข็งกับ

กําแพงหรือเฟอรนิเจอรมากพอสมควร ไมตดิตัง้ในลักษณะ  Built - in 

5. สารที่มีสวนประกอบของแอลกอฮอลที่ตองการแชในตูแชแข็ง ตองอยูในภาชนะท่ีปดอยางเหมาะสมและจัดวางในแนวต้ัง

เทานั้น 

6. ถอดปลั๊กทกุครัง้หากพบวาเครือ่งทํางานผิดปกติ กอนการละลายนํ้าแขง็ และระหวางการทําความสะอาด 

7. หองที่ติดตั้งตูแชแขง็นี้ ควรมีอุณหภูมิอยูระหวาง 16-32 องศาเซลเซียส และความช้ืนไมเกนิ 70% 

8. หามวางตูแชแขง็ในตําแหนงทีไ่ดรับแสงแดดโดยตรง และหามวางติดกับแหลงกําเนิดความรอนและเตาแกส เตาอบเปนตน 

โดยระยะหางควรมีอยางนอย 50 cm แตสําหรับเตาไฟฟาควรมีระยะหาง 5 cm ก็เพียงพอ 

9. ดานบนตูแชแขง็ควรมีระยะสําหรับระบายความรอน 5 cm 

10. หากตองวางตูแชแข็งนี้ติดกบัตูเย็นหรือตูแชแขง็เคร่ืองอ่ืนควรมีระยะหางกนัอยางนอย 2 cm เพ่ือปองกันการกล่ันตัวของน้ํา 

11. การปรับระนาบของตูแชแข็งควรปรับใหตูแชแขง็เอียงไปทางดานหลังเล็กนอยเพื่อปองกันการเปดประตตููแชแข็งคางไว 
12. หากติดตั้งในสถานท่ีที่ไฟตกหรือไฟดับบอย จะสงผลกระทบตออายุการใชงานของเครื่องโดยตรง 

13. ปุมควบคุมอุณหภูมิมี 3 ระดับ คือ Min Normal และ Max โดยการตั้งระดับความเย็นในตูแชแข็งข้ึนกบัหลายปจจัย คือ 

อุณหภูมิภายนอกตูแชแข็ง ประเภทอาหารท่ีนาํมาแช ความถีใ่นการเปดประตู และระยะเวลาที่เปดประตูคางไวกอนเปด 

การละลายน้ําแข็งและการทําความสะอาด 
1. ตองถอดปล๊ักกอนเสมอ 

2. หามราดน้ําไปบนเคร่ือง 

3. หามใชสารทําความสะอาดท่ีมฤีทธิ์รนุแรง 

4. หลังจากการใชงานใประยะหนึง่ (ขึ้นกบัความถี่ในการเปดประตู) จะพบวามนี้ําแข็งเกาะอยูภายในตูแชแข็ง 

5. หากน้ําแข็งนี้มคีวามหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ควรจะทําการละลายนํ้าแข็ง 

6. น้ําแข็งทีเ่กาะตวัหนามากเกนิไปจะทําใหเครื่องกินไฟมากยิง่ข้ึน 

7. เม่ือตองการทําการละลายนํ้าแข็งใหนําสิง่ที่แชไวทั้งหมดออกจากตูแชแข็ง และเปดประตูตูแชแข็งทิ้งไว 

 คําเตือน : 
1. หามใชอุปกรณใหความรอนอ่ืน ๆ เชนไดรเปาผม มาเรงใหการละลายของน้ําแข็งเร็วขึน้ 

2. ขณะน้ําแขง็กําลังละลาย อาจพบวามีน้ํานองอยูภายในหรือไหลออกมาดานนอกตูแชแข็ง  (ขึ้นอยูกับความหนาของนํ้าแข็ง

ที่เกาะอยูภายใน ) ผูใชควรเตรยีมผาเพ่ือซับน้าํ 

เม่ือน้ําแข็งละลายหมดใหใชน้ําอุนผสมกับน้าํยาทําความสะอาดออน ๆ เช็ดภายในตูและปลอยใหแหงสนิทกอนใชงานอีกครัง้ 
 
 
 



  ต้ังสัญญาณเตือนชวงอุณหภูมชิวง -20 องศาเซลเซียส 
1. วิธีการเปลี่ยนคาอุณหภมูิที่ตั้ง (Set Point) 
1.1 กดปุม SET คางไว 3 วินาที เพื่อเปล่ียนคาอุณหภูมิท่ีต้ัง 

1.2 คาของอณุหภูมิท่ีต้ังจะปรากฏขึ้นและ LED  และ   จะเริ่มกระพริบ 

1.3 ในการเปล่ียนคาใหกด  หรือ  ภายใน 10 วินาที 

1.4 เพื่อใหอุปกรณจําคาท่ีต้ังใหใหม ใหกดปุม SET อีกคร้ังหรือรอ 10 วินาที 
2. การเขาสูรายการพารามเิตอร PR1 ในรายการพารามิเตอร Pr1 (ใชพารามิเตอร งายๆ) ใหทําดังนี ้

2.1 เขาสูโหมดต้ังโปรแกรมโดยกดปุม Set +  พรอมกันคางไวนาน 3 วินาที (LED OC หรือ OF จะกระพริบ) 

2.2 เลือกพารามิเตอรท่ีตองการโดยกด SET เพื่อแสดงคาของพารามิเตอรน้ัน 

2.3 กดปุม  หรือ  เพื่อเปล่ียนแปลงคาพารามิเตอร 

2.4 กดปุม SET เพื่อบันทึกคาใหมและเล่ือนไปยังพารามิเตอรตัวถัดไป 

2.5 กด  หรือ  เพื่อ Set คาพารามิเตอร ดังน้ี 
Parameter (PR1) คา Set รายละเอียด 

Hy 2 สวนตางของอุณหภูมทิี่ Compressor จะทํางาน 
All -35 อุณหภูมิต่ําสุดที่จะใหรองเตือน 
Alu -20 อุณหภูมิสูงสุดที่จะใหรองเตือน 
IDF 0 รอบเวลาในการละลายนํ้าแข็ง (ชม.) 
∏df 0 ชวงเวลาในการละลายน้ําแข็ง (นาที) 
rES De แสดงทศนิยม 
Ot 

(คาท่ีกดขึ้นจาก Hy 1 คร้ัง) 0 (Cal. Probe) ปรับชดเชยคาอุณหภูมิทีว่ัดได 

AC 0 คาความหนวงของเวลาในการทํางานของ 
Compressor ครั้งตอไป (นาที) 

 

3. การเขาสูรายการพารามเิตอร PR2 ในรายการพารามิเตอร Pr2 (ติดตั้งแนวนอน) ผูปฏิบัติการสามารถตามดังนี ้
วิธีการเขาไปในพารามิเตอร Pr2 โดยรหัสท่ีปลอดภัย 

3.1 เขาสูโหมดต้ังโปรดแกรมโดยกดปุม SET +  พรอมกันคางไวนาน 3 วินาที (LED OC หรือ OF จะกระพริบ) 

3.2 ปลอยและกดปุม SET +  ย้ําอีกคร้ังประมาณ 7 วินาที ขอความ Pr2 จะข้ึนสักครู พารามิเตอร HY จะแสดงบน

จอแสดงผล      จอแสดงผล ขณะน้ีจะอยูในพารามิเตอร “Pr2” 

3.3 เลือกพารามิเตอรท่ีตองการ 

3.4 กด Set เพื่อแสดงคาของพารามิเตอรน้ัน 

3.5 กดปุม  หรือ  เพื่อเปล่ียนแปลงคาพารามิเตอร 

3.6 กดปุม SET เพื่อบันทึกคาใหมและเล่ือนไปยังพารามิเตอรตัวถัดไป 

3.7 กด  หรือ  เพื่อ Set คาพารามิเตอร ดังน้ี 
Parameter (PR2) คา Set รายละเอียด 

ALC Ab การรองเตือนจะถูกกําหนดจากคาอุณหภูมสิมับูรณ 
ALd 0 คาความหนวงของเวลา ในการรองเตือน (นาที) 

dAo 0 คาความหนวงของเวลา ในการรองเตือนตอนเริ่ม
เปดเครื่อง 

OdS 1 คาความหนวงของเวลาในการทํางานของ 
Compressor ตอนเริ่มเปดเครือ่ง (นาที) 

O∏F OFF ตั้ง Program ใหปุม ON/OFF ทํางาน 

bLL Y Compressor หยุดทํางาน ขณะเกิดสัญญาเตือน
ทางดานอุณหภูมิต่ํา 

 
 
 
 



การตรวจสอบกอนเรียกชางบริการ 
เม่ือตูแชเกิดขัดของควรตรวจสอบดูสิ่งตอไปนี้กอนรียกชางจากศูนยบริการของบริษัท 

• เสียบปลั๊กแนนหรือไม 

• ไฟฟาในบานดับหรือตกหรือไม สังเกตจากหลอดไฟสองสวางในบาน 

• ติดตั้งตูแชถูกตองตามลักษณะหรือไม 

• การติดตั้งตองเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนดหรือดําเนินการโดยชางที่ชํานาญการ 
การติดตอบริษัทฯ ผูจําหนาย 

หากทานตองการติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม หรือเรียกชางบริการเมื่อตูแชเกดิขัดของ หรือใหคําแนะนําติชมไดที ่

บริษทั เซสท-เมด จํากัด 896/1-2 ชั้น 3 อาคารสํานักงาน เอสวี ซิตี้ ทาวเวอร 1 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพ ฯ 10120   
TEL:0-2682-9151-4   FAX : 0-2682-9155 
ลูกคาสัมพันธ : 080-061-8882, 080-061-8883 

 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานใหการสนับสนุนผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ  บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวาผลิตภัณฑของ 

บริษัทฯ จะสรางความพึงพอใจ และมีสวนรวมในการสรางผลกําไรใหแกกิจการของทานตลอดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุปกรณเสริม 
 
 
 
      ใชสําหรบัควบคุมคุณภาพของตูแชเย็น 
 

      S/N :       
 
 
 
 
 

Intelligent            
 
 
 
 
 
 

      S/N : 
 
 
 
    Intelligent 1 EX Probe 
 
 
 

    เปน Thermometer ชนิดมีสัญญาณเตือน  
    เม่ืออณุหภูมิออกนอกชวงทีต่ั้ง 
 

    S/N : 
 
Alarm Buzzer   

 
 
 
 
 

      S/N : 
 
 
 
       TH-03 

  

Digital Thermometer/Humidity 
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สําหรับลูกคา                                                                                                       NO. IV34494 
 

บัตรรับประกันสินคา 
(WARRANTY CARD) 

 
 

ประเภทสินคา :   Z-Cool 2-8OC Refrigerator 2 door with Alarm 

รุน : ZMP-1000-ALM SN: SDC1000103A-1003-00438 

ผูซ้ือ :   บริษัท เซสท-เมด จํากัด 

ท่ีอยู : 896/1-2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท : - โทรศัพท : - 

ตัวแทนจําหนาย : - 

วันท่ีซ้ือ :  14/05/2010  :  14/05/2011                  

 

เงื่อนไขการรับประกันและบริการ 
1.  ระยะเวลารับประกัน 1 ป เร่ิมตนจากวันที่ติดต้ัง – สงมอบสนิคา 

2. ในกรณีการชํารุดเกิดจากความผิดพลาดทางดานมาตรฐานการผลิตของโรงงาน  

หรือจากความบกพรองของชิ้นสวนยนิดีเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา 

3. บัตรรับประกันนี้ มิไดรับประกันถึงอุปกรณประกอบ เชน หลอดไฟ, กระจก เปนตน 

4. ลูกคาจะตองจายเงินคาอะไหล เม่ือสินคาเกิดชํารุดเสียหาย ดังสาเหตุตอไปน้ี 

a. เสียเนื่องจากอุบัติภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม, น้ําทวม 

b. เสียเนื่องจากการใชงานในสภาพกระแสไฟฟาไมปกติ 

c. เสียเนื่องจากการใชอยางผิดวิธี ประมาทหรือเจตนาทําใหเสียหาย 

d. เสียเนื่องจากถูกซอมโดยบุคคลที่ไมใชชางของบริษัท 

e. เสียเนื่องจากมีสัตวเขาไปในเคร่ืองและทําลายอุปกรณจนชํารุด 

ถาหมดระยะเวลารับประกัน สามารถติดตอขอใชบรกิารซอมจากบริษัทโดยตรง 
ซ่ึงบริษัทจะคิดคาบริการตรวจซอม และคาอะไหลของสินคาตามจริง 
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