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คู่มอื การใช้ งาน
Up-Right Freezer รุ่น ZMP-9859
การขนส่ งและการเคลือ่ นย้ ายตู้ Freezer
1. ตรวจสอบอุปกรณ์การจัดเก็บส่ วนประกอบต่างๆ ให้เรี ยบร้อยก่อนที่จะทาการขนส่ งหรื อเคลื่อนย้าย เพื่อ
ป้ องกันไม่เกิดความเสี ยหายในขณะขนส่ ง
2. ในขณะขนส่ งต้องวางตูไ้ ว้ในแนวตั้งตลอดหรื อเอียงได้ไม่เกิน 30 องศา และอุณหภูมิในขณะขนส่ งต้อง
3. ภายหลังจากมีการเคลื่อนย้ายให้วางตูท้ ิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนทาการเริ่ มใช้งาน
4. หากในการขนย้ายมีการเอียงตูม้ ากกว่า 30 องศา ต้องทาการตั้งตูท้ ิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชัว่ โมง ก่อนทาการเริ่ ม
ใช้งาน

คาแนะนาเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ งาน
1. สารทาความเย็นที่ใช้ภายในตู้ Freezer ประกอบด้วยสารจาพวก isobutene (R600a) ซึ่งเป็ นก๊าซธรรมชาติ
มีความปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อมและผนังตูม้ ีฉนวนที่เป็ น Cyclopenthane ก่อนทาการใช้งานโปรดสารวจ
แผงวงจรทาความเย็นให้เรี ยบร้อยและ มัน่ ใจว่าไม่มีจุดเสี ยหาย หากมีความเสี ยหายเกิดขึ้นห้ามทาการ
เสี ยบปลัก๊ และทาการเคลื่อนย้ายตูไ้ ปเก็บไว้ ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากประกาย
ไฟ
2. ให้ทาการวางตู้ Freezer ไว้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและห้ามใช้อุปกรณ์ทาความร้อนต่างๆ (เช่น
Heaters หรื อพัดลมทาความร้อนเป่ า) ในขณะทาการละลายน้ าแข็ง
3. ก่อนทาการเสี ยบปลัก๊ ให้ทาการตรวจเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นในขณะขนส่ ง

ส่ วนประกอบต่ างๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แป้ นควบคุมอุณหภูมิ
ไฟแสดงการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ า
ไฟแสดงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป
ช่องทาความเย็นอย่างรวดเร็ ว (Rapid-freezer)
ช่องแช่ Freezer
Condenser
Compressor

ก่อนทาการใช้ งานครั้งแรก
1. ทาการถอดวัสดุที่ทาการห่อหุ ม้ ตู ้ Freezer ออกให้หมด
2. ใส่ ที่ก้ นั ด้านหลังตู ้ Freezer จานวน 2 อัน (ดังรู ป)
3. ก่อนทาการเสี ยบปลัก๊ ให้ตรวจเช็คความเรี ยบร้อยของตูอ้ ีกครั้งแล้วจึงค่อยเริ่ มใช้งาน

4. ควรทาความสะอาดตู้ Freezer ก่อนเริ่ มใช้งาน เมื่อเริ่ มใช้งานช่วงแรกอาจจะมีกลิ่นของตูเ้ ล็กน้อยเป็ นปกติ
และจะค่อยๆ จางหายไปเอง

การเริ่มต้ นใช้ งาน
2. ก่อนเสี ยบปลัก๊ ครั้งแรก กรุ ณาตรวจสอบความเรี ยบร้อยโดยรอบของตูแ้ ช่แข็งและสายไฟว่าไม่มีส่วนใด
เสี ยหาย
3. ห้ามเสี ยบปลัก๊ ผ่านสายพ่วง ให้เสี ยบโดยตรงเข้ากับเต้าเสี ยบบนฝาผนังที่มีสายดิน และห้ามใช้ปลัก๊ พ่วง,
เบรกเกอร์ หรื อเต้ารับที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะอาจทาให้ตเู ้ สี ยหายหรื อเกิดไฟไหม้ได้
4. สถานที่ติดตั้งต้องสามารถระบายความร้อนโดยรอบตูแ้ ช่แข็งได้ดี มีระยะห่ างระหว่างด้านบนจากหลังคา
หรื อเพดานสาหรับระบายความร้อน 1 เมตร, ด้านข้างจากตูแ้ ช่แข็งอื่นๆ ประมาณ 1 เมตร และควรติดตั้ง
ห่างจากกาแพงด้านหลังประมาณ 30 เซนติเมตร โดยไม่ควรติดตั้งในลักษณะ Built - in
5. สารที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ที่ตอ้ งการแช่ในตูแ้ ช่แข็ง ต้องอยูใ่ นภาชนะที่ปิดอย่างเหมาะสมและ
จัดวางในแนวตั้งเท่านั้น
6. ถอดปลัก๊ ทุกครั้งหากพบว่าเครื่ องทางานผิดปกติ ก่อนการละลายน้ าแข็ง และระหว่างการทาความสะอาด
7. ห้องที่ติดตั้งตูแ้ ช่แข็งนี้ ควรมีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 16-32 องศาเซลเซียส และความชื้นไม่เกิน 70%
8. ห้ามวางตูแ้ ช่แข็งในตาแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงและห้ามวางติดกับแหล่งกาเนิดความร้อนและเตา
แก๊ส เตาอบ เป็ นต้น โดยระยะห่างควรมีอย่างน้อย 50 cm แต่สาหรับเตาไฟฟ้ าควรมีระยะห่าง 5 cm ก็
เพียงพอ
10. หากต้องวางตูแ้ ช่แข็งนี้ติดกับตูเ้ ย็นหรื อตูแ้ ช่แข็งเครื่ องอื่นควรมีระยะห่างกันอย่างน้อย 2 cm เพื่อป้ องกัน
การกลัน่ ตัวของน้ า
11. การปรับระนาบของตูแ้ ช่แข็งควรปรับให้ตแู ้ ช่แข็งเอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อยเพื่อป้ องกันการเปิ ดประตู
ตูแ้ ช่แข็งค้างไว้
12. หากติดตั้งในสถานที่ที่ไฟตกหรื อไฟดับบ่อย จะส่ งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเครื่ องโดยตรง
13. อุณหภูมิของตูแ้ ช่แข็งนั้นได้ถูกตั้งค่ามาจากโรงงานที่ผลิตแล้ว
ดังนั้นผูใ้ ช้งานจึงไม่จาเป็ นต้องทาการ
ปรับตั้งค่าอุณหภูมิของตูแ้ ช่แข็งอีก โดยการใช้งานครั้งแรกเมื่อทาการเสี ยบปลัก๊ และเปิ ดการทางานของตู ้
แช่แข็งแล้วควรรออย่างน้อย 2 ชัว่ โมง หรื อจนกระทัง่ อุณหภูมิดา้ นหน้าตูแ้ ช่แข็งแสดงค่า -40 OC ก่อนที่
จะทาการนาสิ่ งของเข้าไปแช่ภายในตูแ้ ช่แข็งเพื่อประสิ ทธิภาพที่ดีของตู้

การละลายนา้ แข็งและการทาความสะอาด
1. ต้องถอดปลัก๊ ก่อนเสมอ
2. เมื่อต้องการทาการละลายน้ าแข็งให้นาสิ่ งที่แช่ไว้ท้ งั หมดออกจากตูแ้ ช่แข็ง และเปิ ดประตูตูแ้ ช่แข็งทิ้งไว้
โดยสามารถใช้เครื่ องเป่ าลม เป่ าชั้นวางภายในเพื่อให้น้ าแข็งเพื่อให้น้ าแข็งละลายจนหมดและเช็ดให้แห้ง
สนิทในทุกๆ สัปดาห์

3. ห้ามฉีดน้ าล้างทาความสะอาดหรื อละลายน้ าแข็งภายในตูแ้ ช่แข็ง เพราะอาจทาให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรได้
4. ห้ามใช้สารทาความสะอาดที่มีฤทธิ์ รุนแรง
5. หากน้ าแข็งนี้มีความหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ควรจะทาการละลายน้ าแข็งเพราะน้ าแข็งที่เกาะตัวหนา
มากเกินไปจะทาให้เครื่ องกินไฟมากยิง่ ขึ้น
6. ภายหลังการทาความสะอาด ให้เสี ยบปลัก๊ ตูท้ ิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชัว่ โมง หรื อจนกระทัง่ อุณหภูมิดา้ นหน้าตู ้
แช่แข็งแสดงค่า -40 OC ก่อนที่จะทาการนาสิ่ งของเข้าไปแช่ภายในตูแ้ ช่แข็ง
7. ควรทาความสะอาดรังผึ้งด้านล่างตูแ้ ช่แข็งโดยใช้เครื่ องเป่ าลม เป่ าไล่เศษฝุ่ นผงออกจนหมดอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

- ถอดฝาครอบด้านล่างประตูออก (ดังรู ป)

- ถอดช่องระบายนาทิ้งออกและทาการหมุนกลับด้าน 180O และต่อเข้ากับช่องระบายน้ า (ดังรู ป)

คาเตือน :
1. ห้ามใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนอื่น ๆ เช่นไดร์ เป่ าผมหรื อเครื่ องเป่ าลมร้อนมาเร่ งให้การละลายของน้ าแข็ง
เร็ ว ขึ้น
2. ขณะน้ าแข็งกาลังละลาย อาจพบว่ามีน้ านองอยูภ่ ายในหรื อไหลออกมาด้านนอกตูแ้ ช่แข็ง (ขึ้นอยูก่ บั ความ
หนาของน้ าแข็งที่เกาะอยูภ่ ายใน) ผูใ้ ช้ควรเตรี ยมผ้าเพื่อซับน้ าเมื่อน้ าแข็งละลายหมดให้ใช้น้ าอุ่นผสมกับ
น้ ายาทาความสะอาดอ่อน ๆ เช็ดภายในตูแ้ ละปล่อยให้แห้งสนิทก่อนใช้งานอีกครั้ง

ปัญหาจากการใช้ งานและการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ตู้ Freezer ไม่ทางาน

การแก้ไข
- แป้ นความควบคุมอุณหภูมิอยูใ่ นตาแหน่ง ‘0’ ให้ทาการปรับไปที่
ตาแหน่งอื่นหรื อติดต่อทีมช่างเพื่อทาการปรับแก้ไขอุณหภูมิ
- ช่องเสี ยบปลัก๊ เสี ยหาย ให้ทาการเช็คฟิ วส์และให้ทีมช่างตรวจสอบ
ปลัก๊ ให้ใช้งานได้ปกติ
อุณหภูมิภายในสู งกว่าค่าที่ต้ งั ไว้
- มีของที่แช่มากเกินไป ให้ทาการเคลื่อนย้ายของที่ไม่จาเป็ นออกหรื อ
แบ่งแช่ในตูอ้ ื่น
- ประตูปิดไม่สนิท ให้ทาการปิ ดประตูให้สนิทเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ภายใน
- ขอบประตูเสี ยหาย ให้ทาการติดต่อช่างเพื่อแก้ไข
- มีฝนที
ุ่ ่ Condenser มากเกินไป ให้ทาความสะอาด Condenser
- การระบายอากาศไม่ดี ให้ทาการแก้ไขจุดที่ทาการติดตั้งตูใ้ หม่
- อุณหภูมิที่ต้ งั ไว้ต่าเกินไป ให้ติดต่อช่างเพื่อแก้ไข
ตู้ Freezer มีเสี ยงดังผิดปกติ
- ตูต้ ิดตั้งบนพื้นที่ไม่เรี ยบสม่าเสมอ ทาการปรับตั้งตัวปรับระดับขาตั้ง
ด้านล่าง
- ทาการจัดการสิ่ งของภายในต่างๆ ที่ทาให้เกิดเสี ยงให้อยูใ่ นตาแหน่ง
ที่ถูกต้อง
- มีสิ่งของวางอยูด่ า้ นบนตู้ ให้นาสิ่ งของที่วางด้านบนตูอ้ อก
มีน้ าแข็งเกาะที่ช่องแช่แข็งมากเกินไป - ให้ทาการละลายน้ าแข็งออก

อุปกรณ์ เสริม (Optional)
ชุ ดแจ้ งเตือนอุณหภูมิออกนอกช่ วงทีก่ าหนด เป็ นอุปกรณ์ เสริมใช้ ในการแจ้ งเตือนอุณหภูมิของตู้แช่ แข็ง

การตั้งสั ญญาณเตือน
1. วิธีการเปลีย่ นค่ าอุณหภูมิที่ต้ งั (Set Point)
1.1. กดปุ่ ม SET ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่ต้ งั
1.2. ค่าของอุณหภูมิที่ต้ งั จะปรากฏขึ้นและไฟ LED สัญลักษณ์รูป และ จะเริ่ มกระพริ บ
1.3. ในการเปลี่ยนค่าให้กด หรื อ ภายใน 10 วินาที
1.4. เพื่อให้อุปกรณ์จาค่าที่ต้ งั ให้ใหม่ ให้กดปุ่ ม SET อีกครั้งหรื อรอ 10 วินาที
2. การเข้ าสู่ รายการพารามิเตอร์ PR1 ในรายการพารามิเตอร์ Pr1 สามารถทาได้ ดังนี้
2.1. เข้าสู่ โหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุ่ ม Set + พร้อมกันค้างไว้นาน 3 วินาที (LED OC หรื อ OF จะกระพริ บ)
2.2. เลือกพารามิเตอร์ที่ตอ้ งการโดยกด SET เพื่อแสดงค่าของพารามิเตอร์ น้ นั
2.3. กดปุ่ ม หรื อ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์
2.4. กดปุ่ ม SET เพื่อบันทึกค่าใหม่และเลื่อนไปยังพารามิเตอร์ ตวั ถัดไป
2.5. กด หรื อ เพื่อ Set ค่าพารามิเตอร์ ดังนี้ (ตัวอย่างการตั้งค่า)
Parameter (PR1)
Hy
All
Alu
IDF
Πdf
rES
Ot
(ค่าที่กดขึ้นจาก Hy 1 ครั้ง)
AC

ค่ า Set
0
-50
-25
0
0
De
0 (Cal. Probe)
0

รายละเอียด
ส่วนต่างของอุณหภูมิที่ Compressor จะทางาน
อุณหภูมิต่าสุดที่จะให้ส่งสัญญาณเตือน
อุณหภูมิสูงสุดที่จะให้ส่งสัญญาณเตือน
รอบเวลาในการละลายน้ าแข็ง (ชม.)
ช่วงเวลาในการละลายน้ าแข็ง (นาที)
แสดงทศนิยม
ปรับชดเชยค่าอุณหภูมิที่วดั ได้
ค่าความหน่วงของเวลาในการทางานของ Compressor
ครั้งต่อไป (นาที)

3. การเข้ าสู่ รายการพารามิเตอร์ PR2 ในรายการพารามิเตอร์ Pr2 สามารถทาได้ ดังนี้
วิธีการเข้าไปในพารามิเตอร์ Pr2 โดยรหัสที่ปลอดภัย
3.1. เข้าสู่ โหมดการตั้งค่าโปรแกรมโดยกดปุ่ ม SET+ พร้อมกันค้างไว้นาน 3 วินาที (LED OC หรื อ OF จะ
กระพริ บ)

3.2. ปล่อยและกดปุ่ ม SET+ ย้าอีกครั้งประมาณ 7 วินาที ข้อความ Pr2 จะขึ้นสักครู่ พารามิเตอร์ HY จะ
แสดงบนจอแสดงผล (จอแสดงผล ขณะนี้จะอยูใ่ นพารามิเตอร์ “Pr2”)
3.3. เลือกพารามิเตอร์ที่ตอ้ งการ
3.4. กด Set เพื่อแสดงค่าของพารามิเตอร์ น้ นั
3.5. กดปุ่ ม หรื อ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์
3.6. กดปุ่ ม Set เพื่อบันทึกค่าใหม่และเลื่อนไปยังพารามิเตอร์ ตวั ถัดไป
3.7. กด หรื อ เพื่อ Set ค่าพารามิเตอร์ ดงั นี้
Parameter (PR2)
ALC
ALd
dAo
OdS
OΠ F
bLL

ค่ า Set
Ab
0
0
1
OFF
Y

รายละเอียด
การร้องเตือนจะถูกกาหนดจากค่าอุณหภูมิสมั บูรณ์
ค่าความหน่วงของเวลา ในการร้องเตือน (นาที)
ค่าความหน่วงของเวลา ในการร้องเตือนตอนเริ่ มเปิ ดเครื่ อง
ค่าความหน่วงของเวลาในการทางานของ Compressor ตอนเริ่ มเปิ ดเครื่ อง
ตั้ง Program ให้ปุ่ม ON/OFF ทางาน
Compressor หยุดทางาน ขณะเกิดสัญญาณเตือนทางด้านอุณหภูมิต่า

การตรวจสอบปัญหาเบือ้ งต้ นก่อนแจ้ งช่ างบริการ
เมื่อตูแ้ ช่แข็งเกิดขัดข้องควรตรวจสอบเบื้องต้นดังต่อไปนี้
- เสี ยบปลัก๊ แน่นหรื อไม่
- ไฟฟ้ าในบริ เวณที่ใช้งานดับหรื อไฟฟ้ าตกหรื อไม่ สังเกตจากหลอดไฟส่ องสว่างในบริ เวณนั้น
- ติดตั้งตูแ้ ช่แข็งถูกต้องตามลักษณะหรื อไม่ โดยการติดตั้งต้องเป็ นไปตามที่บริ ษทั ฯ กาหนดหรื อ
ดาเนินการโดยช่างที่ชานาญการ

การติดต่ อบริษทั ฯ ผู้จาหน่ าย
หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรื อเรี ยกช่างบริ การเมื่อตูแ้ ช่แข็งเกิดขัดข้อง หรื อให้
คาแนะนาติชมได้ที่
บริ ษทั เซสท์-เมด จากัด 896/1-2 ชั้น 3 อาคารสานักงาน เอสวี ซิ ต้ ี ทาวเวอร์ 1
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-682-9151-4, FAX: 02-682-9155, Email: support@zest-med.com, service@zest-med.com
ลูกค้าสัมพันธ์: 080-061-8882, 080-061-8883
ฝ่ ายช่างเทคนิค: 081-375-9848, 081-375-9651
บริ ษทั ฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิง่
ว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ จะสร้างความพึงพอใจ และมีส่วนร่ วมในการสร้างผลกาไรให้แก่กิจการของท่าน
ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ เสริม

อุปกรณ์ สาหรับวัดและบันทึกอุณหภูมิ

Multifunction Control C/W
Alarm Buzzer

NO.IV

สําหรับลูกคา

บัตรรับประกันสินคา
(WARRANTY CARD)
ประเภทสินคา :
รุน :

หมายเลขเครื่อง : -

ผูซื้อ :

แผนก : -

ที่อยู :
โทรศัพท : ตัวแทนจําหนาย : วันที่ซื้อ :

วันหมดอายุ :

เงื่อนไขการรับประกันและบริการ
1. ระยะเวลารับประกัน 1 ป เริ่มตนจากวันที่ติดตั้ง – สงมอบสินคา
2. ในกรณีการชํารุดเกิดจากความผิดพลาดทางดานมาตรฐานการผลิตของโรงงาน
หรือจากความบกพรองของชิ้นสวนยินดีเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา
3. บัตรรับประกันนี้ มิไดรับประกันถึงอุปกรณประกอบ เชน หลอดไฟ, กระจก เปนตน
4. ลูกคาจะตองจายเงินคาอะไหล เมื่อสินคาเกิดชํารุดเสียหาย ดังสาเหตุตอไปนี้
a. เสียเนื่องจากอุบัติภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม, น้ําทวม
b. เสียเนื่องจากการใชงานในสภาพกระแสไฟฟาไมปกติ
c. เสียเนื่องจากการใชอยางผิดวิธี ประมาทหรือเจตนาทําใหเสียหาย
d. เสียเนื่องจากถูกซอมโดยบุคคลที่ไมใชชางของบริษัท
e. เสียเนื่องจากมีสัตวเขาไปในเครือ่ งและทําลายอุปกรณจนชํารุด
ถาหมดระยะเวลารับประกัน สามารถติดตอขอใชบริการซอมจากบริษัทโดยตรง
ซึ่งบริษัทจะคิดคาบริการตรวจซอม และคาอะไหลของสินคาตามจริง

