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หน้า

- การนัดหมายการเตรียมเอกสาร โทรนัดหมายวันส่งสินค้า
   และสอบถามเรื่องต่างๆ

มาตรฐานการเตรียมการก่อนส่งตู้ 3

- ตรวจสอบสภาพเครื่องภายนอก
- ตรวจสอบความถูกต้องของอุณหภูมิก่อนนำของแช่
   โดยทำ Validation เบื้องต้น
- ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภมิ และ Alarm

มาตรฐานการตรวจสอบการตรวจรับตู้ Z-Cool 3-4

- วิธีการตั้งค่าอุณหภูมิ (Set Point)
- การเข้าสู่รายการพารามิเตอร์ PR1
- การเข้าสู่รายการพารามิเตอร์ PR2

ขั้นตอนการตรวจสอบ Alarm Buzzer รุ่น ZMP-XR20C-F2S 5

- การติดตั้งและการใช้งาน
- สถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม
- วิธีการจัดเรียงสินค้า / ผลิตภัณฑ์
- การล็อคประตูตู้แช่
- ไฟส่องสว่าง
- วิธีการเปลี่ยนหลอดในตู้
- ข้อแนะนำในการใช้ตู้แช่อย่างถูกวิธี

คำแนะนำก่อนการใช้การ ตู้ Z-Cool 6-7

- มาตรฐานการปฏิบัติในการ บำรุงรักษา/ซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่
   ตู้เย็น Z-Cool
- วิธีการ Validation ตรวจสอบอุณหภูมิ
- วิธีการดูแลและบำรุงรักษา
     - การบำรุงรักษา
     - การทำความสะอาด
     - คอนเดนเซอร์
- คำเตือนและข้อระวัง
- ปัญหาที่อาจพบได้ / ข้อเสนอแนะ
- การติดต่อบริษัทฯ ผู้จำหน่าย

มาตรฐานการซ่อมบำรุง 8-10

สารบัญ
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- ผูรับสินคาจะตองตรวจสภาพภายในและภายนอก
  ของเครื่องวาอยูในสภาพเรียบรอย ทันทีที่ไดรับของ
  จากพนักงานสงกอนเซ็นรับสินคากับฝายจัดสงสินคา

- นัดหมายวันสงสินคากับฝายจัดสงสินคา โรงงาน, ฝายจัดสง 
   บริษัท เซสท-เมด และลูกคา
- ตรวจสอบ / สถานที่ ขนาดของลิฟทขนสง สามารถนำตูเขาได
- ความกวางของตูทางเขาหอง หรือสถานที่ติดตั้งตู

- ตำแหนงพื้นที่ในการจัดวาง
- สอบถามรายชื่อกรรมการ หรือเจาหนาที่ ที่ทำการตรวจรับ
   สินคาในวันที่มีการสงสินคา
- โทรแจงลูกคา พรอมชี้แจงเรื่องการตรวจสอบตู Z-Cool และ 
   แฟกซเอกสารการตรวจสอบตรวจรับตู Z-Cool ใหลูกคา

- หากตรวจพบรอยหรือสภาพท่ีมีปญหากรุณาแจงกลับ
  บริษัทฯ หรือผูแทน ดวน และโปรดอยาเซ็นรับสินคา
  โดยไมแกะ และตรวจสอบเครื่อง หากมีการเซ็นรับ
  สินคาใหพนักงานสงแลว บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
  ผิดชอบในความเสียหายจากการขนสงท่ีพบภายหลังได

Z-Cool Check List สภาพเครื่องภายนอก

1.     ตรวจสอบกระจกและประตูดานหนาของตู ไมมีรอยราว รอยบุบ
       รอยขีดขวน สีลอก

2.     ตรวจสภาพดานขางซาย และขวาของตูเย็น ไมมีรอยบุบ ไมมี
       รอยแตกราว รอยขีดขวน สีลอก

3.     ตรวจสภาพสวนลางของตูเย็น และขาตั้งตูเย็น อยูในสภาพที่ใช
       งานได ไมชำรุดหรือเสียหาย

4.     ตรวจสภาพขอบยางสีดำดานขางประตู อยูในสภาพสมบูรณ ไมฉีก
        ขาดหรือชำรุด และตองติดแนบสนิทตลอดแนวประตูกับตัวตู

1.           ได Validation อุณหภูมิ ชั้นที่ 1 แลว นาน 1 ชม.
         อุณหภูมิที่ได Max________ํC   Min_________ํC

ปญหา
เจาหนาที่

Zest-Med
เจาหนาที่

จัดสง

เจาหนาที่
หนวยงาน
ที่รับสินคา

No.

รายการที่ตรวจสอบ ผาน    ไมผานผาน    ไมผานผาน    ไมผาน

2.           ได Validation อุณหภูมิ ชั้นที่ 5 แลว นาน 1 ชม.
         อุณหภูมิที่ได Max________ํC   Min_________ํC

ตรวจทานกอนขนยาย
3.           กอนขนยายสิ่งของมาแชไดตรวจสอบอุณหภูมิตามขอ
         2, 3 แลวอยูในชวง 2-8 ํC

ตรวจสอบแลว ลงช่ือผูตรวจสอบ __________________________________________

วันท่ี __________________________________________เรียบรอย มีปญหา

มาตรฐานการเตรียมการกอนสงตู Z-Cool

มาตรฐานการตรวจสอบการตรวจรับตู Z-Cool

วิธีการ Validation เบื้องตน ตรวจสอบอุณหภูมิ ภายในตูเย็น
กอนใชงาน

- วาง Intelligent       ชั้นที่ 1 นาน 1 ชั่วโมง 
  ความถี่ 10 นาที กดดูคา Max, Min ถาอยูใน
  ชวง 2-8 ํC จึงจะใชงานได

  1 HOUR

- วาง Intelligent       ชั้นที่ 5 นาน 1 ชั่วโมง 
  ความถี่ 10 นาที กดดูคา Max, Min ถาอยูใน
  ชวง 2-8 ํC จึงจะใชงานได

  1 HOUR

คูมือการใชงานตูแช 2-8 ํC

การนัดหมายและเตรียมเอกสาร โทรนัดหมายวันสงสินคา และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้

ตรวจสอบสภาพเครื่องภายนอก1

3

2 ตรวจสอบความถูกตองของอุณหภูมิกอนนำของแช
โดยการทำ Validation เบื้องตน

ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิ และ Alarm

I.Z-Cool Check List สภาพเครื่องภายนอก

II. QA Z-Cool Check List Thermal Validation เบื้องตน กอนนำของแช



Z-Cool Check List สภาพเครื่องภายนอก
ปญหา

เจาหนาที่
Zest-Med

เจาหนาที่
จัดสง

เจาหนาที่
หนวยงาน
ที่รับสินคา

No.

รายการที่ตรวจสอบ ผาน    ไมผานผาน    ไมผานผาน    ไมผาน

ตรวจสอบแลว ลงช่ือผูตรวจสอบ __________________________________________

วันท่ี __________________________________________
เรียบรอย มีปญหา

คูมือการใชงานตูแช 2-8 ํC

III.Z-Cool Check List ตรวจสอบระบบอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิ และ Alarm (Buzzer)

1.       เครื่องตองตั้ง ณ จุด ที่ติดตั้งอยางนอย 2 ซม.(กรณีมี
         การเอียงตู หรือนอนตูขณะขนสง) ติดต้ังตูเย็นหางจาก
         ผนัง เพื่อระบายอากาศ อยางนอย 20 cm

- กดปุม V เพ่ือปดเสียงรอง + ตัวเลขจะยังกระพริบ
  อยู สลับกับ “HA” จนกวาอุณหภูมิจะอยูในชวง 2-8 ํC

3.                              Check Alram วาทำงานปกติ ดังน้ี
                               - กดปุม Set ตัวเลขหนาจอตองโชวเลข 4.0 ํC

3.1 Check คา Hy (คาควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวง 4-6 ํC)
     - กด Set + V พรอมกันคางไว 3 วินาที ใหหนาจอข้ึน “Hy”
     - กดปุม Set ตรวจคา Hy = 2.0

3.2 ตรวจสอบการต้ังคา ตัวฟงกช่ัน ดังน้ี
     - กด V ไลหา All พบแลว กดปุม Set ตรวจคาตอง = 1.9 ํC
     - กด V ไลหา Alu พบแลว กดปุม Set ตรวจคาตอง = 8.1 ํC

* ถาไมตรงใหปรับโดยการกด      หรือ      เพ่ือเปล่ียนตัวเลขเปนท่ีตองการ แลวกดปุม Set เม่ือไดคาท่ีตองการ    

4.       หลังเสียบปลั๊กประมาณ 1 ชม. อุณหภูมิตูจะอยูใน
         ชวง 2-8 ํC ตัวเลขจะหยุดกระพริบ สลับกับ HA 
         เมื่ออุณหภูมิลดลงมาต่ำ 8 ํC

- ใหทดสอบเสียงเตือน โดยเปดประตูตูขางที่มี Probe ทิ้งไว
  ตัวเลขหนาจอ 8.1 ํC จะตองมีเสียงรองเตือน
- กดปุม V (ที่มีสัญลักษณ        อยูดานลาง) เพื่อปดเสียงรอง

1 HOUR

5.         เปดสวิทซไฟในตูเพ่ือ Check วาไฟนีออนในตูติดไฟ

2.       เม่ือเสียบปล๊ักแลว             จะมีเสียงรองเตือน        
         เพราะอุณหภูมิในตู ยังไมเขาชวง (สูงกวา 8 ํC)

-4-
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คูมือการใชงานตูแช 2-8 ํC

ควบคุมอุณหภูมิชวง 2-8 ํC

1 วิธีการเปลี่ยนคาอุณหภูมิที่ตั้ง (Set Point)

1.4 เพื่อใหอุปกรณจำคาที่ตั้งใหใหม 
     ใหกดปุม SET อีกครั้งหรือรอ 10 วินาที

1.3 ในการเปลี่ยนคาใหกด        หรือ      
     ภายใน 10 วินาที

1.2 คาของอุณหภูมิที่ตั้งจะปรากฏ
     ขึ้นและ LED ํC และ  ํF จะเริ่ม
     กระพริบ

1.1 กดปุม SET คางไว 3 วินาที 
     เพื่อเปลี่ยนคาอุณหภูมิที่ตั้ง

2 การเขาสูรายการพารามิเตอร PR1 ในรายการพารามิเตอร Pr1 (ใชพารามิเตอร งายๆ) ใหทำดังนี้

2.1 เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุม Set +     พรอมกันคางไวนาน 3 วินาที ( LED ํC หรือ ํF จะกระพริบ)
2.2 เลือกพารามิเตอรที่ตองการโดยกด SET เพื่อแสดงคาของพารามิเตอรนั้น
2.3 กดปุม       หรือ      เพื่อเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอร
2.4 กดปุม SET เพื่อบันทึกคาใหมและเลื่อนไปยังพารามิเตอรตัวถัดไป
2.5 กด      หรือ      เพื่อ SET คาพารามิเตอร ดังนี้

Parameter (PR1) คา Set รายละเอียด

3

Parameter (PR2) คา Set รายละเอียด

การเขาสูรายการพารามิเตอร PR2 ในรายการพารามิเตอร Pr2 (ติดตั้งแนวนอน) ผูปฏิบัติการสามารถตามดังนี้

3.1 เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุม SET +     พรอมกันคางไวนาน 3 วินาที (LED ํC หรือ  ํF จะกระพริบ)
3.2 ปลอยและกดปุม SET +    ย้ำอีกครั้งประมาณ 7 วินาที ขอความ Pr2 จะขึ้นสักครู พารามิเตอร HY จะแสดงบนจอ
     แสดงผล  จอแสดงผล ขณะนี้จะอยูในพารามิเตอร “Pr2”
3.3 เลือกพารามิเตอรที่ตองการ
3.4 กด Set เพื่อแสดงคาของพารามิเตอรนั้น
3.5 กดปุม      หรือ      เพื่อเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอร
3.6 กดปุม SET เพื่อบันทึกคาใหมและเลื่อนไปยังพารามิเตอรตัวถัดไป
3.7 กด      หรือ       เพื่อ Set  คาพารามิเตอร ดังนี้

วิธีการเขาไปในพารามิเตอร Pr2 โดยรหัสที่ปลอดภัย

การรองเตือนจะถูกกำหนดจากคาอุณหภูมิสมบูรณ
คาความหนวงของเวลา ในการรองเตือน (นาที)
คาความหนวงของเวลา ในการรองเตือนตอน
เริ่มเปดเครื่อง
คาความหนวงของเวลาในการทำงานของ 
Compressor ตอนเริ่มเปดเครื่อง (นาที)
ตั้ง Program ใหปุม ON/OFF ทำงาน
Compressor หยุดทำงาน ขณะเกิดสัญญาณเตือน
ทางดานอุณหภูมิ

Hy  2 สวนตางของอุณหภูมิที่ Compressor จะทำงาน

All  1.9 อุณหภูมิต่ำสุดที่จะใหรองเตือน
Alu  8.1 อุณหภูมิสูงสุดที่จะใหรองเตือน
IDF  0 รอบเวลาในการละลายน้ำแข็ง (ชม.)

df  0 ชวงเวลาในการละลายน้ำแข็ง (ชม.)
rES  De แสดงทศนิยม
Ot  0 (Cal.Probe) ปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่วัดได
AC  0 คาความหนวงของเวลาในการทำงาน
   Compressor ครั้งตอไป (นาที)

(คาที่กดขึ้นจาก Hy 1 ครั้ง)

Ab
0
0

1

OFF
Y

ALC
ALd
dAo

OdS

 O  F
bLL
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- ตั้งตูแชบริเวณที่มีอากาศถายเทจะทำใหการทำงานของตูแชมี
  ประสิทธิภาพดีขึ้นและการระบายความรอนของแผงระบาย
  ความรอนทำไดสะดวกยิ่งขึ้น
- ควรหลีกเลี่ยงการวางตูเย็นไวในบริเวณที่ฝนสาด หรือใกลกับ
  อางลางมือ กอกน้ำ หรือที่ชื้นแฉะอื่นๆ เพราะอาจทำใหเกิด
  ไฟฟารั่วหรือเกิดสนิม ที่ตัวตูแชได (ตามมาตรฐานการบริหาร
  จัดการระบบคุณภาพโรงพยาบาล หนวยงานทางการแพทย 
  ความชื้นสัมพัทธไมเกิด 60% RH)
- ประสิทธิภาพการทำความเย็นของตูแชจะลดลงหากต้ังใกลแหลง
  ความรอนและเตาไฟรวมท้ังอยาใหแสงแดดสองถูกตูแชโดยตรง
- ควรตั้งตูแชในที่ซั่งอากาศถายเทไดสะดวกไมควรตั้งตูแชในที่
  อับช้ืน ตำแหนงท่ีต้ังตูแชควรมีระยะหางดานบนประมาณ 30 ซม. 
  ดานขาง 3 ซม. ดานหลังควรหางจากผนัง 10 ซม. เพ่ือสะดวก
  ในการปด/เปด ตูและระบายอากาศไดดี
- หลีกเล่ียงการต้ังตูแชไวในบริเวณท่ีเส่ียงตอการเกิดสนิม บริเวณ
  ที่เสี่ยงตอการเกิดสนิม เชน ฤดูฝนบริเวณที่ละอองฝนสาดถึง, 
  เขตอุตสาหกรรมบริเวณใกลแหลงสารเคมี, พ้ืนท่ีใกลชายฝงทะเล, 
  ตลาดสดที่มีความชื้นสูง เปนตน
- เมื่อทานถอดปลั๊กตูแชออกจากแหลงจายไฟฟา แลวตองการ
  เสียบปล๊ักตูแชใหม รออยางนอย 3 นาที จึงคอยเสียบปล๊ักท้ังน้ี
  เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอรและ
  ชวยยืดอายุการใชงาน

หามเสียบปลั๊กของตูแชรวมกับปลั๊กของเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ

คูมือการใชงานตูแช 2-8 ํC

คำแนะนำกอนการใชตู Z-Cool

การติดตั้งและการใชงาน

การเลือกสถานที่ติดตั้ง

   เพื่อใหตูแชเย็นมีประสิทธิภาพสูงสุดและการติดตั้งเปนไปอยาง
ถูกตอง เพื่อชวยประหยัดคาใชจายอื่นๆ ควรอานและทำความ
เขาใจคูมือโดยละเอียด หรือใหชางผูชำนาญทำการติดตั้งให

ตูแชทุกประเภทควรใช
ภายในอาคารเทานั้น

ติดตั้งตูแชไวในบริเวณที่
อากาศถายเทไดสะดวก

ติดตั้งตูแชไวในบริเวณ
ที่มีความชื้นต่ำ

(มาตรฐานความชื้นสัมผัสไมเกิน 60% RH)

ควรหลีกเลี่ยงการวางตู
ใกลกับแหลงความรอน

ควรตั้งตูแชในบริเวณที่มีความ
มั่นคง แข็งแรงพื้นที่เรียบสม่ำ
เสมอหากตั้งตูไวบริเวณที่ไม
แข็งแรงตูอาจเกิดสั่นและเสียง
รบกวน

ควรตั้งตูแชเวนระยะหางจาก
สิ่งรอบขางอยางเหมาะสม

ขอแนะนำ

คำเตือน

60% RH
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คูมือการใชงานตูแช 2-8 ํC

เมื่อตองการล็อคประตูตูแชใหใช
แมกุญแจแบบตัวยูล็อค

สำหรับรุน ZCO ใช Locking Pad
(Optional อุปกรณเสริม)

(เฉพาะรุน ZMP-02AM-INT, ZMP-0250-ALM)

4. อุณหภูมิของตูแชนี้เหมาะสำหรับน้ำยา / ยา เทานั้น

3. ไมควรเปดประตูแชทิ้งไวเปนเวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความเย็น
ภายในตูแช

2. ควรเรียงน้ำยา / ยา บนช้ันวาง ควรใหหางจากผนังตูดานในไมนอยกวา 5 ซม.โดย
เฉพาะช้ันลางสุด ไมควรไวของขนาดใหญเพ่ือใหความเย็นสามารถกระจายไดอยางท่ัวถึง

1. ชั้นวางสิ่งของ เปนแบบปรับเลื่อนไดการปรับเลื่อนใหเหมาะสมกับความสูงของ
น้ำยา / ยา และจัดเรียงใหเปนระเบียบอยาใสน้ำยา / ยา จนเต็มตู อันอาจทำใหลม
เย็นภายในตูหมุนเวียนไดไมท่ัวถึง ไมควรนำน้ำยา / ยาท่ีมีความรอนเขาไปแชในตูควร
ทำใหเย็นลงกอน

การล็อคประตูตูแช

ไมควรเก็บสารเคมีตางๆ รวมกับอาหาร 
เพราะจะทำใหเกิดสารปนเปอนได

หามใชน้ำมันหรือยาฉีด เช็ดตูแช การใชน้ำยาฉีด
หรือสารเคมีอื ่นๆ ฉีด เช็ดตูแช อาจทำใหตู แช 
เกิดรอยดางได

หามใชมีดหรือของมีคม งัดแซะน้ำแข็งออกจากชอง
แชแข็งโดยเด็ดขาด เพราะจะทำใหแผงความเย็นชำรุด
ไดหากเกิดความเสียหายดังกลาว ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบ เพราะเกิดจากผูใชเอง

หามใชน้ำราดภายในตูแชโดยเด็ดขาด เพราะจะทำ
ใหเกิดกระแสไฟฟาร่ัวจากระบบไฟฟาได

ขอแนะนำในการใชตูแชอยางถูกวิธี

หามตั ้งตู แชใกล
แหลงความรอน 
การตั ้งตู แชใกล

เตาไฟหรือถูกแสงแดดสองถึง
จะทำใหตูแชทำงานอยางหนัก

ระมัดระวังอยาให
สายไฟชำรุด ในการ
ต ิดต ั ้ งต ู แช ควร
ตรวจสอบสายไฟวา

ชำรุดหรือไม ซ่ึงอาจมีผลมาจาก
การวางตัวตูทับสายไฟ หรือสาย
ไฟถูกปาดขณะติดต้ังถาพบวาสาย
ไฟเกิดชำรุด ตองแจงใหชาง
เปลี่ยนโดยดวน

ขอแนะนำในการยืดอายุการใชงานตูแชและเพื่อความ
ปลอดภัยในการใชงาน

วิธีการจัดเรียงสินคา / ผลิตภัณฑ

ไฟสองสวาง

วิธีการเปลี่ยนหลอดในตู

คำเตือน

   ระบบไฟสองสวางตองใหติดอยูตลอดเพ่ือใหผูใชเห็น น้ำยา / ยา
ไดชัดเจน หากอุปกรณที่เกี่ยวของชำรุดหรือเสียบควรรีบเปลี่ยน
การออกแบบตูแชไดออกแบบใหสามารถเปลี่ยนอุปกรณตางๆ 
ไดงาย โดยสามารถหาไดตามรานจำหนายอุปกรณไฟฟาทั่วไป 
หรือท่ีตัวแทนจำหนายควรเลือกใชอุปกรณท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในรายละเอียด โดยในตูจะมีเฉพาะหลอดไฟ สวน 
Ballastและ Starter จะอยูดานบนตู

ถอดสกรูที่ยึด INNER 
SHADE COVER ออก

ถอด INNER SHADE 
COVER

เลื่อน INNER SHADE 
ออก

ทำการเปลี่ยนหลอด 
FLUORESCENT

ถอดปล๊ัก 
ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ

ควรต ั ้ งต ู แช  ใน
อากาศถายเทได
สะดวกไมควรต้ังตู
ในท่ีอับช้ืน ตำแหนง
ที ่ต ั ้งตู แชควรมี

ระยะหางจากเพดาน ประมาณ 
30 ซม. ดานขาง 3 ซม. ดานหลัง
ควรหางจากผนัง 10 ซม. เพื่อ
ความสะดวกในการ เปด / ปด
ตูและระบายอากาศ

อยาเสียบปล๊ักตูแช
รวมกับเคร่ืองใชไฟฟา
อ่ืนๆ ปล๊ักของตูแช
ควรแยกออกจาก

เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ และควรมี
อุปกรณตัดกระแสไฟฟา เพื่อ
ปองกันไฟฟาลัดวงจรไวดวย
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คูมือการใชงานตูแช 2-8 ํC

มาตรฐานการปฏิบัติในการ บำรุงรักษา / ซอม / เปล่ียน
อะไหล ตูเย็น Z-Cool
   - เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพการบริการหลัง
การขายของตูเย็น Z-Cool ใหสอดคลอง

   - ทางบริษัทฯ จึงจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติการตามราย
ละเอียดดานลาง

มาตรฐานการตรวจสอบเคร่ืองมือ (Validation) ตาม
มาตรฐานระบบคุณภาพสากล

1. ขั้นตอนการเตรียมการกอนการซอมบำรุง
    ตองขนยาย น้ำยา, ผลิตภัณฑ และสิ่งของ
ตางๆ ออกจากตูเย็นกอนการซอม

2. หลังการซอมบำรุง / เปลี่ยนอะไหล
    ตองตรวจสอบความถูกตองของอุณหภูมิ
กอนใชงานโดยทำการ Validation อุณหภูมิ
ของตูเย็นกอนขนยายของมาแชทุกครั้ง

สำหรับลูกค้า

ได้รับเอกสาร อ่านและรับทราบข้อควรปฏิบัติ 
เพื่อมาตรฐานแล้ว

ผู้แทนบริษัทฯ ได้แจ้งด้วยวาจาแล้ว

ลงชื่อ______________________________วันที่_____/_____/_____

เจ้าหน้าที่บริษัท

ได้ Fax. เอกสารมาตรฐานให้ลูกค้าแล้ว วันที่____________

ได้รับการยืนยันการรับเอกสาร วันที่_______ชื่อลูกค้า_____

ลงชื่อ______________________________วันที่_____/_____/_____

- วาง Intelligent       ชั้นที่ 1 นาน 1 ชั่วโมง 
  ความถี่ 10 นาที กดดูคา Max, Min ถาอยูใน
  ชวง 2-8 ํC จึงจะใชงานได

  1 HOUR

- วาง Intelligent       ชั้นที่ 5 นาน 1 ชั่วโมง 
  ความถี่ 10 นาที กดดูคา Max, Min ถาอยูใน
  ชวง 2-8 ํC จึงจะใชงานได

  1 HOUR

มาตรฐานการซอมบำรุง

วิธีการ Validation ตรวจสอบอุณหภูมิ

หากลูกคาไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวขางตน
ทางบริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบในความเสียหายตอสินคา, ผลิตภัณฑตางๆ ที่อยูในตูเย็นได

เตรียมการกอนซอม
1.         ไดขนยายน้ำยา, สิ่งของตางๆ ออกจากตูเย็นทั้งหมดเรียบรอย

ผูตรวจสอบ
(ลูกคา 1)

(       )

ลงชื่อผูตรวจสอบ_________________________

วันที่_________________________

ผูตรวจสอบ
(ลูกคา 2)

(       )

เจาหนาที่
บริษัท

(       )

QA Z-Cool maintenance Check List

หลังการซอมบำรุง
2.         ได Validation อุณหภูมิ ชั้นที่ 1 แลว นาน 1 ชม.
           อุณหภูมิที่ได Max________ํC   Min_________ํC

3.         ได Validation อุณหภูมิ ชั้นที่ 5 แลว นาน 1 ชม.
           อุณหภูมิที่ได Max________ํC   Min_________ํC

ตรวจทานกอนขนยาย

ทางบริษัทฯ รับประกันตัวสินคา Z-Cool ในระยะเวลา 12 เดือน 
นับจากวันที่สงขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอการใชงานผิด

4.         กอนขนยายส่ิงของมาแชไดตรวจอุณหภูมิตามขอ 2,3 แลวอยูในชวง 2-8 ํC
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   ตูแชของบริษัทฯ เปนท่ีเช่ือถือและยอมรับวาผลิตภายใตระบบ
ความควบคุมคุณภาพที่ไดมาตรฐานและใชวัตถุดิบที่ผานการ
คัดสรรอยางดี อยางไรก็ตามเพื่อใหตูแชสามารถใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ และใชไดตลอดอายุการใชงานผูใชจำเปนตองมี
การดูแลทำความสะอาด และการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่
กำหนด

เพื่อความสะอาด คงทน ตูแชเย็นตองการ
ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง

ใชผาชุบน้ำสบูแชมพู หรือน้ำยาลางจาน 
ที่ไมมีสวนผสมของสารเคมีบิดหมาดๆ เช็ด
ใหทั่วจากนั้นชุบน้ำสะอาดเช็ดหมาดๆ แลว
เช็ดซ้ำอีกครั้งดวยผาแหง

หามใชทินเนอร เบนซิน แอลกอฮอล หรือ
สารเคมีใดๆ ลางทำความสะอาด

ควรเปดฝาตูทิ้งไวสักระยะ เพื่อระบาย
กลิ่นอับ และใหตูแหงสนิท

คูมือการใชงานตูแช 2-8 ํC

วิธีการดูแล และบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา การทำความสะอาด

คำเตือน
ควรดึงปลั๊กไฟออกกอนทุกครั้งกอน
ทำความสะอาด

   เปนอุปกรณที่สำคัญที่จะตองสะอาดปราศจากการอุดตัน เพื่อ
ใหตูแชทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพการทำความสะอาดโดย
ใชแปรงลวด หรือเครื่องดูดฝุนปด หรือดูดฝุนคราบสกปรกหรือ
หยักไยตางๆ ใหสะอาดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง อยาใชน้ำหรือ
สารเคมีอ่ืนๆ ลางหรือฉีดพนทำความสะอาดเด็ดขาด เพราะจะทำ
ใหอุปกรณบางสวนหายได

คอนเดนเซอร

คอนเดนเซอร
จะติดตั้งอยูดานบนของตู

คำเตือนและขอควรระวัง

ตรวจสอบสภาพตูแชท้ังภายใน และภายนอกหากพบ
วาชำรุด เสียหายตองรีบแจงแกเจาหนาท่ี หรือ ตัวแทน
จำหนาย โดยเร็ว เพื่อสิทธิในการรับประกัน

ในกรณีท่ีตองการเคล่ือนยายตูแช ควรต้ังตูแชในแนว
ระดับเทานั้น หามนอนหรือตะแคงตูแชเพราะจำทำ
ใหคอมเพรสเซอรเสียหายได

ตองใชแรงดันไฟฟาตรงกับที ่ระบุไวใน Sticker
แสดงคาทางไฟฟา ซึ่งแปะไวดานในตู

โปรดระวังสายปล๊ักตูแช อยาใหมีของหนักทับสายปล๊ัก
เปนอันขาด เพราะสายปลั๊กอาจชำรุดเปนตนเหตุ
ของไฟไหมได

ควรหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กไฟฟาที่ชำรุด และหาม
ใชมือท่ีเปยกจับหรือเสียบปล๊ักไฟ อาจไดรับอันตราย
จากไฟฟาดูดได

อยาทำใหวงจรไฟฟาภายในตูเกิดความเสียหาย

การติดตั ้งตองเปนไปตามที ่บริษัทฯ กำหนดใน
เอกสารฉบับนี้

บริษัทฯ ผูผลิตจะไมรับประกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
อันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไมถูกตองหรือการแกไข
ดัดแปลงสวนหนึ่งสวนใดของตู

ตองติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัย

สายปล๊ักไฟของตูแช ควรอยูในสภาพดีเสมอและควร
หลีกเลี่ยงการใชตูแช ถาพบวาสายปลั๊กไฟชำรุดซึ่ง
อาจเกิดไฟชอตได

หากพบวาสายปลั๊กไฟชำรุด ควรติดตอชางจากศูนย
บริการของบริษัทฯ เพ่ือทำการเปล่ียนสายปล๊ักไฟให
ใหม เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ควรใชปล๊ักไฟมาตรฐานชนิดเตาเสียบเดียวไมควรเสียบ
ปลั๊กรวมกับเครื่องไฟฟาอื่น

Call Service Center
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คูมือการใชงานตูแช 2-8 ํC

ปญหาที่อาจพบได / ขอเสนอแนะ
Troible Shooting Guide

ปญหาที่พบ ขอแนะนำ

1. น้ำหยด, เกาะบริเวณกระจก
    หนาตู, ขอบประตู

2. พัดลมดัง

3. น้ำหยดไมลงถาดน้ำทิ้ง

4. ไมมีเสียงสัญญาณเตือนและ
   สัญญาณไฟกระพริบเม่ืออุณหภูมิ
   ออกนอกชวงที่กำหนด

5. อุณหภูมิิชั้นลางสุดของตูเย็น
   ต่ำกวา 2 ํC

เปนอาการปกติของตูแชประเภทนี้ แตถาน้ำหยดมากกวาปกติ อาจเกิดจาก
  1. ความชื้นสัมพัทธสูงกวาปกติ (คามาตรฐาน 60% RH)
  2. อุณหภูมิสูงเกินไป (ปกติตูจะทำงานไดดีที่อุณหภูมิหองไมเกิน 25 ํC 
      มิฉะน้ัน Compresser จะทำงานหนักเกินไป และทำใหตูเสียเร็วกวาปกติ)

1. อาจเกิดจากตำแหนงใบพัดไมอยู ในจุดที่ถูกตอง ทำใหใบพัดไปโดน
โครงของพัดลม เกิดเสียงดังได ถาเจอปญหานี้ใหโทรติดตอแจงผูแทน หรือ
ฝายบริการลูกคาบองบริษัทฯ ทันที

เลื่อนถาดรองน้ำทิ้งใหตรงกับรูระบายน้ำบริเวณรางประตูดานลางตู

มีความผิดปกติของ Alarm Buzzer ใหติดตอแจงผูแทน / ฝายบริการลูกคา
ของบริษัทฯ ทันที

1.ยายสินคาออกจากตูเย็นและแจงกลับบริษัทฯ ทันที

Z-Cool Refrigerator

การติดตอบริษัทฯ ผูจำหนาย

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานใหการสนับสนุนผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ  บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวา
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะสรางความพึงพอใจ และมีสวนรวมในการควบคุม คุณภาพผลิตภัณฑของทาน
ตลอดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ

หากทานตองการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือเรียกชางบริการเมื่อตูแชเกิดขัดของ หรือใหคำแนะนำ, ติชมไดที่

บริษัท เซสท-เมด จำกัด
896/1-2 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน เอสวี ซิตี้ ทาวเวอร 1
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ลูกคาสัมพันธ :
Tel :   0-2682-9151-4 ตอ 102-103
          080-0618882, 080-0618883
Fax :   0-2682-9155
Email : support@zest-med.com

แผนกบริการหลังการขาย :
Tel :   0-2682-9151-4 ตอ 100-101
          081-3759650, 081-3759848
Email : Techsupport@zest-med.com
          crm@zest-med.com



 

        บริษัท เซสท-เมด จาํกัด        
896/1-2 ช้ัน 3 อาคารสํานักงาน เอสวีซติี้ ทาวเวอร 1 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
TEL. 0-2682-9151-4  FAX. 0-2682-9155 
 
 
 

DATE OF ISSUE :     

เครื่อง : Thermoregulator with Alarm Buzzer ผลิตภัณฑสําหรับประกอบเครื่อง Z-Cool ใชในการควบคุมอุณหภูมิ 

Model : DIXELL-XR20C Serial No. :   

Customer :   

Environment: Ambient Temperature :   25 +3OC Relative Humidity :       57 + 15 %RH 

Reference Standards : Temperature Data Logger 

Manufacturer : Escort Verification Technologies Inc. Model : iMinPlus PDF Temperature Logger (MU-OE-D-8-L) 

Serial No. :  MU-CF-0142-0320 Calibration Certificate No. : CAL00709-16 

ผานการสอบเทียบโดย :  
Escort Verification Technologies Inc., U.S.A 

Accuracy certificate are traceable DKD Calibration 
Laboratory, PTB Laboratory braunschweig in Germany 
which has mutual recognition to NIST Standard 

  

 
  

Procedure Used  วิธีการสอบเทียบ 
 

 ทําการสอบเทียบโดยเปรียบเทียบคากับเครื่อง iMinPlus PDF Temperature Logger ท่ีผานการสอบเทียบแลวใน
ตูควบคุมอุณหภูมิ โดยมีเครื่องที่ใชเปนมาตรฐานสอบเทียบ และผานการสอบเทียบแลว ไดคาตามตารางขางลาง 
 

Result 
 

คาอุณหภูมิมาตรฐานจากเครื่อง 
iMinPlus PDF Temperature Logger  

ที่ผานการสอบเทียบ S/N : MU-CF-0142-0320 

คาอุณหภูมิมาตรฐานจากเครื่อง 
Thermoregulator with Alarm Buzzer 

Model: DIXELL-XR20C S/N :  

4.0OC 4.0OC 

 

ตารางขอมูลการวัดอุณหภูมิ 
iMinPlus PDF Temperature Logger  

ที่ผานการสอบเทียบ S/N : MU-CF-0142-0320 

ตารางขอมูลการวัดอุณหภูมิ. 
Thermoregulator with Alarm Buzzer 

Model: DIXELL-XR20C S/N :  

เทียบคาครั้งที ่ อุณหภูมิ (OC) เทียบคาครั้งที ่ อุณหภูมิ (OC) 

คร้ังท่ี 1 4.0OC คร้ังท่ี 1 4.0OC 

คร้ังท่ี 2 4.0OC คร้ังท่ี 2 4.0OC 

คร้ังท่ี 3 4.0OC คร้ังท่ี 3 4.0OC 
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สำหรับลูกคา NO. IV29687

1. ระยะเวลารับประกัน 1 ป เริ่มตนจากวันที่ติดตั้ง - สงมอบสินคา
2. ในกรณีการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดทางดานมาตรฐานการลิตขอโรงงาน
    หรือจากความบกพรองของชิ้นสวนยินดีเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา
3. บัตรรับประกันนี้ มิไดรับประกันถึงอุปกรณประกอบ เชน หลอดไฟ, กระจก เปนตน
4. ลูกคาจะตองจายเงินคาอะไหล เมื่อสินคาเกิดชำรุดเสียหาย ดังสาเหตุตอไปนี้
 a. เสียเนื่องจากอุบัติภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม, น้ำทวม
 b. เสียเนื่องจากการใชงานในสภาพกระแสไฟฟาไมปกติ
 c. เสียเนื่องจากการใชยางผิดวิธี ประมาทหรือเจตนาทำใหเสียหาย
 d. เสียเนื่องจากถูกซอมโดยบุคคลที่ไมใชชางของบริษัท
 e. เสียเนื่องจากมีสัตวเขาไปในเครื่องและทำลายอุปกรณจนชำรุด

ถาหมดระยะเวลารับประกัน สามารถติดตอขอใชบริการซอมจากบริษัทโดยตรง
ซึ่งบริษัทจะคิดคาบริการตรวจซอม และคาอะไหลของสินคาตามจริง

เงื่อนไขการรับประกันและบริการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม / มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ZEST-MED CO.,LTD. : 896/1-2 office Tower SV City,3  Floor, Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : 02-6829151-4  Fax : 02-6829155 ลูกค้าสัมพันธ์ : 100-104,081-3759848,081-3759650,081-3759651
Email : service@zest-med.com / sale-info@zest-med.com     www.zest-med.com

ประเภทสินคา :___________________________________________________________________

รุน :_______________________________________หมายเลขเครื่อง :________________________

ผูซื้อ :______________________________________แผนก :_______________________________

ที่อยู :__________________________________________________________________________

โทรศัพท :_______________________________________________________________________

ตัวแทนจำหนาย :__________________________________________________________________

วันที่ซื้อ :______________________________________วันหมดอายุ :_________________________

บัตรรับประกันสินคา
(WARRANTY CARD)
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