คู่มือการใช้งาน
SHELE CONTACT FREEZER
PF-10,PF-12,PF-20,PF-22

USER
MANUAL
PF-10,PF-12,PF-20,PF-22
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Usage Preparation
1. Installation
- Let the space between rear side of the
cabinet to the wall be at least 30 cm.
- Should not install the cabinet near any
equipment that can reject such as
microwave oven, burner, or any other
refrigerator.
- Should install the cabinet in shaded area
(not exposed to the sunlight or rain)
- Should install the cabinet in good ventilation
area.
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2. Electricity
- Connect the plug of the cabinet to the
same standard electrical socket.
- Should prepare single set of socket for each
cabinet and avoid joining the socket with
other electrical equipment.
- At least 1.5 square mm. Diameter is
recommended for the electrical wire
supplying to the socket terminal.
- Prepare 15 Ampere fuse for each cabinet.
- For 220 volt Electricity System, Ensure 220
Volt ± 10% (198-242 Volt) electricity is supplied.
For 110 Volt Electricity System, Ensure 110 Volt
± 10% (99-121 volt) electricity is supplied.
3. Start Run
The cabinet should be operated about 2
hours in advance of containing the eutectic
packs.
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Instruction for containing Eutectic Pack
1. Ensure that cabinet, evaporator trays, and
eutectic trays are dry before putting the
eutectic packs into the cabinet.
2. Rinse and dry eutectic packs before
containing them in the cabinet.
3. Contain Eutectic Packs in the cabinet as
recommended in the diagram for containing
eutectic packs, which will be separately
supplied according to each customer
requirement.
4. Assure that all of the eutectic trays are
located in proper position before closing the
cabinet door.

USER

5. In order to prevent thick frost, should
quickly contain the packs within 15 minutes.

MANUAL

6. After containing the packs, should keep
the cabinet closed for 23-hour-continuously
assuring that the packs are completely
frozen.

PF-10,PF-12,PF-20,PF-22

Instruction for defrosting
In normal usage, weekly defrosting should
be provided Additional defrosting should be
taken in the case of more than 5mm
thickness of frost. Easily follow the steps below
for defrosting.
1. Disconnect the cabinet plug and open the
cabinet door.
2. Empty out all of the eutectic packs and the
eutectic trays.
3. Defrost inside cabinet with electrical
blower.
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4. Wipe the evaporator trays and inside
cabinet with clean cloth.
5. Connect the cabinet plug for re-operation.

Maintenance
For constant cooling efficiency. Should
clean cabinet's condenser coil with electrical
blower at least once a month. Always check
and ensure that air flow through the
condenser coil is not blocked by any dirt or
other undesirable materials sticking on the
condenser coil.
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Cautions
1. Avoid cleaning the cabinet with water,
especially on the electrical components.
Water does contribute damage to the
cabinet and electronics temperature
controller.
2. At any opening and closing the cabinet
door, should keep 5-minut intermission for reopening. Due to high amount of pressure
change rapidly inside the cabinet at the
operating temperature (-40 degree Celsius)
makes the cabinet door difficult to open
immediately. Forced opening does break the
door handle, and this type of damage is not
involved in cabinet guarantee.
3. lf you have any problem with the cabinet,
call our customer service section. Adjustment,
modification, or repair to any cabinet's
equipment by unauthorized people will
immediately terminate cabinet guarantee.
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4. Do not store explosive substances such as
aerosol cans with a flammable propellant in
this appliance.
5. lf the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
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การเตรียมการใช้งาน
1. การติดตัง้ ตู้
- ห่างจากผนังด้านหลังอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
- ห่างจากตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ หรือแหล่งความร้อนอืน่ ๆ อย่าง
น้อย 1 เมตร
- ไม่ควรตัง้ ตูแ้ ช่โดนแสงแดด หรือตากฝน
- ควรจัดวางตูใ้ ห้ทางานในทีท่ ม่ี อี ากาศถ่ายเทได้สะดวก

คู่มือ
การใช้งาน
PF-10,PF-12,PF-20,PF-22

2. การต่อระบบไฟฟ้ า
- ควรเสียบปลักไฟฟ้
๊
าของตูโ้ ดยตรงกับปลักตั
๊ วเมียทีม่ ี
แบบเฉพาะกับปลักไฟฟ้
๊
าของตูแ้ ช่เท่านัน้
- เต้าปลักตั
๊ วเมียทีใ่ ช้ควรเป็ นแบบปลักเดี
๊ ย่ ว และไม่ควร
ต่อพ่วงปลักเพื
๊ อ่ ร่วมใช้ตกู้ บั อุปกรณ์ไฟฟ้ าอืน่
ใดทัง้ สิน้
- สายไฟฟ้ าทีต่ อ่ เข้ากับปลักตั
๊ วเมียควรมีขนาด 1.5
ตารางมิลลิเมตร เป็ นอย่างน้อย
- มีอุปกรณ์ป้องกันกระแส (FUSE) ขนาด 15 แอมแปร์
- สาหรับไฟฟ้ าระบบ 220 โวลท์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ าจะต้อง
มีแรงดันไฟฟ้ า 220 โวลท์ ± 10% (198-242 โวลท์)
สาหรับไฟฟ้ าระบบ 110 โวลท์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ าจะต้องมี
แรงดันไฟฟ้ า 110 โวลท์ ± 10% (99-121 โวลท์)
3. การเริม่ ใช้งาน ควรเสียบปลักตู
๊ ท้ ง้ิ ไว้กอ่ นการบรรจุ
แผ่นสารทาความเย็นประมาณ 2 ชัวโมง
่ เพื่อให้
อุณหภูมภิ ายในอยูป่ ระมาณ -35 ถึง -40°C
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การบรรจุแผ่นสารทาความเย็น (EUTECTIC PACK)
1. ตรวจดูวา่ ผนังตู้ ถาดคอลย์ ถาดวางแผ่นสารทาความ
เย็น แห้งสนิทไม่มนี ้ าเกาะค้างอยู่
2. ล้างทาความสะอาดแผ่นสารทาความเย็นด้วยน้ า
สะอาด และเช็ดให้แห้ง
3. บรรจุแผ่นสารทาความเย็นลงในตูแ้ ช่ดงั รูปในแผนผัง
การจัดการ วางแผ่นสารทาความเย็นทีจ่ ะจัดทาให้ ตาม
ความต้องการของแต่ละลูกค้า

คู่มือ
การใช้งาน
PF-10,PF-12,PF-20,PF-22

4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของถาดบรรจุแผ่นสารทา
ความเย็นให้อยูใ่ นตาแหน่งด้านในสุดของตูก้ อ่ น การปิ ด
ประตูตู้
5. การบรรจุแผ่นสารทาความเย็นควรกระทาอย่างรวดเร็ว
โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพือ่ ป้ องกันการ จับตัวของ
น้ าแข็ง (FROST) ภายในตูแ้ ช่
6. เมือ่ บรรจุแผ่นสารทาความเย็นเรียบร้อยแล้ว ห้ามเปิ ด
ประตูตอู้ กี จนกระทังครบ
่
23 ชัวโมง
่ ซึง่ เป็ นรอบ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทาให้แผ่นสารทาความเย็นทัง้ หมด
แข็งตัว
การละลายน้าแข็งภายในตู้แช่ (DEFROSTING)
ควรทาการละลายน้ าแข็งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
หรือในกรณีทม่ี นี ้าแข็งจับหนากว่า 5 มิลลิเมตร เพือ่ ตูแ้ ช่
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ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การละลายน้ าแข็งมี
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. ดึงปลักไฟของตู
๊
แ้ ช่ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ า แล้ว
เปิ ดประตูตแู้ ช่ทง้ิ ไว้
2. นาแผ่นสานทาความเย็น และวางแผ่นสารทาความ
เย็นออกจากตูแ้ ช่ทงั ้ หมด
3. ใช้เครือ่ งเป่ าลม (BLOWER) เป่ าทุกชัน้ ภายในตูท้ ุก
ครัง้ จนน้ าแข็งละลายจนหมด

คู่มือ
การใช้งาน
PF-10,PF-12,PF-20,PF-22

4. ใช้ผา้ แห้งสะอาดเช็ดทาความสะอาดให้แห้งอีกครัง้
5. เสียบปลักไฟต็
๊
แช่เพือ่ เตรียมพร้อมใช้งานในครัง้
ต่อไป
การบารุงรักษา
เพือ่ ให้ตแู้ ช่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรทา
ความสะอาดคอยล์ระบายความร้อนโดยใช้เครือ่ ง เป่ าลม
(BLOWER) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และตรวจดูอย่าให้
สิง่ สกปรกหรือเศษวัสดุใดๆ อุดตัน หรือ ปิ ดกัน้ การระบาย
อากาศผ่านคอยล์ระบายความร้อน
ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรใช้น้ าฉีดล้างตูแ้ ช่ โดยเฉพาะในจุดทีม่ อี ุปกรณ์
ไฟฟ้ าเพราะจะทาให้เกิดการลัดวงจรไฟฟ้ าก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อตูแ้ ช่ และระบบควบคุมอุณหภูม ิ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
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2. เมือ่ มีการเปิ ดและปิ ดตู้ และมีความจาเป็ นต้องเปิ ดตู้
ใหม่อกี ครัง้ ยกเว้นระยะเวลาในการเปิ ดตูอ้ กี ครัง้ นี้
ประมาณ 5 นาที เนื่องจากภายในตูจ้ ะมีการเปลีย่ นแปลง
ความดันปริมาณมาก ซึง่ จะส่งผลให้ไม่สามารถ เปิ ดตูใ้ หม่
ได้งา่ ยทันทีทเ่ี พิง่ จะปิ ดตูไ้ ป การฝืนเปิ ดประตูใหม่ในทันที
จะต้องออกแรงมากในการเปิ ด ซึง่ จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่มอื จับของประตูตไู้ ด้ ซึง่ ความเสียหายดังกล่าว
บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบได้ และถือว่าเกิดจากการใช้
งานทีผ่ ดิ ซึง่ ไม่อยูใ่ นขอบข่ายการรับประกันสินค้า

คู่มือ
การใช้งาน
PF-10,PF-12,PF-20,PF-22

3. เมือ่ ตูม้ ปี ั ญหาในการใช้งาน ขอให้แจ้งแผนกบริการ
ลูกค้าของบริษทั ฯ เพือ่ จัดส่งช่างผูช้ านาญของบริษทั ฯ ไป
ตรวจสอบแก้ไขให้เท่านัน้ การนาช่างจากภายนอกมา
ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับแต่งอุปกรณ์ของตูแ้ ช่เองจะมี
ผลในการรับประกันสินค้าตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี ารตกลงไว้
ในเบือ้ งต้นสิน้ สุดลงทันที
4. อย่าเก็บสารทีส่ ามารถระเบิดได้ เช่น กระป๋ องสเปรย์ท่ี
มีตวั ขับเคลือ่ นทีต่ ดิ ไฟได้ในอุปกรณ์น้ี
5. เมือ่ สายไฟชารุดจะต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบเพือ่ จัดส่ง
ช่างผูช้ านาญของบริษทั ฯ เข้าไปตรวจสอบ และทาการ
แก้ไขเท่านัน้
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คาแนะนาในคูม่ อื การใช้งานนี้ทุกประการ ความเสียหายที่
เกิดจาก อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือ การใช้งานผิดวิธจี ะ
ไม่ได้รบั การรับประกันโดยเด็ดขาด
For cabinet guarantee, please follow. All
instructions shown in this user manual. Damages
from accidence, natural disaster, or mis-operation
are out of our guarantee scope. Adjustment,
modification, or repair to any cabinet's equipment by
unauthorized people will immediately terminate
cabinet guarantee.
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