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Please keep this handbook for future reference, or for anyone else who may be use the appliance.
Bạn phải đọc những hƣớng dẫn sử dụng này trƣớc khi sử dụng thiết bị và lƣu giữ để tham khảo
sau này.
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WARNING!
IMPORTANT!
DO NOT connect your appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have
been removed.
1. Leave to stand for at least 4 hours before switching on to allow compressor oil to settle if
transported horizontally.
2. If you are discarding an old refridgerator with a lock or latch fitted to the door, disable th lock/latch,
ensure that it is left in a safe condition to prevent the entrapment of young children.
3. This fridge/freezer must only be used for its intended purpose i.e the storing and freezing of edible
foodstuff.
4. Do not dispose of the appliance on a fire. The care and protection of our environment is an
ongoing commitment. This appliance which is among the latest range introduced is particularly
environment friendly. Your appliance contains non CF/HFC natural substances in the cooling
system (called R600a) and in the insulation (Called cyclopentane) which are protentially
flammable if exposed to fire. Therefore, take care not to damage, the cooling circuit/ pipes of the
appliance in transportation and in use. In case of a damage do not expose the appliance to fire,
potential ignition source and immediately ventilate the room where the applicance is situated.
5. We suggest you contact your local authority for disposal information and facilities available.
6. We do not recommend use of this appliance in an unheated, cold room. (E.g: garage,
conservatory, annex, shed, out-house etc.)
7. To obtain the best possible performance and trouble free operation from your appliance it is very
important to carefully read these instructions.
8. Ensure that the plug remains readily accessible. Do not use multiple adapter bar.
9. Failure to observe these instructions may invalidate your right to free service during the guarantee
period.
10. Route electrical supply cord to allow easy connection and disconnection after installation.
11. We recommend a separate switch be employed to ensure easy switch on/off.
WARNING
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliance inside the food storage compartment of the appliance, unless they
are of the type recommend by the manufacturer. We suggest you keep these instructions in a
safeplace for easy reference.
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- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Childreen should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not store explosive substances sush as aerosol cans with a flammable propellant in this
appliance.
- This appliance is intended to be used in househoulds but is not intended to be used in
applications such as:
 Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 Bed and braeakfast type environments
 Catering and similar non-retail applications.

ELECTRICAL REQUIREMENTS
Before you insert the plug into the wall socket make sure that the voltage and the frequency shown
in the rating plate inside the appliance corresponds to your electricity supply. Rating label is on the
left hand side of freezer inner liner. We recommend that this appliance us connectef tio the mains
supply via a suitable switch and fused socket in a readily accessible position. Should the mains lead
of the appliance become damaged or should it need replacing at nay time, it must be replaced by a
special purpose made mains lead which can only be obtained from our Authorised Service Agent.
WARNING! THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
If the fitted moulded plug is not suitable for your socket, then the plug should be cut off and
appropriate plug fitted. Destroy the old plug which is cut off as a plug with bared cord could cause a
shock hazard if inserted into a socket elsewhere in the house. The moulded plug on this appliance
incorporates a 13A fuse. Should the fuse need to be replaced an ASTABEAB approved BS 1376
fuse of the same rating must be used. Do not forget to refit the fuse cover. In the event of losing the
fuse cover the plug must not be used until a replacement fuse cover has been fitted. Colour of the
replacement fuse cover must be the same colour as that visible on the pin face of the plug. Fuse
covers can be obtained from our authorized service agent.

IMPORTANT! FITTING A DIFFERENT PLUG
As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured
markings identifying the terminals in your plug proceed as followa: (See diagram):
1. Connect the green-yellow or green ( Earth) wire to the terminal in the plug marked “E” or with the
symbol or coloured green and yellow or green.
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2. Connect the blue (Neutral) wire to the terminal in the plug marked “N” or coloured black.
3. Connect the brown (Live) wire to the terminal in the plug marked “L” or coloured red.
With alternative plugs a 13A fuse must be fitted either in the plug or adapter or in the main fuse box.
If in doubt contact a qualified electrican.

TRANSPORTATION INSTRUCTIONS

1. The appliance should be transported only in a vertical upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the course of transport the appliance has to be transported horizontally, it must only be
laid on its left hand side when standing in the front of the appliance. After bringing it to upright
position, it must not be operated for at least 4 hours to allow the system to settle.
3. Failure to comply with the above instructions could result in the damage occurring to the
appliance. The manufacturer will not be held responsible if these instructions are disregarded.
4. The appliance must be protected against rains, moisture and other atmosphere influences.
5. When positioning your appliance take care not to damage your flooring, kitchen furniture, related
parts and doors, pipes, wall coverings etc. Do not move the appliance by pulling by the door.
6. Empty any water in the grain tray before moving. See section “Defrosting” and “Care & Cleaning”
for further information.
7. Make sure that the defrost water pipe at the back of the product is fixed to the plastic evaporating
pan on the top of the compressor, to avoid defrost water spillage on the floor.
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IMPORTANT: Care must be taken while cleaning/carryinh the appliance to avoid touching the
bottom of the condenser metal wires at the bask of the appliance as you might injure your fingers
and hands.
Do not attempt to sit or stand on the top of your appliance as it is not designed for such use. You
could injure yourself or damage the appliance.
IMPORTANT: Make sure that mains cable is not caught under the appliance during and after
carrying/moving the appliance, to avoid the mains cable becoming cut or damaged.
Do not allow children to play with the appliance or tamper with the controls. Stoves declines to
accept any liability should the instructions not be followed.

IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. The space in the room where the appliance is installed must not be smaller than 10 cubic meters.
2. See for detailed installation instructions including reversing door opening direction.
3. Do not put your fridge freezer in a cold room where the temperature is likely to go below +5
degrees C (41 degrees F) during night time and/or especially in winter.
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GETTING TO KNOW YOUR COMBINE FRIDGE/FREEZER
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SUGGESTED ARRANGEMENT OF FOOD IN THE FRIDGE/FREEZER
Arrangement Examples (See diagram)

1. Baked, chilled cooked food, dairy products, cans.
2. Wine
3. Meat, sausages, cold cuts.
4. Fruit, Vegetables, salads
5. Frozen food and freezing of fresh food
6. Frozen food.
7. Butter, cheese.
8. Small bottles, cans, tubes
9. Eggs
10. Tall, large bottles, beverage
The following guidelines and recommendations are suggested to obtain the best results and
storage hygiene.
1. The fridge compartment is for short term storage of fresh food and drinks.
2. The freeze compartment is
frozen food. The recommendation for

rated and suitable for the freezing and storage of prestorage as stated on the food packaging should

be observed at all times.
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3. Cooked dishes must be stored in airtight covered containers.
4. Fresh wrapped produce can be placed on the shelf. Fresh fruit and vegetables should be cleaned
and stored in the crisper bins.
5. Bottles can be placed in the door section.
6. To store raw meat, wrap in polythene bags and place on the lowest shelf. Do not allow to come
into contact with cooked food to avoid contamination. For safety, only store raw meat for two or
three days.
7. Keep the food packed wrapped or covered. Allow hot food and beverages to cool before placing
them in the fridge. Do not store explosive substances. High proof alcohol must be stored upright
in sealed containers. Left over canned food should not be stored in the can.
8. Fizzy drinks should not be frozen and products sush as flavoured water ices should not be
consumed too cold.
9. Some fruit and vegetables suffer damage if kept at temperatures near 0 degrees C. Therefore
wrap pinapples, melons, cucumbers, tomatoes and similar produce in polythene bags.
10. Place chilled cooked food and similar food near the rear of the fridge inner liner where the cold
wall is located.
11. Shelves, racks, criper bins, drawers, flaps, bottle grippers are all removable.
12. Do not leave frozen food at room temperature to thaw; the best way to defrost food is to put it in
the fridge to thaw slowly. Make sure you avoid defrosting food or food juices drip onto other food.
13. For hygiene reasons, always wrap food using a suitable packaging material before storing in your
appliance to avoid contact with the appliance surface.

TEMPERATURE CONTROL AND ADJUSTMENT

Operating temperatures are controlled by the thermostat knob (See diagram) located on the ceiling
of fridge compartment. Setting may be made from 1 to 7, 7 being the coldest position.
When the appliance is switched on for the first time, the thermostat should be adjusted so that after
24 hours, the average fridge temperature is no higher than +5 degrees C (+41 degrees F). We
recommend you set the thermostat half way between the 1 and 7 setting and monitor to obtain the
desired temperature i e. towards 5 you will obtain a colder fridge temperature and vice versa. Some
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sections of the fridge may be cooler or warmer (such as the salad crisper and the top part of the
cabinet) which is quite normal.
The normal storage temperature of the freezer should be -18 degrees C (0 degrees F) Lower
temperatures may be obtained by adjusting thermostat knob towards 7 positions.
We recommend that you check the temperature with an accurate thermostat to ensure that the
storage compartment are kept to the desired temperature. Remember you must take your reading
very quickly since the thermometer temperature will rise very rapidly after you remove it from the
freezer.
Please remember that you each time the door is opened cold air escapes and internal remember
time the door opened cold air temperature rises. Therefore never leave the door open and ensure it
is closed immediately after food is put in or removed.
In case of temporary ice build up in the fridge compartment, the thermostat setting to 1, monitoring
at the same time that the fridge is maximu degrees C (41 degrees F), once ice build up dis and the
starts defrosting again as normal, then you may increase the thermostat se required.

STARTING
Final Check
Before you start using the fridge/freezer check that:
1. The interior is dry and air can circulate freely at the rear of the cabinet.
2. Clean the interior as recommended under "CLEANING AND CARE".
3. Insert the plug into the wall socket and switch on the electricity supply. When the door open the
fridge interior light will come on.
4. You will hear a noise as the compressor starts up. The liquid and gases sealed within the
refrigeration system may also give ride to noise, whether the compressor is running or not which
is quite normal.
5. Set the thermostat knob half way between 1 and 7.
6. Front edges of the cabinet may feel warm. This is normal. These areas are designed to be warm
to avoid condensation
7. "Do not load the appliance immediately it is switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. we recommend that you check the temperature with an
accurate thermometer(see: temperature control and adjustment)”.

STORING FROZEN FOOD
Prepacked commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen food
manufacturer's instructions for a frozen food storage compartment To ensure that the high quality
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achieved by the frozen food manufacturer and the food retailer is maintained, the following should
be remembered:
1. Put packets in the freezer as quickly as possible after purchase
2. Ensure that contents are labelled and dated.
3. Do not exceed Use by Best before" dates on the packaging.
If there is a power failure not open the door, frozen food should not be affected if the failure lasts for
less than 20 hrs. If the failure is longer, then the food should be checked and either eaten
immediately or cooked and then re-frozen.

FREEZING FRESH FOOD
Please observe the following instructions to obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one time. The quality of the food is best preserved when it
is frozen right through to the core as quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your appliance in 24 h is 4kg(9 lb)
Placing warm food into the freezer compartment causes the refrigeration compressor to operate
continuously until the food is frozen solid. This can temporarily lead to excessive cooling of the
refrigeration.
When freezing fresh food turn the thermostat knob towards 5 small quantities offood up to 112kg.(1
lb) can be frozen without having to rotate the temperature control knob.
You may place fresh food to be frozen in any part of the freezer.
Taking special care not to mix already frozen food and fresh food.
MAKING ICE CUBES handle of Fill the ice-cube tray 3/4 full with water, loosen frozen trays with the
a spoon, never use sharp edge objects such as knives, forks Note: if freshly made ice cubes are not
consumed several weeks, they will slowly reduce in size and eventually disappear completely

MAKING ICE CUBES
Fill the ice-cube tray 3/4 full with water, loosen frozen trays with the handle of a spoon, never use
sharp edge objects such as knives, forks.
Note: If freshly made ice cubes are not consumed several weeks, they will slowly reduce in size
and eventually disappear completely.

Page | 12

DEFROSTING
A)

FRIDGE COMPARTMENT

The fridge compartment defrosts automatically. The defrosting water runs to the drain tube via a
collection container at the back of the appliance (1) (See diagram) during defrosting water droplets
may form at the back of the fridge compartment where concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and re-freeze when defrosting is completed. Do use pointed orr
sharp edge objects such as knives, forks to remove the droplets which have frozen. If at any time
the defrost water does not drain from the collection channel, check to ensure that no food particles
have blocked the drain tube. The drain tube can be cleared by pushing the special plastic plunger
provided down the drain tube (2). If the frost layer reaches about 1/4” (7mm), reduce the setting (i.e
from 4 to 1) to restart automatic defrosting.
B)

FREEZER COMPARTMENT

This appliance is equipped with a “Frost free” system. The freezer defrosts automatically.
The moisture generated in the appliance collects on the condenser and is automatically defrosted
and dissipated by the condenser from time to time.

Page | 13

CLEANING AND CARE
**We recommend that you switch off the appliance at the socket outlet and pull out the mains plug
before cleaning.
**Never use any sharp abraisive instrument, soap, household cleaner, detergent and max polish for
cleaning.
**Use luke warm water to clean the cabinet of the appliance and wipe it dry.
**Use adamp cloth wrung out in a solution of one teaspoon of bicarbonate of soda to one pint of
water to clean the interior and wipe it dry.
**Make sure that no water enters the lamp housing.
**Excess deposits of ice should be removed on a regular basis with the handle of a spoon. Large
accumulation of ice will impair the performance of the appliance.
**Check door seals regularly to ensure they are clean and free from food particles.
**If the appliance is not going to be used for a long period of time switch it off, remove all food,
clean it and leave the door ajar.
**Remove of door tray
To remove door racks, remove all the contents and then simply push the door rack upwards from
the base.
**To remove a freezer drawer, pull it as far as possible, and then tilt it upwards, and then pull it out
completely.

REMOVING METHODS OF THE INTERIOR LIGHT (See diagram)
Should the light fail to work, proceed as follows:
1. Switch off at the socket outlet and pull out the mains plug.
You may find it useful to remove shelves for easy access.
2. According to the direction of the arrow, rotating towards the left side and moving the lamp cover.
3. Using the screwdriver to remove the screws of the both sides.
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DO’S AND DON’TS
Do:
- Clean and defrost your appliance regularly (see “defrosting”)
- Keep raw meat and poultry below cooked food and dairy products.
- Take off any unsuable leaves on vegetables and wipe off any soil
- Wrap cheese firstly in greaseproof paper àn then in polythene bag excluding as much air as
possible. For best result take out of the fridge compartment an hour before eating.
- Wrap fish and offal in polythene bags.
- Wrap food which have a strong odour or can dry out in polythene bags, aluminium foil or place in
an airtight container.
- Wrap bread well to keep fresh.
- Chill white wines, beer, lager and mineral water before serving.
- Check contents of the freezer every so often.
- Keep food for as short a time as possible and adhere to “best before”, “use by” etc. dates.
- Store commercially frozen food in accordance with the instructions given on the packets that you
buy.
- Always choose high quality fresh food and be sure it is thoroughly clean before you freeze it
- Prepare fresh food for freezing in small portions to ensure rapid freezing
- Wrap all food in aluminium foil or freezer quality polythene bags and make sure any air is
excluded.
- Wrap frozen food when you buy it and put it into the freezer as soon as possible
- Defrost food in the fridge compartment
- Remove ice cream from the freezer 10-20 minutes before serving.
Don’t:
- Store bananas in your fridge compartment
- Store melon in your fridge. It can be chilled for short periods as long as it is wrapped to avoid it
flavouring other food.
- Store poisonous or any dangerous substances in your appliance. It has been designed for the
storage of edible foodstuff only.
- Consum food which has been stored for an excessive time in the fridge.
- Store cooked and fresh food together in the same container. They should be packaged and store
separatedly.
- Let defrosting food or food juices drip onto food.
- Leave the door open for long periods as this will make the appliance more costly to run and cause
excessive ice formation.
- Put hot food into the appliance. Let it cool down first.
- Use pointed sharp edged objects sush as knives, forks to move the ice.
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- Put liquild-filled bottles or sealed cans containing carbonated liquids into the freezer as they may
burst.
- Give children ice-cream and water ices direct from the freezer. The low temperature may cause
“freezer burns on lips.
- Exceed the maximum freezing loads (4kg in any 24 hours) when freezing fresh food.
- Freeze fizzy drinks.
- Try to keep froxen food which has thawed, it should be eaten within 24 hours or cooked and
frozen.
- Remove items from the freezer with wet hands
- Close the freezer door before placing the compartment cover in its place.
- Leave frozen food at room temperature to thaw, the best way to defrost food is to put it in the
fridge to thaw slowly. Make sure you avoid defrosting food or food juices drip onto other food.

ENERGY SAVING TIPS
1. Ensure your appliance is installed in a well ventilated area. If the ambient temperature is low (but
in no case lower than 5 degrees C), then the energy saving will be more. in this case, check
temperature of fridge and freezer compartments with an accurate thermometer and lower the
thermostat setting (towards 1) if necessary.
2. Ensure the time between buying chilled/frozen food and placing them in your appliance is kept at
minimum, particularly in summer, we recommend you use a cool bag or a special carrier bag to
carry frozen food.
3. Do not leave the door of your appliance open longer than necessary and ensure they are closed
properly after each opening.
4. Defrost your appliance regularly (see "defrosting”)
5. Defrost frozen food in the fridge compartment, so that frozen food acts as an ice pack to assist
cooling in the fridge.

PROBLEM SOLVING
1. If the appliance does not operate when switched on, check whether: The plug is inserted properly
in the socket and that the power supply is on (to check the power supply to the socket, plug in
another appliance)
2. The fuse has blown/circuit breaker has tripped/main distribution switch has been turned off.
3. The temperature control has been set correctly.
4. New plug id wired correctly if you have changed the titted moulded plug. If the appliance is still not
operating after tho above checks. please refer to the section on “ how to obtain service”.
Please ensure that above checks have been made as a charge will be made if no fault is found.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS (All dimensions are in mm)

THE DIMENSION OF THE FURNITURE AND REFRIGERATOR
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The reversible door will be realized by changing the hing position. Please refer to the above
pictures.
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If necessary cut the adhesive sealing strip and then apply it to the appliance as shown in fridge.

1/ Use fixing plate to fix refrigerator and cabinet
2/ The lid covers the fixing plate directly
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HOW TO OBTAIN SERVICE
1. Please keep your purchase receipt or other proof of purchase in a safe place; you will need to
have it should the product require attention under guarantee. You should also complete the
details below it will help us assist you when requesing (the model number is printed on the
instruction booklet and the serial number is printed on the rating label affixed to the appliance)
Model No: Serial No: Retailer: Date of purchase:
2. Before requesting service please check the trouble-shooting guide in the operating instructions as
a charge may be levied where no fault is found even though ur product may still be under
guarantee.
3. Service once the manufacturers guarantee has expired. if you have purchased an extended
guarantee please refer to the instructions contained within the extended guarantee agreement
document. Otherwise please call the appropriate number above where service can be obtained at
a charge

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment
(WEEE), this means that product must be handled pursuant to european directive 2002/96/EC in
order to bo rocycled or dismantlod to minimize its impact on the environment
For further information, please contact your local or regional authorities Electronic products not
included in the selectiv sorting process are potentially dangerous for the environment nd human
heath duo to the presence of hazardous substancos

WIRING DIAGRAM
+ Defrost heater
+ Fuse
+ Temp protector
+ Defrost timer
+ Thermostat
+ Door switch
+ Lamp
+ Fan
+L
+E
+N
+ PTCStarter
+ O.L.P
+ Compressor
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CẢNH BÁO!
QUAN TRỌNG!
KHÔNG ĐƢỢC kết nối thiết bị với nguồn điện của bạn cho tới khi tất cả các bao bì đóng gói và đồ
bảo hộ khi vận chuyển đã đƣợc gỡ bỏ.
1. Để thiết bị đứng ít nhất 4 tiếng trƣớc khi khởi động để dầu trong máy nén đƣợc ổn định nếu nhƣ
để thiết bị nằm ngang trong khi vận chuyển.
2. Nếu nhƣ bạn đang tháo bỏ một máy lạnh cũ có khoá hoặc chốt trên cửa, hãy gỡ bỏ khoá/chốt,
để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
3. Tủ lạnh/tủ đông đá này chỉ đƣợc sử dụng duy nhất cho mục đích trữ và đông lạnh thực phẩm.
4. Không đƣợc huỷ bỏ thiết bị này bằng lửa. Hãy duy trì chăm sóc và bảo vệ môi trƣờng của chúng
ta là một cam kết liên tục. Thiết bị này nằm trong danh mục những thiết bị thân thiện với môi
trƣờng mới nhất đƣợc giới thiệu. Thiết bị của bạn không chứa đựng thành phần tự nhiên
CFC/HFC trong hệ thống làm mát (đƣợc gọi là R600a) và trong chất cách nhiệt (đƣợc gọi là
cyclobentane) là những thành phần dễ cháy khi tiếp xúc với lửa. Vì vậy, hãy cẩn thận bo
mạch/đƣờng ống làm mát trong thiết bị để không bị hở khi vận chuyển và khi sử dụng. Trong
trƣờng hợp đã bị hƣ hại thì không đƣợc để tiếp xúc gần nguồn lửa, nguồn gây cháy and lập tức
làm thoáng mát phòng nơi có chứa thiết bị.
5. Chúng tôi đề nghị bạn nên liên lạc với chính quyền địa phƣơng để có thông tin về cơ sở có thể
huỷ bỏ thiết bị.
6. Chúng tôi không đề nghị sử dụng thiết bị này trong điều kiện không gia nhiệt, phòng lạnh. (Ví dụ:
nhà xe, nhà kính, nhà phụ, nhà kho, ngoài nhà, v.v).
7. Để đạt đƣợc hiệu suất tối đa có thể và không bị trục trặc từ thiết bị của bạn, đọc những hƣớng
dẫn này một cách cẩn thận là điều rất quan trọng.
8. Đảm bảo rằng ổ cắm sẵn sằng để kết nối. Không nên sử dụng ổ điện nối/rời.
9. Bỏ qua những hƣớng dẫn này có thể làm mất hiệu lực quyền lợi của bạn cho những dịch vụ miễn
phí trong thời gian bảo hành.
10. Đƣờng dẫn dây điện nguồn phải tạo đƣợc sự tiện lợi trong việc kết nối và ngắt kết nối sau khi lắp
đặt.
11. Chúng tôi đề nghị nên có một công tắc riêng để tạo đƣợc sự tiện lợi trong việc bật/tắt.
CẢNH BÁO
-Giữ nơi thông gió thoáng đãng, trong trƣờng hợp lắp đặt tủ âm, phải loại bỏ những vật chắn gió.
-Không đƣợc dùng thiết bị máy móc hoặc các phƣơng thức khác để đẩy nhanh tiến độ rã đông,
ngoại trừ những thiết bị đƣợc đề nghị bởi nhà sản xuất.
-Không đƣợc làm hƣ hại đến mạch điện của thiết bị.
-Không đƣợc sử dụng thiết bị điện trong ngăn đựng thực phẩm của thiết bị này, ngoại trừ đó là
những loại đƣợc khuyến cáo sử dụng bởi nhà sản xuất.
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-Thiết bị này không đƣợc khuyến cáo sử dụng bởi những ngƣời (bao gồm trẻ nhỏ) với giới hạn về
thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, ngoại trừ họ đã đƣợc sự
giám sát hoặc chỉ dẫn để sử dụng thiết bị này bởi ngƣời chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.
Trẻ em nên đƣợc giám sát để đảm bảo rằng họ không đùa nghịch với thiết bị này.
-Không đƣợc lƣu trữ chất nổ nhƣ bình xịt có đựng chất dễ cháy nổ trong thiết bị này.
Thiết bị này đƣợc sử dụng cho mục đích trong nhà nhƣng không đƣợc dùng cho những trƣờng
hợp nhƣ:
-Khu vực nhà bếp của nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và những môi trƣờng làm việc khác;
-Môi trƣờng phục vụ cho loại hình giƣờng ngủ và ăn sáng tại giƣờng;
-Phục vụ đồ ăn và những ứng dụng không bán lẻ tƣơng tự.

YÊU CẦU VỀ ĐIỆN
Xác nhận điện áp và tần số đƣợc thể hiện trong tem thông số đƣơc dán trong thiết bị có tƣơng ứng
với nguồn điện cung cấp trƣớc khi cắm phích vào ổ điện. Tem thông số đƣợc dán ở bên trái của tủ
đông nhỏ bên trong. Chúng tôi đề nghị rằng thiết bị này nên kết nối tới nguồn điện chính thông qua
một công tắc phù hợp và ổ cắm có cầu chì. Nếu nhƣ nguồn dẫn điện chính của thiết bị bị hƣ hại
hoặc cần phải thay trong bất kì lúc nào, thì cần phải đƣợc thay thế bởi nguồn điện đƣợc cung cấp
bởi đại lý dịch vụ đƣợc uỷ quyền của chúng tôi.
CẢNH BÁO! Thiết bị này phải đƣợc nối đất
Nếu nhƣ khuôn của đầu cắm đƣợc chế tạo sẵn không thích hợp với ổ cắm điện của bạn, thì đầu
cắm cần phải bị cắt bỏ và gắn đầu cắm phù hợp khác vào. Huỷ bỏ một đầu cắm cũ đã đƣợc cắt bỏ
với sợi dây điện trống sẽ có thể gây giật điện khi cắm vào ổ cắm khác ở trong nhà.
Khuôn của đầu cắm của thiết bị này đƣợc thiết kết với một cầu chì 13A. Nếu nhƣ cầu chì cần phải
thay thế thì nên sử dụng cầu chì BS 1362 đã đƣợc chứng nhận bởi ASTABEAB với xếp hạng bằng
nhau. Không đƣợc quên sửa lại nắp cầu chì cho phù hợp. Trong trƣờng hợp mất nắp cầu chì thì
tuyệt đối không đƣợc sử dụng đầu cắm đó cho tới khi một nắp khác đƣợc lắp vào. Màu sắc của
nắp cầu chì đƣợc thay thế cần phải giống với màu sắc của nắp cũ là màu trong có thể thấy đƣợc
đầu kim của đầu cắm. Nắp cầu chì cần phải đƣợc mua trong các đại lý dịch vụ đƣợc uỷ quyền.

QUAN TRỌNG! Thay thế một đầu cắm khác
Nếu nhƣ màu sắc của các sợi dây điện trong nguồn dẫn điện chính của thiết bị này có thể không
giống với màu sắc đƣợc đánh dấu của chân ổ nối trong đầu cắm của bạn thì xin hãy làm theo sau
đây:
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1. Kết nối sợi dây điện màu xanh-vàng hoặc xanh (dây đất) đến đầu ổ nối đƣợc đánh dấu “E” hoặc
với biểu tƣợng (hoặc màu) xanh và vàng hoặc chỉ màu xanh trong đầu cắm.
2. Kết nối sợi dây điện màu xanh (dây nguội) đến đầu ổ nối đƣợc đánh dấu “N” hoặc có màu đen
trong đầu cắm.
3. Kết nối sợi dây điện màu nâu (dây nóng) đến đầu ổ nối đƣợc đánh dấu “L” hoặc có màu đỏ trong
đầu cắm.
Với đầu cắm phụ có cầu chì 13A cần phải đƣợc lắp đặt vừa vặn trong đầu cắm, hoặc trong a-đáptơ (adapter) hoặc trong hộp cầu chì chủ. Nếu nhƣ có vấn đề về kỹ thuật xin hãy liên hệ thợ điện có
chuyên môn.

HƢỚNG DẪN PHƢƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN
1. Thiết bị này nên đƣợc vận chuyển chỉ bởi phƣơng hƣớng thẳng đứng. Bao bì nên đƣợc đóng gói
kĩ lƣỡng trong khi vận chuyển.
2. Nếu nhƣ thiết bị cần phải đƣợc di chuyển theo phƣơng hƣớng ngang trong khi vận chuyển, chỉ
đƣợc đặt nằm theo cạnh bên trái của thiết bị (tính bằng cách đứng đối diện ngay mặt trƣớc của
thiết bị). Sau khi đặt thiết bị đứng thẳng lại, không đƣợc cho thiết bị hoạt động trong ít nhất 4
tiếng để thiết bị có thể cân bằng lại.
3. Nếu không làm theo những chỉ dẫn ở trên có thể sẽ dẫn đến hƣ hại cho thiết bị. Nhà sản xuất sẽ
không chịu trách nhiệm nếu nhƣ những hƣớng dẫn ở trên bị bỏ qua.
4. Thiết bị cần phải đƣợc bảo vệ khỏi mƣa, ẩm ƣớt và những môi trƣờng khác có thể ảnh hƣởng.
5. Khi lắp đặt thiết bị của bạn, hãy cẩn thận không nên làm hƣ hại đến nền nhà, đồ gỗ trong bếp,
cửa, đƣờng ống, giấy dán tƣờng, và những bộ phận liên quan khác. Không đƣợc di chuyển thiết
bị bằng cách kéo cánh cửa của thiết bị.
6. Làm sạch mọi dung dịch nếu có trong khay đựng trƣớc khi dịch chuyển. Xin đọc phần “Rã Đông”
và “Vệ Sinh và Chăm Sóc Thiết Bị” để biết thêm chi tiết.
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7. Đảm bảo rằng ống nƣớc xả ở đằng sau của thiết bị đƣợc gắn chặt vào mặt nhựa của chảo làm
bay hơi nƣớc ở trên đầu của máy nén, để tránh làm nƣớc đổ xuống nền đất.
QUAN TRỌNG: cần phải cẩn thận khi vệ sinh/dịch chuyển thiết bị để tránh va chạm phần đáy của
dây tụ điện bằng kim loại đƣợc gắn ở phía sau của thiết bị và bạn cũng có thể làm ngón tay hoặc
bàn tay của bạn bị thƣơng.
Không đƣợc thử ngồi lên hoặc đứng trên đỉnh của thiết bị vì thiết bị không đƣợc thiết kế cho những
hành động nhƣ vậy. Bạn có thể làm bản thân bị thƣơng hoặc làm hƣ hỏng thiết bị.
QUAN TRỌNG: Đảm bảo rằng dây điện chính không bị vƣớng ở dƣới đáy thiết bị trong khi hoặc
sau khi vận chuyển thiết bị, để tránh rủi ro dây điện chính bị cắt đứt hoặc hƣ hại.
Không đƣợc cho phép trẻ em chơi đùa với thiết bị hoặc bộ điều khiển, nhà sản xuất từ chối nhận
bất kì trách nhiệm nào nếu những hƣớng dẫn trên không đƣợc tuân theo.

ĐIỀU KIỆN PHÕNG TRƢỚC KHI LẮP RÁP
1. Không gian phòng nơi mà thiết bị đƣợc láp ráp không đƣợc nhỏ hơn 10 mét khối.
2. Đọc phần hƣớng dẫn lắp ráp bao gồm hƣớng dẫn lắp ráp hƣớng mở cửa ngƣợc.
3. Không đƣợc đặt tủ đông đá trong phòng lạnh nơi mà nhiệt độ có thể thấp hơn +5 0C (41 0F) trong
đêm và/hoặc vào mùa đông. Tủ đông đá của tủ lạnh này đƣợc thiết kế để hoạt động trong tầm
nhiệt độ từ +5 0C đến +32 0C (41 đến 90 0F). Vì vậy, nếu thiết bị đƣợc lắp đặt trong môi trƣờng
không gia nhiệt/phòng lạnh (ví dụ: nhà kính, nhà phụ, nhà kho, nhà xe, v.v) thì thiết bị sẽ không
hoạt động dẫn tới ngăn tủ đông ấm hơn và kết quả sẽ là thời gian giữ đông thức ăn sẽ bị giảm.
4. Không đƣợc đặt thiết bị gần nồi cơm điện, bếp hoặc dƣới ánh nắng trực tiếp vì sẽ làm thiết bị của
bạn phải hoạt động nhiều hơn. Nếu gắn thiết bị gần nguồn nhiệt/lạnh phải đảm bảo khoảng cách
tối thiểu (đọc phần “Hƣớng Dẫn Lắp Ráp”).
5. Xin đọc phần “Vệ Sinh và Chăm Sóc Thiết Bị” để chuẩn bị cho thiết bị của bạn trƣớc khi sử dụng.
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LÀM QUEN VỚI TỦ LẠNH/TỦ ĐÔNG ĐÁ:
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GỢI Ý SỰ SẮP XẾP THỰC PHẨM TRONG TỦ LẠNH/TỦ ĐÔNG ĐÁ:
Gợi ý sắp xếp

1. Thực phẩm nƣớng, thực phẩm nấu chín để nguội, sản phẩm từ sữa, thực phẩm đóng lon.
2. Rƣợu
3. Thịt sống, xúc xích, đồ nguội.
4. Trái cây, rau củ, xà-lách
5. Thực phẩm đông lạnh và đông lạnh thực phẩm tƣơi sống.
6. Thực phẩm đông lạnh.
7. Bơ, pho mát
8. Chai nhỏ, lon, ống tuýp
9. Trứng
10. Chai lớn, cao, nƣớc uống
Hƣớng dẫn sau đây đƣợc đề nghị để việc lƣu giữ thực phẩm đạt đƣợc hiệu quả cao và vệ
sinh nhất.
1. Ngăn tủ lạnh để chứa đựng thực phẩm và nƣớc uống tƣơi trong thời gian ngắn.
2. Ngăn tủ đông đƣợc đánh giá

thích hợp cho việc đông lạnh và cất giữ của thực phẩm

đông lạnh. Nên nhìn trên bao bì thức ăn nếu đƣợc đề nghị

thì phải đƣợc cất giữ

ở tủ đông này.
3. Thực phẩm nấu chín cần đƣợc cất giữ trong hộp thức ăn đóng kín.
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4. Sản phẩm tƣơi đƣợc gói kỹ có thể cất giữ ở trên kệ. Trái cây và rau củ tƣơi nên đƣợc lau sạch
và cất giữ ở ngăn đựng rau.
5. Chai đƣợc cất giữ ở phần cửa tủ.
6. Để cất giữ thịt sống, gói trong túi nhựa và đặt ở kệ thấp nhất. Không đƣợc phép cho tiếp xúc trực
tiếp với đồ ăn đã nấu chín để tránh sự nhiễm trùng. Để an toàn, chỉ đƣợc cất giữ thịt sống trong
hai hoặc ba ngày.
7. Giữ gói đựng thực phẩm đóng kín và kỹ lƣợng. Cho thức ăn và nƣớc uống nóng để nguội trƣớc
khi cho vào tủ lạnh. Không đƣợc đựng thành phẩm dễ nổ, rƣợu mạnh cần đƣợc để dựng đứng
ngƣợc trong hộp đóng kín. Những lon thực phẩm để thừa nên đƣợc cất giữ trong lon mới.
8. Thức uống có ga không nên cất giữ đông lạnh và sản phẩm nƣớc có vị không nên sử dụng quá
lạnh.
9. Một số trái cây và rau củ bị hƣ tổn nếu đƣợc cất giữ ở nhiệt độ gần bằng 0 độ C. Vì vậy, hãy gói
trái thơm, dƣa hấu, dƣa leo, cà chua và những loại tƣơng tự túi nhựa.
10. Thức ăn để nguội và thực phẩm tƣợng tự nên để gần thành tủ lạnh phía gần với chỗ nối cửa vì
có tƣờng lạnh đƣợc lắp ở đấy.
11. Kệ, khay, giá đỡ, thùng rau củ, kệ giữ chai đều có thể tháo ra đƣợc.
12. Không đƣợc để đồ đông lạnh ở nhiệt độ phòng vì sẽ tan chảy thành nƣớc; cách tốt nhất để rã
đông là để trên ngăn lạnh để tan từ từ, phải đảm bảo nƣớc tan sẽ không chảy vào các thức ăn
khác.
13. Vì lý do vệ sinh, luôn luôn gói thực phẩm bằng chất liệu đóng gói phù hợp trƣớc khi cất giữ trong
thiết bị của bạn để tránh làm hƣ hại bề mặt của thiết bị.

KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ hoạt động đƣợc điều khiển bởi núm vặn nhiệt độ (nhìn hình trên) đƣợc thết kế gắn ở trên
trần của ngăn tủ lạnh. Chế độ đƣợc thiết kế từ 1 đến 7 (7 là cấp độ lạnh nhất).
Khi thiết bị đƣợc khởi động lần đầu tiên, núm điều khiển nhiệt phải đƣợc điều chỉnh để nhiệt độ
trung bình không đƣợc quá +5 độ C (+41 độ F) sau 24 tiếng.
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Chúng tôi đề nghị bạn nên để núm điều chỉnh nhiệt ở giữa chế độ 1 đến 7 và kiểm soát nhiệt độ
theo lý tƣởng của bạn, ví dụ, hƣớng về chế độ 5 và trở lên thì nhiệt độ sẽ càng lạnh hơn và ngƣợc
lại. Một vài phần của tủ lạnh có thể lạnh hơn hoặc ấm hơn là hiện tƣợng khá bình thƣờng (nhƣ
ngăn đựng rau xà-lách và phần trên của tủ lạnh).
Nhiệt độ thông thƣờng của tủ đông lạnh nên ở -18 độ C (0 độ F), có thể đạt đƣợc nhiệt độ thấp
hơn bằng cách điều chỉnh núm điều khiển nhiệt hƣớng về chế độ 7.
Chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra nhiệt độ với một máy đo nhiệt chính xác để đảm bảo rằng ngăn
đựng thực phẩm đƣợc giữ ở nhiệt độ lý tƣởng, xin nhớ rằng bạn nên đọc nhiệt độ trên máy đo
nhiệt một cách nhanh chóng vì nhiệt độ sẽ tang rất nhanh sau khi bạn lấy nó ra khỏi tủ lạnh.
Xin nhớ rằng mỗi khi cửa tủ lạnh mở ra thì không khí lạnh sẽ thoát ra ngoài và nhiệt độ bên trong
sẽ tăng. Vì vậy đừng bao giờ để cửa tủ lạnh mở trong thời gian dài và đảm bảo rằng cửa đƣợc
đóng ngay sau khi thực phẩm đƣợc để vào hoặc lấy ra.
Trong trƣờng hợp đá bị tạm thời đông lại ở trong ngăn tủ lạnh, hãy giảm chế độ xuống còn 1, đồng
thời cùng lúc kiểm tra nhiệt độ của tủ lạnh cao nhất là +5 độ C (41 độ F). Một khi đá không còn bị
đông lại và thiết bị có thể tự động rã đông bình thƣờng trở lại, bạn có thể tang nhiệt độ lên lại nếu
cần thiết.

KHỞI ĐỘNG THIẾT BỊ
Kiểm tra lần cuối
Hãy kiểm tra trƣớc khi bạn khởi động và bắt đầu sử dụng tủ lạnh/tủ đông:
1. Bên trong các ngăn là khô ráo và không khí có thể lƣu thông dễ dàng ở các cạnh.
2. Vệ sinh sạch các ngăn bên trong theo đề nghị trong phần “Vệ sinh và chăm sóc thiết bị”
3. Kết nối đầu cắm vào ổ điện and bật nguồn điện lên, khi cửa mở ra thì đèn bên trong sẽ sáng lên.
4. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng động từ sự khởi động của máy nén khí. Chất lỏng và khí ga khi chạy
trong hệ thống của tủ lạnh cũng có thể sẽ gia tăng tiếng ồn, mặc dù máy nén có hoạt động hay không
thì trƣờng hợp này cũng bình thƣờng.
5. Điều chỉnh núm vặn nhiệt độ ở giữa chế độ 1 và 7.
6. Cạnh trƣớc của ngăn tủ lạnh có thể sẽ thấy hơi ấm, và cũng bình thƣờng vì khu vực này đƣợc
thiết kế ấm áp để tránh đông đá.
7. “Không đƣợc cất giữ thực phẩm ngay sau khi thiết bị đƣợc khởi động, hãy chờ đến khi
nhiệt độ đạt tới mức tƣơng xứng để cất giữ thực phẩm. Chúng tôi đề nghị rằng bạn kiểm tra
nhiệt độ với máy đo nhiệt chính xác (xem phần “Kiểm Soát và Điều Chỉnh Nhiệt Độ”).

LƢU GIỮ THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
Thực phẩm đông lạnh đƣợc đóng gói sẵn trên thị trƣờng nên đƣợc cất giữ trong ngăn tủ đông theo
hƣớng dẫn của nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh.
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Để đảm bảo giữ đƣợc chất lƣợng tốt trong thực phẩm đông lạnh, những điều sau đây nên đƣợc
tuân theo:
1. Cho gói thực phẩm đông lạnh vào tủ đông sớm nhất có thể sau khi đã mua.
2. Đảm bảo rằng thực phẩm đƣợc dán nhãn và ngày sử dụng để dễ kiểm soát.
3. Không đƣợc để quá hạn ngày sử dụng trên gói thức ăn.
Nếu nhƣ có vấn đề với nguồn điện, không nên mở cửa tủ, thực phẩm đông lạnh không bị ảnh
hƣởng nếu nhƣ không có nguồn điện trong vòng ngắn hơn 20 tiếng. Nếu nhƣ nguồn điện bị ngắt
lâu hơn thì nên kiểm tra hoặc sử dụng liền thực phẩm hoặc nấu và đông lạnh lại sau.

ĐÔNG LẠNH THỰC PHẨM TƢƠI
Xin hãy làm theo những hƣớng dẫn sau đây để đạt đƣợc kết quả tốt nhất.
Không đƣợc đông lạnh thực phẩm quá lớn trong một lần, chất lƣợng của thực phẩm đƣợc giữ tốt
nhất khi đƣợc đông lạnh đến trong cùng nhanh nhất có thể.
Không đƣợc vƣợt quá dung tích đông lạnh (4kg – 9 lb) của thiết bị trong vòng 24 tiếng.
Để thực phẩm ấm vào trong ngăn đông lạnh sẽ làm máy nén của tủ lạnh hoạt động liên tục cho đến
khi thực phẩm đƣợc đông cứng, việc này có thể tạm thời dẫn dến việc làm lạnh quá mức trong
ngăn tủ đông.
Khi đông lạnh đồ ăn, hãy vặn núm điều khiển nhiệt độ từ 5 hoặc hơn. Có thể đông lạnh thực phẩm
ít hơn 1/2kg (1lb) mà không cần vặn núm điều khiển nhiệt độ.
Bạn có thể đông lạnh thức ăn tƣơi ở bất kì chỗ nào trong ngăn tủ đông.
Tuyệt đối lƣu ý không đƣợc trộn lẫn thực phẩm đã đông lạnh và thực phẩm tƣơi.

PHƢƠNG PHÁP TẠO ĐÁ VIÊN
Lấy khay nƣớc đá viên với 3/4 nƣớc, làm lỏng khay đông đá với phần tay cầm của cái muỗng,
tuyệt đối không đƣợc dùng cạnh nhọn của một vật nhƣ dao hoặc nĩa.
Lƣu ý: nếu nhƣ đá viên mới đƣợc làm và không sử dụng trong vòng vài tuần, nó sẽ từ từ nhỏ lại và
cuối cùng sẽ biến mất.
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RÃ ĐÔNG
A) Ngăn tủ lạnh

Ngăn tủ lạnh tự động rã đông, nƣớc tan rã sẽ chảy xuống ống thoát nƣớc thông qua một hộp chứa
nƣớc ở đằng sau của thiết bị (1) (nhìn hình). Nƣớc có thể sẽ nhỏ giọt ở đằng sau của ngăn tủ lạnh
nơi có đặt máy làm bốc hơi bên trong trong quá trình rã đông. Giọt nƣớc có thể sẽ đọng lại trên
ngăn lót và đông cứng lại khi quá trình rã đông kết thúc. Sử dụng vật dụng có đầu nhọn nhƣ dao,
nĩa để phá bỏ những giọt nƣớc nhỏ đã đông cứng. Nếu nhƣ nƣớc rã đông không thoát xuống
đƣờng ống từ hộp chứa nƣớc vào bất kì lúc nào, hãy kiểm tra rằng không có mẩu thức ăn nào
chắn đƣờng ống thoát nƣớc. Đƣờng ống thoát nƣớc có thể làm sạch bằng cách ấn vào pít-tông
đặc biệt bằng nhựa đƣợc gắn ở dƣới đƣờng ống (2). Nếu nhƣ lớp đóng băng ở mức khoảng 1/4”
(7mm), giảm chế độ nhiệt (ví dụ: từ 4 xuống 1) để khởi động lại tự động rã đông.

B)

Ngăn tủ đông

Thiết bị này đƣợc trang bị một hệ thống “Không đóng tuyết”, ngăn tủ đông có thể tự động rã đông.
Nếu hơi nƣớc tạo ra trong thiết bị thì sẽ đƣợc máy làm hơi thành nƣớc xử lý bằng cách tự động rã
đông và làm tan biến hơi nƣớc theo thời gian.
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VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC THIẾT BỊ
**Chúng tôi đề nghị bạn nên tắt thiết bị và rút ổ cắm chính ra khỏi nguồn điện trƣớc khi vệ sinh.
**Tuyệt đối không sử dụng vật nhọn để chà xát, xà bông, thiết bị dọn dẹp nhà cửa, chất tẩy rửa và
sáp đánh bóng khi vệ sinh thiết bị.
**Sử dụng nƣớc ấm để làm sạch các ngăn của thiết bị và sau đó lau khô.
**Hoà tan một muỗng cà phê nhỏ sô-đa với một lít nƣớc, sử dụng khăn ẩm nhúng vào hợp chất và
vắt khô để làm sạch bên trong của thiết bị và sau đó lau khô.
**Đảm bảo rằng không có nƣớc thấm vào nắp bảo vệ đèn.
**Phải thƣờng xuyên bỏ bớt đá có sẵn trong tủ lạnh bằng tay cầm của cái muỗng. Số lƣợng đá quá
nhiều sẽ làm ảnh hƣởng tới khả năng hoạt động của thiết bị.
**Kiểm tra miếng chắn cửa một cách thƣờng xuyên để đảm bảo sạch sẽ và không vƣớng mẩu thức
ăn.
**Nếu nhƣ thiết bị sẽ không đƣợc sử dụng trong một thời gian dài thì hãy tắt nó đi, lấy tất cả thực
phẩm ra, làm sạch và để cửa mở hé.
**Tháo bỏ kệ trên cửa
Để tháo bỏ các ngăn kệ, hãy lấy hết tất cả thực phẩm ra và nhẹ nhàng đẩy ngăn kệ lên từ hƣớng
đáy.
**Để tháo bỏ một ngăn đông đá, kéo nó ra xa nhất có thể và xoay nó theo hƣớng lên, rồi kéo nó ra
hẳng

PHƢƠNG THỨC THAY THẾ BÓNG ĐÈN BÊN TRONG
Nếu nhƣ bóng đèn không còn hoạt động, hãy làm theo cách sau:
1. Ngắt dây ra khỏi nguồn điện và kéo dây điện chính ra.
Bạn có thể thấy dễ dàng hơn nếu nhƣ lấy bớt các kệ tủ ra.
2. Dựa theo phƣơng hƣớng của mũi tên, xoay theo hƣớng bên trái và tháo nắp bảo vệ ra.
3. Sử dụng tu vít để lấy những con ốc ra ở cả hai bên.
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NHỮNG VIỆC NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM
Nên-Thƣờng xuyên vệ sinh và rã đông thiết bị của bạn (đọc phần “Rã Đông”).
Nên-Để thịt sống và thịt gia cầm ở dƣới thức ăn nấu chín và sản phẩm từ sữa.
Nên-Lấy bỏ tất cả lá của rau củ mà không cần sử dụng tới và lau sạch đất trƣớc khi cất giữ.
Nên-Để rau xà-lách, cải bắp, ngò tây và súp lơ với thân rau củ.
Nên-Gói phô mai trong lớp giấy không thấm mỡ trƣớc và sau đó trong túi nhựa và không để không
khí vào ít nhất có thể. Để có chất lƣợng tốt nhất, hãy lấy ra khỏi ngăn tủ lạnh một tiếng trƣớc khi sử
dụng.
Nên-Không cần gói chặt thịt sống và thịt gia cầm trong túi nhựa hoặc trong giấy bạc để ngăn thịt
không bị khô.
Nên-Gói thịt cá và thịt dƣ trong túi nhựa.
Nên-Gói thực phẩm có hƣơng vị mạnh hoặc có thể bị khô trong túi nhƣa, giấy bạc hoặc trong hộp
thức ăn đóng kín.
Nên-Gói bánh mì kỹ để giữ tƣơi.
Nên-Làm lạnh rƣợu trắng, bia, rƣợu nhẹ hoặc nƣớc khoáng trƣớc khi sử dụng.
Nên-Kiểm tra thƣờng xuyên bên trong của tủ đông.
Nên-Giữ thức ăn trong thời gian ngắn nhất có thể và luôn cân nhắc hạn sử dụng của sản phẩm.
Nên-Giữ thực phẩm đông lạnh theo hƣớng dẫn trên bao bì đóng gói mà bạn mua.
Nên-Luôn chọn lựa thực phẩm tƣơi chất lƣợng tốt và đảm bảo đƣợc lau kỹ lƣỡng và sạch sẽ trƣớc
khi đông lạnh chúng.
Nên-Chuẩn bị thực phẩm tƣơi trong gói nhỏ trƣớc khi đông lạnh để đảm bảo đông lạnh một cách
nhanh chóng.
Nên-Gói tất cả thực phẩm trong giấy bạc hoặc túi nhựa hợp quy cách cho đông lạnh và đảm bảo
đã lấy hết không khí ra
Nên-Gói thực phẩm đông lạnh khi bạn mới mua và cho vào tủ đông sớm nhất có thể.
Nên-Rã đông thực phẩm trong ngăn tủ lạnh.
Nên-Lấy kem ra khỏi tủ đông từ 10-20 phút trƣớc khi sử dụng.
Không nên-Giữ chuối trong ngăn tủ lạnh
Không nên-Giữ dƣa trong tủ lạnh, nó có thể bị đông lạnh trong thời gian ngắn kể cả bạn có gói lại
để tránh ảnh hƣởng tới những thực phẩm khác.
Không nên-Giữ chất độc hại hoặc thành phần nguy hiểm trong thiết bị. Thiết bị này đƣợc thiết kế
chỉ để lƣu giữ thực phẩm ăn đƣợc.
Không nên-Sử dụng thực phẩm đã đƣợc cất giữ một thời gian dài trong tủ lạnh.
Không nên-Giữ thực phẩm nấu chín và thực phẩm tƣơi trong cùng một ngăn, nên đƣợc gói riêng ra
và cất giữ cách biệt nhau ra.
Không nên-Để thực phẩm rã đông hoặc nƣớc thực phẩm nhỏ vào các thực phẩm khác.
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Không nên-Để cửa mở trong thời gian dài vì nhƣ vậy sẽ làm thiết bị tốn nhiều năng lƣợng để hoạt
động hơn và gây ra đông đá ở nhiều nơi.
Không nên-Để thực ăn nóng trong tủ lạnh, hãy để nguội trƣớc.
Không nên-Sử dụng vật dụng có đầu nhọn nhƣ dao, nĩa để phá bỏ đá đông
Không nên-Để chai đựng chất lỏng hoặc lon đóng kín chứa chất lỏng có thành phần các-bon trong
tủ đông lạnh vì có thể dẫn đến nổ.
Không nên-Cho trẻ em ăn kem hoặc nƣớc đá trực tiếp từ tủ đông, nhiệ độ quá lạnh có thể dẫn đến
“bỏng lạnh” trên môi.
Không nên-Vƣợt quá dung tích cho phép đông lạnh (4kg trong vòng 24 tiếng) khi đông lạnh thực
phẩm tƣơi.
Không nên-Đông lạnh nƣớc uống có ga.
Không nên-Cố giữ thực phẩm đông lạnh đã tan chảy, nên sử dụng trong vòng 24 tiếng bằng cách
ăn hoặc nấu chín rồi cho đông lạnh trở lại.
Không nên-Lấy đồ từ đủ đông lạnh bằng tay ƣớt.
Không nên-Đóng cửa tủ lạnh trƣớc khi để lại nắp của các ngăn về đúng vị trí của chúng.
Không nên-Để thực phẩm đông lạnh ở nhiệt độ phòng để rã đông. Cách tốt nhất để rã đông là để
trong tủ lạnh và rã đông từ từ, đảm bảo rằng bạn không để thực phẩm đang rã đông hoặc nƣớc
thực phẩm chảy vào các thực phẩm khác.

MẸO VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG
1. Đảm bảo thiết bị của bạn đƣợc lắp ráp trong một khu vực thoáng khí tốt. Nếu nhƣ nhiệt độ môi
trƣờng xung quanh thấp (nhƣng không đƣợc thấp hơn 5 độ C trong mọi trƣờng hợp), thì năng
lƣợng đƣợc tiết kiệm nhiều hơn. Trong trƣờng hợp này, kiểm tra nhiệt độ của ngăn tủ đông và tủ
lạnh với một máy đo nhiệt độ chính xác và giảm chế độ trên núm điều khiển nhiệt độ (hƣớng về 1)
nếu cần thiết.
2. Đảm bảo thời gian giữa mua đồ đông lạnh và cho chúng vào thiết bị để cất giữ đƣợc ngắn nhất,
đặc biệt là vào mùa hè. Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng một túi lạnh hoặc túi bằng chất liệu đặc
biệt để vận chuyển thực phẩm đông lạnh.
3. Không đƣợc để cửa của thiết bị mở lâu hơn cần thiết và đảm bảo cửa đƣợc đóng đúng cách sau
mỗi lần mở ra.
4. Thƣờng xuyên rã đông thiết bị của bạn (đọc phần “Rã Đông”)
5. Rã đông thực phẩm đông lạnh trong ngăn tủ lạnh, để thực phẩm đông lạnh có thể đƣợc xem nhƣ
một túi đá giúp làm lạnh tủ lạnh.
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GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Nếu nhƣ thiết bị không hoạt động khi bật nguồn điện lên, hãy kiểm tra:
Đầu cắm có đƣợc kết nối đúng cách với ổ điện hay không và nguồn điện có hoạt động hay không (để
kiểm tra xem có nguồn điện hoạt động hay không, hãy cắm bất kì thiết bị nào khác vào ổ điện).
2. Cầu chì bị đứt hoặc cầu dao đã đóng xuống hoặc công tắc chính đã bị tắt.
3. Núm điều khiển nhiệt độ đã đƣợc đặt đúng chế độ.
4. Đầu cắm mới đƣợc nối dây đúng cách nếu nhƣ bạn có thay khuôn đầu cắm đƣợc chế tạo sẵn.

HƢỚNG DẪN LẮP RÁP (Tất cả các chiều đo là bằng mm)

Kích thƣớc của đồ nội thất so với tủ lạnh
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Cửa có thể lắp ngƣợc nếu nhƣ thay đổi vị trí chốt. Xin hãy nhìn hình ở trên.
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Nếu nhƣ cần thiết, hãy cắt miếng dây dán cửa và gắn lại vào tủ lạnh nhƣ hình trên.

1/ Sử dụng tấm nẹp để cố định tủ lạnh và cửa
2/ Nắp đậy của tấm nẹp
Page | 40

NHỮNG LƢU Ý QUAN TRỌNG
1. Sản phẩm của bạn đƣợc thiết kế và chỉ sử dụng trong hộ gia đình.
2. Bảo hành sẽ không đƣợc kích hoạt nếu nhƣ sản phẩm đƣợc lắp ráp hoặc sử dụng cho mục đích
thƣơng mại hoặc không trong phạm vị hộ gia đình.
3. Sản phẩm phải đƣợc lắp ráp đúng cách, đặt và hoạt động dựa trên hƣớng dẫn đƣợc cung cấp
trong cuốn hƣớng dẫn sử dụng.
4. Từ chối bất kì trách nhiệm nào cho những hƣ hại ngẫu nhiên, bảo hành không làm giảm bớt trách
nhiệm trƣớc pháp luật hoặc quyền lợi hợp pháp của bạn trong bất kì trƣờng hợp nào.

Sản phẩm này chịu sự phân loại từ biểu tƣợng phân loại chọn lọc cho rác thải điện tử và dụng cụ
điện tử (WEEE). Điều này nghĩa là sản phẩm này cần phải đƣợc tuân theo chỉ thị 2002/96/EC của
Châu Âu để đƣợc tái chế hoặc tháo rời để làm tối thiểu sự ảnh hƣởng của rác thải này đến môi
trƣờng.
Để có thêm nhiều thông tin hơn, xin hãy liên hệ nhà chức trách bản xứ hoặc trong khu vực. Sản
phẩm điện tử không bao gồm trong quá trình phân loại chọn lọc thƣờng mang nguy cơ gây hại đến
môi trƣờng và sức khoẻ con ngƣời do có chứa thành phần nguy hiểm.

SƠ ĐỒ DÂY ĐIỆN
+ Defrost heater: máy nóng để rã đông
+ Fuse: cầu chì
+ Temp protector: mạch điện bảo vệ
tạm thời
+ Defrost timer: bộ định giờ rã đông
+ Thermostat: điều khiển nhiệt độ
+ Door switch: công tắc cửa
+ Lamp: đèn
+ Fan: Quạt
+ L: dây nóng
+ E: dây đất
+ N: dây nguội
+ PTCStarter: rơ-le khởi động
+ O.L.P: rơ-le bảo vệ quá tải
+ Compressor: máy nén
Page | 41

MALLOCA VIETNAM COMPANY LIMITED
Showroom:
279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10, Phu Nhuan District, HCM City
Tel: (84) 28 39975 893 / 94
Fax: (84) 28 38447 102
Email: info@malloca.com
Customer Care:
Hotline: 1800 12 12
Email: chamsockh@malloca.com
CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM
Showroom:
279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện Thoại: (84) 28 39975 893 / 94
Fax: (84) 28 38447 102
Email: info@malloca.com
Hệ thống chăm sóc khách hàng:
Hotline: 1800 12 12
Email: chamsockh@malloca.com
Trung tâm chính
279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
SĐT: (028) 39975 893 / 94 – (028) 39975 294 / 95
Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu
258-260A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Vũng Tàu
SĐT: (0254) 385 94 99
Khu vực Tây Nguyên
331 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt
SĐT: (0263) 3521 107 – 0918226362
Khu vực Nam Trung Bộ
08 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang
SĐT: (0258) 3875 488
Khu vực Miền Tây
180 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT: (0292) 373 2035
Khu vực Miền Trung
211 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khuê, TP. Đà Nẵng
SĐT: (0236) 369 1906
Khu vực Miền Bắc
154 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
SĐT: (024) 35376 288 – 093 462 92 98
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