USER MANUAL
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TỦ LẠNH SIDE-BY-SIDE
MODEL : MF-521SBS
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Press to adjust temperature of freeze compartment (left side) from -14°C to -22°C.

Hips: it's better to switch on SUPER FREEZING mode 24 hours ahead before large amount of food is placed
in freezer compartment.
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Options from -14°C to -22°C
Options from 2°C to 8°C

-25°C
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When any door is left open or not closed completely for about 60 seconds, the appliance will sound 5
alarms. Close the fridge door then the alarm will stop.
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Thông Tin An Toàn
Vì sự an toàn của bạn và để đảm bảo sử dụng chính xác, trước khi lắp đặt và sử dụng
thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, bao gồm các gợi ý và cảnh báo.
Để tránh những sai lầm không cần thiết và tai nạn, điều quan trọng là đảm bảo rằng
tất cả những người sử dụng thiết bị quen thuộc với các tính năng hoạt động và an
toàn. Lưu giữ hướng dẫn này và đảm bảo rằng cần thiết khi sử dụng sau này, để mọi
người sử dụng có được thông tin chính xác về việc sử dụng và an toàn thiết bị. Để
đảm bảo sự an toàn của cuộc sống và tài sản nên lưu ý các biện pháp phòng ngừa
củahướng dẫn sử dụng, nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sự
thiếu sót.

An toàn trẻ em
Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị dị tật, thiểu nghiệm và kiến
thức sử dụng có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc
hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và nhận biết các nguy cơ có
thể xảy ra.
y Trẻ em nên được giám sát khi sử dụng thiết bị và không nên nghịch
phá thiết bị.
y Không để trẻ em làm vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị nếu dưới 8 tuổi. Nếu trẻ em
trên 8 tuổi cần được giám sát.
y Giữ các bao bì đóng gói tránh xa trẻ em vì có thể gây nguy hiểm cho
trẻ em khi chúng chơi đùa.
y Nếu thiết bị này có nắp đậy cửa bằng từ tính là thay thế một thiết bị cũ hơn có
chốt khóa trên cửa hoặc nắp, hãy đảm bảo rằng không thể sử dụng được trước khi
bạn vứt bỏ thiết bị cũ. Điều này sẽ an toàn hơn cho trẻ em.
y

Thông Tin An Toàn
CẢNH BÁO! Giữ các lỗ thông hơi trong vách ngăn của thiết bị thoáng hoặc không
bị cản trở.
CẢNH BÁO! Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc các phương tiện khác để đẩy
nhanh quá trình làm tan băng, trừ các thiết bị được nhà sản xuất đề
nghị.
CẢNH BÁO! Không làm hỏng mạch làm lạnh.
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Thông Tin An Toàn
CẢNH BÁO! Không được sử dụng các thiết bị điện tử (bao gồm cả máy
làm kem) bên trong tủ lạnh, nếu không có sự đồng ý sử dụng thiết bị điện
tử của nhà sản xuất.
- Không cất các chất gây nổ như bình xịt khí độc có chất dễ bắt lửa trong
thiết bị này.
- Thiết bị này có chứa nhiều chất làm lạnh isobutane (R600a),một loại khí tự nhiên
có mức độ tương thích môi trường cao, tuy nhiên rất dễ gây cháy.
- Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải cẩn thận để tránh làm hư hại
các bộ phận của hệ thống lạnh.
+ Tránh ngọn lửa bốc cháy và nguồn lửa
+ Thông thoáng lỗ thông hơi.
- Rất là nguy hiểm nếu thay đổi các thông số kỹ thuật hoặc bộ phân bên
trong thiết bị. Có thể dẫn đến nguy hiểm như là điện giật, cháy nổ.
- Thiết bị nên được sử dụng cho hộ gia đình và một số ứng dụng tương tự
như là:
+ Phòng ăn của các cửa hàng, văn phòng hoặc khu vực tương tự.
+ Nhà hoặc các nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ.
+ Ký túc xá sinh viên, căn hộ cho thuê.
+ Căn tin.
LƯU Ý! Bất kỳ bộ phận điện (phích cắm, dây nguồn, máy nén và vv) phải
được thay thế bằng nhân viên kỹ thuật, nhằm tránh gây nguy hiểm.
- Không được kéo dài dây nguồn.
- Đảm bảo rằng phích cắm không bị cấn, đè hoặc hư hỏng. Nếu phích cắm bị
hỏng có thể là nguyên nhân dẫn ra rò điện và cháy.
- Đảm bảo phích cắm phù hợp với ổ cắm điện.
- Nếu ổ cắm điện bị lỏng, vui lòng thay thế bằng ổ cắm khác.
- Bạn không nên vận hành thiết bị, nếu thiết bị không có sáng đèn.
- Thiết bị rất nặng nên cẩn thận khi di chuyển.
- Không nên để thiết bị tiếp xúc lâu với ánh sáng trực tiếp.
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Thông Tin An Toàn
Sử Dụng Hằng Ngày
- Không nên để thức ăn nóng đựng bằng đồ nhựa vào bên trong thiết bị.
- Không nên đặt các thực phẩm trực tiếp kề với cạnh sau của thiết bị.
- Không nên đông lạnh lại thức ăn đã đông lạnh sau khi làm tan.
- Bảo quản thức ăn đông lạnh đóng gói sẵn theo hướng dẫn sử dụng thức ăn đông
lạnh của nhà sản xuất.
- Tham khảo hướng dẫn có liên quan
- Không để nước có ga hoặc nước giải khát trong ngăn tủ đông có thể tạo áp lực bên
trong dẫn đến gây nổ, dẫn đến hư hỏng thiết bị.
Vệ Sinh và Bảo Trì
- Trước khi bảo trì, vui lòng ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện.
- Không được vệ sinh thiết bị bằng vật liệu kim loại.
- Không sử dụng vật sắc nhọn để loại bỏ băng tuyết trên thiết bị. Sử dụng một vật dụng
bằng nhựa.
- Thường xuyên kiểm tra ráo nước trong tủ lạnh để làm tan đá. Nếu cần, hãy làm sạch
ống thoát nước. Nếu ống thoát nước bị tắc, nước sẽ nước đọng lại trong phần dưới
của thiết bị.
Lắp Đặt
Quan Trọng! Đối với kết nối điện cần cẩn thận làm theo hướng dẫn cụ thể.
- Mở thiết bị ra khỏi bao bì và kiểm tra xem có hư hỏng. Không kết nối thiết
bị với nguồn điện nếu hư hỏng. Gọi điện thoại đến nơi bạn đã mua thiết bị
ngay lập tức.
- Nên đợi ít nhất sau 4 tiếng rồi mới tiến hành kết nối thiết bị với nguồn
điện.
- Nên kiểm tra xung quanh nơi lắp đặt thiết bị, không khí mát mẻ, tránh
dẫn đến thiết bị quá nóng. Và hãy thực hiện các bước hướng dẫn liên quan
rồi mới tiến hành lắp đặt.
- Không đặt thiết bị gần bộ phận tản nhiệt hoặc nồi cơm điện.
- Đảm bảo rằng phích cắm có thể kết nối được với nguồn điện sau khi đã lắp
đặt xong.

17

Thông Tin An Toàn
Chăm Sóc
- Bất kỳ công việc nào được yêu cầu để phục vụ cho thiết bị phải được thực hiện bởi
nhân viên kỹ thuật có trình độ.
- Sản phẩm này phải được chăm sóc bởi Trung tâm Dịch vụ được ủy quyền, và sử dụng
các phụ kiện chính hãng.
Tiết Kiệm Điện Năng
- Không được để thức ăn nóng vào bên trong thiết bị.
- Không để đồ ăn gần nhau vì điều này ngăn không khí lưu thông;
- Đảm bảo thực phẩm không chạm vào phần sau của khoang chứa;
- Nếu thiết bị ngắt điện, không nên mở tủ lạnh.
- Không nên để cửa tủ lạnh mở cửa trong thời gian dài.
- Không cài đặt nhiệt độ quá lạnh.
- Một số phụ kiện, chẳng hạn như ngăn kéo, có thể được lấy ra để có được chổ trống
lớn hơn và tiêu thụ năng lượng thấp hơn.
Bảo Vệ Môi Trường

Thiết bị này không chứa các chất khí gây hại cho tầng ozone, ngay cả trong mạch
làm lạnh hoặc vật liệu cách điện. Thiết bị không nên được loại bỏ cùng với rác thải
đô thị và rác thải. Bọt cách nhiệt có chứa chất dễ bắt lửa: thiết bị sẽ được xử lý theo
chính quyền địa phương của bạn. Tránh làm hư hỏng bộ phận làm mát, đặc biệt là
bộ trao đổi nhiệt.
Tất cả các vật liệu được sử dụng đánh dấu bằng biểu tượng
có thể tái chế..
Biểu tượng trên sản phẩm hoặc trên bao bì của nó chỉ ra rằng điều này
Sản phẩm không được coi là chất thải gia đình. Thay vào đó, nó phải là
được đưa đến điểm thu gom thích hợp để tái chế điện và thiết bị điện tử.
Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được xử lý chính xác, bạn sẽ giúp ngăn
ngừa các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khoẻ con người,
có thể gây ra bằng cách xử lý chất thải không hợp lý của sản phẩm này. Để
biết thêm chi tiết thông tin về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với
trung tâm xử lý chất thải gia đình hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

Vật Liệu Đóng Gói
Các vật liệu có biểu tượng có thể tái chế. Vứt bỏ bao bì trong một các thùng chứa phù
hợp để tái chế.
Xử Lý Thiết Bị
1. Ngắt kết nối nguồn điện thiết bị.
2. Ngắt kết nối dây cáp.
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Tổng Quan
Khay ngăn đông

Khay ngăn mát

Khay cánh cửa ngăn
mát trên
Khay cánh cửa
ngăn đông

Khay chứa nước

Nắp đậy hộc kéo
ngăn đông

Nắp đậy hộc kéo
ngăn mát

Hộc kéo ngăn đông

Hộc kéo ngăn mát

Chân đế tủ lạnh

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế có thể không giống hình ảnh.
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Lắp Đặt
Tháo cửa thiết bị
Dụng cụ yêu cầu: vít Bake, vít dẹt.
 Đảm bảo thiết bị tháo phích cắm và trống.
 Để tháo cửa thiết bị, cần nghiêng mặt lưng thiết bị. Bạn nên cẩn thận để tránh trơn trượt trong
quá trình tháo cửa thiết bị.
 Các bộ phận sau khi tháo rời phải được để cẩn thận để cho quá trình lắp lại cửa thiết bị.
 Không đặt nằm thiết bị vì có thể làm hỏng hệ thống làm lạnh.
 Tốt hơn hết là cần 2 người để xử lý quá trình tháo cửa thiết bị.

 Tháo nắp đậy bản lề bằng vít Bake

 Tháo rời

 Tháo bản lề trên cùng
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Lắp Đặt
+ Nâng cửa và đặt nó lên một miếng đệm. Sau đó tháo cánh cửa
còn lại theo cách tương tự.

- Tháo bản lề dưới cùng.

"Sau khi định vị thiết bị, lắp đặt cửa lại theo các bước ngược lại.
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Lắp Đặt
Yêu cầu khoảng trống
-

Chọn ví trí tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.
Chọn vị trí đầy đủ khoảng trống để tủ lạnh có thể mở cửa dễ dàng.
Chọn vị trí gần sàn nhà.
Cho phép có đủ không gian lắp đặt tủ lạnh trên một mặt phẳng;
Cho phép có khoảng trống bên phải, trái, lưng và trên cùng khi lắp đặt. Điều này sẽ giúp giảm điện năng tiêu thụ.

Cố định vị trí tủ lạnh

Cửa

- Cố định tủ lạnh bằng núm vặn bên dưới chân.
- Vặn theo chiều kim đồng hồ để cố định.
- Vặn theo ngược chiều kim đồng hồ để mở khoá chân.
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Lắp Đặt
Vị Trí
Lắp thiết bị này tại vị trí có nhiệt độ môi trường xung quanh tương ứng với mức độ khí hậu được chỉ ra
Bảng định mức của thiết bị:

Lớp khí hậu

Nhiệt độ môi trường

SN

+10 oC to +32 oC

N

+16 C to +32 C

o

o

ST

+16 C to +38 oC

T

+16 oC to +43 oC

o

Địa Điểm
Thiết bị phải được lắp đặt cách xa các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, nồi hơi, ánh sáng trực tiếp mặt trời ... Đảm
bảo không khí có thể lưu thông tự do quanh mặt sau của tủ. Để đảm bảo hoạt động tốt nhất thiết bị nằm dưới
một đơn vị tường lót, khoảng cách tối thiểu giữa đầu tủ và bộ phận tường ít nhất 100 mm. Tuy nhiên, thiết bị
không nên nằm dưới các tấm treo tường.
Việc cân bằng tủ lạnh chính xác được đảm bảo bởi một hoặc nhiều chân điều chỉnh ở đáy của tủ.
Cảnh Báo! Cần ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện! Sau khi tiến hành lắp đặt mới nên cắm phích cắm
kết nối nguồn điện.

Kết nối nguồn điện
Trước khi cắm vào, đảm bảo rằng điện áp và tần số hiển thị trên bảng xếp hạng tương ứng với nguồn cung cấp
điện trong nước. Thiết bị phải được nối đất. Ổ cắm cáp nguồn cung cấp điện phải phù hợp với phích cắm. Nếu ổ
cắm điện không được nối đất, hãy nối thiết bị đất riêng biệt phù hợp với các quy định hiện hành, tham khảo ý kiến
của nhân viên kỹ thuật. Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm nếu không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an
toàn trên.
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Hướng Dẫn Sử Dụng
Bảng Điều Khiển

Chạm phím
A Chạm phím để thay đổi nhiệt độ ngăn đông (bên trái) từ -14°C đến -22°C.

B Chạm phím để thay đổi nhiệt độ ngăn mát (bên phải) từ 2°C đến 8°C và “OFF”. Nếu chọn “OFF”, ngăn
mát sẽ tự động tắt.
C Chạm phím để chọn lựa chương trình SMART, ECO, SUPER COOLING, SUPER FREEZING, và USER’S SETTING
(không hiển thị trên màn hình).
D Chạm phím “Lock 3s”. Chạm và giữ nút trong vòng 3 giây để khoá phím. Chạm và giữ phím trong vòng
1 giây để mở khóa phím.

HiểnThị
1 SMART : Tủ lạnh sẽ tự động đặt nhiệt độ của hai khoang theo nhiệt độ bên trong và nhiệt độ môi trường xung quanh.
2 ECO : Tủ lạnh sẽ chạy chức năng tiết kiệm năng lượng
3

SUPER COOLING : Tủ lạnh sẽ cài đặt nhiệt độ thấp nhất trong vòng 2 giờ. Sau đó nhiệt độ sẽ quay về lại nhiệt độ tự
động.

4

SUPER FREEZING : Tủ lạnh sẽ cài đặt nhiệt độ thấp nhất trong vòng 6 giờ. Sau đó nhiệt độ sẽ quay về lại nhiệt độ tự
động.

5 LOCK : Biểu tượng sẽ sáng nếu bàn phím bị khoá.

6 Hiển thị nhiệt độ cài đặt ở ngăn đông
7 Hiển thị nhiệt độ cài đặt ở ngăn mát
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Hướng Dẫn Sử Dụng
Chức Năng

Smart

Biểu Tượng

Nhiệt độ ngăn đông hiển thị

Nhiệt độ ngăn mát hiển thị

Nhiệt độ hiển thị cho ngăn đông và ngăn mát sẽ thay đổi tuỳ
thuộc vào nhiệt độ môi trường bên ngoài.

ECO

-15°C

+8°C

Super cooling

Tùy chỉnh từ -14°C đến -22°C

+2°C

Super freezing

-25°C

Tùy chỉnh từ 2°C đến 8°C

LƯU Ý :
Chức năng Smart: Chức năng này tuỳ thuộc vào khi khởi động tủ lạnh
Chức năng ECO: Lựa chọn chức năng này để tiết kiệm năng lượng.
Chức năng Super Cooling : Chức năng này giúp cho thức ăn của bạn đông nhanh và sẽ tự động tắt sau 2.5 giờ
vận hành.
Chức năng Super Freezing : Chức năng này giúp cho thức ăn của bạn mát nhanh và sẽ tự động tắt sau 5 giờ vận
hành.
Mở cửa âm báo
Khi mở cửa tủ lạnh hoặc là không đóng cửa trong vòng 60 giây, thiết bị sẽ phát 5 tiếng báo. Khi đóng cửa tủ
lạnh tiếng báo tắt.
Nếu không đóng cửa, 5 tiếng báo tiếp theo sau mỗi 30 giây cho đến khi cửa được đóng lại. Nếu cửa mở trong
10 phút tiếp theo, đèn LED bên trong sẽ tự động tắt.
Chức năng khoá trẻ em
Chức năng này ngăn chặn trẻ em vận hành thiết bị.
Để vận hành chức năng, chạm và giữ phím
và hiển thị chức năng khóa phím được kích hoạt.
Để vận hành chức năng, chạm và giữ phím
và hiển thị chức năng mở khóa phím được kích hoạt.

trong khoảng 3 giây. Đèn khóa phím

sẽ sáng

trong khoảng 1 giây. Đèn khóa phím

sẽ sáng
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Lần Đầu Tiên Sử Dụng
Vệ sinh bên trong

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, vui lòng vệ sinh bên trong và các phụ kiện đi kèm bằng nước ấm sử
dụng xà bông để khử mùi của thiết bị, và sau đó lau khô.
Quan Trọng! Không sử dụng các vật nhọn và bén để vệ sinh , điều đó chính là nguyên nhân dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Sử Dụng Hằng Ngày

Đông Lạnh Thực Phẩm Tươi
- Chỗ khay chứa đông lạnh thích hợp để đông lạnh thực phẩm tươi và cất giữ thực phẩm đông lạnh trong một
thời gian dài.
- Nơi để đông lạnh thực hiện ở khay đựng dưới.
- Số lượng thức ăn tối đa có thể đông lạnh trong 24 giờ được ghi rõ trên bảng đánh giá.
- Quy trình đóng băng kéo dài 24 giờ: trong giai đoạn này không thêm các thực phẩm khác bị đông lạnh.

Lưu Trữ Thực Phẩm Đông Lạnh
Khi khởi động lần đầu hoặc sau khi hết thời gian sử dụng, trước khi đưa sản phẩm vào khay chứa để thiết bị chạy ít nhất
2 giờ.
Quan trọng! Trong trường hợp mất nhiệt ngẫu nhiên, ví dụ điện đã bị tắt.
Trong biểu đồ đặc điểm kỹ thuật trong "thời gian tăng", thực phẩm đã bị làm giòn phải được tiêu thụ nhanh hoặc nấu
chín ngay lập tức và sau đó được đông lạnh lại (sau khi nấu chín).

Rã Đông
Thực phẩm lạnh hoặc đông lạnh, trước khi sử dụng cần được rã đông hoặc ở nhiệt độ phòng, tùy thuộc vào thời gian
sẵn có cho hoạt động này. Miếng nhỏ thậm chí có thể được nấu khi vẫn còn đông lạnh, trực tiếp từ Tủ lạnh. Trong
trường hợp này, nấu ăn sẽ lâu hơn.

Phụ Kiện
Kệ tủ lạnh
Hai bên trong tủ lạnh có các cạnh để có thể định vị các kệ
như mong muốn.

Định vị các khay cánh cửa
Để cho phép lưu trữ các gói thực phẩm có kích cỡ khác nhau, các khay ở
cửa có thể được đặt ở các độ cao khác nhau.
Điều chỉnh như sau: kéo dần khay chứa hướng của các mũi tên cho đến
khi nó được tự do, sau đó định vị lại theo yêu cầu.
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Các gợi ý
Gợi ý cho đông lạnh
Để giúp bạn tận dụng tối đa quy trình đông, đây là một số gợi ý quan trọng:
Số lượng tối đa của thức ăn có thể được đông lạnh trong 24 giờ. Được hiển thị trên bảng xếp hạng;
Quá trình đóng băng mất 24 giờ. Không nên thêm thực phẩm nào trong giai đoạn này;
Chỉ đóng băng sản phẩm chất lượng, tươi và sạch sẽ.
Chuẩn bị thức ăn bằng những phần nhỏ để nó có thể được đông lạnh nhanh chóng và sau đó rã đông
số lượng cần thiết nhất định;
y Gói đồ ăn bằng lá nhôm hoặc polythene và đảm bảo rằng gói kín thức ăn;
y Không nên để thực phẩm tươi, chưa được đông lạnh chạm vào thực phẩm đã đông lạnh, tránh được sự
gia tăng nhiệt độ của cả hai;
y Thực phẩm nạc lưu trữ tốt hơn và lâu hơn các thực phẩm béo; Muối làm giảm tuổi thọ thực phẩm;
y Nước đá, sau khi lấy ra khỏi khoang tủ đông, có thể làm da bị bỏng lạnh;
y Bạn nên cho biết ngày đóng băng trên mỗi gói hàng để bạn có thể lấy ra khỏi khoang tủ đông, có thể
làm da bị bỏng lạnh;
y
y
y
y

Gợi ý lưu trữ thực phẩm đông lạnh
Để đạt được hiệu suất tốt nhất :
Hãy đảm bảo rằng thực phẩm đông lạnh được nhà sản xuất lưu trữ đúng cách trước đó.
Hãy đảm bảo thực phẩm được vận chuyển từ cửa hàng đến khi được lưu trữ vào tủ trong một thời gian ngắn.
Không mở cửa quá lâu hoặc mở cửa khi không cần thiết.
Sau khi rã đông, thực phẩm sẽ không được cấp đông lại.
Không lưu trữ dài hơn thời gian nhà sản xuất thực phẩm khuyến nghị trên bao bì.

y
y
y
y
y

Gợi ý lưu giữ thực phẩm tươi
Để đạt được hiệu suất tốt nhất :

y Không cất đồ ăn nóng hoặc làm bay hơi chất lỏng trong tủ lạnh
y Đóng gói kỹ hoặc gói đồ ăn, đặc biệt nếu nó có hương vị mạnh

Gợi ý cho tủ lạnh
Gợi ý:
y Đóng gói kỹ thức ăn bằng túi và đặt vào các ngăn chứa.
y Để an toàn, cất giữ thức ăn chỉ trong một hoặc hai ngày.
y Các món ăn nấu chín, các món ăn nguội ...: những thứ này phải được bao phủ và có thể đặt trên bất kỳ kệ nào.
y Trái cây và rau: phải được làm sạch kỹ và đặt trong ngăn kéo đặc biệt.
y Bơ và phó mát: nên đặt trong các thùng kín hoặc được gói bằng giấy nhôm hoặc túi polyetylen để
loại bỏ không khí nhiều nhất có thể.
y Sữa: Những loại này nên có nắp và nên được lưu trữ ngăn trên cánh cửa tủ lạnh.
y Không được giữ trong khoang chuối, khoai tây, hành và tỏi, nếu không đóng gói kỹ.

Vệ Sinh
Vì lý do vệ sinh, nội thất của thiết bị, bao gồm cả phụ kiện nội thất, nên được làm sạch thường xuyên.
Chú ý! Không thể nối thiết bị với nguồn điện khi làm vệ sinh. Vì có thể dẫn đến nguy cơ giật điện. Trước khi
làm sạch hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện, tắt bộ phận ngắt mạch hoặc cầu chì. Không
được vệ sinh thiết bị bằng máy rửa chén hơi nước, vì độ ẩm có thể tích tụ trong các thành phần điện, nguy cơ
sốc điện! Hơi nóng có thể dẫn đến thiệt hại các bộ phận bằng nhựa. Thiết bị phải khô trước khi được đưa trở
lại phục vụ.
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Giải Quyết Vấn Đề
Lưu ý ! Trước khi khắc phục sự cố, ngắt kết nối nguồn điện. Nhân viên kỹ thuật mới có thể thực hiện các biện
pháp khắc phục sự cố không có trong hướng dẫn sử dụng này.
Quan Trọng! Có một số âm thanh trong quá trình sử dụng bình thường (máy nén, lưu thông chất làm lạnh).

Vấn đề

Thiết bị không hoạt
động

Thiết bị quá lạnh

Thức ăn vẫn ấm

Sự đọng sương làm
gioăng cửa không
kín

Tiếng ồn lạ

Tay cầm nóng

Nguyên nhân

Giải quyết

Dây cấp nguồn lỏng hoặc chưa
được cắm

Cắm chặt dây cấp nguồn

Cầu chì bị đứt hoặc khuyết điểm

Kiểm tra cầu chì, thay mới

Bộ phận kết nối bị lỏng

Cần được thay thế bởi nhân viên
kỹ thuật.

Nhiệt độ được cài đặt quá lạnh

Cài đặt lại nhiệt độ tủ lạnh sao cho phù
hợp nhất.

Nhiệt độ không thể thay đổi cài đặt

Vui lòng đọc lại mục cài đặt thiết bị.

Cửa bị dính khi mở

Do sự chênh lệnh áp suất bên ngoài
và bên trong tủ lạnh. Đợi và mở lại

Một phần lớn thức ăn vẫn còn nóng
khi để trong thiết bị 24 giờ.

Cài đặt nhiệt độ lạnh

Thiết bị gần bộ phận làm nóng

Vui lòng xem lại mục lắp đặt thiết
bị.

Cửa không đóng kín.

Loại bỏ sương đọng trên gioăng cửa
bằng máy sấy và lau sạch chúng.

Thiết bị không cân bằng

Điều chỉnh lại chân để cân bằng

Thiết bị chạm vào tường hoặc
thiết bị khác

Di chuyển thiết bị vào nơi khác

Một số bộ phận của tủ lạnh chạm vào
tường hoặc các thiết bị vật dụng khác

Di chuyển thiết bị nơi khác

Đó là điều bình thường. Nhiệt
độ của tay cầm sẽ thay đổi.

Nếu các lỗi bị lại, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng.
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