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CÁC TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM
* Tùy vào mẫu máy, một số chức năng sau đây có thể không khả dụng.

BÁO ĐỘNG CỬA

BẢN LỀ TỰ ĐỘNG ĐÓNG

Cửa tủ lạnh tự động đóng khi đẩy nhẹ.
(Cửa chỉ tự động đóng khi được mở ở góc dưới 30°.)

LÀM LẠNH NHANH

Phần tủ đông được duy trì ở nhiệt độ lạnh nhất trong thời gian 24 giờ.
Nó cũng nâng cao năng suất làm đá trong khi bật. Nhiệt độ hiển thị của
tủ lạnh sẽ không thay đổi khi Làm lạnh nhanh được khởi động. Làm lạnh
nhanh cũng sẽ tăng cường tạo đá khi được bật.

VIETNAM

Chức năng Báo Động Cửa được thiết kế để phòng tránh sự cố tủ lạnh có
thể xuất hiện nếu cửa tủ lạnh hoặc ngăn kéo tủ đông vẫn mở.
Nếu cửa tủ lạnh hoặc ngăn kéo tủ đông bị để mở trong hơn 60 giây, báo
động cảnh báo sẽ phát ra cách quãng 30 giây.
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CÁC HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN
HÃY ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.
Hướng dẫn này có nhiều thông tin quan trọng về an toàn. Hãy luôn đọc và tuân thủ mọi thông tin về an toàn.

VIETNAM

Đây là biểu tượng cảnh báo về an toàn. Biểu tượng này cung cấp thông tin an toàn cho bạn
biết những nguy hiểm có thể gây chết người hoặc bị thương cho bạn hoặc người khác hoặc
làm hư sản phẩm.
Tất cả các cảnh báo an toàn sẽ theo sau biểu tượng cảnh báo về an toàn và hoặc là từ CẢNH
BÁO hoặc THẬN TRỌNG. Những từ này có nghĩa là:

CẢNH BÁO

Bạn có thể chết hoặc bị thương nghiêm trọng nếu bạn không làm theo
hướng dẫn.

THẬN TRỌNG

C
 ho biết một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra mà, nếu không tránh, có
thể dẫn đến thương tích nhẹ đến vừa, hoặc làm hư sản phẩm.

CẢNH BÁO
Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, hoặc thương tích cá nhân khi sử dụng sản phẩm của
bạn, phải tuân thủ các biện pháp thận trọng về an toàn, kể cả các biện pháp sau đây.

Nguồn điện
yy KHÔNG BAO GIỜ được rút phích của tủ lạnh bằng cách kéo dây nguồn. Luôn nắm chặt phích cắm và
kéo thẳng ra khỏi ổ điện.
yy Nếu dây nguồn bị hư, nó phải được thay bởi nhà sản xuất hoặc đại lý bảo trì của họ hay một người
đủ tiêu chuẩn tương tự để tránh nguy hiểm. Không được sử dụng dây nguồn có dấu hiệu nứt hoặc hư
hỏng do mòn dọc thân của nó hoặc ở phích cắm hoặc ở đầu nối.
yy Không được sử dụng ổ cắm điện không được chứng nhận.
yy Rút phích cắm điện ngay lập tức trong trường hợp mất điện hoặc có bão.
yy Cắm phích cắm với dây nguồn hướng xuống dưới.

Lắp đặt
yy Liên hệ trung tâm bảo trì ủy quyền khi bạn lắp đặt hoặc di dời tủ lạnh.
yy Khi di chuyển tủ lạnh ra xa tường, hãy cẩn thận không để chạy qua hoặc làm hư dây nguồn.
yy Kết nối sản phẩm này với một ổ cắm điện có nối đất dành riêng tuân thủ định mức trước khi sử dụng.
Người dùng có trách nhiệm thay ổ cắm điện 2 chân chuẩn bằng ổ cắm điện 3 chân chuẩn.
yy Không được lắp đặt tủ lạnh ở nơi có thể có nguy hiểm ngã đổ.

Sử dụng
yy KHÔNG ĐƯỢC để trẻ em trèo lên, đứng lên hoặc đu vào cửa tủ lạnh hoặc các kệ trong tủ lạnh.
Chúng có thể làm hư tủ lạnh và bị thương nghiêm trọng.
yy Không được đặt vật nặng lên bộ phận cấp đá của tủ lạnh hoặc đu vào đó.
yy Không được đặt vật nặng hoặc vật nguy hiểm (chai lọ có chất lỏng) lên tủ lạnh.
yy Không được bỏ bất kỳ vật sống nào vào tủ lạnh.
yy Không được để trẻ em leo vào sản phẩm khi sản phẩm đang được sử dụng.
yy Trong trường hợp có rò rỉ khí (khí propan/LPG), hãy thông khí đầy đủ và liên hệ trung tâm bảo trì ủy
quyền trước khi sử dụng. Không được chạm vào hay tháo rời ổ cắm điện của tủ lạnh.
yy Trong trường hợp có rò rỉ chất làm lạnh, hãy di chuyển các vật dễ cháy ra xa tủ lạnh. Thông khí đầy đủ
và liên hệ trung tâm bảo trì ủy quyền.
yy Không được sử dụng hoặc đặt các chất dễ cháy (hóa chất, thuốc, mỹ phẩm, v.v.) gần tủ lạnh hoặc cất
chúng bên trong tủ lạnh. Không được sử dụng tủ lạnh gần khí dễ cháy.
yy Kính cường lực trên cửa có thể bị vỡ do va chạm. Không chạm vào các mảnh vỡ, nếu không bạn có
thể bị thương.
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HÃY ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.
Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, hoặc thương tích cá nhân khi sử dụng sản phẩm của
bạn, phải tuân thủ các biện pháp thận trọng về an toàn, kể cả các biện pháp sau đây.
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yy Thiết bị này dành cho ứng dụng gia dụng và các ứng dụng tương tự chẳng hạn như
- các khu vực nhà bếp nhân viên ở các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- các trang trại và các khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường dạng dân cư khác;
- môi trường dạng phòng ngủ và ăn sáng;
- phục vụ ăn uống và các ứng dụng không bán lẻ tương tự.
yy Không được sử dụng sản phẩm này cho các mục đích đặc biệt (bảo quản thuốc hoặc vật liệu thử
nghiệm hoặc cho các con tàu, v.v.).
yy Rút phích cắm điện ra trước khi vệ sinh hoặc sửa chữa tủ lạnh.
yy Khi bạn thay bóng đèn trong tủ lạnh, hãy rút phích cắm của tủ lạnh hoặc tắt nguồn.
yy Không được điều chỉnh hay nối dài dây nguồn.
yy Không được sử dụng máy sấy để sấy khô bên trong. Không được đốt nến để loại bỏ mùi bên trong.
yy Vì sự an toàn của bạn, phải nối đất thiết bị này. Yêu cầu một thợ điện đủ năng lực kiểm tra ổ cắm
tường và mạch điện để đảm bảo ổ cắm được nối đất đúng cách.
yy Không được sử dụng ổ cắm có thể được tắt bằng công tắc. Không được sử dụng dây nối dài. Người
dùng có trách nhiệm thay ổ cắm điện 2 chân chuẩn bằng ổ cắm điện 3 chân chuẩn.
yy Trong bất kỳ trường hợp nào, không được cắt hoặc tháo chân thứ ba (nối đất) ra khỏi dây nguồn.
yy Không được sử dụng phích cắm adapter và cắm phích cắm vào một dây nối dài nhiều ổ cắm.
yy Ngắt kết nối dây nguồn ngay lập tức nếu bạn nghe thấy tiếng ồn, ngửi thấy mùi lạ hoặc phát hiện có
khói.
yy Tắt nguồn nếu nước hoặc bụi xâm nhập vào tủ lạnh. Hãy gọi một đại diện bảo trì.
yy Không được tháo rời hoặc điều chỉnh tủ lạnh.
yy Không được đặt bàn tay, bàn chân, hay vật kim loại bên dưới hoặc phía sau tủ lạnh.
yy Không được vận hành tủ lạnh hoặc chạm vào dây nguồn bằng tay ướt.
yy Ở các tủ lạnh có bộ phận làm đá tự động, hãy tránh tiếp xúc với các bộ phận chuyển động của cơ chế
đẩy hoặc bộ phận gia nhiệt giải phóng các viên đá. Không được đặt ngón tay hay bàn tay lên cơ chế
làm đá tự động trong khi tủ lạnh được cắm điện.
yy Khi cấp đá từ bộ phận cấp đá, không được sử dụng dụng cụ pha lê.
yy Không được chạm vào các bề mặt lạnh trong ngăn tủ đông bằng tay ướt hoặc ẩm, khi tủ lạnh đang
hoạt động.
yy Không được đặt vật đựng bằng thủy tinh, chai thủy tinh hay soda vào tủ đông.
yy Không được bảo quản chất dễ nổ chẳng hạn như bình khí có nhiên liệu dễ cháy trong thiết bị này.
yy Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi các cá nhân (kể cả trẻ em) có khuyết tật về thể chất,
cảm giác hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ phi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn
sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
yy Không được làm đông sản phẩm đông lạnh đã rã đông hoàn toàn. Nó có thể dẫn đến vấn đề nghiêm
trọng về sức khỏe.
yy Nếu bạn vứt bỏ tủ lạnh cũ, hãy đảm bảo chất làm lạnh CFC được tháo ra để một cơ sở bảo trì đủ năng
lực vứt bỏ đúng cách. Nếu bạn thải chất làm lạnh CFC, bạn có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù theo luật
môi trường liên quan.
yy Tủ lạnh không còn sử dụng hoặc phế liệu vẫn nguy hiểm, ngay cả chúng được để chỉ vài ngày. Khi
vứt bỏ tủ lạnh, hãy tháo vật liệu đóng gói ra khỏi cửa hoặc tháo cửa ra nhưng để lại các kệ để trẻ em
không dễ dàng trèo được vào bên trong.
yy Nếu khí làm lạnh bị rò rỉ, không được chạm vào tủ lạnh hoặc ổ cắm và thông khí ngay lập tức cho căn
phòng. Tia lửa điện có thể kích nổ gây ra hỏa hoạn hoặc phỏng. Vì tủ lạnh này sử dụng khí thiên nhiên
(isobutene, R600a) là một chất làm lạnh thân thiện với môi trường, ngay cả một lượng nhỏ (50~60g)
cũng có thể cháy. Nếu khí rò rỉ do hư hỏng nghiêm trọng trong khi giao hàng, lắp đặt hoặc sử dụng tủ
lạnh, bất kỳ tia lửa nào cũng có thể gây ra hỏa hoạn hoặc phỏng.
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Lắp đặt
yy Phải lắp đặt tủ lạnh đúng cách theo Hướng Dẫn Lắp Đặt được dán ở phía trước tủ lạnh.
yy Hãy cẩn thận khi bạn tháo bao bì và lắp đặt tủ lạnh. Ngay lập tức vứt bỏ các vật liệu đóng gói (plastic)
xa tầm với của trẻ em.

Sử dụng
yy Đóng cửa cẩn thận khi có trẻ em ở gần.
yy Để ngón tay tránh xa các khu vực có điểm kẹt; thông khoảng giữa các cửa và tủ nhất thiết phải nhỏ.
Cẩn thận khi đóng cửa trong lúc có trẻ em ở khu vực đó.
yy Nếu bạn bảo quản thức ăn ngăn nắp, nó có thể rơi và gây ra thương tích.
yy Không được di chuyển tủ lạnh trong khi tủ lạnh đang vận hành. Máy nén có thể phát ra tiếng ồn tạm
thời. (Điều này là bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của máy nén. Tiếng
ồn sẽ dừng sau khi tủ lạnh về trạng thái ổn định.)

Bảo dưỡng
yy Không được dùng các chất tẩy mạnh như sáp hoặc chất pha loãng sơn để vệ sinh. Vệ sinh bằng một
tấm vải mềm.
yy Thường xuyên lau các vật lạ (bụi, nước, v.v.) ra khỏi các chân của phích cắm và các khu vực tiếp xúc.

CẢNH BÁO
yy Chỉ kết nối với nguồn nước uống được.

CẢNH BÁO
yy Không để các đường thông khí trong thiết bị hoặc cấu trúc lắp sẵn bị tắc nghẽn.
yy Không được sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các cách khác để tăng tốc quá trình rã đông, ngoài
những cách do nhà sản xuất khuyên dùng.
yy Không được làm hư mạch chất làm lạnh.
yy Không được sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn lưu trữ thực phẩm của thiết bị, trừ phi chúng
thuộc loại do nhà sản xuất khuyên dùng.
yy Chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt được sử dụng trong thiết bị này đòi hỏi phải có quy trình vứt bỏ
đặc biệt. Khi vứt bỏ, hãy tham khảo ý kiến của nhân viên bảo trì hoặc người đủ tiêu chuẩn tương tự.
Thiết bị có chứa một lượng nhỏ chất làm lạnh isobutan (R600a), một chất khí thiên nhiên có tính
tương thích cao với môi trường, nhưng cũng dễ cháy. Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải cẩn
thận để đảm bảo rằng không có bộ phận nào trên mạch làm lạnh bị hư hỏng. Việc rò rỉ chất làm
lạnh từ đường ống có thể kích lửa hoặc gây ra thương tổn mắt. Nếu phát hiện có rò rỉ, hãy tránh
các nguồn lửa không được che hoặc nguồn kích lửa có thể có và thông khí cho phòng trong đó có
đặt thiết bị trong vài phút.
Để tránh việc tạo ra hỗn hợp khí dễ cháy-không khí nếu có rò rỉ trong mạch làm lạnh, kích thước
phòng đặt thiết bị tùy vào lượng chất làm lạnh được sử dụng. Căn phòng phải có kích thước 1m2
cho mỗi 8g chất làm lạnh R600a bên trong thiết bị. Lượng chất làm lạnh trong thiết bị cụ thể của
bạn được cho biết ở tấm thông tin nhận dạng bên trong thiết bị. Không được khởi động một thiết
bị có dấu hiệu hư hỏng. Nếu nghi ngờ, hãy hỏi ý kiến của nhà cung cấp.

HÃY GIỮ LẠI NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY

CÁC BỘ PHẬN
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CÁC BỘ PHẬN
Sử dụng trang này để làm quen thêm với các bộ phận và tính năng của tủ lạnh của bạn.
Các tham khảo trang được cung cấp cho bạn tiện sử dụng.
* Hình thức và thông số của sản phẩm trên thực tế có thể khác nhau tùy vào mẫu sản phẩm.

Nút nhả hai cửa
Màn Hình LED
Hiển thị nhiệt độ ngăn mát và
ngăn đông, trạng thái bộ lọc
nước và bộ phận cấp đá.

Ngăn mát

Ngăn đông

VIETNAM

Bên Ngoài Tủ Lạnh (Chỉ áp dụng cho một số mẫu tủ lạnh)
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CÁC BỘ PHẬN

Bên Trong Tủ Lạnh (Chỉ áp dụng cho một số mẫu tủ lạnh)

VIETNAM

Đèn LED bên trong

Các đèn bên trong sẽ chiếu
sáng bên trong tủ lạnh.

Bộ Lọc Kháng Khuẩn
Giá đỡ
Hộp Đựng Sản Phẩm
Sữa

Rổ Tủ Lạnh

Được sử dụng để bảo
quản các sản phẩm sữa.

Giá đỡ

Giá gấp

Ngăn Làm
lạnh Rộng

Hai cửa

Khay Đồ tươi
Nghiêng

Ngăn Làm lạnh
Rộng
Không gian Bổ sung

Bộ làm đá

Ngăn làm lạnh

Rổ Tủ Đông

Rổ Tủ Đông

Ngăn kéo

Ngăn kéo

LẮP ĐẶT
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LẮP ĐẶT
Thông Tin Khái Quát về Lắp Đặt

1 Tháo bao bì của
tủ lạnh

2 Chọn địa điểm
thích hợp

3 Cân Bằng và Căn
Chỉnh Cửa

VIETNAM

Trước tiên vui lòng đọc các hướng dẫn lắp đặt sau đây sau khi mua sản phẩm này hoặc vận
chuyển sản phẩm đến một địa điểm khác.
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LẮP ĐẶT

Tháo Bao Bì Của Tủ Lạnh
CẢNH BÁO

VIETNAM

yyCần hai người trở lên để di chuyển và lắp
đặt tủ lạnh. Việc không làm như thế có
thể làm cho lưng bị thương hoặc thương
tật khác.
yyTủ lạnh của bạn có trọng lượng nặng. Khi
di chuyển tủ lạnh để vệ sinh hoặc bảo
trì, hãy đảm bảo bảo vệ sàn nhà. Luôn
kéo tủ lạnh thẳng đứng ra khi di chuyển.
Không được lắc lư hay di chuyển tủ lạnh
trên chân tủ lạnh vì có thể làm hỏng sàn
nhà.
yyGiữ các chất và hơi dễ cháy, chẳng hạn
như xăng, cách xa tủ lạnh. Việc không
làm như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, nổ
hoặc tử vong.
Tháo băng dán ra và bất kỳ nhãn tạm thời nào
ra khỏi tủ lạnh trước khi sử dụng. Không được
tháo bất kỳ nhãn thuộc dạng cảnh báo, nhãn ghi
số mẫu máy và số sêri, hoặc Bảng Thông Số Kỹ
Thuật nằm bên dưới mặt trước của tủ lạnh.
Để tháo bất kỳ băng dán hay keo dán nào còn lại,
hãy chà nhẹ khu vực đó bằng ngón tay cái.
Cũng có thể dễ dàng loại bỏ băng dán hoặc keo
dán còn lại bằng cách dùng ngón tay chà một
lượng nhỏ xà phòng rửa chén lỏng lên phần keo
dính. Lau bằng nước ấm và lau khô.
Không được sử dụng các dụng cụ sắc nhọn, cồn,
chất lỏng dễ cháy, hoặc chất tẩy ăn mòn để loại
bỏ băng dán hoặc keo dán. Những sản phẩm này
có thể làm hỏng bề mặt của tủ lạnh.
Các kệ tủ lạnh được lắp đặt ở vị trí vận chuyển.
Vui lòng lắp đặt lại các kệ theo nhu cầu bảo quản
cá nhân của bạn.

Chọn Địa Điểm Thích Hợp
yy Tủ lạnh phải luôn được cắm vào ổ cắm
điện có nối đất thích hợp dành riêng cho
nó có định mức 220 Volt, 50 Hz, nguồn
AC, và có cầu chì 15 hoặc 20 ampere.
Điều này mang lại hiệu suất tốt nhất và
cũng ngăn ngừa việc quá tải mạch điện
trong nhà, điều đó có thể gây ra nguy
hiểm hỏa hoạn do đường dây quá tải.
Bạn nên cung cấp một mạch điện riêng
chỉ phục vụ thiết bị này.

CẢNH BÁO
Để giảm nguy cơ điện giật, không được lắp
đặt tủ lạnh ở khu vực ẩm ướt.

Sàn
Để tránh tiếng ồn và rung, phải cân bằng thiết
bị này và lắp đặt trên một sàn nhà có cấu trúc
vững chắc. Nếu cần, hãy điều chỉnh các chân
cân bằng để bù cho sàn nhà không bằng.
Mặt trước phải hơi cao hơn mặt sau để dễ
dàng đóng cửa. Có thể dễ dàng xoay các chân
cân bằng bằng cách nhấc nhẹ tủ lên. Xoay các
chân cân bằng sang bên trái để nâng thiết bị
hoặc sang bên phải để hạ thấp thiết bị.
(Xem Cân Bằng và Căn Chỉnh Cửa.)

LƯU Ý
Không nên lắp đặt trên các bề mặt lót
thảm, lót gạch mềm, hoặc mặt đỡ yếu.

LẮP ĐẶT

Nhiệt Độ Xung Quanh

Bật Nguồn

Lắp đặt thiết bị này ở một khu vực trong đó
có nhiệt độ nằm trong khoảng 55°F (13°C) và
110°F (43°C). Nếu nhiệt độ xung quanh thiết bị
quá thấp hoặc quá cao, khả năng làm mát có
thể bị ảnh hưởng xấu.

Cắm điện cho tủ lạnh.

Đặt thiết bị của bạn ở nơi dễ sử dụng.

2

Tránh đặt thiết bị gần nguồn nhiệt, ánh
nắng trực tiếp hoặc hơi ẩm.

3

Để đảm bảo khí lưu thông tốt quanh tủ
lạnh - tủ đông, hãy duy trì đủ chỗ trống
ở cả hai bên cũng như bên trên và giữ ở
mức ít nhất 2 inch (5,08 cm) từ vách sau.

4

Để tránh rung động, phải đặt thiết bị sao
cho cân bằng.

5

Không được lắp đặt thiết bị này ở nhiệt
độ dưới 41°F (5°C). Việc đó có thể ảnh
hưởng đến hiệu suất.

THẬN TRỌNG
yyNối với một ổ cắm điện theo định mức.
yyYêu cầu một thợ điện có chứng nhận
kiểm tra ổ cắm tường và dây điện xem
có nối đất đúng cách hay không.
yyKhông được làm hỏng hoặc cắt đầu
nối đất của phích cắm.

Cách Tháo Rời Cửa Tủ Lạnh
(Trái-phải giống nhau)
1

Tháo nắp ra khỏi đỉnh của tủ lạnh.
(bên trái)

2

Tháo rời các khớp nối ra khỏi dây nối đất.

24” (61 cm)

2” (5.08 cm)

VIETNAM

1

11

12

3

LẮP ĐẶT
Xoay (

1

) để nhả khóa và nâng bản lề lên.

Bộ phận giữ

3

Tháo Cửa, nâng lên khỏi bản lề dưới.

Bản lền bên trên

VIETNAM

Bản lề bên dưới

4

Tháo Cửa, nâng lên khỏi Tâm Bản Lề.

Điều Chỉnh Chiều Cao
Chiều cao của cánh cửa có thể không được
cân bằng khi sàn nhà không cân bằng.

Điều chỉnh chiều cao cửa tủ lạnh
THẬN TRỌNG
Thực hiện sau khi bạn mở Cửa đến 90
độ.

Cách Tháo Rời Cửa Tủ Đông
(Trái-phải giống nhau)
1

yy Nếu cửa trái thấp hơn, nâng cửa lên và bắt
vít bu lông bản lề cửa dùng chìa vặn như
minh họa trong hình.
yy Sử dụng

1

chìa vặn trong tủ lạnh.

yy Nếu cửa phải thấp hơn, nâng cửa phải lên
và luồn thêm một vòng khóa 3 dùng một
cái kìm mũi dài cho đến khi cả hai cửa cân
bằng.
Chênh lệch chiều cao

Tháo bu lông Tâm Bản Lề.
Cửa tủ lạnh

Ngăn kéo tủ
đông

2

Tháo Cửa và Bản Lề, nâng lên.

Cửa tủ lạnh

Ngăn kéo tủ
đông

LẮP ĐẶT

Nếu chiều cao của các cửa Tủ lạnh
khác nhau
yy Phương pháp 1 được khuyến nghị.
yy Đối với các cửa tủ lạnh, sử dụng chìa vặn

2

.
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2 (Phương pháp 2, chỉ cho phép điều chỉnh tối
đa 3 mm)

(1) Sử dụng cạnh lớn hơn của chìa vặn số 2
) theo chiều
để xoay đai ốc khóa (
kim đồng hồ để tháo đai ốc khóa.

VIETNAM

Tháo đai ốc

Chênh lệch chiều cao

1

(2) Sử dụng cạnh nhỏ hơn của chìa vặn để
xoay chốt bản lề điều chỉnh (
) theo
chiều kim đồng hồ hoặc (
) ngược
chiều kim đồng hồ và điều chỉnh độ lệch
khe hở giữa cửa ngăn tủ lạnh và tủ đá.

(Phương pháp 1)
Mở cửa và điều chỉnh chiều cao bằng cách
siết chặt đai ốc phía trên chân bằng 2
chìa vặn.
Đai ốc khóa
Chốt bản lề
điều chỉnh

Nâng cửa
Hạ cửa
Nâng cửa
Chìa vặn
đai ốc

Hạ cửa

(3) Sau khi chiều cao cửa được điều chỉnh,
vặn chặt hết cỡ đai ốc khóa (
)
ngược chiều kim đồng hồ.

Siết chặt đai ốc

THẬN TRỌNG
Không được điều chỉnh độ cao quá mức.
Then bản lề có thể bị bung ra. (Phạm vi
điều chỉnh chiều cao: Tối đa 3mm)
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CÁCH SỬ DỤNG
Trước khi sử dụng
Vệ sinh tủ lạnh.

Vệ sinh kỹ cho tủ lạnh và lau sạch mọi bụi bẩn tích tụ trong quá trình vận chuyển.

VIETNAM

THẬN TRỌNG
yy Không được làm trầy xước tủ lạnh bằng một vật sắc nhọn hay sử dụng chất
tẩy chứa cồn, dung dịch dễ cháy hoặc chất ăn mòn khi loại bỏ băng dán
hoặc keo dính ra khỏi tủ lạnh.
yy Không được bóc nhãn ghi số mẫu máy hoặc số sêri hoặc thông tin kỹ thuật
ở mặt sau của tủ lạnh.

LƯU Ý
Loại bỏ keo dính còn sót lại bằng cách dùng ngón tay cái hoặc chất rửa chén
lau sạch.

Kết nối bộ nguồn.

Kiểm tra xem bộ nguồn đã được kết nối chưa trước khi sử dụng.
Đọc phần “Bật Nguồn”. (Loại phích cắm có thể khác với trong hình.)

Chờ tủ lạnh làm mát.

Để tủ lạnh vận hành trong ít nhất hai đến ba giờ trước khi cho thức ăn vào. Kiểm
tra lưu lượng khí lạnh trong ngăn tủ đông để đảm bảo quá trình làm lạnh thích hợp.

THẬN TRỌNG
Việc đặt thức ăn vào tủ lạnh trước khi nó làm mát có thể làm hỏng thức
ăn, hoặc khiến cho mùi hôi có thể vẫn ở trong tủ lạnh.

Tủ lạnh phát ra tiếng ồn lớn sau khi vận hành lần đầu.
Điều này là bình thường. Độ ồn sẽ giảm khi nhiệt độ giảm.

Mở cửa tủ lạnh để thông khí bên trong.

Ban đầu bên trong tủ lạnh có thể có mùi như plastic.
Tháo băng dính ra khỏi bên trong tủ lạnh và mở cửa tủ lạnh để thông khí.

CÁCH SỬ DỤNG
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Bảng Điều Khiển (Chỉ áp dụng cho một số mẫu tủ lạnh)
Các Tính Năng của Bảng Điều Khiển

Làm lạnh nhanh
Chức năng này tăng cả công suất làm đá lẫn
công suất đông lạnh.

yy Bạn có thể dừng chức năng này bằng tay
bằng cách chạm vào nút này một lần nữa.

Kháng Khuẩn
yy Chức năng Làm lạnh Vệ sinh có ba chế
độ, Tự động (khi biểu tượng sáng), chế độ
Nguồn (khi biểu tượng và Nguồn sáng) và
Tắt (chế độ mặc định khi biểu tượng sáng).
Có thể khởi động chế độ Nguồn bằng cách
nhấn vào điều khiển cảm ứng Làm lạnh Vệ
sinh tương ứng.
Tự động > Nguồn > Tắt > Tự động.....
Tắt > Tự động > Nguồn > Tắt > Tự động.....
Chế độ nguồn sẽ quay về chế độ Tự động
sau 4 giờ.

Nhiệt độ của Tủ lạnh
Cho biết nhiệt độ đã đặt của ngăn tủ lạnh bằng độ
Celsius (°C).
Nhiệt độ nên đặt cho Tủ lạnh trong điều kiện môi
trường xung quanh bình thường và có chứa đồ là
3°C ~ 4°C.

Nhiệt Độ Tủ Đông
Cho biết nhiệt độ đã đặt của ngăn tủ đông bằng
độ Celsius (°C).
Nhiệt độ nên đặt cho Ngăn đông lạnh trong điều
kiện môi trường xung quanh bình thường và có
chứa đồ là -18°C ~ -20°C.

LƯU Ý
Nhiệt độ được hiển thị là nhiệt độ mục tiêu và
không phải là nhiệt độ thực của tủ lạnh.
Nhiệt độ thực của tủ lạnh phụ thuộc vào thực
phẩm bên trong tủ lạnh cũng như nhiệt độ
xung quanh và tần suất mở và đóng cửa.

Khóa Điều Khiển
Chức năng Control Lock (Khóa Điều Khiển) sẽ tắt
mọi nút khác trên màn hình.
yy Khi nguồn được kết nối lần đầu với tủ lạnh,
chức năng Khóa được tắt.
yy Nếu bạn muốn kích hoạt chức năng Khóa để
khóa các nút khác, hãy nhấn và giữ nút Lock
(Khóa) trong ba giây trở lên. Biểu tượng Khóa
sẽ xuất hiện và chức năng Khóa lúc này đã
được bật.
yy Để tắt chức năng Khóa, nhấn và giữ nút Lock
(Khóa) trong khoảng ba giây.

VIETNAM

yy Khi bạn chạm vào nút Express Freeze (Đông
Lạnh Nhanh), hình ảnh sẽ sáng lên trên màn
hình và sẽ tiếp tục trong 3 giờ.
Chức năng này sẽ tự động tắt sau 3 giờ.
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Bảo Quản Thức Ăn
Vị Trí Bảo Quản Thức Ăn (Chỉ áp dụng cho một số mẫu tủ lạnh)
Mỗi ngăn bên trong tủ lạnh được thiết kế để bảo quản các loại thức ăn khác nhau.
Bảo quản thức ăn của bạn ở khu vực tối ưu để đảm bảo vị tươi nhất.

VIETNAM

Khay ngăn mát
Đặt thức uống, nước, v.V.

Ngăn làm lạnh rộng
Bảo quản rau củ và trái cây.

Khay đồ tươi nghiêng
Bảo quản rau củ ăn nhanh hoặc
rau củ còn thừa.

Ngăn làm đá
Nếu cần thiết, có thể lưu trữ đá
tại ngăn làm đá.

Khay ngăn đông
Bảo quản thức ăn đông lạnh đóng
gói nhỏ hoặc thức ăn thường xuyên
được lấy ra.

Ngăn kéo (1)
Bảo quản thức ăn đông lạnh đóng gói nhỏ hoặc
thức ăn thường xuyên được lấy ra.
Ngăn kéo (2)
Bảo quản thức ăn đông lạnh để giữ được lâu.

CÁCH SỬ DỤNG
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Vị Trí Bảo Quản Thức Ăn (tiếp theo) (Chỉ áp dụng cho một số mẫu tủ lạnh)
Hộp Đựng Sản Phẩm Sữa
Đặt sản phẩm sữa chẳng hạn như bơ, phô mai, v.v.

Giá gấp
Gấp giá để chứa thực phẩm hoặc
thùng chứa có kích thước lớn.

VIETNAM

Cửa Trong Cửa
Bảo quản thức ăn thường xuyên
được lấy ra chẳng hạn như thức
uống, thức ăn nhẹ, v.v.
Không gian Bổ sung
Bảo quản những thức ăn nhỏ chẳng
hạn như trứng, giăm bông, v.v.
Ngăn làm lạnh
Có thể đựng một số thực phẩm tươi
sống để bảo quản trong thời gian
dài mà không lẫn mùi với thực phẩm
khác.
Thùng chứa này có thể được cất
trong ngăn làm lạnh hoặc ngăn đông
lạnh theo thực phẩm trong thùng
chứa.

THẬN TRỌNG
yy Không được bảo quản thức ăn có hàm lượng ẩm cao về phía đỉnh tủ lạnh. Hơi ẩm có thể tiếp xúc
trực tiếp với không khí lạnh và đóng băng.
yy Rửa thức ăn trước khi bảo quản trong tủ lạnh. Rau củ và trái cây phải được rửa, và phải lau thực
phẩm đóng gói, để thực phẩm kế bên không bị nhiễm bẩn.
yy Nếu bạn để tủ lạnh ở một nơi nóng ẩm, mở cửa thường xuyên hoặc bảo quản nhiều rau củ trong
tủ lạnh, nó có thể làm hình thành nước ngưng tụ. Lau sạch nước ngưng tụ bằng một tấm vải sạch
hoặc khăn giấy.
yy Nếu mở hoặc đóng cửa tủ lạnh quá thường xuyên, không khí ấm có thể đi vào tủ lạnh và làm tăng
nhiệt độ của tủ. Nó cũng có thể làm tăng chi phí điện.

LƯU Ý
yy Nếu bạn ra khỏi nhà trong thời gian ngắn, như đi nghỉ ngắn ngày, nên để tủ lạnh bật. Thức ăn
trong tủ lạnh có thể đông lạnh sẽ được bảo quản lâu hơn so với khi bảo quản trong tủ đông.
yy Nếu bạn tắt tủ lạnh trong thời gian dài, hãy lấy tất cả thức ăn ra và rút phích cắm. Vệ sinh bên
trong, và để cửa mở để phòng tránh trường hợp nấm phát triển trong tủ lạnh.
yy Không nên dùng các hộp đựng Phô Mai & Bơ và Gia Vị để bảo quản những thứ dễ hỏng chẳng
hạn như sữa và mayonnaise.
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Các Thủ Thuật Bảo Quản Thức Ăn
* Các thủ thuật sau đây có thể là không phù
hợp tùy vào mẫu máy.

VIETNAM

Bọc hoặc bảo quản thức ăn trong tủ lạnh trong
vật liệu kín khí và chống ẩm trừ phi được lưu ý
khác. Điều này giúp phòng tránh mùi thức ăn và
thay đổi vị trong toàn bộ tủ lạnh. Đối với các sản
phẩm có hạn sử dụng, hãy kiểm tra mã ngày để
đảm bảo độ tươi.
Thực phẩm Cách thức
Bơ hoặc
Margarine

Bảo quản bơ đã mở trong một
cái đĩa có nắp đậy hoặc ngăn giữ
đóng kín. Khi bảo quản nguồn
thức ăn bổ sung, hãy quấn bao bì
tủ đông và để đông.

Phô mai

Bảo quản trong bao bì ban đầu
cho đến khi bạn sẵn sàng sử
dụng. Một khi đã mở, hãy quấn lại
bằng giấy quấn plastic hoặc giấy
nhôm.

Sữa

Lau các hộp sữa. Để bảo quản
hiệu quả nhất, đặt sữa vào kệ
bên trong, không phải kệ trên
cửa.

Trứng

Bảo quản hộp ban đầu trên kệ
bên trong, không phải kệ trên
cửa.

Trái cây

Không được rửa hay bóc vỏ trái
cây cho đến khi sẵn sàng sử
dụng. Sắp xếp và bảo quản trái
cây trong vật đựng ban đầu của
nó, trong máy cắt lát, hoặc bảo
quản trong túi giấy buộc kín trên
kệ tủ lạnh.

Rau Củ Có
Lá

Tháo bao bì và cắt bỏ các phần
dập và mất màu. Rửa bằng
nước lạnh và để ráo. Đặt vào túi
plastic hoặc vật đựng plastic và
bảo quản trong máy cắt lát.

Rau củ có
vỏ (cà rốt,
ớt)

Đặt vào túi plastic hoặc vật
đựng plastic và bảo quản trong
máy cắt lát.

Cá

Bảo quản cá tươi và hải sản
có vỏ trong phần tủ đông nếu
không sử dụng chúng trong
cùng ngày mua. Bạn nên sử
dụng cá và hải sản có vỏ tươi
vào cùng ngày mua.

Thức ăn
thừa

Đậy thức ăn thừa bằng giấy quấn
plastic, giấy nhôm, hoặc vật đựng
plastic có nắp đóng kín.

Bảo Quản Thức Ăn Đông Lạnh
LƯU Ý
Kiểm tra hướng dẫn về tủ đông hoặc một
cuốn sách nấu ăn đáng tin cậy để biết thêm
thông tin về cách chuẩn bị thức ăn để đông
lạnh hoặc để biết thời gian bảo quản thức ăn.

Đông lạnh
Tủ đông của bạn sẽ không đông lạnh nhanh
lượng lớn thức ăn. Không được đặt thức ăn
chưa đông lạnh nhiều hơn lượng sẽ được
đông lạnh trong 24 giờ vào tủ đông (không
quá 1 đến 1,5 kg thực phẩm trên một foot khối
không gian của tủ lạnh). Chừa đủ chỗ trống
trong tủ đông để không khí lưu thông xung
quanh các gói thức ăn. Cẩn thận chừa đủ chỗ
trống ở phía trước để có thể đóng chặt cửa.
Thời gian bảo quản sẽ khác nhau tùy vào chất
lượng và loại thức ăn, loại bao bì hay giấy gói
được sử dụng (mức độ kín khí và chống ẩm)
và nhiệt độ bảo quản. Các tinh thể đá bên
trong bao bì kín là bình thường. Điều này chỉ
có nghĩa là hơi ẩm bên trong thức ăn và không
khí bên trong bao bì đã ngưng tụ, tạo ra các
tinh thể đá.

LƯU Ý
Để nguội thức ăn nóng ở nhiệt độ phòng trong
30 phút, sau đó đóng gói và đông lạnh.
Để nguội thức ăn nóng trước khi đông lạnh sẽ
tiết kiệm năng lượng.

LƯU Ý
Không bao giờ được đông lạnh các lon hoặc
chai nước uống dưới bất kỳ hình thức nào vì
chúng có thể nổ hoặc vỡ.
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Bảo Quản Thức Ăn Đông Lạnh
(tiếp theo)
Đóng gói

Điều Chỉnh Các Kệ Tủ Lạnh
Các ngăn trong tủ lạnh của bạn là có thể điều
chỉnh được để đáp ứng nhu cầu bảo quản cá
nhân của bạn. Mẫu máy của bạn có thể có các
kệ bằng thủy tinh hoặc có dây.
Việc điều chỉnh các kệ cho phù hợp với các
độ cao khác nhau của thực phẩm sẽ giúp bạn
dễ tìm đúng thứ mình muốn hơn. Làm như thế
cũng sẽ giảm thời gian mở cửa tủ lạnh, điều
này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng.

Khuyến cáo đóng gói:

Tháo kệ

yy Vật đựng bằng plastic cứng có nắp đóng
chặt

Nghiêng phía trước kệ lên trên và nhấc thẳng
lên. Kéo kệ ra.

yy Hộp cạnh thẳng/hộp đông lạnh
yy Giấy nhôm hiệu dụng
yy Giấy phủ plastic
yy Giấy plastic không thấm nước
yy Túi plastic tự bít kín dành để sử dụng với
tủ đông
Thực hiện theo các hướng dẫn trên bao bì
hoặc vật đựng để biết phương pháp đông lạnh
thích hợp.

Không dùng
yy Giấy quấn bánh mì
yy Vật đựng plastic phi polyethylene
yy Vật đựng không có nắp đóng chặt

Tháo Kệ
Nghiêng phía trước kệ lên trên và dẫn các móc
kệ vào các khe ở chiều cao mong muốn. Sau
đó, hạ phần trước kệ xuống để các móc rơi
vào các khe.

yy Giấy sáp hoặc giấy phủ sáp
yy Giấy quấn mỏng, có thể thấm nước một
phần

THẬN TRỌNG
Đảm bảo rằng các kệ được cân bằng ở
hai phía. Việc không làm như thế có thể
làm rơi kệ hoặc đổ thức ăn.

VIETNAM

Việc đông lạnh hiệu quả phụ thuộc vào cách
đóng gói chính xác. Khi bạn đóng và bít kín
bao bì, nó không được để không khi hay hơi
ẩm đi vào hoặc thoát ra. Nếu có, bạn có thể
gặp mùi thức ăn và thay đổi vị trong toàn bộ
tủ lạnh và cũng có thể làm khô thức ăn đông
lạnh.
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Sử Dụng Kệ Gấp

Khi Đóng Cửa

Bạn có thể bảo quản những vật cao hơn,
chẳng hạn như vật đựng chất lỏng hoặc chai,
bằng cách đẩy nửa trước của kệ vào dưới nửa
sau của kệ. Kéo mặt trước của kệ về phía bạn
để mở hết kệ ra.

VIETNAM

THẬN TRỌNG
THẬN TRỌNG
yy Không được vệ sinh các kệ thủy tinh
bằng nước ấm trong khi chúng còn
lạnh. Kệ có thể bị vỡ nếu tiếp xúc
với thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc
lực đập.
yy Các kệ thủy tinh có trọng lượng
nặng. Đặc biệt cẩn thận khi tháo
chúng.

yy Để giảm nguy cơ làm trầy xước cửa
và làm vỡ thanh song cửa, vui lòng
đảm bảo thanh song cửa tủ lạnh luôn
được gấp vào.
yy Báo động có thể phát ra khi bộ phận
giữ mát trải ra khi mở cửa. Kiểm tra
trạng thái gấp khi đóng cửa.
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Ngăn Làm lạnh Rộng
Tháo ngăn kéo của Ngăn Làm lạnh
Rộng

1

Lắp lại ngăn kéo của Ngăn Làm
lạnh Rộng
1

Lắp con lăn ở bên trái và bên phải của
ngăn giữ rau củ vào thanh dẫn.
Nâng lên một chút sau đó đẩy vào.

2

Đẩy hẳn ngăn giữ rau củ tươi cho đến khi
không còn vào được nữa.

Kéo tay nắm của ngăn giữ rau củ tươi cho
đến khi nó không bị kẹt vào cấu kiện.

Trong trường hợp nó không bị kẹt vào cấu
kiện, nâng ngăn giữ rau củ lên một chút và
lấy ra hẳn.

THẬN TRỌNG
yy Tháo bằng cả hai tay. Cẩn thận với
trọng lượng nặng của thức ăn được
bảo quản.
yy Đảm bảo mở rộng cửa tủ lạnh, trong
khi lắp và tháo các bộ phận.

VIETNAM

2
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Cách tháo và lắp lại hộp đựng
rau củ quả
Cách tháo hộp đựng rau củ quả

1
VIETNAM

2

3

Cách lắp lại hộp đựng rau củ quả

1

Nâng tổ hợp ngăn hộp đựng rau củ quả đến
một góc và đặt vào ngăn làm lạnh sẵn sàng
để lắp.

2

Nâng ngăn hộp đựng rau củ quả theo chiều
ngang và căn chỉnh theo vị trí ban đầu và
nhẹ nhàng đẩy nó vào lại. (Điều này giúp
tránh tiếp xúc với các thành bên của tủ lạnh.)

3

Nếu có khe hở đằng sau ngăn như trong
biểu đồ bên dưới, hơi nâng hộp đựng rau củ
quả lên và đẩy vào.

Khi cửa tủ lạnh mở rộng, lấy tất cả các giá
đỡ khỏi ngăn làm lạnh.
Lấy tất cả các thứ bên trong ngăn hộp đựng
rau củ quả ra.

Nâng ngăn hộp đựng rau củ quả bằng cả hai
tay và nhẹ nhàng kéo chúng về phía bạn.

Nắm đáy bằng một tay để nâng hộp đựng
rau củ quả, sau đó lấy hộp ra trong khi hộp
đang nghiêng.

THẬN TRỌNG
yy Đảm bảo tháo bằng cả hai tay.
yy Khi bạn tháo và lắp lại ngăn hộp
đựng rau củ quả, đảm bảo cả hai
cửa tủ lạnh đều được mở hết cỡ.
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Không gian Bổ sung

Khay ngăn mát

Bảo quản những thức ăn nhỏ như trứng, giăm
bông, phô mai, v.v.

Bảo quản các loại thức uống như các gói nhỏ,
sữa, bia, v.v.

VIETNAM

Bệ đỡ góc
đa lựa chọn

Khay đựng Đẩy vào & Kéo ra
Sử dụng hộp đặt vào rổ tủ lạnh trước đó.
yy Mở và đóng bằng cách đẩy hoặc kéo các
tay nắm.

THẬN TRỌNG

yy Nếu cần, có thể lấy riêng hộp đựng gia vị di
chuyển được ra. Nó có thể được sử dụng
để di chuyển gia vị, thức ăn, thức ăn nhẹ,
v.v. để nấu cùng lúc. Sử dụng nó một cách
đa dạng.

yy Cẩn thận khi vận chuyển và lưu trữ
trứng lớn hơn. Chúng có thể bị vỡ nếu
nắp không được đóng hoàn toàn và
ngăn bên trên được đẩy vào.
yy Dẫn thanh đỡ góc đa dụng vào phía
trước của rãnh.
yy Bảo quản các loại thức ăn ẩm và dễ
đông lạnh như phô mai tươi làm từ đậu
nành, lá vừng, v.v. ở kệ phía trước.
yy Chỉ được sử dụng rổ này để đựng những
món đồ được cất trong tủ lạnh. Không được
đặt gần bất kỳ nguồn nhiệt nào.

Bộ chia Thông minh
Sử dụng hiệu quả bộ chia theo dung tích chai
nước đồ uống.
yy Khi bạn bảo quản bình nhỏ hoặc đồ uống,
hãy đóng nắp và sử dụng bộ chia.
yy Khi bạn bảo quản sữa hoặc đồ uống có thể
tích lớn, hãy mở nắp và sử dụng bộ chia.
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Khay Đồ tươi Nghiêng

Góc Để Sản Phẩm Sữa

Bảo quản rau củ sẽ sớm sử dụng hoặc bỏ lại.

Bạn có thể bảo quản các sản phẩm từ sữa
như bơ, phô mai, v.v.

VIETNAM

Nếu bạn đóng cửa tủ lạnh khi góc để sản
phẩm từ sữa vẫn mở ở phía cửa, cửa tủ lạnh
có thể không được đóng đúng cách. Do đó bạn
phải cẩn thận.

Nhấn nút trên cùng, kéo tay nắm của rổ.

Cửa Trong Cửa (Chỉ áp dụng
cho một số mẫu tủ lạnh)
< Mở >

Đẩy để đóng cho đến khi nghe tiếng cách.

Ngăn Cửa Trong Cửa cho phép bạn dễ dàng
lấy các loại thức ăn thường được sử dụng.
Cửa Trong Cửa bên trong gồm có hai hộp trên
cửa, hộp đựng Phô Mai & Bơ và hộp đựng Gia
Vị, được thiết kế đặc biệt dành cho thức ăn có
thể được bảo quản ở nhiệt độ ấm hơn. Việc
này giúp rắc bơ hay cắt phô mai được dễ dàng
hơn.

LƯU Ý
< Đóng >

yy Không được cho quá nhiều thức ăn vào
Rổ Ngăn Rau Củ Dự Phòng để đánh bị vỡ.
Không được đặt các loại thức ăn quá nặng.

THẬN TRỌNG
yy Không được để trẻ em đu vào Ngăn
Rau Củ Dự Phòng trong khi lấy đồ ra.

Không nên dùng các hộp đựng Phô
Mai & Bơ và Gia Vị để bảo quản những
thứ dễ hỏng chẳng hạn như sữa và
mayonnaise.
Nhấn phần trên cùng ở giữa của Thanh Chính
cho đến khi bạn nghe tiếng cách.
yy Với không gian bảo quản lớn hơn, bạn có
thể sắp xếp đồ uống và đồ ăn vặt tốt hơn.
yy Với không gian lưu trữ lớn hơn, bạn có thể
sắp xếp thức ăn tốt hơn.
Nhấn cho
đến khi bạn
nghe tiếng
“Cách”
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Tháo Cửa Trong Cửa (Chỉ áp dụng
cho một số mẫu tủ lạnh)

1

4

Tháo ốc vít ở cả hai bên của nắp.

5

Giữa đáy của khay dưới và nâng lên để lấy
ra.

Nâng nắp lên và lấy ra.

VIETNAM

2

Giữa đáy của khay đựng sản phẩm sữa và
nâng lên để lấy ra.

Nắm cả hai đầu khung và nhấc phần trước của
khung lên.
yy Lắp theo cùng cách như khi tháo.

3

Di chuyển khay treo đến ngăn trên ra khỏi
nắp từ đó góc giữ sản phẩm sữa được
tháo ra.
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Khay Di động Có thể điều
chỉnh
Nó có thể di chuyển lên xuống khi cần thiết, và
có thể được sử dụng một cách tiện lợi.

Bộ làm đá
yy Để làm đá viên, đổ đầy nước vào khay đá
và lắp khay đá vào vị trí.
Khay đá

VIETNAM

yy Để di chuyển khay lên hoặc xuống, trước
tiên hãy lấy thức ăn trong khay ra.

Hộp đựng đá viên

yy Giữ nhẹ phần tâm của rổ để nâng lên.
yy Ấn các cần ở cải hai phía của đáy của phần
dưới úp xuống, và di chuyển xuống dưới.
yy Khay giữa có thể bảo quản các sản phẩm
đa dạng chỉ bằng cách điều chỉnh chiều cao
của khay di chuyển theo cấu kiện của nó.

3

3
2

2

1

yy Để dỡ đá viên, giữ cần gạt của khay và từ
từ xoay khay. Sau đó,
đá viên sẽ rơi vào
3
hộp đựng đá viên. 2

1

3
2

3
2

1

1

THẬN TRỌNG
yyKhi di chuyển lên và xuống mà trong
khay dựng đầy sản phẩm, sản phẩm
hoặc khay có thể bị rơi và vỡ.

1

LƯU Ý
Bạn có thể tháo Bộ làm đá để đảm bảo
không gian trong tủ lạnh.

CẢNH BÁO
yyKhông sử dụng bất kỳ thứ gì khác
ngoài nước.
yyĐổ nước đến đường được đánh dấu.
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Ngăn làm lạnh

Tháo Ngăn Đông lạnh

yy Đặt thực phẩm trong ngăn làm lạnh và đóng
chặt nắp để bảo quản.

1

Kéo tay nắm của ngăn kéo tủ đông cho
đến khi nó không bị kẹt vào cấu kiện.

2

Trong trường hợp nó không bị kẹt vào cấu
kiện, nâng ngăn kéo tủ đông lên một chút
và lấy ra hẳn.

VIETNAM

yy Có thể đựng một số thực phẩm tươi sống
để bảo quản trong thời gian dài mà không
lẫn mùi với thực phẩm khác.
yy Thùng chứa này có thể được cất trong
ngăn làm lạnh hoặc ngăn đông lạnh theo
thực phẩm trong thùng chứa.

Ngăn Đông lạnh
Ngăn trên cùng dành cho thức ăn đông lạnh
đóng gói và thức ăn thường xuyên được lấy
ra.
Ngăn dưới cùng dành cho thức ăn đông lạnh.
(Thức ăn khô & gia vị)
yy Ngăn kéo có thể di chuyển tới lui, giúp bảo
quản và sử dụng tiện lợi.
yy Trượt ngăn tủ đông sẽ giúp lấy thức ăn
được bảo quản phía sau ra dễ dàng, điều
này tạo ra không gian nhiều hơn.

THẬN TRỌNG
yyTháo bằng cả hai tay. Trọng lượng
nặng của thức ăn được bảo quản có
thể gây ra thương tích.
yyĐảm bảo mở rộng cửa tủ lạnh, trong
khi lắp và tháo các bộ phận.
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Lắp lại Ngăn Đông lạnh

Khay ngăn đông/ngăn mát

1

Bạn có thể bảo quản thực phẩm đông lạnh
đóng gói nhỏ (rổ Tủ Đông), thực phẩm hoặc
thức uống ướp lạnh đóng gói nhỏ (rổ Tủ Lạnh)
chẳng hạn như sữa, bia, v.v.
Nhưng không được bảo quản kem hoặc thực
phẩm cần bảo quản trong thời gian dài (rổ Tủ
Đông) v.v.

Lắp con lăn ở bên trái và bên phải của
ngăn kéo tủ đông vào thanh dẫn. Nâng lên
một chút sau đó đẩy vào.

VIETNAM

Giữ rổ bằng cả hai tay và nâng nhẹ phần phía
trước để kéo ra.

2

Đẩy hẳn ngăn kéo tủ đông cho đến khi
không còn vào được nữa.

THẬN TRỌNG
yyTháo bằng cả hai tay. Trọng lượng
nặng của thức ăn được bảo quản có
thể gây ra thương tích.
yyĐảm bảo mở rộng cửa tủ lạnh, trong
khi lắp và tháo các bộ phận.

Giữ rổ bằng cả hai tay và ráp lại mỗi bên một
lần bằng cách đẩy nó vào.
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BẢO TRÌ
Vệ sinh

yy Lau nước đổ ngay lập tức.
yy Luôn rút phích cắm tủ lạnh trước khi bảo trì.

Các Thủ Thuật Vệ Sinh Chung
yy Rút phích cắm của tủ lạnh hoặc ngắt
nguồn.
yy Tháo tất cả các bộ phận tháo được,
chẳng hạn như các kệ, máy cắt lát, v.v.
yy Sử dụng miếng mút sạch hoặc vải mềm
với xà phòng có chất tẩy nhẹ hòa trong
nước ấm. Không được sử dụng chất tẩy
ăn mòn hoặc chất tẩy mạnh.
yy Rửa tay, xả và lau khô kỹ mọi bề mặt.

Bên ngoài
Dùng sáp lau các bề mặt kim loại có sơn bên
ngoài sẽ giúp chống gỉ. Không được dùng sáp
lau các bộ phận plastic. Dùng sáp lau các bề
mặt kim loại ít nhất hai lần mỗi năm bằng sáp
lau thiết bị (hoặc sáp tự động dính). Thoa sáp
bằng một tấm vải sạch, mềm.
Đối với các sản phẩm có vỏ ngoài bằng thép
không gỉ, sử dụng miếng mút sạch hoặc vải
mềm với xà phòng có chất tẩy nhẹ hòa trong
nước ấm. Không được sử dụng chất tẩy ăn
mòn hoặc chất tẩy mạnh. Lau khô kỹ bằng một
miếng vải mềm.

THẬN TRỌNG
yy Không được sử dụng vải hoặc xốp thô
khi vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ
lạnh.
yy Không được đặt bàn tay lên bề mặt
bên dưới của tủ lạnh khi mở và đóng.

CẢNH BÁO
Sử dụng chất tẩy không cháy. Việc
không làm như thế có thể dẫn đến hỏa
hoạn, nổ hoặc tử vong. Luôn rút dây
nguồn ra khỏi ổ cắm tường trước khi
vệ sinh gần các bộ phận điện (đèn,
công tắc, nút điều khiển, v.v.).
Lau sạch hơi ẩm thừa bằng bọt biển
hoặc tấm vải để nước hoặc Chất Lỏng
không đi vào bất kỳ bộ phận điện nào
và dẫn đến điện giật.
Không được sử dụng các giấy nhám
kim loại, cọ, chất tẩy ăn mòn, dung
dịch kiềm Mạnh, chất tẩy công nghiệp
(chất tẩy trắng có bột giặt). Chất lỏng
dễ cháy hoặc có độc trên bất kỳ bề
mặt nào.

VIETNAM

yy Cả phần tủ lạnh lẫn tủ đông sẽ rã đông tự động; tuy nhiên, hãy vệ sinh cả hai phần khoảng
một lần mỗi tháng để phòng tránh mùi hôi.
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Các Vách Trong (để tủ đông ấm lên
để không dính vải)

VIETNAM

Để giúp loại bỏ mùi hôi, bạn có thể rửa
bên trong tủ lạnh bằng một dung dịch natri
dicarbonat và nước ấm. Trộn 2 muỗng canh
natri dicarbonat với 1 quart nước (26 g natri
với 1 lít nước.) Đảm bảo natri dicarbonat tan
hoàn toàn để nó không làm trầy xước các bề
mặt của tủ lạnh.

Các Lớp Lót Cửa và Vòng Đệm
Sử dụng một miếng xốp sạch hoặc vải mềm và
một chất tẩy nhẹ trong nước ấm. Không được
dùng sáp vệ sinh, các chất tẩy nồng độ cao,
chất tẩy trắng, hay chất tẩy chứa dầu trên các
bộ phận plastic của tủ lạnh.

Các Bộ Phận Plastic (nắp và các tấm)
Sử dụng một miếng xốp sạch hoặc vải mềm và
một chất tẩy nhẹ trong nước ấm. Không được
sử dụng nước phun vệ sinh cửa sổ, chất tẩy
ăn mòn, hoặc chất lỏng dễ cháy. Những thứ
này có thể làm trầy xước hoặc hư hỏng vật
liệu.

Các Cuộn Dây Của Bộ Ngưng Tụ
Sử dụng máy hút bụi có gắn phụ kiện để vệ
sinh nắp và các lỗ thông của bộ ngưng tụ.
Không được tháo tấm đậy khu vực cuộn dây
của bộ ngưng tụ.

SMART DIAGNOSIS
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SMART DIAGNOSIS
3

Cầm ống nói của điện thoại phía trước loa
nằm ở bản lề bên
phải của cửa tủ lạnh,
khi được trung tâm
trả lời điện thoại
hướng dẫn như thế.

Nếu bạn gặp vấn đề với tủ lạnh, hãy gọi cho trung
tâm dịch vụ của LG. Chỉ sử dụng tính năng Smart
Diagnosis khi được đại diện trung tâm trả lời điện
thoại của LG hướng dẫn như thế. Âm thanh gửi
dữ liệu mà bạn sẽ nghe là bình thường và tương
tự như âm thanh của máy fax.

4

Nhấn và giữ nút Freezer Temperature (Nhiệt
Độ Tủ Đông) trong
ba giây trong khi
vẫn cầm điện thoại
để gần loa.

5

Sau khi nghe ba tiếng bíp, nhả nút Freezer
Temperature ra.

6

Giữ yên điện thoại cho đến khi hoàn tất
quá trình truyền âm báo. Quá trình này mất
khoảng 3 giây, và màn hình sẽ đếm ngược.
Sau khi đếm ngược xong và âm báo đã dừng,
hãy tiếp tục nói chuyện với chuyên gia, họ sẽ
có thể hỗ trợ bạn, sử dụng thông tin đã gửi
để phân tích.

Không thể kích hoạt tính năng Smart Diagnosis
trừ phi tủ lạnh của bạn đã được nối điện. Nếu
không thể bật nguồn tủ lạnh, thì phải tiến hành xử
lý sự cố mà không dùng Smart Diagnosis.

Sử dụng tính năng Smart
Diagnosis
Trước tiên, hãy gọi cho trung tâm dịch vụ của LG.
Chỉ sử dụng tính năng Smart Diagnosis khi được
đại diện trung tâm trả lời điện thoại của LG hướng
dẫn như thế.

1

Khóa màn hình. Để khóa màn hình, nhấn và
giữ nút Lock (Khóa) trong ba giây. (Nếu màn
hình đã được khóa trong trên năm phút, bạn
phải vô hiệu tính năng khóa và sau đó tái kích
hoạt nó.)

LƯU Ý
yy Để có kết quả tốt nhất, không được di
chuyển điện thoại trong khi đang truyền âm
báo.
yy Nếu đại diện của trung tâm trả lời điện
thoại không thể ghi nhận dữ liệu chính xác,
bạn có thể được yêu cầu thử lại.

LƯU Ý

2

Mở cửa tủ lạnh bên phải.

yy Chất lượng cuộc gọi khác nhau tùy vùng
có thể ảnh hưởng đến chức năng này.
yy Sử dụng điện thoại bàn để liên lạc hiệu quả
hơn, dẫn đến dịch vụ tốt hơn.
yy Chất lượng cuộc gọi kém hoặc từ điện
thoại di động hoặc điện thoại bàn có thể
dẫn đến truyền dữ liệu kém từ điện thoại
của bạn đến tổng đài chẩn đoán, điều này
có thể làm cho tính năng Smart Diagnosis
không hoạt động chính xác.

VIETNAM

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với tủ lạnh, nó có
khả năng gửi dữ liệu qua điện thoại thông minh
của bạn đến trung tâm dịch vụ của LG. Điều này
cho phép bạn trực tiếp nói chuyện với các chuyên
gia có chuyên môn của chúng tôi. Chuyên gia sẽ
ghi lại dữ liệu được gửi từ máy của bạn và sử
dụng nó để phân tích vấn đề, cung cấp thông tin
chẩn đoán nhanh chóng và hiệu quả.
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XỬ LÝ SỰ CỐ
Xem lại phần Xử Lý Sự Cố trước khi gọi cho bộ phận bảo trì; như thế sẽ vừa tiết kiệm thời gian
vừa tiết kiệm tiền bạc của bạn.
Sự cố

VIETNAM

Phần Tủ Lạnh
và Tủ Đông
không làm mát.

Hệ Thống Làm
Mát chạy quá
nhiều.

Nguyên Nhân Có Thể

Giải pháp

Nút điều khiển tủ lạnh được đặt
thành OFF (Tắt) (một số mẫu).

Hủy chế độ TẮT để thiết bị bắt đầu hoạt động.
Tham khảo phần Cài đặt Điều khiển để biết các
cài đặt nhiệt độ thích hợp

Có thể ở trong chế độ Hiển thị.

Tham khảo trang 16 để biết hướng dẫn về chế
độ Hiển thị.

Tủ lạnh đang rã đông.

Trong chu kỳ rã đông, nhiệt của mỗi ngăn có thể
tăng một chút.
Chờ 30 phút và xác nhận nhiệt độ thích hợp đã
được khôi phục một khi chu kỳ rã đông hoàn tất.

Tủ lạnh mới được lắp.

Có thể mất đến 24 giờ để mỗi ngăn đạt đến nhiệt
độ mong muốn.

Tủ lạnh mới được di dời.

Nếu tủ lạnh được cất trong thời gian dài hoặc
di chuyển nằm ngang, cần phải để tủ lạnh đứng
thẳng trong 24 giờ trước khi nối với nguồn điện.

Tủ lạnh thay thế một mẫu cũ
hơn.

Các tủ lạnh hiện đại đòi hỏi phải có thời gian vận
hành lâu hơn nhưng sử dụng ít năng lượng hơn
do có công nghệ hiệu quả hơn.

Tủ lạnh mới được cắm điện
hoặc khôi phục điện.

Tủ lạnh sẽ mất đến 24 giờ để làm lạnh hoàn toàn.

Cửa mở thường xuyên hoặc
thêm lượng lớn thức ăn / thức
ăn nóng.

Việc thêm thức ăn và mở cửa làm ấm tủ lạnh, đòi
hỏi máy nén phải chạy lâu hơn để làm mát tủ lạnh
lại. Để tiết kiệm năng lượng, hãy thử lấy mọi thứ
bạn cần ra khỏi tủ lạnh cùng lúc, sắp xếp thức ăn
sao cho dễ tìm, và đóng cửa ngay khi đã lấy thức
ăn. (Tham khảo Hướng Dẫn Bảo Quản Thức Ăn.)

Cửa không được đóng hẳn.

Ấn chặt cửa. Nếu cửa không đóng hết, xem phần
Cửa sẽ không đóng hết hoặc bung ra ở Xử Lý Sự
Cố Các Bộ Phận & Tính Năng.

Tủ lạnh được lắp đặt ở vị trí
nóng.

Máy nén sẽ chạy lâu hơn ở các điều kiện ấm.
Ở nhiệt độ phòng bình thường 70°F(21°C) dự
kiến máy nén sẽ chạy khoảng 40% đến 80% thời
gian. Ở các điều kiện ấm hơn, dự kiến nó chạy
còn lâu hơn nữa. Không được vận hành tủ lạnh ở
nhiệt độ trên 110°F (43°C).

Bộ ngưng tụ / nắp sau bị tắc.

Sử dụng máy hút bụi có gắn phụ kiện để vệ sinh
nắp và các lỗ thông của bộ ngưng tụ.
Không được tháo tấm đậy khu vực cuộn dây của
bộ ngưng tụ.
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Sự cố
Phần Tủ Lạnh
hoặc Tủ Đông
quá ấm.

Nguyên Nhân Có Thể

Giải pháp
Có thể mất đến 24 giờ để mỗi ngăn đạt đến
nhiệt độ mong muốn.

Các lỗ thông khí bị tắc.

Sắp xếp lại đồ để không khí có thể lưu thông
trong toàn bộ ngăn tủ. Tham khảo sơ đồ Lưu
Lượng Khí trong phần Sử Dụng Tủ Lạnh Của
Bạn.

Cửa mở thường xuyên hoặc
trong thời gian dài.

Khi cửa được mở thường xuyên hoặc trong
thời gian dài, không khí nóng ẩm sẽ đi vào
ngăn tủ.
Điều này làm tăng nhiệt độ và mức ẩm trong
ngăn tủ. Để giảm tác động này, hãy giảm tần
suất và thời gian mở cửa.

Thiết bị được lắp đặt ở vị trí
nóng.

Không được vận hành tủ lạnh ở nhiệt độ trên
110°F (43°C).

Đã thêm một lượng lớn thức
ăn hoặc thức ăn nóng vào
một trong hai ngăn.

Việc thêm thức ăn nóng vào ngăn tủ đòi hỏi hệ
thống làm mát phải vận hành. Việc để nguội
thức ăn nóng đến nhiệt độ phòng trước khi cho
vào tủ lạnh sẽ giảm tác động này.

Cửa không đóng chính xác.

Xem phần Cửa sẽ không đóng đúng cách
hoặc bung ra ở Xử Lý Sự Cố Các Bộ Phận &
Tính Năng.

Chức năng điều chỉnh nhiệt
Nếu nhiệt độ quá ấm, hãy điều chỉnh chức
độ không được đặt chính xác. năng điều khiển tăng một mức mỗi lần và chờ
nhiệt độ ổn định. Tham khảo phần Cài Đặt Các
Nút Điều Khiển để biết thêm thông tin.
Chu kỳ rã đông mới được
hoàn tất.

Trong chu kỳ rã đông, nhiệt độ của mỗi ngăn
có thể tăng một chút và có thể hình thành
nước ngưng tụ ở vách sau. Chờ 30 phút và
xác nhận nhiệt độ thích hợp đã được khôi
phục một khi chu kỳ rã đông hoàn tất.

VIETNAM

Tủ lạnh mới được lắp.
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Cửa mở thường xuyên hoặc
trong thời gian dài.

Khi cửa được mở thường xuyên hoặc trong thời
gian dài, không khí nóng ẩm sẽ đi vào ngăn tủ.
Điều này làm tăng nhiệt độ và mức ẩm trong
ngăn tủ. Để giảm tác động này, hãy giảm tần
suất và thời gian mở cửa.

Cửa không đóng chính xác.

Xem phần Cửa sẽ không đóng đúng cách ở
phần Xử Lý Sự Cố.

Thời tiết ẩm.

Thời tiết ẩm làm cho hơi ẩm bổ sung đi vào các
ngăn tủ khi mở cửa dẫn đến nước ngưng tụ
hoặc đóng băng. Việc duy trì mức độ ẩm hợp lý
trong nhà sẽ giúp kiểm soát lượng hơi ẩm có thể
đi vào các ngăn tủ.

Chu kỳ rã đông mới được hoàn Trong chu kỳ rã đông, nhiệt độ của mỗi ngăn
tất.
có thể tăng một chút và có thể hình thành nước
ngưng tụ ở vách sau. Chờ 30 phút và xác nhận
nhiệt độ thích hợp đã được khôi phục một khi
chu kỳ rã đông hoàn tất.

Thức ăn đông
lạnh trong ngăn
tủ lạnh.

Băng hoặc tinh
thể băng sẽ hình
thành trên thức
ăn đông lạnh
(ngoài bao bì).

Phần Tủ Lạnh
hoặc Tủ Đông
quá lạnh.

Thức ăn được đóng gói không
đúng cách.

Thức ăn được bảo quản không có nắp đậy hoặc
quấn giấy, và các vật đựng ẩm có thể làm tích tụ
hơi ẩm trong mỗi ngăn. Lau khô tất cả vật đựng
và bảo quản thức ăn trong bao bì kín để tránh
hơi nước ngưng tụ và đóng băng.

Thức ăn có hàm lượng nước
cao đã được đặt gần một lỗ
thông khí.

Sắp xếp lại những thứ có hàm lượng nước cao
cách xa các lỗ thông khí.

Chức năng điều chỉnh nhiệt độ
tủ lạnh được đặt không chính
xác.

Nếu nhiệt độ quá lạnh, hãy điều chỉnh chức năng
điều khiển tăng một mức mỗi lần và chờ nhiệt độ
ổn định. Tham khảo phần Cài Đặt Các Nút Điều
Khiển để biết thêm thông tin.

Tủ lạnh được lắp đặt ở vị trí
lạnh.

Khi tủ lạnh được vận hành ở nhiệt độ dưới 41°F
(5°C), thức ăn có thể đông lạnh trong ngăn tủ
lạnh. Không được vận hành tủ lạnh ở nhiệt độ
dưới 55°F (13°C).

Cửa mở thường xuyên hoặc
trong thời gian dài.

Khi cửa được mở thường xuyên hoặc trong thời
gian dài, không khí nóng ẩm sẽ đi vào ngăn tủ.
Điều này làm tăng nhiệt độ và mức ẩm trong ngăn
tủ. Độ ẩm tăng sẽ dẫn đến đóng băng và nước
ngưng tụ. Để giảm tác động này, hãy giảm tần
suất và thời gian mở cửa.

Cửa không đóng đúng cách.

Tham khảo phần Cửa sẽ không đóng đúng cách
hoặc bung ra ở Xử Lý Sự Cố.

Thiết lập điều chỉnh nhiệt độ
không chính xác.

Nếu nhiệt độ quá lạnh, hãy điều chỉnh chức năng
điều khiển tăng một mức mỗi lần và chờ nhiệt độ
ổn định. Tham khảo phần Cài Đặt Các Nút Điều
Khiển để biết thêm thông tin.

XỬ LÝ SỰ CỐ 35
Nguyên Nhân Có Thể

Giải pháp

Băng hoặc tinh
thể băng trên
thức ăn đông
lạnh (trong bao bì
kín).

Nước ngưng tụ từ thức ăn có
hàm lượng nước cao đã đóng
băng bên trong bao bì thức ăn.

Điều này là bình thường đối với các loại thức ăn
có hàm lượng nước cao.

Thức ăn đã được để trong tủ
đông trong thời gian dài.

Không được bảo quản thức ăn có hàm lượng
nước cao trong tủ đông trong thời gian dài.

Tiếng lách cách

Chức năng điều chỉnh rã đông Vận Hành Bình Thường
sẽ phát ra tiếng lách cách khi
chu kỳ tự động rã đông bắt đầu
và kết thúc. Chức năng điều
chỉnh thiết bị ổn nhiệt (hoặc
điều chỉnh tủ lạnh ở một số
mẫu) cũng sẽ phát ra tiếng lách
cách khi bật và tắt chu kỳ.

Tiếng ồn

Tiếng ồn có thể phát ra từ luồng Vận Hành Bình Thường
chất làm lạnh, đường dẫn nước
ở mặt sau của thiết bị, hoặc
những thứ được bảo quản bên
trên hoặc xung quanh tủ lạnh.

Tiếng vo ve

Tủ lạnh không đứng yên trên
sàn.

Sàn nhà yếu hoặc không bằng phẳng hoặc các
chân cân bằng cần phải được điều chỉnh.
Xem phần Căn Chỉnh Cửa.

Tủ lạnh có máy nén tuyến tính
kêu khi vận hành.

Vận Hành Bình Thường

Môtơ quạt bay hơi đang lưu
thông không khí qua các ngăn
tủ lạnh và tủ đông.

Vận Hành Bình Thường

Không khí được quạt của bộ
Vận Hành Bình Thường
ngưng tụ đưa vào bộ ngưng tụ.
Tiếng ùng ục

Chất làm lạnh lưu thông qua hệ Vận Hành Bình Thường
thống làm mát.

Tiếng sùi bọt

Quá trình co và giãn của các
vách bên trong do có thay đổi
nhiệt độ.

Vận Hành Bình Thường

Tiếng xèo xèo

Nước nhỏ giọt trên bộ gia nhiệt
rã đông trong một chu kỳ rã
đông.

Vận Hành Bình Thường

Rung

Nếu cạnh bên hoặc mặt sau
của tủ lạnh chạm vào một cái
tủ hay tường nhà, một số hiện
tượng rung bình thường có thể
phát ra tiếng nghe được.

Để loại bỏ tiếng ồn, đảm bảo rằng 2 bên và phía
sau của tủ lạnh không chạm vào tường nhà hoặc
vật dụng khác.

Nhỏ giọt

Nước chảy vào bồn tháo trong
chu kỳ rã đông.

Vận Hành Bình Thường
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Tủ lạnh của bạn được thiết kế
Vận Hành Bình Thường
để vận hành hiệu quả hơn để
bảo quản thức ăn của bạn ở
nhiệt độ mong muốn. Máy nén
hiệu suất cao có thể khiến cho
tủ lạnh mới của bạn vận hành
lâu hơn tủ lạnh cũ, nhưng nó
vẫn tiết kiệm năng lượng hơn
so với các mẫu cũ. Trong khi tủ
lạnh đang vận hành, nghe thấy
âm thanh theo nhịp hoặc cao độ
là bình thường.

Cửa sẽ không
đóng đúng cách
hoặc bung ra.

Các gói thức ăn chặn khiến cho Sắp xếp lại các vật đựng thức ăn để có chỗ cho
cửa mở.
cửa và kệ trên cửa.

VIETNAM

Âm Thanh Theo
Nhịp hoặc Cao

Hộp đựng đá, nắp máy cắt lát,
bồn, kệ, hộp trên cửa, hoặc rổ
nằm sai vị trí.

Đẩy các hộp vào hẳn và đặt nắp máy cắt lát, bồn,
kệ và rổ vào đúng vị trí của chúng. Xem phần Sử
Dụng Tủ Lạnh Của Bạn để biết thêm thông tin.

Cửa đã được tháo ra trong quá Tháo và lắp lại cửa theo phần Tháo và Lắp Lại
trình lắp đặt sản phẩm và không Tay Nắm và Cửa Tủ Lạnh.
được lắp lại đúng cách.
Tủ lạnh không cân bằng đúng
cách.
Cửa khó mở.

Xem phần Căn Chỉnh Cửa ở phần điều chỉnh
Chiều Cao để cân bằng tủ lạnh.

Các vòng đệm bị bẩn hoặc dính. Vệ sinh các vòng đệm và các bề mặt chúng có
tiếp xúc. Chà một lớp sáp đánh bóng thiết bị hoặc
sáp dùng trong bếp lên các vòng đệm sau khi vệ
sinh.
Cửa mới được đóng.

Khi mở cửa, không khí ấm đi vào tủ lạnh.
Khi không khí ấm mát lại, nó có thể tạo ra chân
không. Nếu khó mở cửa, hãy chờ một phút để áp
suất không khí cân bằng, sau đó xem có mở dễ
hơn không.

Tủ lung lay hoặc
có vẻ không ổn
định.

Các chân cân bằng không được Tham khảo phần Cân Bằng và Căn Chỉnh Cửa.
điều chỉnh đúng cách.
Sàn nhà không cân bằng.

Có thể cần phải chêm bên dưới các chân cân
bằng hoặc các con lăn để hoàn thành lắp đặt.

Đèn không hoạt
động.

Chỉ báo đèn LED bên trong có
lỗi.

Đèn ngăn tủ lạnh là đèn LED bên trong, và phải
có một kỹ thuật viên có năng lực tiến hành bảo trì.

Tủ lạnh có mùi
bất thường.

Có thể cần phải đặt bộ lọc
Đặt bộ lọc Kháng Khuẩn đến thiết lập MAX.
Kháng Khuẩn đến thiết lập MAX Nếu mùi không hết trong vòng 24 giờ, có thể cần
(Tối Đa) hoặc phải thay.
phải thay bộ lọc. Xem phần Thay Bộ Lọc Kháng
Khuẩn để biết hướng dẫn cách thay.

Bên trong tủ lạnh Tủ lạnh được đặt gần một
bị phủ bụi hoặc
nguồn lửa, chẳng hạn như lò
bồ hóng.
sưởi, ống khói hoặc nến.

Đảm bảo tủ lạnh không được đặt gần một nguồn
lửa, chẳng hạn như lò sưởi, ống khói hoặc nến.
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