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CẢNH BÁO
Không để các lỗ thông khí trong thiết bị hoặc cấu trúc lắp sẵn bị tắc nghẽn.
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.
Không êˍ̝DMËNI̓OHC̘QÎOHBTMËNM˼OI
Không được sử dụng các thiết bị điện bên trong các khoang lưu trữ thực phẩm của thiết
bị, trừ khi chúng thuộc loại do nhà sản xuất khuyên dùng.
Việc vứt bỏ chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt được sử dụng trong thiết bị này đòi hỏi phải
được thực hiện theo quy trình đặc biệt. Khi vứt bỏ, hãy tham khảo ý kiến của đại diện bảo trì
hoặc người có chuyên môn tương tự.

Thiết bị này chứa một lượng nhỏ môi chất làm lạnh isobutane (R600a) nhưng vẫn
là khí dễ cháy. Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, cần cẩn thận để đảm bảo rằng
không có bộ phận của mạch làm lạnh bị hư hỏng.
Chất làm lạnh phun ra từ đường ống có thể bắt lửa hoặc gây tổn thương cho mắt.
Nếu phát hiện thấy hiện tượng rò rỉ, hãy tránh mọi ngọn lửa hở hay các nguồn có
thể gây cháy và thông khí cho phòng đặt thiết bị trong vài phút.

Để tránh tạo ra hỗn hợp không khí - hơi dễ cháy nếu mạch làm lạnh bị rò rỉ, bạn có thể
xác định kích thước của phòng đặt thiết bị theo lượng chất làm lạnh được sử dụng.
Với mỗi 8 g chất làm lạnh R600a trong thiết bị, diện tích của phòng tương ứng phải đạt
1 m2. Lượng chất làm lạnh trong thiết bị của bạn được ghi trên nhãn xác định bên
trong thiết bị. Không được khởi động thiết bị có dấu hiệu hư hỏng. Nếu nghi ngờ,
hãy tham khảo ý kiến của đại lý.

Cảnh báo một tình huống nguy hiểm bất ngờ có thể xảy ra, mà
nếu không có biện pháp đề phòng, có thể gây ra vết thương
nhẹ/ nặng cho người sử dụng hoặc sản phẩm.

Không sử dụng nhiều sản phẩm chung
ổ cắm điện.

Rút phích cắm điện khi làm vệ sinh
hoặc khi xử lý tủ lạnh.

homebar của tủ lạnh.

mini

Không sử dụng tủ nếu nó bị ngập nước,
vui lòng hỏi kỹ thuật viên để được tư
vấn.

Khi khí bị rò rỉ, không chạm vào tủ lạnh - đông
lạnh hay ổ cắm và thông gió cho phòng ngay lập
tức.
• Vụ nổ do tia lửa có thể gây ra
hỏa hoạn hoặc vết bỏng.
• Nếu có một sự rò rỉ gas
(isobutan, propan, khí
thiên nhiên, vv), không
chạm vào thiết bị hoặc cắm điện và cần thông
gió cho khu vực ngay lập tức. Thiết bị này sử
dụng gas môi chất làm lạnh (isobutane,R600a).
Mặc dù nó sử dụng một lượng nhỏ khí gas
nhưng vẫn là khí dễ cháy. Rò rỉ gas trong khi vận
chuyển thiết bị, lắp đặt, vận hành có thể gây
cháy, nổ hoặc thương tật nếu phát sinh tia lửa.

Không chứa các chất dễ gây nổ như bình xịt
với chất nổ đẩy trong thiết bị này.

Xô

-đ
a

Không sử dụng xô-đa. Áp lực của khí gas
có thể gây rò rỉ.

LẤY NƯỚC NGOÀI
CỬA TỦ

Vệ sinh bình chứa nước theo hướng dẫn
trước khi sử dụng chức năng lấy nước tự
động.
ts
Produc l
for stee

Strong
Chemicals

LẤY NƯỚC NGOÀI
CỬA TỦ
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oil

Technician

Chỉ sử dụng nước. Nếu sử dụng loại chất
lỏng khác, hệ thống có thể sẽ bị hư hỏng.
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho
vấn đề xảy ra bởi sử dụng loại chất lỏng
không phải nước.
Chỉ nước

LẤY NƯỚC NGOÀI
CỬA TỦ

9

Phải có không khí lưu thông xung quanh tủ
lạnh để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Nếu
tủ lạnh của bạn được đặt ở khu vực thụt vào
trong tường, hãy chừa thông khoảng ít nhất
10 inch (25 cm) trẻ lên bên trên tủ lạnh và
cách tường 2 inch (5 cm) trở lên. Tủ lạnh
phải được để cao cách sàn nhà 1 inch
(2,5 cm), nhất là khi sàn nhà có lót thảm.
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Mô hình phân phối
KHOANG
LÀM ĐÔNG
Nhiệt độ làm đông
Mặt số điều khiển
Giá làm đông

Giá trên cửa khoang
làm đông

Khay ®ùng ®¸ viªn kiÓu
th«ng thêng hoÆc kiÓu
cã nóm vÆn lÊy ®¸ ra
(Cã theo tõng lo¹i model)

KHOANG LÀM
MÁT

Bình chứa nước

(Tùy chọn)

Giá có thể tháo
(Tùy chọn)

Đèn
Hộp khử mùi

Khay kéo ra (Tùy ch ọn)

LÀM MÁT CỬA (Tùy ch ọn)

Nhiệt độ Tủ lạnh
Núm Điều khiển

BỘ LỌC KHÁNG KHUẨN

(Tùy chọn)

Giá (Tùy chọn)

Giá trên cửa khoang
làm mát

Ngăn kéo chứa rau
Được sử dụng để
giữ hoa quả và rau,
v.v. tươi ngon.

Đinh ốc điều chỉnh
cân bằng

•
•

-
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Không Mô hình phân phối
KHOANG
LÀM ĐÔNG
Nhiệt độ làm đông
Mặt số điều khiển
Giá làm đông

Giá trên cửa khoang
làm đông

Khay ®ùng ®¸ viªn kiÓu
th«ng thêng hoÆc kiÓu
cã nóm vÆn lÊy ®¸ ra
(Cã theo tõng lo¹i model)

KHOANG LÀM
MÁT

Giá cất trứng

Đèn
Hộp khử mùi

Giá có thể tháo
(Tùy chọn)

(Tùy chọn)

Khay kéo ra (Tùy ch ọn)

LÀM MÁT CỬA (Tùy ch ọn)

Nhiệt độ Tủ lạnh
Núm Điều khiển

BỘ LỌC KHÁNG KHUẨN

(Tùy chọn)

Giá (Tùy chọn)

Giá trên cửa khoang
làm mát

Ngăn kéo chứa rau
Được sử dụng để
giữ hoa quả và rau,
v.v. tươi ngon.

Đinh ốc điều chỉnh
cân bằng

•
•

-

12

KH? I Ð? NG T?
Khi lắp đặt tư lạnh lần đầu, cần vận hành từ 2~3 giờ để đạt nhiệt độ bình thường trước
khi cho các thực phẩm vào trong tủ.
Nếu việc vận hành bị gián đoạn, cần đợi 5 phút trước khi khởi động lại tủ.

ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ
NGĂN TỦ LẠNH

- Ð? ngãn ðông l?nh ho n thì ð?t v?trí núm ði?u ch?nh là COLDEST, ?m ho n thì ð?t
là COLD.
NGÃN ÐÔNG
Tùy theo sản phẩm của bạn

5

3

3

3

3

5

<Loại A>

<Loại B>

Thiết lập của máy làm lạnh đặt ở số càng cao, thì nhiệt độ của khoang làm lạnh càng
thấp.
Do nhiệt độ của tủ lạnh và khoang làm lạnh được điều khiển bằng lượng khí làm mát
cố định, nên khoang tủ lạnh sẽ ấm hơn nếu khoang làm lạnh lạnh hơn.
Khi khoang làm lạnh không đủ lạnh về mùa hè, hãy điều chỉnh máy làm lạnh lên mức
Cao (4~5) đối với loại A hoặc (3~4) đối với loại B.
Đặt nút xoay của máy làm lạnh ở (4-5) đối với loại A hoặc (3-4) đối với loại B sẽ duy
trì nhiệt độ thấp ở máy làm lạnh. Nhưng tốc độ làm mát của tủ lạnh sẽ bị giảm. Khi đặt
thành (4-5) đối với loại A hoặc (3-4) đối với loại B trong điều kiện thời tiết nóng hơn,
bạn cần điều chỉnh nhiệt độ của khoang tủ lạnh xuống nhiệt độ mát hơn ở mức (6-7).
Núm đặt ở mức 5 ~ 7 đối với loại B dùng để làm lạnh nhanh trong khoang làm lạnh.
Tủ lạnh có thể hoạt động liên tục hoặc QJăQÿ{QJFyWKӇҩPKѫQ Khi làm lạnh
nhanh hoàn tất, vui lòng đặt Núm về vị trí Bình thường.
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w CẢNH BÁO
Trước khi lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Bộ lọc
kháng khuẩn có chức năng diệt vi khuẩn v à vi-rút và khử mùi trong tủ.

LÀM ÐÁ
Tùy theo sản phẩm của bạn
Kiểu có núm vặn
- Để làm đá viên, đổ nước vào đầy khay và đặt
vào đúng chỗ trên ngăn đá.
- Để lấy đá ra, cầm núm xoay của khay và vặn
nhẹ. Sau đó đá viên sẽ rơi xuống hộp.
- Bạn có thể tháo bỏ khuôn đá viên này để dùng
không gian ngăn đá rộng hơn.

Khay ðá

- Bạn hãy tháo khay và hộp đựng đá viên trước,
sau đó kéo khung đỡ về phía bên phải.

(TÙY CHỌN)

Hộp đá viên

Kiểu thông thường
- Để làm đá viên, đổ nước vào đầy khay và đặt
vào đúng chỗ trên ngăn đá.

- Để lấy đá ra, cầm 2 đầu khay và vặn nhẹ.
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KHAY KÉO RA (TÙY CHỌN)
Khay kéo ra cho phép dễ dàng tiếp cận phía sau của ngăn kéo chứa thực phẩm bằng
cách trượt khay ra.

Vui lòng không FҫPYjRSKҫQÿi\FӫD khay khi trượt NKD\YjRYuWD\EҥQFyWKӇEӏNҽW

Sau đó nhấc cạnh trước ra, rồi từ từ kéo ra.

XẢ TUYẾT
Tủ lạnh xả đá tự động.
Nước khi xả tuyết sẽ chảy xuống khoang bay hơi lắp bên dưới phía sau tủ và tự bay hơi.

KhỬ MÙI (TÙY THEO TỪNG LOẠI MÁY)
Bằng việc sử dụng các chất xúc tác sẽ bảo đảm khủ mùi rất hiệu quả.
Các mùi khó chịu của thực phẩm sẽ được khử khi để trong ngăn bảo quản. Quá trình này
không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và chất lượng thực phẩm.

Cách sử dụng
Bộ khử mùi được đặt tại cử gió ra dùng để lưu thông khí cho ngăn bảo quản thực phẩm,
ta không nên động vào đó.
Không được chọc vào cửa gió bằng vật liệu sắc nhọn, nó sẽ làm hỏng bộ lọc khí.
Khi cất giũ thực phẩm có mùi nặng khi dó ta phải cho vào hộp đậy kín hoặc gói kỹ
nhằm ngăn không cho lây mùi sang thực phẩm khác
Để tháo hộp khử mùi, vừa kéo nó ra vừa lấy xuống
sau khi đưa tua vít loại (-) vào lỗ bên trong như minh họa ở
bên phải.
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LẤY NƯỚC NGOÀI CỬA TỦ (TUỲ CHỌN)
●

●

●

Cho nước vào bình chứa sau khi đã lắp bình vào vị trí. Có thể tháo bình ra để vệ
sinh
hoặc khi không cần dùng.
r
Khi bình chứa không được lắp đúng vị trí, nước trong bình có thể bị rò rỉ.

Nắp bình chứa

Cho nước vào bình chứa.

1. Mở nắp và rót nước vào bình.

2. Đóng nắp.

3. Bình chứa là một bộ phận có thể tháo rời để tăng
thêm diện tích khoang chứa.
Bạn có thể bảo quản thức ăn, đồ uống sau khi
tháo nắp của khay nước.

CẢNH BÁO
Không đổ các chất lỏng không phải nước
uống vào bình.
Cần làm nguội nước nóng trước khi đổ vào
bình chứa.
●

ER
AT
W

PU

Cách lấy nước uống

1. Nhấn cốc vào nút nhấn lấy nước

2. Nước sẽ chảy ra sau khi nhấn cốc vào nút nhấn lấy
nước. Nút nhấn sẽ trở về vị trí ban đầu khi nhả cốc
và nước sẽ ngừng chảy.
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SH

CẤT GiỮ THỰC PHẨM
- Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh cùng với phương pháp làm đông và tan giá là một
yếu tố quan trong để duy trì sự tươi ngon và hương vị của thưc phẩm.
- Không được cất giữ thực phẩm dễ bị hư hỏng ở nhiệt độ thấp như: chuối, dứa, dưa...
- Thực phẩm còn nóng phải được làm nguội trước khi cất vào tủ. Cất thực phẩm còn
nóng trong tủ có thể làm hỏng các thực phẩm khác và gây tổn thất điện năng.
- Khi cất giữ phải bọc thực phẩm trong túi nilon hoặc các vật chứa có nắp đậy. Điều này
ngăn hơi nước bay hơi và giúp thực phẩm giữ được mùi vị và chất dinh dưỡng.
- Không được để thực phẩm bịt các lỗ thông khí. Duy trì sự lưu thông ổn định của không
khí lạnh giữ cho nhiệt độ trong tủ đồng đều.
- Không nên đóng mở cửa tủ lạnh liên tục. Cửa Wӫ mở sẽ khiến không khí nóng tràn vào
làm tăng nhiệt độ trong tủ.
NGĂN ĐÔNG
- Không được cất giữ các chai nước trong ngăn đông, chúng có thể vỡ khi đông lại.
- Không làm đông thực phẩm đã được làm tan giá. Điều này sẽ gây hao hụt mùi vị và
chất dinh dưỡng.
- Nên để thức ăn tối thiểu ở mức 25 mm đối với loại A hoặc 15 mm đối với loại B về phía sau

của thành máy làm lạnh để giúp không khí lưu thông tốt trong khoang làm lạnh (xem trang 13).

- Khi cất giữ thực phẩm đông lạnh như kem trong một thời gian dài, để thực phẩm trên
khay đông lạnh, không để thực phẩm trên cánh cửa.
NGĂN LẠNH
- Tránh để thực phẩm ẩm ướt vào sâu trong các giá ngăn tủ lạnh, chúng có thể bị đông
khi tiếp xúc trực tiếp với luồng khí lạnh.
- Luôn nhớ làm sạch thực phẩm trước khi cất vào tủ lạnh. Rau và hoa quả cần được rửa
sạh và lau sạch, thực phẩm đóng gói cũng cần được làm sạch để tránh làm hỏng các
thực phẩm để bên cạnh.
- Khi cất giữ trứng trong khay đựng trứng, đảm bảo rằng trứng còn tươi, luôn để trứng
WKHR chiều thẳng đứng sẽ giúp bảo quản trứng lâu hơn.
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Thiết bị này được sử dụng trong hộ gia đình
và những nơi tương tự như:
- Khu vực bếp nhân viên ở cửa hàng, văn
phòng và nơi làm việc khác.
- Phòng khách sạn và các nơi nghỉ ngơi khác.
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LẤY NƯỚC NGOÀI CỬA TỦ (TUỲ CHỌN)
Khay thu gom nước

ER
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Chùi sạch bằng một tấm vải ướt và lau khô bằng tấm vải khô.

Bình chứa nước
1. Cho nước vào bình
Không cần thiết phải tháo rời bình chứa để cho nước vào bình
(có thể đổ nước như hình 1 sau khi mở nắp bình)

- Trước khi đóng cửa tủ, lưu ý đóng chặt nắp bình chứa.
- Không đổ các chất lỏng chứa đường hoặc đồ uống có ga như
soda.
2 Tháo rời
Tháo bình chứa ra bằng cách cầm 1 bên và đáy của bình.

Trước khi tháo rời bình chứa, sử dụng hết nước trong bình.

3. Lắp lại
Sau khi tháo bình chứa ra, lắp lại bình vào vị trí ban đầu. Cần
đảm bảo rằng van nước được lắp đúng vào lỗ hổng trên cửa
tủ (hình 3.4). Khi đã lắp bình chứa vào, ấn chặt xuống và kiểm
tra vị trí đã khớp chưa.

Bình chứa nước
1. Tháo nắp bình chứa.

3. Vệ sinh sạch mặt trong và mặt ngoài của
nắp bình bằng nước rửa bát và rửa sạch
bằng nước. Lau khô bằng khăn.

2. Vệ sinh sạch bên trong và bên ngoài bình chứa
bằng nước rửa bát và rửa sạch bằng nước.
Lau khô bằng khăn.
CẢNH BÁO
1. Sử dụng nước ấm để vệ sinh.

2. Không sử dụng chất lỏng khác ngoài nước.
Nếu đã sử dụng nước ngọt, đổ nước vào
bình chứa và lấy nhanh 3 hoặc 4 cốc nước
từ bộ phận lấy nước tự động.
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●

NƠI NGUY HIỂM VỚI TRẺ EM

TỦ LẠNH CẦN ĐƯỢC NỐI ĐẤT

Một cái tủ lạnh trống không có thể là một nơi
nguy hiểm đối với trẻ em. Hãy tháo bỏ đệm,
chốt cửa, nắp, cánh cửa,.. khi bạn không sử
dụng tủ hoặc làm cho tủ trở nên vô hại.

Không được cho các vật dễ cháy nổ,
các chất hoá học vào trong tủ.
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CHẨN ĐOÁN THÔNG MINH (Chỉ có trên những mẫu có áp dụng)
Chức năng chẩn đoán thông minh là...
Sử dụng chức năng này khi gọi điện cho Trung tâm Cuộc gọi Khách hàng và nhận chẩn đoán
FKtQKxác khi tủ lạnh hoạt động sai hoặc hỏng. Chỉ sử dụng khi được tư vấn bởi nhà tư vấn Yj
không sử dụng trong các trường hợp khác.
Cách sử dụng chức năng
Trước tiên, hãy gọi cho Trung tâm dịch vụ của LG. Chỉ sử dụng tính năng Chẩn đoán thông minh
khi được nhân viên của Trung tâm dịch vụ hướng dẫn làm như vậy.
1. Mở tất cả các cửa của tủ lạnh.
* Có thể nhập SDS ngay trong Chế độ Kiểm tra và trạng thái Lỗi.

Mức Giữa
(Giữa)

Mức Ấm
(Tối thiểu)

Mức Lạnh
(Tối đa)

Mức Giữa
(Giữa)

2. Xoay núm đến mức Giữa.
3. Xoay núm đến mức Ấm và giữ trạng thái đó trong 2 giây.
4. Xoay núm đến mức Lạnh trong vòng 3 giây và giữ trạng thái đó trong 2 giây.
5. Xoay núm đến mức Giữa trong vòng 3 giây và giữ trạng thái đó trong 2 giây.
6. Đặt điện thoại gần lỗ loa ở bản lề cửa phía trên cùng bên tay phải.
Đảm bảo micrô của điện thoại hướng về phía lỗ loa.

Không bỏ điện thoại ra khi đang truyền dữ liệu.
Trong khi truyền dữ liệu cho chức năng chẩn đoán thông minh, cầm điện thoại cách lỗ loa
10 cm và tránh tiếng ồn nền.

w THẬN TRỌNG
Âm thanh truyền dữ liệu có thể làm bạn khó chịu. Không bỏ điện thoại ra cho đến khi
âm thanh này dừng.
7. Khi nhập SDS, còi sẽ thông báo cho bạn bằng cách kêu 4 lần.
(Tần số của còi SDS là 2000 Hz, Tắt 0,2 giây/ Bật 0,2 giây 4 lần)
8. Sau từ khi nhập SDS, còi SDS sẽ kêu.
9. Sau khi hoàn thành truyền dữ liệu, nhà tư vấn sẽ giải thích kết quả chẩn đoán thông
minh và tư vấn phù hợp.
Khi hoàn thành truyền dữ liệu, tủ lạnh sẽ tự động được tắt và bật sau đó một vài giây.
Hãy lưu ý!
Chất lượng cuộc gọi khác nhau theo khu vực có thể ảnh hưởng đến chức năng này.
Nếu bạn sử dụng điện thoại bàn, trao đổi thông tin tốt hơn sẽ cho bạn dịch vụ tốt
hơn nhiều.
Truyền dữ liệu chẩn đoán thông minh có thể không thành công nếu cuộc gọi được
thực hiện từ điện thoại di động nhận tín hiệu kém
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