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Hơn 0,5 cm (hai bên)

Đặt tủ nơi ít khí nóng, thông thoáng khí.
Để tránh năng suất làm lạnh giảm và không lãng phí tiền điện, tránh 
đặt tủ gần bếp, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

Đặt tủ ở nơi ít khí ẩm.
Sẽ tránh phát sinh rỉ sét và rò rỉ điện.

Trường hợp đặt sát tường nên không mở hết cửa ra được thì bạn 
nên đặt cách tường trên 2 cm.

Yêu cầu không gian lắp đặt tối thiểu
Tủ lạnh để làm mát thực phẩm nên tủ tỏa nhiệt ra môi trường xung 
quanh. Bạn nên đặt vị trí cách trần nhà hơn 5cm, các mặt bên tủ cách 
tường hơn 0,5 cm như hình vẽ. Hơn nữa, không gian lắp đặt tối thiểu 
khác với khoảng cách lắp đặt ở điều kiện thí nghiệm điện năng tiêu 
thụ hàng năm.

Đặt tủ ở nền phẳng và chắc
Nếu nơi đặt tủ không phẳng và chắc sẽ trở thành nguyên nhân gây hư 
hỏng và tiếng ồn. Hơn nữa, trên thảm, chiếu, sàn với chất liệu vinyl 
clorua, khu vực này có thể biến màu bởi nhiệt do tủ lạnh tỏa ra. Hãy 
lót 1 một tấm bảng ở bên dưới đế tủ.

Điều chỉnh cân bằng tủ

Không đặt tủ lạnh ở nơi dễ bị nước văng vào. Sự cách 
điện trở nên kém hơn và là nguyên nhân rò rỉ điện.

Chân điều
chỉnh được
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Xoay chân điều chỉnh được ở cả 2 bên và chắc 
chắn rằng tủ lạnh của bạn được cân bằng.

Xoay chân điều chỉnh được 
(chân trái và chân phải) 
theo hướng mũi tên để nâng 
cao phía trước tủ lạnh.

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU



Hơn 5 cm

Cắm phích cắm 
chắc chắn vào ổ 
cắm chuyên dụng 
220 V
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Cảnh báo
Cắm vào ổ cắm chuyên dụng
Điện nguồn 220 V, ổ cắm trên 15 
A, cắm vào chắc chắn đến tận gốc.

Nhắc nhở

TỦ LẠNH KHÔNG CHỨA CFC

Khi mùa hè nhiệt độ bên ngoài cao, đến khi tủ lạnh đủ có khi mất 
hơn 24 giờ. Đến khi lạnh đủ tránh đóng mở cửa nhiều lần.

Nên cho tủ hoạt động hơn 10 phút rồi hãy cho 
thực phẩm vào.

Khi tủ lạnh chạm vào tường có âm rung, trường hợp mặt tường biến màu đen (do đối lưu không khí xung 
quanh máy nén), hãy đặt tủ lạnh cách xa tường.
Nếu đặt tủ ở nơi dễ rỉ sét (như khu bờ biển có nhiều thành phần muối) hoặc khu công nghiệp (dễ phát sinh 
khí ăn mòn) thì nên xử lý phòng chống. Hãy bàn bạc với trạm bảo hành.
Những lúc như thế này, hãy tạo khoảng cách tối thiểu cho tủ lạnh. Cự ly ảnh hưởng đến tủ lạnh, trở nên khác 
thường dựa vào trạng thái lắp đặt và sóng điện.

Trong tủ lạnh này sử dụng chất cách nhiệt và môi chất lạnh không chứa CFC.
Môi chất lạnh (Isobutan) và chất cách nhiệt (Cyclopentane) là chất ít ảnh hưởng đến hiệu ứng nhà kính và không hủy hoại tần ozon, 
là loại vật chất thân thiện với môi trường.
Môi chất lạnh không chứa CFC là chất dễ cháy. [Hệ thống lạnh] được khép kín, sử dụng bình thường thì không bị rò rỉ nhưng giả sử, 
trong trường hợp sử dụng sai, hệ thống lạnh bị hư thì tránh sử dụng dụng cụ thiết bị phát lửa (thiết bị điện chẳng hạn), hãy mở cửa sổ 
cho thông thoáng khí. Sau đó, hãy liên lạc đến trung tâm bảo hành.

Vệ sinh bên trong tủ.
Xác nhận các linh kiện bên trong, 
vệ sinh bên trong tủ bằng vải mềm.
(Vì là nhựa lần đầu sử dụng có 
trường hợp có mùi. Để cho chắc, 
hãy làm sạch các lỗ thông gió xung 
quanh cho không còn mùi. Mùi sẽ 
mất đi.)

LẮP ĐẶT AN TOÀN CHẮC CHẮN, TỦ LẠNH CÓ THỂ VẬN HÀNH TỐT



Ngăn lạnh (khoảng 3 ~ 5ºC)

Ngăn trữ lạnh (khoảng -1 ºC ~ 2 ºC)

Ngăn đông (khoảng -18 ºC ~ -20ºC)

Ngăn rau (khoảng 6 ºC ~ 8 ºC)

KHI MUỐN THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ, THAM KHẢO BẢNG ĐIỀU KHIỂN DƯỚI ĐÂY.

BÁO ĐỘNG CỬA

Thấp hơn so với MID 2 ºC ~ 3 ºC.

Cao hơn so với MID 2 ºC ~ 3 ºC.
Khoảng 3 ºC ~ 5 ºC.

Thấp hơn so với MID 2 ºC ~ 3 ºC.

Cao hơn so với MID 2 ºC ~ 3 ºC.
Khoảng -18 ºC ~ -20 ºC.

NGĂN
LẠNH

NGĂN
ĐÔNG

 

Ngăn làm đá
Ngăn làm đá ít lan mùi.

Bảng điều khiển

Cửa ngăn lạnh (khoảng 5 ~ 7ºC)

NƠI TRỮ THỰC PHẨM VÀ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ
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Thực phẩm nấu chín, thực phẩm để lạnh, gia vị, sữa, 
bia, nước ép trái cây v.v... (Càng dần lên trên thì nhiệt 
độ cao hơn từ 1ºC ~ 2ºC.

Cá, thịt, rau trộn, sữa chua, v.v...

Các loại rau củ quả, nước trái cây, thực phẩm đóng chai, 
đồ uống các loại, gia vị.

Điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh, ngăn đông (Freezer), điều chỉnh bằng nút mặc định của bảng điều khiển có ở ngay phía trước bên trái 
ngăn lạnh.

Cách sử dụng nút [eco] (tham khảo trang 4)
Cách sử dụng nút [ĐÔNG NHANH] (tham khảo trang 6)

Nhiệt độ xung quanh 30 ºC, không cho thực phẩm vào, không đóng mở cửa, đo đến nhiệt độ bên trong tủ đạt 
trạng thái ổn định.

Sử dụng thông thường, hãy điều  chỉnh ở vị trí MID ở bảng điều khiển.
Dẫu điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh ở vị trí MAX có khi ngăn lạnh làm lạnh yếu.
=> Lúc này, điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông về MAX.
Nếu điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông ở vị trí MIN, có khi nhiệt độ ở các ngăn khác cao.
=> Lúc này, điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh về MAX.
Nhiệt độ ngăn trữ lạnh có khi thay đổi tùy vào vị trí của việc điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh và nhiệt độ 
xung quanh.
Nhiệt độ trong bảng là giá trị trung bình trong tủ. Nhiệt độ thay đổi tùy trường hợp đóng mở cửa và lượng 
thực phẩm cho vào.
Khi muốn điều chỉnh chi tiết nhiệt độ bên trong tủ
Trở nên có thể điều chỉnh chi tiết nhiệt độ ngăn lạnh, ngăn đông.
(Điều chỉnh từ bậc 5 thông thường trở thành bậc 9.)
Phương pháp cài đặt, nhấn giữ 6 giây nút [NGĂN LẠNH] và nút [NGĂN ĐÔNG] ở bảng điều khiển bên 
trong ngăn lạnh đến khi có âm báo bíp bíp. Khi muốn quay về điều chỉnh nhiệt độ thông thường hãy thao 
tác ngược lại với thao tác trên.

Cửa ngăn lạnh, ngăn làm đá, ngăn rau nếu mở ra hơn 1 phút có tiếng kêu bíp bíp, sau 3 phút vẫn tiếp tục kêu, thông báo việc cửa đang mở.
Khi đóng cửa kín thì chuông ngừng kêu. Dẫu đã đóng cửa mà vẫn không ngừng kêu thì tham khảo trang 15 [KHI MUỐN NGỪNG 
CHUÔNG BÁO ĐỘNG CỬA] hay liên hệ với trạm bảo hành.

Thực phẩm đông lạnh, 
kem, thực phẩm đông lạnh 
tự chế.
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CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG [ECO]

Chế độ tiết kiệm năng lượng có thể làm tủ làm lạnh kém hơn.

Khay điều chỉnh độ cao Công tắc cửa

Kệ tự do (nhỏ)

Kệ tự do (lớn)

Ống đứng và khay trứng

Kệ đựng đa dạng

Kệ đựng chai nhỏ

Nhãn biểu thị chất lượng

Kệ đựng chai và bình nước chấm

Khay xếp

Hộp đựng thực phẩm nhỏ

Bình cấp nước

Ngăn trữ lạnh

tiếp theoCÁCH SỬ DỤNG NGĂN LẠNH

Trong khi đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng có trường hợp nhiệt độ bên trong trở nên cao. 
Kem trở nên mềm, khi có cảm giác lạnh yếu chẳng hạn, hãy thoát khỏi chế độ tiết kiệm 
năng lượng.
Khi chọn chế độ đông nhanh thì chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ ngừng nhưng đèn vẫn sáng 
liên tục đến khi chế độ đông nhanh hoàn tất và chế độ tiết kiệm năng lượng tái khởi động.

2 khay có thể điều chỉnh 
từng cái để phù hợp với 
độ cao của thực phẩm.

Bố trí bộ lọc khử mùi-kháng khuẩn ở đường thổi khí lạnh. Phân giải phần tử gây, giảm gia tăng vi khuẩn giữ độ tinh khiết bên trong 
tủ lạnh.

Không nên đặt thực phẩm quá nhiều vượt ra khỏi mép khay. Nếu làm vậy thì sẽ không 
đóng cửa được và thực phẩm có thể bị rơi làm bạn bị thương.

Khí lạnh thổi ra từ các cửa thổi khí như hình bên phải. Gần lỗ thổi khí (bên trong 
ngăn lạnh) vì thực phẩm có khi bị đông hãy trữ thực phẩm cách xa cửa thổi khí.
Ở bộ phận bình cấp nước, không được cho vào bất cứ đồ vật gì khác ngoài các bộ 
phận cấp nước. (Có thể bị đông.)
Nhiệt độ xung quanh khi trở nên dưới 5ºC, thực phẩm bên trong ngăn lạnh có khi bị 
đông.
    Khi đó, điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh đến vị trí MIN sẽ trở nên khó đông hơn.
Bộ phận khử mùi được gắn ở bên trong ngăn trữ lạnh hấp thu và phân giải phần tử 
gây mùi bên trong tủ lạnh. Để tránh thực phẩm bị mất nước và lan mùi, các thực 
phẩm có mùi nặng, thực phẩm chứa nhiều nước hãy bao bọc lại rồi bảo quản.

Nhấn nút [eco] trên bảng điều khiển:
Đèn bên cạnh nút nhấn sáng lên, bắt đầu vào chế độ tiết kiệm năng lượng.

<Cách thoát khỏi chế độ tiết kiệm năng lượng>
Khi muốn thoát khỏi chế độ tiết kiệm năng lượng, hãy nhấn nút [eco] 1 lần nữa. Đèn bên cạnh 
nút nhấn tắt, thoát chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nhắc nhở

Lưu đồ các cửa thổi khí
lạnh của ngăn lạnh
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KHAY XẾP

KỆ TỰ DO ĐA NĂNG (LỚN/ NHỎ)/ KỆ RỘNG ĐA NĂNG

KHAY TRỨNG VÀ VẬT DẠNG ỐNG

NGĂN TRỮ LẠNH

Hộp ngăn trữ lạnh

KỆ NƯỚC CHẤM GIA VỊ VÀ CHAI LỌ

Kệ rộng đa năng

Kệ tự do đa năng (lớn)
Kệ tự do đa năng (nhỏ)

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN LẠNH

Ở kệ cửa trên (kệ thường, kệ đa năng tự do) không đặt thực phẩm có dáng cao.
Có thể bị ngã do đóng mở cửa.
Thực phẩm chứa nhiều thành phần nước hãy bao bọc lại. Nếu không bao bọc có thể bị đọng sương trên nóc 
ngăn trữ lạnh.
Khi ngăn trữ lạnh lạnh quá, hãy điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh đến vị trí MIN.

Sử dụng khay một nữa
Vừa nhấc phía trước kệ lên một 
chút vừa đẩy vào trong, ở phía 
trước có thể đặt được thực phẩm 
có dáng cao, những đồ vật nhỏ 
đặt ở bên trong.

Sử dụng với khay trứng và vật dạng ống
Có thể chứa được 12 quả trứng thông thường.
Phía trong bên phải có thể sử dụng đối với các vật dạng ống.

Sử dụng với vật dạng ống
Kệ tự do hãy đặt ở tầng trên.

<Khi đặt nằm đứng>
Khi cho phía trước bên phải vật 
dạng ống vào kệ rộng đa năng, 
hãy cho vào phía trong bên trái.

<Khi đặt nằm ngang>
Cho khay trứng và vật dạng ống 
vào phía trái trong cùng của kệ 
rộng đa năng trước rồi hãy cho 
vào bên phải.

Dùng cho thực phẩm không cần trữ đông nhưng cần được bảo quản 
lâu hơn so với bảo quản ở ngăn lạnh.

Bảo quản ở nhiệt độ trước khi thực phẩm đông nên giữ được độ 
tươi lâu.
Không cần rã đông, duy trì độ tươi, thích hợp cho việc bảo quản 
thịt, cá.

Ở bên trong đặt chai 2 L, ở phía trước cho vào các loại nước 
chấm gia vị, hộp sữa.

Hãy đẩy hộc vào 
chính xác đến tận 
bên trong.

Gấp khay hoàn toàn 
và sử dụng
Xoay tiếp tục và dựng đứng ở 
phía sau, có thể đặt được thực 
phẩm lớn.

<Cách quay về ban đầu>
Ngã phía trước khay đã xếp ấn 
nhẹ khay ở trạng thái nghiêng từ 
phía trên. Khi khay ở trạng thái 
ngang bằng, kéo nửa trước ra.

Sử dụng khay rộng

Kệ tự do đa năng có thể điều chỉnh cả hai tầng trên dưới.
Kệ rộng đa năng có thể sử dụng thích hợp với khay trứng và vật dạng ống.
Ngoài ra có thể sử dụng rộng rãi việc dựng đứng khay trứng và vật dạng ống.
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CÁCH LÀM ĐÔNG NHANH: NÚT [ĐÔNG NHANH] Ở BẢNG ĐIỀU KHIỂN BÊN TRONG NGĂN LẠNH.

Góc đông nhanh

Hộp trữ Hộc đông (trên)

Ngăn đông (trên)

Ngăn đông (dưới)

Có thể kéo ra hết

Hộc đông (dưới)
Có thể kéo ra hết

Những lúc như thế này

Các lưu ý khi làm đông

Khay làm đông
(Tấm nhôm)

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN ĐÔNG (FREEZER)

Nhấn nút [ĐÔNG NHANH]
Đèn sáng, chế độ đông nhanh hoạt 
động khoảng 150 phút. Khi kết thúc 
thì đèn tắt.

Khi muốn ngưng giữa 
chừng, hãy nhấn nút 
[ĐÔNG NHANH] một 
lần nữa.

Không đặt các loại lon và chai lọ vào ngăn đông. Khi đông, chúng có thể bị nứt, có thể làm bạn bị thương.

Không được sờ tay ướt vào đồ đựng và thực phẩm bên trong ngăn đông (đặc biệt là đồ vật bằng kim loại). Có thể 
gây bỏng lạnh.

Không đặt vật có dáng cao ở bên dưới hộp đựng.
(Thực phẩm và hộc có khi bị hư hại.)

Khi bạn muốn thưởng thức độ tươi ngon theo từng mức độ, các thực phẩm như thế nên được làm đông ở ngăn đông trên.
Ngăn đông trên dùng để trữ thực phẩm tự chế, ngăn đông dưới dùng để trữ các thực phẩm đông lạnh khác.

(Đây là hình dùng để hướng dẫn. 
Trên thực tế không kéo ra như hình.)

Chất nguyên đồ đã mua vào làm đông
Đồ ăn đã ướp gia vị, nêm nếm sẵn chờ nấu
Khi muốn ăn thực phẩm chỉ có theo mùa trong thời gian dài.

Chất thực phẩm lên khay làm đông (tấm 
nhôm) của góc đông nhanh

Chọn thực phẩm tươi mới
Tay, đồ đựng, nguyên vật liệu sạch sẽ
Phân ra thành các phần nhỏ, mỏng
Đồ đựng là đồ kim loại đáy bằng là hiệu quả tốt
Đồ bao bọc rút chân không, đậy kín
Không rã rồi làm đông lại
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tiếp theoCÁCH SỬ DỤNG NGĂN ĐÁ (MÁY LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG)

Bình cấp nước

Bộ làm đá

Hộp đựng đá

Muỗng xúc đá

CÁCH LÀM ĐÁ

<Điểm chú ý khi làm đá>

HỘP ĐỰNG ĐÁ

Dung tích khoảng 1 L
Gắn bộ lọc nước (hấp thụ mùi có trong nước máy.)

Hãy tham khảo [HỘP ĐỰNG ĐÁ]

Chỉ cần đổ nước vào bình chứa rồi đặt vào đúng vị trí, đá sẽ tự động rơi và làm đầy hộp đựng đá. 
Thay nước ở trong bình nước mỗi tuần theo hướng dẫn bên dưới.

Sau khi dùng muỗng xúc đá, đặt lại vị trí cũ ở trước 
hộp đựng đá.

Khi cho nước vào bình cấp nước theo tuần tự dưới đây thì sẽ bắt đầu làm đá.
Lấy bình nước ra:
Nâng nhẹ bình nước lên  trên và sau 
đó kéo nó ra.

Khi làm đá nên sử dụng nước máy. Trường hợp sử dụng nước khoáng (độ cứng dưới 100 mg/L), nước đã lọc thành phần muối và nước 
giếng (nước của máy lọc, nước cồn, nước ion, v.v...), vì dễ bám cặn và gây nhờn nên hãy vệ sinh kỹ. (Tham khảo trang 8~10)
Không cho vào những thứ gì khác ngoài nước. Không cho nước trái cây, trà, các loại sinh tố và nước nóng (trên 60 ºC), v.v... vì sẽ trở thành 
nguyên nhân gây hư hỏng.
Sử dụng lần đầu và khi không sử dụng trong 1 tuần vì sẽ có khi bám bụi và mùi, hãy làm đá sau khi tiến hành vệ sinh nước đã sử dụng 
trong bình cấp nước. (Tham khảo trang 9)
Sau khi lắp bộ phận làm đá đến khi có thể hoàn thành đá lần thứ nhất rất mất thời gian. (Tham khảo trang 10) (Thời gian làm đá dài khi 
tháo lắp bộ phận làm đá.)

Mở núm trên nắp bình và đổ nước 
đến vạch giới hạn rồi đóng lại:
(Nếu bạn đổ nước cao hơn vạch  giới 
hạn thì sẽ làm cho nước tràn ra khỏi 
bình).

Gắn bình nước về vị trí ban đầu:
Nếu bình nước không được gắn  đúng 
vị trí, nước sẽ không được cung cấp 
đến bộ phận làm đá, vì vậy bạn sẽ 
không có đá.

Vạchgiới hạn
mực nước.

Số lượng đá được trữ sẽ tự động được kiểm tra bởi cần kiểm soát đá. Tủ 
lạnh của bạn sẽ ngưng làm đá khi ngăn trữ đá đạt đến một mức nhất định. 
(Hộp đựng đá được thiết kế không để đầy đá).
Để ngưng làm đá ở trạng thái đá bên trong hộp đựng đá ít hơn mức qui 
định, hãy làm đá chạm vạch giới hạn.
Khi tiến hành làm đá tự động, không được cho các thứ khác ngoài nước 
vào hộp đựng đá như thực phẩm đông lạnh hay muỗng xúc đá, v.v... (Nếu 
đang để đồ vật khác không phải là nước vào hộp đựng đá thì có khi không 
thể làm đá được vì cần kiểm soát biết có vật lạ, khi thì lượng đá trở nên 
ít.)

C
ửa ngăn làm

 đá

Muỗng xúc đá

Khay làm đá

Hộp đựng đá

Cần kiểm 
soát đá
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Khi vận chuyển hay di dời tủ lạnh và khi không sử dụng trong thời gian dài (trên 1 tuần), hãy bỏ hết nước của bình cấp nước, bỏ hết đá của góc 
trữ đá, rửa nước, làm khô.

Nhấn (giữ khoảng 6 giây) nút [ĐÔNG NHANH] có ở bảng điều khiển bên trong ngăn lạnh đến khi đèn tắt:
Dẫu đang không làm đá, khay đá vẫn quay đá hay nước rơi xuống hộp đựng đá.

Khi đèn [ĐÔNG NHANH] tắt (khoảng sau 1 phút), kéo cửa ngăn đá ra:
Kéo hộp đựng đá ra, loại bỏ nước và đá.

Khi bắt đầu làm đá lại, hãy bắt đầu theo tuần tự của [CÁCH LÀM ĐÁ]. (Tham khảo trang 7)

Rửa nước các bộ phận của bình cấp nước, sau khi làm khô, đặt lại vị trí ban đầu:
Bộ lọc nước vì đang chứa hơi nước, phải làm khô đầy đủ.

Dẫu trong trường hợp không lắp bình cấp nước, chốt vặn và ống cấp nước nhất định hãy lắp (tham khảo trang 10). Khi lắp không đủ bộ, 
có khi thực phẩm của ngăn lạnh bị đông.

Các linh kiện của hệ thống cấp nước và bình cấp nước (ống nước, chốt vặn, tham khảo trang 10), đang sử dụng chất khử mùi kháng khuẩn hệ 
vô cơ kiềm chế sự phát sinh mùi và tạp khuẩn. Để thưởng thức được đá ngon nhất định hãy vệ sinh 1 lần xung quanh.
Nếu bị bám cặn và nhờn do vệ sinh không đầy đủ, trở thành nguyên nhân phát sinh mùi hôi và nấm mốc, có khi không thể làm đá. Hơn nữa, 
trở thành nguyên nhân rò rỉ nước.

Ở vị trí của bộ bình cấp nước không được bỏ vào các đồ vật khác ngoài nước (có thể bị đông đá).

tiếp theo
CÁCH SỬ DỤNG NGĂN ĐÁ (MÁY LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG)

VỆ SINH MÁY LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG

KHI KHÔNG SỬ DỤNG TRONG THỜI GIAN DÀI /KHI VẬN CHUYỂN HAY DI DỜI TỦ LẠNH

BÌNH CẤP NƯỚC

Tháo bình cấp nước
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Tháo ra rồi rửa sạch bằng miếng bọt biển mềm. (Không được dùng bàn chải, chất tẩy rửa v.v... vì có thể gây trầy xước.
Nếu có bụi bẩn cứng đầu, bạn nên dùng dung dịch tẩy an toàn để rửa sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Núm vặn

Nắp

Bộ lọc nước

Vòng đệm

Vòng đệm

Vòng đệm

Vách ngăn bình chứa

Van nước

Van nước

Bình nước

Mở Đóng

Nút bật

Tháo núm vặn ra. Hình bên trái (1)
Ấn nút bật và lấy nắp ra. Hình bên trái (2)
Tháo vòng đệm đang gắn ở phần nối của vách ngăn bình 
chứa và nắp.
Từ bộ phận gắn với bình nước của vách ngăn bình chứa 
nhấc lên, tháo vách ngăn bình chứa ra. Hình bên trái (3)
Tháo bộ lọc đang gắn ở vách ngăn bình chứa.

Khi vòng đệm và van nước dơ sẽ trở thành khí, pha 
loãng chất tẩy trung tính chuyên dụng để rửa đồ đựng 
thực phẩm rồi rửa nhẹ nhàng.
Cách lắp ráp tiến hành theo tuần tự ngược lại với cách 
tháo.
Vòng đệm và van nước vì là linh kiện quan trọng hãy cố 
gắng đừng làm mất.

Ấn nhẹ van nước từ mặt sau ở 
vách ngăn bình chứa, xoay theo 
chiều kim đồng hồ và tháo. 
(Hình bên phải)
Tháo vách ngăn bình chứa, tháo 
vòng đệm ở đáy bình chứa. Hình 
bên trái (4)
Tháo vòng đệm ở cửa rót nước 
vào. Hình bên trái (5)

CẢNH
BÁO

Khi tháo và lắp linh kiện, tiến hành khi không có trẻ em bên cạnh. Vì trẻ em có thể nuốt nhầm kinh kiện nhỏ gây 
nguy hiểm.



tiếp theoVỆ SINH MÁY LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG

KHAY LÀM ĐÁ . . . 2 PHƯƠNG PHÁP VỆ SINH

1. CÁCH VỆ SINH CẨN THẬN . . . THÁO BỘ LÀM ĐÁ, THÁO KHAY LÀM ĐÁ RA RỬA NƯỚC

2. CÁCH VỆ SINH ĐƠN GIẢN
Thực phẩm và đá trong góc trữ đá lấy ra hết toàn bộ.

CÁCH THÁO BỘ LÀM ĐÁ CÁCH THÁO KHAY LÀM ĐÁ

RỬA KHAY LÀM ĐÁ

Khay làm đá có thể rửa nước

Bộ làm đá không thể rửa nước

Nếu nước trong khay làm đá chưa đông, nước có thể tràn 
ra khỏi khay. Vì vậy, bạn phải lấy tất cả đá và thực phẩm 
v.v... ra khỏi hộc trữ đá.

Xoay nút chặn như trong hình minh họa dưới đây để mở 
khóa và kéo bộ phận làm đá về phía bạn. Cố gắng giữ cho 
bộ phận làm đá ở mức cân bằng.

Đẩy bộ làm đá vào vị trí rồi xoay nút chặn như hình minh họa 
bên dưới để khóa lại.

Bộ phận làm đá tự động xoay khay đá để đá rớt ra. Nếu khay 
đá xoắn khi bộ phận làm đá được kéo ra, hãy trả bộ phận làm 
đá về vị trí ban đầu, đóng cửa ngăn làm đá và chờ đến khi 
khay làm đá cân bằng lại (khoảng 1 phút) trước khi gỡ bộ 
phận làm đá ra một lần nữa.

Nút chặn sẽ không xoay được trừ khi bộ phận làm đá được 
gắn chắc chắn vào vị trí.
Khi gắn bộ phận làm đá vào bạn nên chắc chắn rằng khay 
làm đá không có gì cả.

Cho nước mới vào bình cấp nước, gắn vào vị trí ban đầu của ngăn lạnh.

Nếu bạn quên gắn khay làm đá 
hoặc nếu khay làm đá bị xoắn 
hay bị gắn ngược thì bộ phận 
làm đá không thể làm đá.
Vì vậy, bạn nên thường xuyên 
kiểm tra khay làm đá có được 
gắn đúng hay không.

Loại bỏ nước hoặc đá trong khay đá.

Xoay khay làm đá lộn ngược xuống.

Vừa nhấn mấu vừa cầm hai bên đầu của khay làm đá (1), 
tháo khay làm đá ra (2).

Làm theo thứ tự ngược lại với hướng dẫn tháo ra, kéo đòn bẩy 
theo hướng mũi tên, gắn khay làm đá vào chốt, đẩy khay làm 
đá vào và gắn đòn bẩy vào vị trí ban đầu.

Trường hợp quên gắn khay làm đá, gắn ngược hoặc gắn 
khay làm đá không xoay được, vì không thể làm đá nên hãy 
xác nhận việc gắn thật chính xác.

Không nên dùng bàn chải, bột tẩy, 
dung môi hóa học v.v. để làm sạch 
khay đá. Chúng sẽ gây trầy xước và 
biến dạng.

Nếu bị trầy sẽ trở thành nguyên 
nhân đá bám chặt vào khay làm đá.

Nếu bộ phận làm đá bị ướt bạn nên lau 
khô bằng vải khô.

Bộ phận làm đá sẽ không làm đá 
nếu bị nước vào các bộ phận điện.

Khay bị xoắn

Nút chặn

<Gắn khay làm đá>

<Gắn bộ phận làm đá>

Mấu

Bộ phận làm đá Nút chặn

Khay làm đáĐòn bẫy Chốt
Bộ phận làm đá

Nhấn (giữ khoảng 6 giây) nút [ĐÔNG NHANH] có ở bảng điều khiển bên trong ngăn lạnh đến 
khi đèn tắt.
Dẫu đang không làm đá, khay đá vẫn hoạt động, hơn nữa đá rớt xuống hộp đựng đá, sẽ cấp nước 
vào khay làm đá từ bình cấp nước.

Khi đèn [ĐÔNG NHANH] tắt (khoảng sau 1 phút), nhấn nút [ĐÔNG NHANH] lại lần nữa.
Không được mở cửa ngăn đá cho đến khi đèn tắt.

Lặp lại mục số (3) 2~3 lần.

Mở cửa ngăn đá, kéo hộp đựng đá ra, loại bỏ hết nước và đá.
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VỆ SINH MÁY LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG

BỘ LỌC NƯỚC

ỐNG NƯỚC, PIT-TÔNG

Khi làm đá nên sử dụng nước máy. Trường hợp sử dụng nước khoáng (độ cứng dưới 100 mg/L), nước đã lọc 
thành phần muối và nước giếng (nước của máy lọc, nước cồn, nước ion, v.v...), vì dễ bám cặn và gây nhờn 
nên hãy vệ sinh kỹ.
Bột ma sát, bột xà phòng, chất tẩy, nước rửa chén, benzene, thiner, cồn, dầu, axít, nước nóng v.v... Vì đồ thủy 
tinh dễ vỡ không nên sử dụng.
Sau khi lắp bộ phận làm đá đến khi có thể cho ra đá lần đầu mất một khoảng thời gian. Hơn nữa, trường hợp 
làm đá gấp sau khi vệ sinh thì nhấn nút [ĐÔNG NHANH], khoảng 2 tiếng đồng hồ có thể làm ra đá.

CẢNH
BÁO

Thời gian làm đá có thể kéo dài hơn trong các trường hợp sau đây
Khi tủ lạnh của bạn được lắp đặt lần đầu tiên, nước không được cung cấp  đến bộ phận làm đá tự động cho 
đến khi nhiệt độ bên trong tủ lạnh đạt đến nhiệt độ cài đặt. Điều này có thể mất từ 5 tiếng đồng hồ đến 6 
tiếng đồng hồ, hoặc trong điều kiện nóng có thể mất hơn 24 tiếng đồng hồ.
Khi có nhiều thực phẩm đặt trong tủ lạnh hoặc khi đóng mở cửa tủ lạnh quá nhiều lần.
Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp vào mùa đông và nóng lên vào mùa hè.
Khi điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh ở vị trí MIN và khi ở chế độ tiết kiệm năng lượng. 
(Tham khảo trang 3, 4)

Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, nước trong bình có thể bị đóng đá. (Tham khảo trang 11)

Nhắc nhở

Thông báo

Bộ lọc nướcVách ngăn
bình chứa

Bình chứa nước

Bộ lọc nước làm sạch nước. Không sử dụng xà bông và 
chất tẩy. Không dùng dụng cụ làm rách bộ lọc, không rửa 
núm vặn.
Bộ lọc nước tháo lắp vách ngăn bình nước như hình bên 
trái.

THAY BỘ LỌC NƯỚC
Khoảng 3 năm thì cần thay. Khi đá trở nên có 
mùi thì nên thay sớm.
Khi bộ lọc bị rách, không sử dụng mà nên  
thay. Hãy liên hệ cửa hàng hay đại lý.

Rửa sạch ống nước và pit-tông bằng nước. Tháo bình nước, ống nước và pit-tông 
ở dưới bình.

Linh kiện cấp nước (ống nước . pit-tông) đang sử dụng chất khử mùi kháng khuẩn hệ 
vô cơ kiềm chế sự phát sinh mùi và tạp khuẩn. Để thưởng thức được đá ngon nhất định 
hãy vệ sinh 1 lần xung quanh.
Nếu bị bám cặn và nhờn do vệ sinh không đầy đủ, trở thành nguyên nhân phát sinh mùi 
hôi và nấm mốc, có khi không thể làm đá. Hơn nữa, trở thành nguyên nhân rò rỉ nước.

Khi tháo rời và sử dụng bình 
nước, bạn cần nhớ gắn pit-tông 
vào ống nước và gắn lại vị trí ban 
đầu. Nếu gắn không đúng vị trí, 
thực phẩm lưu trữ trong tủ lạnh có 
thể bị đóng đá.

Khi gắn ống cấp nước, cài núm 
vặn ống nước vào rãnh bình nước 
phía dưới.

Phần bên dưới 
của bình nước

Ống nước

Núm ống nước

Rãnh

Pit-tông

Khi tháo và lắp linh kiện, tiến hành khi không có trẻ em bên cạnh. Vì trẻ em có thể nuốt nhầm kinh kiện nhỏ gây 
nguy hiểm.



TÌNH TRẠNG

HÃY XÁC NHẬN MỘT LẦN NỮA

ĐIỀU TRA LÝ DO    XỬ LÝ

Không làm đá được

NHỮNG     LÚC    NHƯ     THẾ     NÀYNHỮNG     LÚC    NHƯ     THẾ     NÀY

Đá có mùi hôi

Nước bị rò rỉ từ bình 
nước

Đá có hình tròn

Đá bị đục không trong

Bạn có trữ đá trong thời gian dài không?

Viên đá có mỏm nhọn Viên đá có mỏm nhọn không?

Đảm bảo cửa đã được đóng kín, không nên 
mở cửa lâu hay đóng mở cửa nhiều lần.
Làm phẳng bề mặt đá và lấy vật lạ ra.

Đẩy bình nước chắc chắn cho đến khi nó 
vào đúng vị trí.

Thay nước mới vào bình.
Rửa sạch bình nước.
Tham khảo phần làm sạch bộ phận làm đá 
tự động.
Mùi hôi từ các loại thực phẩm khác có thể 
lan mùi sang đá.

Nước trong bình là nước cũ phải không?
Bình nước, bộ lọc nước có bị dơ không?
Bạn có để nước có mùi hay các loại thức uống 
nào không?
Có tháo bộ lọc mà vẫn đang làm đá không?
Đá có bị tồn trữ quá lâu trong hộp đựng đá?

Đảm bảo cửa đã được đóng kín, không nên 
mở cửa lâu hay đóng mở cửa nhiều lần.
Kiểm tra lại điện nguồn.

Bạn nên chọn vị trí có nền phẳng và chắc 
để đặt máy. Nếu tủ lạnh của bạn không cân 
bằng thì đá sẽ dính lại với nhau hoặc có 
kích thước khác nhau.

Nếu bạn trữ đá trong thời gian dài đá sẽ trở nên 
tròn, nhỏ hơn hay dính lại với nhau.

Đá có mỏm nhọn là do bạn đổ nước tràn lên 
mặt khay làm đá.

Nếu bạn dùng nước chứa khoáng chất để 
làm đá thì đá có thể chứa các hạt nguyên tử 
lơ lửng màu trắng. Điều này không nguy 
hại cho sức khỏe của bạn.

Bạn hãy gắn lại bình nước, bình chứa và 
van nước cho chắc chắn.
Cho nước vào đến vạch giới hạn.

Trong bình có nước không?
Bình nước đã được đẩy vào hoàn toàn và gắn đúng 
vị trí không?
Nước trong bình có bị đông đá không?

Bình nước có đang được lắp ráp đúng chưa?

Bộ phận làm đá được gắn đúng chưa?

Cửa có đóng vào mở ra thường xuyên, hay mở suốt 
không?
Có đá gồ ghề ở trong hộc trữ đá hay có cái gì khác 
trộn lẫn trong đá không?
Bình nước có được đẩy vào hoàn toàn và đúng vị trí 
chưa?

Lượng đá được 
làm ít, viên đá nhỏ

Đá đang tan hoặc 
đã tan chảy

Đá bị dính lại với 
nhau

Đổ nước đầy bình.
Gắn lại bình nước vào hết và đúng vị trí.

Lấy bình nước ra, gỡ đá ra. Điều chỉnh 
nhiệt độ ngăn lạnh về vị trí MIN.
Khóa cần gạt của bình nước hoàn toàn. 
Gắn vòng đệm vào hết. Gắn van nước.
Đẩy bộ phận làm đá cho đến khi nút chặn 
được khóa lại. Ngoài ra, vặn đòn bẩy cho 
đến khi có tiếng kêu phát ra.

Bạn có mở cửa thường xuyên hay mở cửa trong thời 
gian dài không?
Phích cắm có bị xúc ra hay bị cúp điện không?

Tủ lạnh của bạn có bị nghiêng về một bên không?

Bạn có dùng nước khoáng v.v... để làm đá không?

Nước có rò từ đáy của bình không?

Có cho nước vào vượt quá vạch giới hạn không?

Có tiếng ồn lạ Nếu hộp trữ đá không có nhiều đá thì khi đá 
rơi sẽ có âm thanh rơi to hơn.

Là tiếng ồn khi đá rơi xuống hộp trữ đá?

Mỏm nhọn 
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CÁCH THÁO RỜI LINH KIỆN VÀ VỆ SINH

KHAY XẾP

KIỂM TRA AN TOÀN SAU KHI VỆ SINH

CẢNH
BÁO

CHÚ Ý

PHƯƠNG PHÁP VỆ SINH

CÁC ĐIỂM CHÍNH VỀ VỆ SINH

Bộ phận bên trong

Bộ phận bảng điều khiển

<Gắn khay xếp>

Khay trước

Khay sau

Gờ của khay sau

Gờ của
khay trước

Mõm nhọn

Rãnh

Không xối nước trực tiếp vào tủ lạnh sẽ là nguyên nhân gây rỉ sét, rò rỉ điện và hư hỏng.

Khi vệ sinh, hãy rút phích cắm dây điện nguồn. Hơn nữa, không dùng tay ướt rút phích cắm, tránh nguy cơ bị diện 
giật gây chấn thương.

Không cho tay vào bên dưới tủ lạnh. Làm như vậy bạn có thể bị thương bởi các mép sắc kim loại v.v...

Vết bẩn nhẹ thì lau sơ qua.
Vết bẩn khó phai

Dùng vải thấm chất tẩy trung tính đã
pha loãng chuyên dụng rửa đồ đựng
thực phẩm để lau. (Nếu sử dụng dung
dịch đậm đặc đồ nhựa có thể bị nứt. Cách pha chất tẩy hãy 
làm theo tài liệu hướng dẫn của nó.

Sau khi sử dụng chất tẩy trung tính chuyên dụng để rửa đồ 
đựng thực phẩm, nhất định phải dùng vải thấm nước lau 
sạch chất tẩy đi.
Lau sơ qua rồi lau sạch hơi nước.

Bạn nên vệ sinh tủ lạnh sạch sẽ mỗi tháng 
một lần.
Lấy tất cả thực phẩm trong tủ lạnh ra.

Tháo gỡ các khay, kệ để có thể rửa sạch.
Lắp đặt theo thứ tự ngược lại với khi tháo ra.

Vừa nhấc phía trước kệ lên 
một chút vừa đẩy vào trong, để 
chồng lên nguyên như vậy 
tháo ra.

Đặt gờ phía trái phải của 
khay trước vào bên trong gờ 
của khay sau, đẩy khay phía 
trước sát vào bên trong.

Ở trạng thái chồng lên nhau, 
đặt mõm nhọn phía trái phải 
của khay sau nằm ngang rồi 
cho vào rãnh.

Kéo khay trước đến khi 
chạm vào mõm nhọn phía 
trước.

Đã cắm phích cắm dây điện nguồn vào ổ cắm chắc chắn 
chưa?
Dây điện nguồn có bị nứt hay trầy xước không?
Dây điện nguồn có bị nóng bất thường không?
・・・ Khi dây điện nguồn hay phích cắm bị trầy xước, bám 
bụi, có thể gây điện giật hay hỏa hoạn.
Giả sử, nếu có vấn đề gì bất thường hãy rút dây điện 
nguồn rồi liên hệ với trạm bảo hành.

Lau vết bẩn ở phía trên, hai bên và phía dưới bằng vải ướt. Các 
loại dầu thực vật, bơ, mỡ, v.v... bám trên linh kiện nhựa nhất định 
phải lau sạch. Nếu để chúng bám nguyên như vậy thì sẽ gây nứt.

Lau bằng vải mềm. Không xối nước sẽ gây hư hỏng. Sau khi vệ 
sinh, hãy xác nhận lại nhiệt độ mặc định có thay đổi gì không.

Đệm cửa
Khi mồ hôi của thực phẩm và nước trái cây bám vào đệm cửa, bị 
rích, dễ hư hỏng. Đặc biệt là đệm cửa phía bên dưới hay dơ 
nhiều, hãy vệ sinh thật kỹ.

Hộc các loại

Bồ hóng
và bụi

Lau vết bẩn hay thỉnh thoảng lấy hết ra rửa nước. (Đặc biệt là vết 
bẩn của hộc đựng rau quả, dễ phát sinh mùi hôi và nấm mốc.)

Mặt sau tủ lạnh/ Sàn nhà/ Tường (1 năm 1 lần)
Xoay chân điều chỉnh được lên khỏi sàn nhà, trường hợp sàn nhà 
dễ trầy xước hãy lót một miếng bảo vệ, kéo tủ lạnh một cách nhẹ 
nhàng yên tĩnh về phía trước. Vệ sinh bụi, bò hóng và các vết bẩn 
của mặt sau, sàn nhà và tường bằng máy hút bụi chẳng hạn.

Do không khí tuần hoàn tự do, 
mặt sau của sàn nhà và tường 
rất dễ bị bám bụi và ố đen. Nhắc nhở

Khi làm đá nên sử dụng nước máy. 
Trường hợp sử dụng nước khoáng 
(độ cứng dưới 100 mg/L), nước đã 
lọc thành phần muối và nước giếng

(nước của máy lọc, nước cồn, nước ion, v.v...), vì dễ bám cặn và gây 
nhờn nên hãy vệ sinh kỹ.
Bột mài, bột xà phòng, chất tẩy, cồn, nước rửa chén, benzene, 
thiner, dầu, axít, nước nóng v.v... Vì đồ thủy tinh dễ vỡ không nên 
sử dụng. Khi sử dụng bộ lọc bụi hóa học, không được cọ rửa mạnh, 
hãy làm theo hướng dẫn về bộ lọc bụi hóa học.
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TRỮ THỰC PHẨM ĐÚNG CÁCH SẼ TIẾT KIỆM ĐIỆN

RỬA SẠCH, LAU KHÔ
Rau củ quả và đồ đựng sau 
khi rửa sạch nên lau cho ráo 
nước. Các vết bẩn của các 
loại bao bì đóng gói hay 
chai lọ cũng nên lau sạch rồi 
mới cho vào tủ lạnh.

KHÔNG ĐẶT SÁT LỖ THỔI KHÍ
Đặt thực phẩm cách xa bức 
tường bên trong, khí lạnh sẽ 
tuần hoàn dễ.

ĐÓNG MỞ CỬA NHANH CHÓNG
Để tiết kiệm điện, việc cất 
lấy thực phẩm phải lẹ làng, 
nhanh tay.

KHÔNG ĐỂ ĐỒ VẬT BỊ KẸP VÀO CỬA
(BAO NYLON VÀ MÀNG BỌC THỨC ĂN)
Tuy chỉ hở ít nhưng sẽ là 
nguyên nhân làm cho khí 
lạnh thoát ra ngoài.

KHÔNG ĐỂ LẠNH QUÁ

ĐỒ KHÔNG CẦN THIẾT LÀM LẠNH THÌ KHÔNG CHO VÀO

Ví dụ các thực phẩm không làm đông Ví dụ các thực phẩm không làm lạnh Dẫu không bảo quản thực phẩm vẫn ngon

Không để vị trí [MAX] quá 
lâu, cần điều chỉnh vị trí 
nhiệt độ.

SAU KHI LÀM NGUỘI
Nếu sau khi làm nguội đến 
bằng nhiệt độ phòng thì hãy 
cho vào, không tăng nhiệt 
độ bên trong tủ lạnh sẽ tiết 
kiệm điện.

TẠO KHOẢNG CÁCH
Nếu để chật quá, khí lạnh 
tuần hoàn không tốt, thực 
phẩm khó lạnh.

CHIA TỪNG PHẦN NHỎ
Nếu chia nhỏ thành từng 
phần rồi cho vào, tiện lợi 
khi sử dụng, có thể lấy ra 
nhanh chóng.

Trứng sống, trứng luộc: Trứng sống thì vỏ 
nứt, trứng luộc thì tự bản thân trở nên 
cứng lại.
Các loại rau, khoai tây, thực phẩm sữa, sốt 
mayone, rau quả, v.v...

Các loại trái cây nhiệt độ thấp như: Chuối, 
dưa tây, thơm, lê, đu đủ, v.v..., trở nên khó 
chín và biến chất. Hơn nữa, việc làm lạnh 
trước khi ăn, không thay đổi gì.

Các loại khoai tây . Củ hành . Củ tỏi v.v...

13
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SỬ DỤNG NGĂN TRỮ LẠNH

SỬ DỤNG NGĂN RAU

BẢO QUẢN TỐT TỪNG MÓN MỘT

GỢI Ý THỰC PHẨM BẢO QUẢN

XÀ LÁCH
Phần cuống dễ chuyển sang màu. Nếu 
cho bột mì vào phần lõi thì tránh bị 
biến màu.

RAU CỦ CÓ DÁNG DÀI
Cắt hộp đựng sữa ra rồi 
chất các loại rau củ có 
dáng dài vào.

TIỆN LỢI DỄ NHỚ, PHÂN LƯỢNG RAU CỦ
Đối với người lớn thì lượng rau củ cần có trong 1 ngày là 
khoảng 400g.

Cà chua 1 quả ................. khoảng 150g
Cải lá trắng 1 lá .............. khoảng 100g
Khoai tây 1 củ................. khoảng 150g
Bắp cải ............................ .khoảng 90g
Cà rốt 1 củ....................... khoảng 130g
Cà tím 1 quả.................... khoảng 80g
Ớt đà lạt 1 quả................. khoảng 40g
Các loại rau đã thái nhỏ
Hốt đầy bằng 2 tay.......... khoảng 100g
Rau dền 1 cây.................. .khoảng 30g

BẮP CẢI
Vì bắt đầu hư từ lõi cứng, nên cắt bỏ lõi 
rồi dùng khăn giấy thấm nước nhét kín 
lại. Khi sử dụng, vì vừa khó bị hư, lá 
cũng dễ gỡ rất tiện lợi.

CẢI THẢO
Vẫy nước nhẹ lên ở mức độ vừa phải 
không ướt sũng, gói giấy báo lại rồi 
bảo quản sẽ giữ được độ tươi lâu.

CÁC CHẾ PHẨM TỪ SỮA, CÁC LOẠI 
BÁNH KẸO:
Sữa chua, phô mai, rau câu, bánh plan.

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN TẠI NHÀ, 
THỰC PHẨM THIÊN NHIÊN:
Nước sốt, mứt, dưa chua, mì tươi. 

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG:
Hải sản, thịt.

CÁC LOẠI RAU, ĐỒ TRÁNG MIỆNG:
Salad, gia vị.

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN: 
Thịt giăm bông, xúc xích, thịt xông khói.

Trước tiên cho salad và hải sản 
cho vào ngăn lạnh để bảo quản, 
tôm, nghêu sò vẫn giữ nguyên 
nước thì tươi lâu. Mùi vị này rất 
hấp dẫn, cảm giác như không có 
hương vị nào sánh bằng.

THƯỞNG THỨC MÓN SALAD 
MÁT LẠNH

H
Ư

Ớ
NG

 DẪN
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KHI DI DỜI HAY VẬN CHUYỂN TỦ LẠNH.
NHẤT ĐỊNH HÃY RÚT PHÍCH CẮM DÂY ĐIỆN NGUỒN.

Nóc ngăn đông (trên)
Lỗ thổi khí lạnh bên trong

Núm điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông (trên)

MIN

Gạt núm lên

MIN

TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN

KHI THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ NGĂN ĐÔNG (TRÊN)

KHI RÚT VÀ CẮM LẠI PHÍCH CẮM

KHI MẤT ĐIỆN

ĐÈN TRONG TỦ

NGỪNG CHUÔNG BÁO ĐỘNG CỬA

KHI KHÔNG SỬ DỤNG TRONG THỜI GIAN DÀI

Hơn5phút

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NHƯ THẾ NÀY

Trước khi dời hay vận chuyển tủ lạnh

Cách di dời hay vận chuyển

Dời tất cả các thực phẩm trong tủ theo hướng dẫn ở trang 9 
[KHI KHÔNG SỬ DỤNG TỦ LẠNH TRONG THỜI GIAN 
DÀI/ KHI DI DỜI HAY VẬN CHUYỂN TỦ LẠNH] rồi bỏ đá 
và nước của bộ phận làm đá tự động.

Tháo từng hộc cửa ngăn rau.

Vừa nhấn cữ chặn theo 
hướng mũi tên vừa kéo 
nhẹ nhàng khay thoát 
nước, sau đó đổ bỏ nước 
trong khay thoát nước đi  
(nước xả tuyết).

Gắn khay thoát nước lại vị 
trí ban đầu.

Sử dụng bánh xe để di chuyển tủ về phía trước và phía sau. 
(Sàn nhà dễ bị trầy xước thì bạn không  nên dùng bánh xe).

Khi vận chuyển tủ lạnh, 
không được đặt tủ lạnh nằm 
ngang vì có thể gây hư hỏng 
tủ lạnh. 

Tủ lạnh này dùng chung (đơn vị 
tần số) 50/ 60 Hz.

Lấy hộc ngăn đông (trên) ra, tháo cửa.

Trượt núm điều chỉnh nhiệt độ của lỗ thổi khí lạnh ở phía trong 
của ngăn đông (trên) lên xuống.

Mặc định tiêu chuẩn
(khoảng -18 ºC ~ -20ºC)

Mặc định MIN
(khoảng -15 ºC ~ -17ºC)

Khi vận chuyển tủ lạnh, phải khiêng phần đáy tủ và phía sau 
nắp tủ. Nếu không tủ lạnh có thể trượt khỏi tay bạn và làm bạn 
bị thương.

Để tủ lạnh ít nhất 5 phút mới cắm 
phích cắm lại. Nếu bạn cắm phích 
cắm ngay thì sẽ gây tác động mạnh 
cho máy nén và có thể làm hư hại 
máy nén. 

Cố gắng đóng mở cửa càng ít càng tốt tránh nhiệt độ tăng lên 
và không nên bỏ thực phẩm mới vào trong tủ lạnh.
Sau khi phục hồi, chuông báo động cửa ở trạng thái bị thoát 
ra. Trường hợp muốn quay lại trạng thái trước khi mất điện, 
hãy cài đặt lại 1 lần nữa.

Bỏ thực phẩm ra, rút dây điện nguồn và làm vệ sinh bên trong 
tủ lạnh.
Mở cửa tủ lạnh từ 2 đến 3 ngày cho tủ khô hoàn toàn bên trong.

Đèn bên trong sẽ tự động tắt khi cửa bên tủ lạnh mở quá 5 
phút.
Để thay thế đèn bên trong, xin vui lòng liên hệ đến trạm bảo 
hành gần nhất.

Nhấn và giữ nút [NGĂN LẠNH] và nút [ĐÔNG NHANH] ở 
bảng điều khiển bên trong ngăn lạnh 6 giây đến khi có âm 
thanh bíp kêu lên.

Nếu âm thanh bíp đã kêu lên thì hoàn tất.

Trường hợp không kêu, hãy làm lại từ bước 1.
Khi muốn làm kêu chuông báo động cửa lại thì lặp lại thao 
tác tuần tự từ bước 1. Nếu chuông báo động kêu 3 lần thì 
hoàn tất.
Khi rút và cắm lại phích cắm dây điện nguồn, chuông báo 
động cửa sẽ kêu.

K
IỂM

 TRA . BẢO
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ÀNH
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XẢ TUYẾT TỰ ĐỘNG

Chủng loại Tủ đông lạnh

Rộng 600 mm x Sâu 698 mm x Cao 1840 mm

95 W

220-240 V, 50/60 Hz

135 W

76 Kg

Dung tích tổng: 435 L/ 377 L
Ngăn lạnh: 228 L/ 221 L
Ngăn đông: 138 L/ 111 L
Ngăn rau: 69 L/ 45 L

Kiểu máy

Dung tích (Gross/Net)

Điện áp định mức . Tần số

Chức năng của ngăn đông

Khối lượng

Để cải thiện sản phẩm, có khi thông số sẽ thay đổi. Hãy xác nhận.

Kích thước ngoài
(bao gồm tay cầm)

Điện năng tiêu thụ định
mức của điện động cơ

Điện năng tiêu thụ
định mức của điện nhiệt

THÔNG SỐ

Đối với không gian chất thực phẩm của ngăn đông với kiểu cửa xoay, 
hãy chú ý đến sự tuần hoàn của khí lạnh và sử dụng mục đích khoảng 
65% dung tích định mức. Nếu không nó là nguyên nhân lạnh yếu và 
tiêu tốn điện năng tiêu thụ.

KHÔNG CẦN THỰC HIỆN THAO TÁC XẢ TUYẾT.
Nước do xã tuyết sẽ chảy vào khay thoát nước và bốc hơi.
Khi xả tuyết không cần lấy thực phẩm ra.

Sản phẩm này không chứa các chất hóa học [Ghi chú 1] ngoài quy định [Ghi chú 2].

<Ghi chú 1> Gồm 6 chất hóa học như [Chì (Pb)], [Thủy ngân (Hg)], [Cadmium (Cd)], [Chromium (Cr6)], [Polybrominated 
(PBBs)] và [Polybrominated diphenyl (PBDEs)].

<Ghi chú 2> Tỉ lệ hàm lượng chất hóa học của đối tượng phải ở mức dưới giá trị tiêu chuẩn. Hơn nữa, các hạng mục khác 
không phải là đối tượng.

N
găn lạnh

N
găn

làm
 đá

N
găn

đông
Ngăn

rau quả

Khay điều chỉnh độ cao

Khay xếp

Hộc ngăn trữ lạnh

Hộp đựng đồ vật nhỏ

Bình nước

Ống nước

Pit-tông

Kệ đa năng (lớn)

Kệ đa năng (nhỏ)

Kệ rộng đa năng

Khay trứng và đồ vật dạng ống

Kệ đựng chai lọ nhỏ

Kệ đựng chai và bình nước chấm

Hộp đựng đá

Bộ phận làm đá

Muỗng xúc đá

Ngăn đông (trên)

Khay đông (dưới)

Ngăn đông (dưới)

Hộc kéo

Ngăn rau quả

Ngăn kéo

Khay thoát nước

Chân điều chỉnh được

K
IỂM

 TRA . BẢO
 H

ÀNH

LINH KIỆN RỜI
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TRƯỚC KHI YÊU CẦU SỬA CHỮA, HÃY XÁC NHẬN 1 LẦN NỮA.

CÁC VẤN ĐỀ SAU ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ HƯ HỎNG

KHI NGHI NGỜ CÓ HƯ HỎNG?

K
IỂM

 TRA . BẢO
 H

ÀNH

TÌNH TRẠNG

TÌNH TRẠNG

ÂM THANH SAU ĐÂY KHÔNG CÓ GÌ BẤT THƯỜNG (ÂM THANH LỚN . CÓ ÂM THANH THAY ĐỔI MÔI CHẤT)

TỪ MẶT LƯNG VÀ BÊN TRONG TỦ LẠNH

TỪ PHÍA DƯỚI

TỪ MẶT HÔNG VÀ BÊN TRONG TỦ LẠNH

XÁC NHẬN CÁC ÂM THANH KHÁC VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

XÁC NHẬN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

LÝ DO

ĐIỀU TRA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

Tủ không lạnh

Tủ lạnh yếu

Tủ lạnh có mùi hôi

Phích cắm có bị lỏng không?
Cầu chì hay công tắc điện có ngắt không?
Điện có bị cúp không?

Cắm lại cho chắc chắn.
Mở cửa và kiểm tra xem đèn có sáng không.

Thông gió luồng khí lạnh.
Bạn nên bao gói hoặc đựng trong hộp.

Vặn núm điều chỉnh về vị trí MID hoặc MIN.
Vặn núm điều chỉnh về vị trí MID hoặc MIN.
Dời thực phẩm ra phía trước.

Vặn núm điều chỉnh về vị trí MID hoặc MAX.
Làm nguội thức ăn nóng trước khi bỏ vào tủ

Đóng cửa thật chặt.

Tránh đặt tủ gần chỗ nóng và ánh sáng mặt trời 
trực tiếp.
Thay đổi vị trí đặt tủ tạo không gian xung 
quanh tủ để thông thoáng.

Sự tuần hoàn của khí lạnh bị ngăn cản?
Thực phẩm có mùi nặng không bọc lại đặt trong 
tủ lạnh?

Không phải hư hỏng trên phương diện         
          chế tạo.

Vết dòng chảy của vật 
liệu nhựa gặp nhau khi 
thành hình linh kiện.

Lỗ cần thiết 
khi bơm chất 
cách nhiệt.

Núm điều chỉnh nhiệt độ đặt tại vị trí MIN không?
Trên các kệ chứa quá nhiều thực phẩm hoặc bỏ 
thực phẩm nóng vào tủ không?
Cửa tủ có mở liên tục không hay có  thực phẩm 
kẹt vào cửa gây khe hở?
Tủ lạnh của bạn có đặt gần bếp, ánh sáng mặt trời 
trực tiếp hoặc nguồn nhiệt khác?
Thông thoáng khí chung quanh tủ có tốt không?

Thực phẩm trong ngăn 
lạnh, ngăn trữ lạnh hoặc 
ngăn rau quả bị đóng đá

Núm điều chỉnh nhiệt độ đặt tại vị trí MAX?
Nhiệt độ bên ngoài nhỏ hơn 5ºC?
Có để thực phẩm dễ đông ở nơi tiếp xúc trực tiếp với 
khí lạnh, sát lỗ thổi gió không?

Đọng nước bên ngoài cửa hoặc trên 
đệm cửa của tủ lạnh

Có đường lằn trên linh kiện nhựa và có 
lỗ ở panel cửa

Điều này có thể xảy ra khi độ ẩm cao hay vào mùa mưa, nó giống việc nước đọng 
xung quanh ly nước lạnh.
Lau sạch nước đọng bằng vải khô là được.

Mặt trước và hai bên tủ lạnh nóng Khi nhiệt độ cao hoặc khi tủ lạnh bắt đầu hoạt 
động, chúng ta sẽ cảm thấy nóng. Những ống dẫn 
nhiệt này ngăn cản sự đọng sương trên thân tủ.
Điều này không ảnh hưởng gì đến nhiệt độ các 
ngăn tủ.

* Đó là âm thanh của các linh kiện nhựa trong tủ lạnh khi co 
giãn.

* Tiếng kêu do âm thanh của nước đá khi xoay khay làm đá. 
* Khi đá rơi xuống hộp đựng đá gây tiếng kêu.
* Tiếng kêu trở lên lớn hơn và kéo dài một lúc khi máy nén 

bắt đầu hoạt động trở lại và kéo dài một lúc.

Sàn nhà có bị yếu hay cong không?
Lắp đặt không cân bằng, bị lắc không?
Có bị chạm tường không?
Có vật gì rớt xung quanh tủ lạnh không?

Điều tra những vấn đề như trên mà vẫn chưa cải thiện được tình hình, hãy liên hệ các trạm bảo hành.

Lót 1 tấm bảng bền chắc bên dưới tủ lạnh.
Tham khảo trang 1 để điều chỉnh chân.
Đặt tủ lạnh cách xa tường.
Lấy ra.

Âm thanh leng keng, răng rắc, kọt kẹt, v.v...
Âm thanh róc rách, tiếng sôi ùn ục v.v...

Âm thanh ùn ùn

Dàn nóng 

Âm thanh của dòng chảy là âm thanh gây ra do môi chất 
làm lạnh, âm thanh này cũng còn có thể nghe thấy khi tủ 
lạnh vừa ngừng.

Âm thanh hoạt động của máy nén.
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TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, ĐỌC KỸ [CHÚ Ý AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT] NÀY VÀ SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

SAU KHI ĐÃ ĐỌC XONG, HÃY CẤT TÀI LIỆU Ở NƠI DỄ NHÌN THẤY ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG BẤT CỨ LÚC NÀO.

CẢNH
BÁO

CẢNH BÁO

CẢNH BÁO

Cấm Cấm

Làm
sạch bụi

Cấm

Cấm

Phải làm Chỉ 220 V

Phải làm

Phải làm

Phải làm

Phải làm

Cấm

Tạo không
gian hở

Tạo thông
thoáng khí

MÔI CHẤT LẠNH KIỂM TRA DÂY ĐIỆN NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM

CHÚ Ý

CHÚ Ý AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT NHẤT ĐỊNH HÃY TUÂN THỦ

ĐỒ KHÔNG THỂ BẢO QUẢN KHI SỬA CHỮA, HỦY BỎ TỦ

Hạng mục chú ý để phòng chống trước khi xảy ra tổn thất về tài 
sản và nguy hại đến bạn và người khác, hãy sử dụng tủ lạnh một 
cách an toàn. Nếu sử dụng nhầm thì xảy ra nguy hiểm. Các biểu 
thị mức độ nguy hiểm đó bởi các [CHÚ Ý] và [CẢNH BÁO]. Vì 
là nội dụng quan trong liên quan đến an toàn nên nhất định phải 
tuân thủ.

Là những vấn đề có khả năng gây trọng 
thương hơn nữa là chết người.

Ý nghĩa của biểu thị như bảng dưới đây.

Nối đất
Gắn cầu dao điện.

Không được tháo rờiLà những vấn đề có khả năng gây tổn thất 
về vật chất và nguy hại đến con người.

Nếu điện áp lớn hơn 
220 V có thể gây hỏa 
hoạn hay điện giật.

Không cắm nhiều phích 
cắm vào cùng một ổ 
cắm khi đang sử dụng 
tủ lạnh vì có thể gây ra 
cháy nổ.

Không được phá hủy hệ thống 
lạnh (ống lạnh) của tủ lạnh.
Môi chất lạnh dễ cháy trong tủ 
lạnh sẽ bắt lửa và phát nổ.

Chọn vị trí thông thoáng khí để 
đặt tủ lạnh.
Nếu có sự rò rỉ ga lạnh, ga lạnh 
sẽ tích tụ lại gây cháy nổ.

Không dùng dụng cụ điện 
trong tủ lạnh. 
Nếu xì ga, nẹt lửa từ các dụng cụ 
điện gây bắt lửa và cháy nổ.

Nếu bạn làm hỏng hệ thống 
lạnh (các ống) hoặc bạn nhận 
thấy có rò rỉ ga, không nên sờ 
vào tủ lạnh, dập tắt các nguồn 
lửa và mở cửa sổ ngay để thông 
thoáng khí.
Cắm điện hay rút điện khỏi ổ 
cắm lúc này có thể gây nẹt lửa, 
cháy, nổ.

Khi có rò rỉ ga, không nên sờ 
vào tủ lạnh hay ổ cắm, mở cửa 
sổ ngay để thông thoáng khí.
Cắm điện hay rút 
điện khỏi ổ cắm 
lúc này có thể gây 
nẹt lửa, cháy, nổ.

Không đè bẹp dây điện nguồn 
khi tủ đang hoạt động.
Dây điện nguồn bị hư hại sẽ gây 
quá nhiệt và cháy.

Không làm hư dây điện nguồn.
Dẫm lên, kéo, xoắn, cuộn dây điện 
nguồn sẽ gây cháy và điện giật.

Không nên dùng dây điện 
nguồn hoặc ổ cắm có dấu hiệu 
bị hư hoặc lỏng.
Nó có thể là nguyên
nhân gây ngắn mạch, 
điện giật, cháy.

Làm sạch bụi bẩn bám trên 
phích cắm, bạn nên cắm chặt 
phích cắm vào ổ cắm.
Nếu không sẽ gây ra 
quá nhiệt và cháy.

Cắm phích cắm dây điện nguồn 
sao cho phần dây hướng xuống.
Nếu cắm ngược lại sẽ 
gây ngắn mạch, quá 
nhiệt hay cháy.

Ổ cắm nên sử dụng chuyên 
dùng cho tủ lạnh 220 V.

Ổ cắm sử dụng riêng biệt cho 
tủ lạnh trên 15 A.

Dây điện
hướng xuống

Rút phích
cắm điện

Khi có sự cố bất thường (nếu có 
mùi cháy được phát hiện), rút 
phích cắm điện và ngưng sử 
dụng tủ lạnh tức thì.
Tiếp tục sử dụng có 
thể gây cháy hay 
điện giật.

KHI CÓ VẤN ĐỀ XẢY RA

Trên 15 A

Cấm

Cấm

Không bỏ các chất dễ cháy nổ 
vào trong tủ lạnh.
Không bỏ dung môi, benzene, khí 
đốt, cồn, chất dễ bay hơi vì có nguy 
cơ cháy nổ.

Không dùng tủ lạnh để trữ dụng 
cụ y tế hoặc mẫu khoa học.
Không tồn trữ đồ vật có yêu cầu 
nhiệt độ bảo quản chính xác trong 
tủ lạnh gia đình.

Phải làm

Không nên sửa chữa bằng cách 
tháo gỡ hết các linh kiện của tủ 
lạnh.
Nó có thể gây 
chạm chập hoặc 
làm cho bạn bị 
thương.

Khi hủy bỏ hay khi cất tủ, bạn 
nên tháo đệm cửa ra tránh trẻ 
em chui vào bên trong.
Vì mục đích tái 
chế, tên các vật 
liệu được ghi rõ 
trên thân linh kiện 
nhựa.

Cấm

"Cấm"
(Bạn không bao giờ 
được làm).

Thực hiện khi được 
yêu cầu.

Rút phích cắm ra 
khỏi ổ cắm.

Không được đổ nước 
hoặc làm ướt.

Không được sờ vào.

VỀ GA LẠNH KIỂM TRA Ổ CẮM, DÂY ĐIỆN NGUỒN
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KHI SỬ DỤNG TỦ LẠNH

CẢNH BÁO

CHÚ Ý

KHI SỬ DỤNG TỦ LẠNH

KHI VỆ SINH KHI LẮP ĐẶT

KHI VẬN CHUYỂN

RÚT PHÍCH CẮM DÂY ĐIỆN NGUỒN KHI KHÔNG SỬ DỤNG TRONG THỜI GIAN DÀI

VẬT DỤNG KHÔNG ĐƯỢC TRỮ

Phải làm Phải làm

Tay móc

Nối đất

Pit-tông Vòng đệm
Van nước

Phải làm

Phải làm

Phải làm

Cấm

Không chạm vào máy làm đá tự 
động ở phía trên ngăn làm đá 
(ngoại trừ khi tháo bộ phận làm 
đá).
Vì làm như vậy có 
thể khiến bạn bị 
thương khi nó xoay.

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

CấmChúng có thể gây 
cháy và làm bỏng.

Không nên dùng các chất xịt 
phun dễ cháy gần tủ lạnh. 

Không đặt tủ lạnh ở 
nơi có nước.
Cách điện kém là 
nguyên nhân gây ra 
rò điện.

Không đặt đồ vật 
chứa nước trên tủ 
lạnh. 
Cách điện kém có thể 
gây rò điện hoặc hỏa 
hoạn.

Không đặt đồ vật 
trên tủ lạnh. 
Đồ vật rớt khi bạn 
đóng mở cửa tủ lạnh 
có thể làm bạn bị 
thương.

Không đu bám cửa 
tủ lạnh. 
Tủ lạnh có thể bị lật 
đổ, tay bạn kẹt vào 
cửa bị thương.

Khi vệ sinh bạn nên 
rút đầu cắm dây điện 
nguồn ra. 
Trong khi tay còn ướt 
bạn không được rút hoặc 
cắm đầu cắm dây điện. 

Khi tháo và lắp 
linh kiện, tiến 
hành lúc không 
có trẻ em bên 
cạnh. 
Vì trẻ em có thể 
nuốt nhầm linh 
kiện nhỏ gây 
nguy hiểm.

Khi lắp đặt tủ lạnh ở 
nơi có nhiều hơi nước 
hay khí ẩm phải nối đất 
và gắn cầu dao điện. 
Vì có thể gây điện giật 
khi có hư hỏng và rò rỉ 
điện. Hãy liên hệ với 
trạm bảo hành để nối đất 
hay gắn cầu dao điện.

Cố định tủ lạnh phòng khi 
xảy ra động đất.
Nếu tủ lạnh bị ngã có thể 
gây bị thương. (Tham khảo 
trang 1~2)

Vì có thể gây 
điện giật hoặc 
làm cho bạn bị 
thương.

Rút phích
cắm điện

Không chất thực phẩm quá nhiều 
vượt ra khỏi mép khay. 
Không đặt thực phẩm có dáng cao 
dễ ngã. Nếu làm vậy thì sẽ không 
đóng cửa được
và thực phẩm có
thể bị rơi làm bạn
bị thương.

Khi rút phích căm dây điện 
nguồn, nhất định phải cầm đầu 
phích cắm và rút ra.
Nếu nắm kéo phần 
dây điện để rút, dây 
điện sẽ bị hư hại hay  
ngắn mạch và có thể 
gây điện giật và cháy. 

Khi không muốn sử dụng tủ lạnh 
trong thời gian dài, nhất định 
phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
Vì lão hóa linh kiện 
điện có thể là nguyên 
nhân gây điện giật 
hay hỏa hoạn.

Khi đóng cửa kéo thì cầm vào tay 
nắm rồi đóng. 
Bạn không nên nắm vào phần trên 
của cửa để tránh bị kẹp tay vào giữa 
hai cánh cửa.

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

Không được sờ tay ướt vào các 
khay hay thực phẩm đặt trong 
ngăn đông (đặc biệt
linh kiện kim loại)

Không được cho tay vào dưới 
gầm tủ lạnh. 

Tay bạn có thể 
dính vào đó hoặc 
bị bỏng lạnh.

Ngoài ra, khi 
người khác đến 
gần thì đóng cửa 
cẩn thận kẻo kẹt 
tay họ. Tay bạn có thể bị 

thương bởi các 
mép sắc của các 
linh kiện kim loại.

Không ăn các thức ăn có mùi ôi 
hay đã biến màu. Khi vận chuyển tủ lạnh, phải 

khiêng phần đáy tủ và phía sau 
nắp tủ.Vì thức ăn đã bị 

thiu, ăn vào sẽ bị 
bệnh.

Cấm

Không được bỏ chai lọ hoặc lon 
trong ngăn đông. 
Chai lọ có thể bị nứt, bể và làm 
cho bạn bị thương.

Rút phích
cắm điện

Nếu không tủ lạnh có thể trượt 
khỏi tay bạn và làm bạn bị thương.

Đối với sàn nhà dễ bị trầy xước, 
không được sử dụng bánh xe.
Có thể gây trầy xước sàn nhà.
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website: http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn

Cách 2:  Đăng ký qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài 8077 (500 đ/tin nhắn)
 Cú pháp tin nhắn: AQUA_Kiểu Máy_Số Máy_Ngày Mua (DD/MM/YYYY)
 Ví dụ: AQUA  AQR-125AN 5S001502  01/06/2015
 _ : khoảng trắng
 Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (Vd: 01/06/2015)

Cách 3:  Gọi tổng đài miễn phí 1800 58 58 32 

Chú ý: 
Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:
- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin để việc đăng ký được đầy đủ.  
- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời hạn bảo hành sản  phẩm.
Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một 
trong các hình thức trên đây. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành 
của quý khách sau này.
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