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Hơn 0.5 cm
(hai bên)

Hơn 5 cm

Cắm phích cắm an 
toàn vào ổ cắm 
chuyên dụng

Chân điều
chỉnh được

Bánh xe đẩy

1. Chọn vị trí có nền phẳng và chắc để đặt máy. 
Nếu không thể, bạn cần điều chỉnh chân tủ 
lạnh sao cho tủ được cân bằng.

2. Để không khí tuần hoàn tự do xung quanh tủ.
    Bạn nên đặt vị trí cách trần nhà hơn 5cm, các 

mặt bên tủ cách tường hơn 0.5cm.

3. Tránh chỗ nóng và ánh sáng mặt trời trực tiếp
    Ánh sáng mặt trời sẽ làm mất màu bề mặt phủ 

ngoài của tủ. Nếu tủ lạnh của bạn đặt gần bếp, 
dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc gần các 
nguồn nhiệt khác, tủ lạnh của bạn sẽ tiêu thụ 
nhiều điện năng hơn.

4. Tránh đặt tủ lạnh ở chỗ nhiều hơi ẩm.
    Do độ ẩm cao, tủ lạnh dễ đóng tuyết dàn lạnh 

nhiều dẫn đến kém lạnh.

5. Không cắm nhiều phích cắm vào cùng một ổ 
cắm. Vì như vậy có thể gây ra cháy.

Cảnh báo

VỊ TRÍ ĐẶT TỦ LẠNH

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

Điều chỉnh độ cân bằng cửa

Khi cửa
bên trái 
quá thấp

Khi cửa
bên phải
quá thấp

Xoay chân điều chỉnh 
được (chân bên trái) 
theo hướng mũi tên

Xoay chân điều chỉnh 
được (chân bên phải) 
theo hướng mũi tên

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

•

Các thực phẩm đã nấu chín, các vật dụng nhỏ, 
gia vị, sữa, bia, nước trái cây, v.v... (Khay 
phía trên nhiệt độ cao hơn khay phía dưới từ 
1 C đến 2 C) 

Cá tươi, thịt, rau trộn, sữa chua, thực phẩm 
nghiền, đồ chua, v.v...

Ngăn làm đá với thiết kế riêng biệt làm giảm 
hiện tượng lan mùi khó chịu.

Thực phẩm đông lạnh, kem, thực phẩm đông 
chế biến tại nhà, v.v...

Luồng khí lạnh của ngăn lạnh thổi ra từ trên 
xuống dưới ngăn lạnh như hình minh họa khi 
mở cửa. Điều này giúp giữ khí lạnh không 
thoát ra ngoài và ngăn không cho không khí 
bên ngoài xâm nhập vào.  

Khi cửa mở, màn chắn khí thông minh hoạt 
động. Trong thời gian hoạt động, phát ra âm 
thanh quay của quạt gió.

Tiếng bíp liên tục sẽ được tạo ra nếu bất kỳ cửa của ngăn lạnh, ngăn làm đá hay ngăn rau quả mở lâu 
quá 1 phút. Sau 3 phút trôi qua, tiếng bíp trở nên kêu liên tục và phím ngăn lạnh, phím ngăn làm đá, 
phím ngăn đông (trên), phím ngăn đông (dưới) hay đèn ngăn rau quả sẽ chớp đèn cảnh báo mở cửa. Một 
lần khi cửa đã được đóng lại thì tiếng bíp sẽ dừng. Nếu đóng cửa mà tiếng bíp không dừng, xin tham 
khảo chức năng “Tắt chuông cửa” ở trang 14 và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng.

Rau, trái cây, chai lọ, lon, chai nhựa, gia vị, 
v.v...

CHỨC NĂNG

Nơi trữ thực phẩm
Ngăn lạnh (khoảng 3 C đến 5 C) và 
cửa ngăn lạnh (khoảng 5 C đến 7 C) 

Ngăn trữ lạnh (khoảng -1 C đến 2 C)
và hộc trữ lạnh (khoảng -1 C đến 2 C)

Ngăn làm đá

Ngăn đông (khoảng -18 C đến -20 C)

Ngăn rau quả (khoảng 5 C đến 8 C)

Màn chắn khí thông minh

Chuông báo động cửa
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MAX

MID

MIN

 

 

 

 

Phím Home được chiếu sáng bằng cách chạm 
vào khu vực màn hình cảm ứng trên cửa bên 
phải của ngăn lạnh.

(xem trang 5)

(xem trang 9)

Điều chỉnh nhiệt độ của ngăn 
lạnh và ngăn đông (dưới).

Thông báo đang ở chế độ làm 
đá nhanh.

Thông báo đang ở chế độ đông 
nhanh thực phẩm.

Thông báo ngưng làm đá.

Làm ngưng hoạt động của bảng 
điều khiển cảm ứng, ngăn ngừa 
các hoạt động không chủ ý.

Không điều chỉnh được 
đèn trong ngăn rau quả.
Đèn sẽ tự động tắt tức 
thì. Các phím không có 
tác dụng cho đến khi 
đèn ngăn rau quả tắt.

Giảm tiêu thụ điện năng bằng 
cách làm giảm khả năng làm  
lạnh bên trong tủ lạnh.

Độ nhạy không thay đổi bất kể bạn nhấn mạnh như thế nào. Ngoài ra, độ nhạy phản ứng có thể thay đổi 
dưới bất kỳ các điều kiện sau:

Chạm bởi ngón tay đeo găng hoặc băng bó.
Chạm vào khu vực ngoài vùng xung quanh tâm phím.
Chạm bằng móng tay hoặc bất kỳ vật nhọn nào.
Thời gian chạm vào ngắn (chạm nhanh).
Khu vực phím hoặc ngón tay bị ướt. Các phím nhấn bị dính dầu, thức ăn hoặc dính vết bẩn v.v...
Nhiệt độ môi trường xung quanh bất thường hoặc độ ẩm, điều kiện vật lý của người sử dụng hoặc bị 
ảnh hưởng bởi tình trạng hoạt động của các sản phẩm điện gần đó.

•

Tên gọi của các đèn, các phím cảm ứng

Phím ngăn lạnh

Phím ngăn làm đá

Phím ngăn đông (trên)

Phím ngăn đông (dưới)

Đèn ngăn rau

Điều chỉnh nhiệt độ
Vị trí đèn

Đèn làm đá nhanh

(xem trang 7)
Đèn đông nhanh

(xem trang 9)
Đèn ngưng làm đá

(xem trang 6)
Khóa an toàn trẻ em

(xem trang 6)

Cách sử dụng màn hình cảm ứng

Phím chức năng tiết kiệm 
năng lượngPhím Home

<Thận trọng khi chạm vào màn hình cảm ứng>

LÀM ĐÁ NHANH

NGƯNG LÀM ĐÁ

ĐÔNG NHANH

(Tất cả các phím/đèn được hiển thị 
cho mục đích chiếu sáng.)

Vị trí và sự chiếu sáng của màn hình cảm ứng 
Khi phím Home chiếu sáng 
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* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.

Tất cả các phím được chiếu sáng.

Điều chỉnh nhiệt độ
<Để điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh>

<Để điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông (dưới)>

Điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ bên trong tủ lạnh

Ngăn lạnh Ngăn đông

1. Chạm vào bất kỳ vị trí nào của màn hình cảm ứng 
để phím Home sáng lên.

2. Chạm vào phím Home      được chiếu sáng.

Phím ngăn lạnh được chiếu sáng và vị trí điều chỉnh 
nhiệt độ hiện tại được hiển thị.

3. Chạm vào phím ngăn lạnh.

Khi chạm vào, vị trí điều chỉnh nhiệt độ thay đổi như 
hình bên phải.
* Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về điều chỉnh, 

xin vui lòng tham khảo trang 4.

4. Chạm vào phím ngăn lạnh để điều chỉnh nhiệt độ.

* Nhấn bất kỳ nút khác trước khi 3 giây trôi qua 
thì sẽ khôi phục nhiệt độ ở trạng thái trước 
khi điều chỉnh. Cài đặt chưa được xác nhận.

* Sau khi cài đặt được xác định, tất cả các phím sẽ tắt. Để thực hiện thao tác khác, xin tham khảo tuần 
tự hoạt động đặc biệt của nó.

5. Việc cài đặt nhiệt độ bên trong tủ lạnh sẽ 
được xác nhận 3 giây sau khi bạn cài đặt 
đến vị trí điều chỉnh nhiệt độ mong muốn.

* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.

Tất cả các phím được chiếu sáng.

1. Chạm vào bất kỳ vị trí nào của màn hình cảm ứng 
để phím Home sáng lên.

2. Chạm vào phím Home      được chiếu sáng.

Phím ngăn đông được chiếu sáng và vị trí điều chỉnh 
nhiệt độ hiện tại được hiển thị.

3. Chạm vào phím ngăn đông (dưới).

Khi chạm vào, vị trí điều chỉnh nhiệt độ thay 
đổi như hình bên phải.

Các giá trị nhiệt độ trong bảng được 
ghi chép trong điều kiện với nhiệt độ 
môi trường xung quanh là 30 ºC, cửa 
được đóng mà không tồn trữ bất kỳ 
thực phẩm nào bên trong tủ lạnh và 
nhiệt độ ổn định bên trong tủ.

Nếu bạn muốn điều chỉnh chi tiết hơn, 
tham khảo trang 4.

4. Chạm vào phím ngăn đông để điều chỉnh nhiệt độ.

* Nhấn bất kỳ nút khác trước khi 3 giây trôi qua thì sẽ khôi phục nhiệt độ ở trạng thái trước khi điều 
chỉnh. Cài đặt chưa được xác nhận.

* Sau khi cài đặt được xác định, tất cả các phím sẽ tắt. Để thực hiện thao tác khác, xin tham khảo tuần 
tự hoạt động đặc biệt của nó.

5. Việc cài đặt nhiệt độ bên trong tủ lạnh sẽ 
được xác nhận 3 giây sau khi bạn cài đặt 
đến vị trí điều chỉnh nhiệt độ mong muốn.

•

[Điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh]

[Điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông]

lạnh hơn nhiệt độ ở vị trí MID 2 ºC ~ 3 ºC

ít lạnh hơn nhiệt độ ở vị trí MID 2 ºC ~ 3 ºC

khoảng 3 ºC ~ 5 ºC khoảng -18 ºC ~ -20 ºC
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Chức năng tiết kiệm năng lượng

Khóa an toàn trẻ em
Chế độ này được sử dụng để ngăn ngừa các hoạt động không chủ ý.

<Làm thế nào để hủy bỏ chức năng tiết kiệm năng lượng>

<Làm thế nào để mở khóa an toàn trẻ em>

* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.

Tất cả các phím được chiếu sáng.

1. Chạm vào bất kỳ vị trí nào của màn hình cảm ứng để 
phím Home sáng lên.

2. Chạm vào phím Home      được chiếu sáng.

Các phím khác tắt và biểu tượng tiết kiệm năng lượng 
màu xanh lá cây chiếu sáng là chế độ tiết kiệm năng 
lượng bắt đầu hoạt động.
Để thực hiện một hoạt động khác, tham khảo tuần tự thao 
tác riêng của hoạt động đó.
Phím màu xanh lá cây vẫn chiếu sáng có nghĩa là hệ 
thống tiết kiệm năng lượng vẫn đang hoạt động.

Để hủy bỏ chế độ tiết kiệm năng lượng, lặp lại thao tác 
như khi khởi động nó.
Khi phím màu xanh lá cây tắt thì chức năng tiết kiệm 
năng lượng được hủy bỏ.

Phím khóa an toàn trẻ em sẽ sáng màu xanh dương và dần 
tắt. Sau đó, các thao tác vào màn hình cảm ứng sẽ bị mất 
tác dụng. Khi tất cả các phím trong vùng hiển thị được 
chiếu sáng, phím hình ổ khóa an toàn sáng lên màu xanh 
dương thông báo cho bạn biết về chức năng khóa an toàn 
trẻ em đã hoạt động.

Để mở khóa an toàn trẻ em, lặp lại thao tác như khi cài 
đặt  nó.
Khi phím khóa an toàn trẻ em ngừng chiếu sáng màu 
xanh, màn hình cảm ứng có thể hoạt động lại bình 
thường.

<Hoạt động có thể thực hiện trong chức năng khóa an toàn trẻ em>
Bật phím Home bằng cách chạm vào màn hình cảm ứng.

 Phím Home
 Khóa an toàn trẻ em
Các hoạt động khác không thể thực hiện được ngoài 3 hoạt 
động nêu trên sẽ được phản hồi bằng âm thanh.

3. Chạm vào phím      chức năng tiết kiệm năng lượng.

Giảm tiêu thụ điện năng bằng cách làm giảm khả năng 
làm lạnh bên trong tủ lạnh.

* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.

Tất cả các phím được chiếu sáng.

1. Chạm vào bất kỳ vị trí nào của màn hình cảm ứng để 
phím Home sáng lên.

2. Chạm vào phím Home       được chiếu sáng.

3. Chạm vào phím       khóa an toàn trẻ em 3 giây.

[Chức năng tiết kiệm năng lượng bị hủy bỏ]

[Chức năng khóa an toàn trẻ em hoạt động]

[Chức năng khóa an toàn trẻ em bị hủy bỏ]

[Chức năng tiết kiệm năng lượng hoạt động]
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Cách sử dụng ngăn đông

Đông nhanh

Ngăn đông (trên)

Hộc đựng

Ngăn đông (dưới)

Có thể tháo rời cả ngăn

Có thể tháo rời cả ngăn

Khay đông (dưới)
(Khay nhôm)

Khi bạn muốn tận hưởng hương vị ngon nhất của những thực phẩm theo mùa trong thời gian dài, 
những thực phẩm như thế nên được trữ trong ngăn đông trong thời hạn nhất định. 
Bạn nên dùng ngăn đông bên trên để làm đông thực phẩm làm tại nhà và ngăn đông bên dưới để trữ 
đông thực phẩm.

Ngăn đông 
(trên) 

Ngăn đông 
(dưới) 

Chọn &
xác nhận

ĐÔNG
NHANH

* Tạo khoảng không gian trống giữa các thực phẩm để tăng hiệu 
suất làm lạnh.

* Di chuyển khay đông (dưới) vào trong ngăn đông (trên) khi bạn 
muốn làm đông nhanh trong ngăn đông (trên).

1. Đặt thức ăn lên khay đông (dưới) (tấm nhôm) cho vào góc 
đông nhanh trong ngăn đông nhanh (trên).

* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.

Tất cả các phím được chiếu sáng.

2. Đóng ngăn đông và chạm vào màn hình cảm ứng cho phím 
Home sáng lên.

Phím ngăn đông (trên) được chọn và chỉ phím ngăn đông (trên) 
và đèn đông nhanh chiếu sáng.
* Sau vài giây, sẽ trở về trạng thái như phím Home được chạm.

4. Chạm vào phím ngăn đông (trên) để chọn nó.

Chế độ đông nhanh bắt đầu.
Phím tắt và đèn đông nhanh chiếu sáng trong suốt thời gian chế 
độ đông nhanh hoạt động.
Để thực hiện một hoạt động khác, tham khảo tuần tự thao tác 
riêng của hoạt động đó.
Chế độ đông nhanh hoạt động liên tục trong 150 phút. Đèn 
đông nhanh tắt sau khi chế độ đông nhanh hoàn thành.
* Để hủy bỏ chế độ đông nhanh trước khi hoàn tất, lặp lại thao 

tác từ bước 2 đến bước 5. Chế độ đông nhanh sẽ dừng lại.
* Chế độ đông nhanh và làm đá nhanh không thể hoạt động 

đồng thời.

5. Chạm vào ngăn đông (trên) lần nữa để xác nhận.

3. Chạm vào phím Home       được chiếu sáng.

Việc đông lạnh thực phẩm làm tại nhà, thực phẩm được đông 
lạnh nhanh để đảm bảo độ tươi tối ưu.
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LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG

Bình nước

Bộ phận làm đá

Hộc trữ đá

Muỗng xúc đá

Làm đá

Trữ 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.

Để biết chi tiết số lượng đá được trữ, hãy xem mục 
"Trữ đá". 

Sau khi dùng muỗng xúc đá, đặt lại vị trí cũ ở trước 
góc làm đá.

Nếu là lần đầu tiên bạn làm đá hoặc nếu trong vòng hơn một tuần mà bạn không sử dụng đá thì 
bụi và mùi sẽ bám vào viên đá. Vì vậy bạn nên bỏ những viên đá này đi (khoảng 30 viên). Ngoài 
ra, bạn nên rửa khay làm đá và ống cung cấp nước để sử dụng ngay. (Xem trang 6)

Số lượng đá được trữ sẽ tự động được kiểm tra bởi cần 
kiểm soát đá. 
(Hãy chắc chắn rằng bề mặt đá bằng phẳng để số lượng 
đá được phát hiện chính xác).
Tủ lạnh của bạn sẽ ngưng làm đá khi ngăn trữ đá đạt 
đến một mức nhất định.
(Hộc trữ đá được thiết kế không để đầy đá).

1. Lấy bình nước ra:
  Nâng nhẹ bình nước 

lên  trên và sau đó kéo 
nó ra.

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

3. 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.

•

Núm vặn
Mở Đóng

Nơi đổ nước vào
Vạch giới hạn
mực nước.

Cửa ngăn làm đá

Muỗng xúc đá

Khay làm đá

Hộc trữ đá

Cần kiểm 
soát đá
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NGƯNG
LÀM ĐÁ

Làm đá nhanh

Khi ngưng làm đá / Khi di dời hay vận chuyển tủ lạnh

Khi bạn có nhu cầu làm đá nhanh thì sử dụng khay làm đá nhanh này.

* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.

Tất cả các phím được chiếu sáng.

Tất cả các phím được chiếu sáng.
* Sau khi tất cả các phím được chiếu sáng trừ phím Home, bạn 

có thể đóng cửa.
* Tất cả các phím sẽ tắt sau 15 giây nếu không có phím nào sáng 

để yêu cầu thực hiện hoạt động nào đó. Nếu muốn thực hiện thì 
bắt đầu lại như trên. 

Ngưng làm đá.
Đèn phím tắt và đèn làm đá ngừng chiếu sáng, hoạt động làm đá 
chỉ diễn ra khi đèn sáng.
Để thực hiện một hoạt động khác, chọn đúng vào hoạt động đó.
* Bắt đầu làm đá lại, lặp lại thao tác tương tự. Đèn ngưng làm đá 

tắt, cho phép làm đá tiếp.

1. Chạm vào bất kỳ vị trí nào của màn hình cảm ứng để phím Home sáng lên.

* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.

1. Chạm vào bất kỳ vị trí nào của màn hình cảm ứng để phím 
Home sáng lên.

2. Mở cửa bên phải của ngăn lạnh và chạm vào phím      Home 
chiếu sáng trong 3 giây.

3. Nhấn và giữ phím ngăn làm đá 3 giây.

Làm khô bộ lọc nước vì nó có thể chứa nước.
* Nếu bạn không muốn sử dụng bộ phận làm đá tự động trong 

mùa đông hoặc bất kỳ thời điểm nào bạn có thể sử dụng tủ lạnh 
mà không cần bộ phận làm đá và bình nước (thay vào đó có thể 
sử dụng không gian để lưu trữ thực phẩm nhiều hơn).

* Khi cất giữ bộ phận làm đá và bình nước bên ngoài tủ lạnh thì phải cố gắng không cho bụi bám vào.
* Chế độ ngưng làm đá không thể hủy bỏ ngay cả khi rút phích cắm hay khi mất điện.

4. Đổ nước vào bình nước, rửa từng phần của bình nước bằng 
nước sạch và lau khô trước khi đặt vào vị trí.

2. Chạm vào phím Home       được chiếu sáng.

Phím ngăn đá được chọn và chỉ phím ngăn đá và đèn làm đá 
nhanh sáng.
* Sau vài giây sẽ trở về trạng thái phím Home hoạt động.

3. Chạm vào phím ngăn đá.

Làm đá nhanh bắt đầu.
Đèn các phím tắt và đèn làm đá nhanh chiếu sáng trong suốt thời 
gian chế độ làm đá nhanh hoạt động.
Làm đá nhanh sẽ tự động dừng lại sau 8 tiếng đồng hồ.
* Để hủy bỏ hoạt động làm đá nhanh trước khi nó hoàn thành, 

bạn hãy lặp lại thao tác từ bước 1 đến bước 4. Đèn làm đá 
nhanh tắt và hoạt động làm đá nhanh sẽ dừng lại.

* Chức năng làm đá nhanh và chức năng đông nhanh không thể 
hoạt động đồng thời. 

4. Chạm vào phím ngăn làm đá một lần nữa để xác nhận.

Khi bạn không sử dụng tủ lạnh trong một thời gian dài (hơn 1 
tuần), khi sử dụng tủ lạnh trong suốt mùa đông hoặc khi di 
chuyển tủ lạnh.

Ấn giữ
3 giây

Chọn
& giữ

LÀM ĐÁ
NHANH
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VỆ SINH TỦ LẠNH
Bình nước, bình chứa, nắp

Ống nước, pit-tông

Thay bộ lọc nước

Khay làm đá... Hai phương pháp vệ sinh.

Bỏ tất cả đá trong hộc trữ đá.
1. Vệ sinh thông thường... Dùng bảng điều khiển cảm ứng để vệ sinh

Lấy các bộ phận làm đá ra rồi rửa sạch bằng miếng bọt biển (vải) mềm và nước. Không được dùng 
bàn chải, chất tẩy rửa v.v... để làm sạch bất kỳ bộ phận nào vì như vậy 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.

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

* 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.

* Trong pit-tông có chứa nam châm. Không đặt bất kỳ vật gì 
có thể bị gây ảnh hưởng đến từ trường của nam châm ở gần 
pit-tông.

* Nếu van nước bám bẩn, bạn nên ngâm nó trong dung dịch tẩy an toàn.
* Van nước là một linh kiện quan trọng của tủ lạnh. Bạn không được 

tháo rời hoặc làm mất nó.
* Để gắn van nước, thực hiện ngược lại theo hướng dẫn gỡ van. Điều 

chỉnh tai núm vặn đến vị trí lỗ vuông, đóng nắp xuống rồi gạt cần gạt.

Tháo núm vặn ra theo hình minh họa (1) 
Ấn nút bật và lấy nắp ra theo hình minh họa (2)
Dùng hai tay nắm hai bên bình chứa từ trong ra ngoài rồi từ từ nhấc bình 
chứa lên theo hình minh họa (3). Xoay van nước ngược chiều kim đồng 
hồ để tháo.
* Để gắn van nước, bạn hãy đẩy 

các mấu gắn trên van nước vào 
rãnh cắt đáy bình nước, ấn nhẹ 
rồi vặn theo chiều kim đồng hồ.

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.
* Trượt theo hướng mũi tên 
rồi lấy bộ lọc ra.

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.Bình chứa

(bình cấp nước)

Bộ lọc nước

Núm vặn

Nắp

Bình chứa

Van nước

Bình nước

Phần bên dưới 
của bình nước

Ống nước Pit-tông

* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.
1. Chạm vào bất kỳ vị trí nào của màn hình cảm ứng để phím Home sáng lên.

Tất cả các phím được chiếu sáng, trừ phím Home.
* Tất cả các phím sẽ tắt sau 15 giây nếu không có phím nào sáng để yêu cầu 

thực hiện hoạt động nào đó. Nếu muốn thực hiện thì bắt đầu lại như trên. 

2. Mở cửa bên phải của ngăn lạnh và chạm vào phím      Home chiếu sáng 
trong 3 giây.

Bắt đầu vệ sinh và chỉ phím ngăn đá sáng.
4. Đóng cả hai cửa.

5. Lặp lại các bước từ 1 đến 4 hai ba lần.
6. Mở cửa ngăn đá, đổ hết nước và đá trong bộ phận làm đá.

3. Mở cửa bên trái của ngăn lạnh và chạm vào phím ngăn đá trong 3 giây. Nhấn giữ 
3 giây

Van nước Mấu gắn

Rãnh cắt 
bình chứa

Bộ lọc nước

Mở Đóng

Nút bật
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Tháo bộ phận làm đá Tháo khay làm đá

Rửa khay làm đá 
Bạn nên rửa khay làm đá bằng nước.

Bạn không nên xối nước bộ phận làm đá.

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.
1. 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.

Sử dụng nước khoáng, nước giếng hay nước đã được loại bỏ yếu tố clo (như nước ion kiềm hoặc nước 
lọc) để làm đá sẽ dễ dàng đóng cặn hoặc gây nhờn. Khi sử dụng loại nước này, bạn nên rửa sạch các 
bộ phận làm đá thường xuyên.

Thời gian làm đá có thể kéo dài hơn trong các trường hợp sau đây

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.

* 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 mát hay nóng.

* 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.

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.

2.  Loại bỏ nước hoặc đá trong khay đá.

1.Xoay khay làm đá lộn ngược xuống.
2.Kéo đòn bẫy 

theo hướng mũi 
tên, giữ khay đá 
sao cho khay đá 
phải hơi dốc  
xuống rồi kéo 
nhẹ theo đường 
chéo hướng lên. 

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.

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 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.

<Gắn bộ phận làm đá>

Quan trọng

Chú ý

<Gắn khay làm đá>

Khay bị xoắn

2. Làm sạch hoàn toàn khay làm đá

Bộ phận làm đá Nút chặn

Bộ phận làm đá Nút chặn

Khay làm đá

Lỗ gắn 
khay đá

Đòn 
bẫy

Chốt

Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, nước trong bình có thể bị đóng đá.
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Kiểm tra bộ phận làm đá một lần nữa

Trong bình có nước không? Đổ nước đầy bình.

Gắn ống nước hoặc pit-tông vào.Có ống nước hoặc pit-tông không?

Vấn đề phát sinh Chẩn đoán Kiểm tra lại

Không làm đá được

Đá có mùi hôi Thay nước mới vào bình.Nước trong bình là nước cũ phải không?
Rửa sạch bình nước.Bình nước có bị dơ không?

Kiểm tra lại điện nguồn.

Nước bị rò rỉ từ bình 
nước

Nước có rò từ đáy của bình không?

Có vật lạ hay dơ trong van nước không? Rửa sạch van nước và 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.

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.

Bạn có để nước có mùi hay các loại 
thức uống nào không?
Đá có bị tồn trữ quá lâu trong hộc đựng 
đá?

Đảm bảo cửa đã được đóng kín, không 
nên mở cửa lâu hay đóng mở cửa nhiều 
lần.

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.

(Đá mõm nhọn và to được làm ra)

Bình nước đã được đẩy vào hoàn toàn và 
gắn đúng vị trí không?

Bộ phận làm đá được gắn đúng chưa?

Đèn đông lạnh nhanh có đang sáng 
không?

Nước trong bình có bị đông đá không?

Chỉ có lượng đá nhỏ 
được làm, viên đá 
thì nhỏ

Đá đang tan hoặc đã 
tan chảy

Đá bị dính lại với nhau

Lấy bình nước ra, gỡ đá ra. Điều chỉnh 
nhiệt độ ngăn lạnh về vị trí "MIN".
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.

Tham khảo hướng dẫn làm sạch bộ phận 
làm đá tự động và kiểm tra xem khay làm 
đá đã được gắn đúng vị trí. 

Gắn lại bình nước vào hết và đúng vị trí.

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?

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?

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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VỆ SINH TỦ LẠNH

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

Tủ lạnh của bạn không yêu cầu bảo trì gì đặc biệt.
Để làm sạch bên trong, dùng vải ướt mềm tẩm xà bông hay chất tẩy rửa nhẹ.

Bạn nên vệ sinh tủ lạnh của bạn sạch sẽ mỗi tháng một lần.
Lấy tất cả thực phẩm trong tủ lạnh ra.
Rửa các khay kệ bằng nước rồi lau khô cẩn thận.

Rửa khay làm đá, khay thoát nước và các khay kệ bằng chất tẩy rửa nhẹ và lau khô bằng vải mềm. 
Các vết bẩn bên ngoài có thể làm sạch bằng vải mềm với một chút chất tẩy rửa nhẹ.
Các linh kiện có thể tháo rời có thể rửa bằng nước.
Không quên lau đệm cửa, đặc biệt là đệm cửa phía dưới hay đọng cáu bẩn.
Lau cửa bằng vải khô khi bị nước bắn vào tủ nếu không dễ bị rỉ sét.
Thỉnh thoảng vệ sinh bụi bẩn và đồ vật khác phía sau tủ lạnh và dàn nóng dưới đáy tủ để có hiệu suất 
tản nhiệt cao. Để an toàn, rút dây điện nguồn trước khi vệ sinh.
Lau bộ điều chỉnh nhiệt độ bằng vải khô mềm. Làm ướt bộ phận này sẽ gây hư hỏng bộ điều chỉnh 
nhiệt độ. Sau khi vệ sinh, kiểm tra và vặn núm điều chỉnh nhiệt độ về vị trí làm lạnh thông thường.
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GỢI Ý

Trước khi dời hay vận chuyển tủ lạnh

Đèn trong tủ

Gắn nam châm trên cửa

Ngừng chuông báo động cửa

Ngừng màn chắn khí thông minh

1. Dời tất cả các thực 
phẩm trong tủ theo 
hướng dẫn ở trang 
9 rồi bỏ đá và nước 
của bộ phận làm đá 
tự động.

2. Điều chỉnh chân tủ lạnh trái hay phải theo 
hướng dẫn ở trang 2 rồi đặt bánh xe trên sàn 
nhà.

3. Tháo nắp ống thoát nước ở phía sau tủ lạnh và 
đổ nước giải đông ở khay thoát nước đi.

*  Đôi khi nước vẫn còn đọng ở khay thoát nước. 
Vì vậy bạn nên nghiêng tủ ra phía sau để nước 
chảy ra hết.

* Sau khi đổ hết nước bạn nên gắn nắp ống thoát 
nước chặt để tránh bị rò rỉ nước.

Khi dời hay vận chuyển tủ lạnh
1. 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).

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

2. 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.

Khi rút và cắm phích cắm

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. 

Khi bị mất điện

Khi không muốn dùng tủ lạnh trong
thời gian dài

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.

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.

Bởi vì tủ lạnh có cửa kính, nam châm sẽ không 
dính.

 

* Sau khi tất cả các phím sáng lên trừ phím 
Home, bạn có thể đóng cửa.
* Tất cả các phím sẽ tắt sau 15 giây nếu không 
có phím nào sáng để yêu cầu thực hiện hoạt 
động nào đó. Nếu muốn thực hiện thao tác nào 
đó thì bắt đầu lại như trên.  

1. Chạm vào bất kỳ vị trí nào của bảng điều khiển 
cảm ứng, bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp và 
phím Home sáng lên.
* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.

2. Mở cánh cửa bên phải của ngăn lạnh và chạm 
vào phím Home 3 giây, bạn sẽ nghe thấy một 
tiếng bíp và tất cả các phím sáng lên trừ phím 
Home.

* Sau khi tất cả các phím sáng lên trừ phím 
Home, bạn có thể đóng cửa.
* Tất cả các phím sẽ tắt sau 15 giây nếu không 
có phím nào sáng để yêu cầu thực hiện hoạt 
động nào đó. Nếu muốn thực hiện thao tác nào 
đó thì bắt đầu lại như trên.  

1. Chạm vào bất kỳ vị trí nào của bảng điều khiển 
cảm ứng, bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp và 
phím Home sáng lên.
* Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 4.

2. Mở cánh cửa bên phải của ngăn lạnh và chạm 
vào phím Home 3 giây, bạn sẽ nghe thấy một 
tiếng bíp và tất cả các phím sáng lên trừ phím 
Home.

3. Nhấn phím ngăn đông (trên) và giữ 3 giây. Bạn 
sẽ nghe thấy tiếng bíp và bức màn chắn khí 
thông minh ngưng hoạt động.

Để bức màn chắn khí thông minh hoạt động 
lại, thực hiện tuần tự thao tác như trên, bạn sẽ 
nghe thấy tiếng bíp lặp đi lặp lại và bức màn 
chắn khí thông minh sẽ bắt đầu hoạt động.

Các lỗ thông gió trên bề mặt của ngăn lạnh sẽ 
được đóng trong vòng 1 phút sau khi bạn đóng 
cửa.

3. Nhấn đồng thời phím ngăn lạnh và ngăn đông 
(dưới) giữ 3 giây. Bạn sẽ nghe tiếng bíp và 
chuông báo động cửa sẽ tắt.
* Để bật lại chuông báo động cửa, lặp lại thao 

tác giống như trên. Các báo động cửa sẽ được 
bật sau khi bạn nghe tiếng bíp lặp đi lặp lại.

* Để thực hiện một hoạt động khác, tham khảo 
tuần tự thao tác riêng của hoạt động đó.

Ống nước

Khi dời hay vận chuyển tủ lạnh.
Bạn phải rút đầu cắm dây điện nguồn ra



 

 

 

  

 

 

 

LƯU Ý

Tủ lạnh của bạn không có chất CFC

*  Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng này, hãy cất giữ ở nơi an toàn mà bất cứ ai khi sử dụng tủ lạnh cũng có thể
    tham khảo.

Trước khi sử dụng tủ lạnh bạn nên đọc kỹ các "Cảnh báo an toàn" để sử dụng đúng cách.
Dưới đây là những chỉ dẫn an toàn để đảm bảo 
rằng tủ lạnh của bạn được sử dụng một cách an 
toàn và để phòng ngừa bị thương cho bạn và 
tránh hư hại cho tủ lạnh. Nguy cơ nguy hiểm xảy 
ra khi bạn sử dụng, thao tác sai và mức độ nguy 
hiểm sẽ được hiển thị như là "Cảnh báo" và "Lưu 
ý". Nội dung các mục này rất quan trọng và phải 
được tuân thủ đúng đắn.

Các mục hiển thị và ý nghĩa như hình dưới đây.

Khi có tình huống có thể 
gây tử vong hoặc thương 
tích nghiêm trọng.

"Cấm"
(Bạn không bao 
giờ được làm).

Không được 
tháo rời.

Thực hiện khi 
được yêu cầu.

Rút phích cắm ra 
khỏi ổ cắm.

Không được đổ 
nước hoặc làm ướt.

Không được
sờ vào.

Khi có tình huống có thể 
gây thương tích hay hư 
hại tủ lạnh.

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

Ổ cắm nên sử dụng chuyên 
dùng cho tủ lạnh.
Dùng ổ cắm không chuyên dụng 
có thể gây cháy hay điện giật.

Không kéo 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.

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.

Tủ lạnh của bạn sử dụng môi chất làm lạnh và chất cách nhiệt không chứa CFC.
Môi chất làm lạnh (Isobutane) và chất cách nhiệt không chứa CFC (Cyclopentane) không phá hủy 
tầng ôzôn và ảnh hưởng rất ít đến môi trường toàn cầu.
Môi chất làm lạnh không chứa CFC là chất dễ cháy. Hệ thống lạnh phải kín để tránh rò rỉ trong quá 
trình sử dụng thông thường. Tuy nhiên, khi bị hư hỏng vì bất cứ lý do gì, phải dập lửa và ngưng sử 
dụng tất cả các nguồn có thể gây cháy (như những thiết bị điện tử) và mở cửa sổ để thông thoáng
khí trong phòng.
Và rồi, liên hệ trạm bảo hành hay trung tâm bảo hành ngay tức khắc.

Tạo 
khoảng 

hở

Tạo 
thông 
thoáng

Lưu ý

Cảnh báo

Cảnh báo

Cấm

Cấm Cấm

Phải
làm

Phải
làm

Cấm

Cấm

Môi chất lạnh Kiểm tra phích cắm và dây điện nguồn
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LƯU Ý

 Cảnh báo

 Lưu ý

Rút phích
cắm điện

Rút phích
cắm điện

Rút phích
cắm điện

Phải làm

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

Cấm

  

Khi có vấn đề xảy ra

 
Những vật dụng không được trữ trong  tủ lạnh

Khi vệ sinh tủ lạnh

Những vật dụng không được trữ trong tủ lạnh

 
Khi đang sử dụng tủ lạnh

Khi sử dụng tủ lạnh

Khi sửa chữa hay hủy bỏ tủ lạnh

Khi có vấn đề xảy ra

Không nên dùng các chất 
xịt phun dễ cháy gần tủ 
lạnh. Chúng có thể gây cháy 
nổ.

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

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 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.

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

Khi thay đèn bạn phải rút đầu 
cắm dây điện nguồn ra. 
Nếu không bạn có thể bị điện giật.

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

Không được xối nước. 
Linh kiện điện ướt có thể 
gây chập điện hoặc điện giật.
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.
Không chạm vào máy làm 
đá tự động ở phía trên 
ngăn đá (ngoại trừ khi tháo 
bộ phận làm đá).
Làm vậy có thể khiến bạn bị 
thương khi nó xoay.
Không để cho cửa kính phải chịu bất 
kỳ tác động hay sốc nào.
Làm vậy có thể làm vỡ thủy tinh khiến 
bạn bị thương.

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.

Không được sờ tay ướt vào 
các khay hay thực phẩm đặt 
trong ngăn đông.
Tay bạn có thể dính vào đó 
hoặc bị bỏng lạnh.

Tay bạn có thể bị thương bởi 
các mép sắc của các linh kiện 
kim loại.

Không được cho tay vào dưới gầm tủ lạnh. 
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Cấm

Cấm
Cấm



CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG
Trước khi yêu cầu sửa chữa, vui lòng kiểm tra những điểm bên dưới.

Vấn đề phát sinh

Tủ không lạnh

Chẩn đoán Kiểm tra lại

Vấn đề phát sinh Lý do

Tủ không làm
lạnh tốt

Tủ lạnh có mùi hôi

Các vấn đề sau đây không phải là hư hỏng

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

Dàn nóng 

Mặt trước và hai bên tủ lạnh nóng

Tủ chạy có tiếng
ồn lạ

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

Bạn đã nhấn vào màn hình cảm ứng như ở 
trang 4 đã nêu?
Bạn đã nhấn màn hình cảm ứng để phím 
Home sáng lên?
Bạn có dùng chế độ an toàn trẻ em?

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

Nhấn màn hình cảm ứng theo cách đúng 
của nó.
Làm cho phím Home sáng (tham khảo 
trang 4).
Mở khóa chế độ an toàn trẻ em (tham 
khảo trang 6)

Đặt một tấm lót cứng dưới tủ lạnh.
Điều chỉnh chân tủ để giữ tủ cân bằng.
Dời ra xa tường.
Kiểm tra dời vật ra.

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

Tủ lạnh của bạn được sử dụng máy nén biến tần. Khi cài đặt, khi đóng mở 
cửa thường xuyên, khi nhiệt độ môi trường cao hoặc khi làm đá nhanh, 
máy nén chuyển sang tốc dộ hoạt động cao khi đó âm thanh từ tủ lạnh 
có thể trở nên lớn hơn.

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

Thỉnh thoảng tiếng ồn của tủ trở lên 
lớn hơn

Âm thanh của dòng chảy môi chất hay 
tiếng sôi ga có thể nghe thấy

Âm thanh hoạt động hay âm thanh 
tiếng đá rơi

Đọng nước bên ngoài hoặc trên đệm 
cửa của tủ lạnh

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

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 pit-tông cung cấp nước, tiếng của mô tơ khi khay đá xoay.
Khi đá rơi xuống hộp đựng đá gây tiếng ồn.
Tiếng ồn trở lên lớn hơn và kéo dài một lúc khi máy nén bắt đầu hoạt 
động trở lại và kéo dài một lúc.

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.

Nền nhà yếu hay lồi lõm?
Tủ có được cố định chắc, cân bằng không?
Tủ lạnh của bạn có đụng tường không?
Có cái gì rớt xung quang tủ gây ra tiếng 
ồn, rung?
Sự tuần hoàn của khí lạnh bị ngăn cản?
Thực phẩm có mùi nặng không bọc lại 
đặt trong tủ lạnh?

Núm điều chỉnh nhiệt độ đặt tại vị trí 
"MIN"?
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

Màn hình cảm ứng 
nhấn không được

Núm điều chỉnh nhiệt độ đặt tại vị trí 
"MAX"?
Nhiệt độ bên ngoài nhỏ hơn 5 C?
Có để thực phẩm dễ đông ở nơi tiếp xúc trực 
tiếp với khí lạnh, sát lỗ thổi gió không?
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Tủ đang chạy nghe có tiếng kêu răng rắc
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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 Chủng loại

Kiểu máy

Công suất đầu vào máy nén

Công suất giải đông

Khối lượng tịnh

Phụ kiện

Ký hiệu cấp sao ngăn đông

Điện áp/ Tần số

Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)
(Chưa tính tay cầm)

Dung tích

Tủ lạnh

AQR-IFG50D

80W

180W

126 kg

(4 sao)

220-240 V, 50/60 Hz

685 mm x 713 mm x 1836 mm

*  Mọi chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Tổng dung tích: 540 L
Ngăn lạnh        : 281 L
Ngăn đông       : 171 L
Ngăn rau quả   :   88 L

N
găn lạnh

N
găn

làm
 đá

N
găn

đông
Ngăn

rau quả

Khay kính
Khay xếp 3 kiểu
Khay ngăn trữ lạnh
Hộc ngăn trữ lạnh (lớn)
Hộc ngăn trữ lạnh (nhỏ)
Bình nước
Ống nước
Pit-tông
Kệ đựng chai lọ (phải)
Kệ đựng chai lọ (trái)
Trụ đỡ trứng và ống
Kệ đựng chai lọ lớn (phải)
Kệ đựng chai lọ lớn (trái)
Hộc làm đá
Bộ phận làm đá
Muỗng xúc đá
Ngăn đông (trên)
Khay đông (dưới)
Ngăn đông (dưới)
Hộc kéo
Ngăn rau quả
Ngăn kéo
Bộ lọc khí Ethylene
Chân điều chỉnh được

2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2




