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CẢNH BÁO AN TOÀN CHO SẢN PHẨM

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỆN

NGUỒN ĐIỆN

NỐI MÁT

DÂY NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM

KHI RÒ RỈ CHẤT DỄ CHÁY HAY MÔI CHẤT LẠNH

Kính chào quý khách! Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm AQUA, để sử dụng 
tủ lạnh tốt hơn bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách nhằm ngăn 
ngừa sự cố xảy ra có thể gây thương tích cho con người và thiệt hại đến tài sản. Xin 
vui lòng đọc và thực hiện theo các hướng dẫn trong các nội dung sau đây:

Nếu sử dụng sai có thể 
làm bạn bị thương.
Nếu sử dụng sai có thể 
gây hư hỏng sản phẩm, 
thiệt hại đến tài sản.

Đây là loại sản phẩm sử dụng nguồn điện 220 V/50 Hz. Nếu biên độ dao 
động điện áp lớn (ngoài phạm vi 187 V ~ 242 V) tủ có thể hư hỏng và gây 
thiệt hại. Tại thời điểm này phải được lắp đặt thêm ổn áp trên 750 W để sử 
dụng.

Sử dụng ổ cắm chuyên dụng riêng biệt và tiến hành nối đất.
Tủ lạnh sử dụng đầu cắm 3 cọc phù hợp tiêu chuẩn có dây thứ 3 (dây nối mát).
Ở bất cứ trường hợp nào cũng không được bỏ đi dây thứ 3 (dây nối mát).

Bạn nên cắm chặt phích cắm vào ổ cắm. Nếu không sẽ gây ra quá nhiệt và 
cháy.
Để không làm hư dây điện nguồn, không được dẫm lên, sửa, kéo, xoắn hay 
cột cuộn dây điện nguồn.
Đặt tủ lạnh phải cách tường, không để tủ chạm vào dây điện nguồn.
Không được nắm dây điện để rút ra mà phải nắm trực tiếp vào đầu phích 
cắm.
Vệ sinh tủ lạnh trước khi sửa chữa và thay thế các thiết bị chiếu sáng hư 
hỏng.
Phải rút dây điện nguồn để tránh bị điện giật.
Không nên dùng dây điện nguồn hoặc ổ cắm có dấu hiệu hư hỏng, phải được 
thay thế và sửa chữa.

Nếu có rò rỉ, bạn nên đóng van ngay lập tức. Sau đó, mở cửa sổ và tuyệt đối 
không cắm hoặc rút điện nguồn của bất kỳ thiết bị điện nào.

“Cấm” (không bao giờ 
được làm).

Nhất định tuân thủ.

AQUA KÍNH GỞI QUÝ KHÁCH HÀNG:

CẢNH
BÁO

CHÚ Ý

2
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CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHI SỬ DỤNG

VỆ SINH TỦ LẠNH

TỒN TRỮ

MÔI TRƯỜNG LẮP ĐẶT

VỆ SINH

SỬA CHỮA

Tránh chỗ nóng và ánh sáng mặt trời trực tiếp làm ảnh hưởng tính năng hoạt 
động.
Nên đặt ở vị trí thông thoáng khí tốt, tạo khoảng cách nhất định xung quanh 
và phía sau tủ lạnh.
Không đặt tủ lạnh ở nơi có chứa nước hay ẩm ướt thường xuyên, khi bị bắn 
nước hay chất bẩn vào tủ, bạn dùng vải mềm để lau sạch, nhằm ngăn ngừa rỉ 
sét và ảnh hưởng đến đặc tính cách điện của tủ lạnh.
Để đảm bảo an toàn, kiến nghị không nên đặt trên nắp tủ lạnh ổ cắm điện, các 
thiết bị điện như ổn áp, lò vi sóng. Cũng không đặt trong tủ lạnh thiết bị điện 
(trừ chủng loại được khuyến cáo) để tránh phát sinh nhiễu điện từ hay các hư 
hỏng khác.

Sản phẩm này là tủ lạnh dùng điện dành cho gia đình, tuân theo tiêu chuẩn 
quốc gia, tủ lạnh gia đình chỉ áp dụng cho việc tồn trữ thực phẩm, không thể 
sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như tồn trữ máu, thuốc và các sản 
phẩm sinh học.
Nghiêm cấm đặt trong tủ lạnh các chất dễ gây cháy nổ như hóa chất ăn mòn 
axit, kiềm v.v...
Khi tủ lạnh đang hoạt động, không chạm tay vào bề mặt ngăn đông đặc biệt 
là khi tay bạn ướt. Nếu không, da có thể dính vào các bề mặt đóng đá.
Khoảng hở giữa các cánh cửa và thân tủ hẹp, không đặt bàn tay vào các khu 
vực này để tránh bị kẹp tay.
Khi tủ lạnh đang mở cửa, không cho trẻ em lại gần tránh cửa va vào trẻ.
Xin đừng bỏ bia dạng chai, thức uống vào ngăn đông tránh bể chai.

Không bao giờ được dùng bàn chải, bột tẩy, dung môi hóa học, chất benzene, 
xăng, axít, nước sôi v.v… để làm sạch bất kỳ bộ phận nào của tủ lạnh. Chúng 
sẽ gây biến dạng và làm hư trên bề mặt ngoài các bộ phận nhựa.
Trước khi vệ sinh bạn nên rút đầu cắm dây điện nguồn ra ít nhất là 5 phút sau 
mới được cắm lại.

Không tháo rời, sửa chữa tủ lạnh, tránh làm hư hỏng hệ thống lạnh.
Sửa chữa tủ lạnh phải được thực hiện bởi người có chuyên môn, nhân viên bảo 
hành.
Chú ý đặc biệt đối với trẻ em:
Khi bỏ tủ lạnh phải đặt ra xa khỏi các nguồn lửa, đám cháy ngăn ngừa tai nạn.
Tháo bỏ tất cả các cửa và các ngăn tủ, đặt đúng nơi, để tránh trẻ em chui vào 
trong tủ lạnh và mắc kẹt trong đó.
Tránh không cho trẻ đu bám cửa tủ lạnh, chơi đùa với tủ lạnh làm nghiêng ngã 
tủ và gây bị thương.
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CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ 
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

THÁO BỎ CÁC PHỤ KIỆN ĐÓNG GÓI
Phụ kiện bao gồm dây ràng và mốp xốp phải được loại bỏ.

PHỤ KIỆN KÈM THEO

VỊ TRÍ ĐẶT TỦ PHẢI THỎA MÃN CÁC ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:

Vui lòng kiểm tra nội dung của các phụ kiện có phù hợp với danh sách 
không?.  Nếu có sự khác biệt, vui lòng liên hệ trực tiếp với nơi bán hàng.

Tránh ẩm ướt, môi trường lạnh.
Để không khí tuần hoàn tự do xung quanh tủ, phải đặt tủ cách tường phía 
sau hơn 10 cm.
Chọn vị trí có nền phẳng và chắc để đặt máy. Nếu không thể, bạn cần 

Vặn chân theo chiều kim đồng hồ, có thể tăng chiều cao của tủ lạnh.
Vặn chân ngược chiều kim đồng hồ, có thể giảm chiều cao của tủ lạnh.

Để tránh đổ tủ về phía trước trong quá trình hoạt động, điều 
chỉnh chân tủ lạnh tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất để đảm 
bảo cân bằng tủ lạnh.
Không được lấy mốp xốp để chêm nâng tủ lạnh.

1. Khi 2 cánh cửa không đều, bạn có thể sử dụng miếng đệm 1mm để điều chỉnh.
Tháo bỏ các miếng đệm điều chỉnh, nâng cánh cửa thấp, có thể sử dụng kìm và 
các công cụ khác để điều chỉnh miếng đệm bị mắc kẹt trên trục bản lề.
Nếu nó vẫn không phẳng, xin vui lòng không mạnh tay để tránh cửa bị trầy 
xước.

2. Khi cửa tủ lạnh không đều, bạn có thể xoay núm điều chỉnh ở phần trên của cửa 
tủ lạnh để điều chỉnh nó.

>10 cm

>10 cm

>10 cm

miếng
chêm

Chân điều chỉnh được

CHÚ Ý

>10cm
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CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ 
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

4 VỆ SINH TỦ LẠNH TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
(Phương pháp vệ sinh, xem “VỆ SINH TỦ LẠNH” ở trang 29~31)

5 TỦ CHỜ KHỞI ĐỘNG
Đặt tủ lạnh đứng trên nền phẳng. Sau khi vệ sinh xong, không cắm dây 
điện nguồn ngay. Hãy để tủ lạnh không cắm điện hơn 5 tiếng đồng hồ. Sau 
đó mới được cắm dây điện nguồn để đảm bảo tủ được hoạt động bình 
thường.

1.

2.

CẢNH BÁO!
Khi đóng cửa, thanh chặn phía bên cửa trái phải 
gập vào bên trong (1).

Do có ống làm nóng bên trong vành tủ, nhiệt độ 
của bề mặt vành tủ sẽ tăng lên đôi chút nhưng 
không làm ảnh hưởng đến tính năng của tủ lạnh.

Nếu bạn đóng cửa bên trái mà thanh chắn không 
gập lại (2), trước hết bạn phải gập thanh chắn lại 
vào bên trong, nếu không thanh chắn bên phía 
cửa trái sẽ va vào chốt giữ hoặc cửa bên phải. 
Cửa có thể bị hư hỏng hoặc làm khí lạnh tràn ra 
ngoài.
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Cắm dây điện nguồn
Khi cắm dây điện nguồn, màn hình hiển thị nhiệt độ thực tế bên trong 
các ngăn của tủ lạnh, ngăn lạnh cài đặt ở 5 độ C, ngăn biến nhiệt là -6 
độ C, ngăn đông là -18 độ C, ổ khóa trong trạng thái mở khóa.

1

3

2 Chức năng ghi nhớ khi ngắt điện
Sau khi có điện lại thì tủ lạnh sẽ ghi nhớ và hoạt động lại theo cài đặt 
cuối cùng lúc bị cúp điện. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo 
“CHỨC NĂNG GHI NHỚ KHI NGẮT ĐIỆN” ở trang 15.

Chọn chế độ hoạt động của tủ lạnh
Bạn có thể chọn một trong hai cách để cài đặt tủ lạnh:
1. Chế độ thông minh:
Chế độ thông minh bên trong tủ lạnh (ngăn lạnh và ngăn đông) có thể 
được điều chỉnh tự động sao cho phù hợp với nhiệt độ của thực phẩm 
được bảo quản. Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt, chúng tôi khuyên 
bạn nên sử dụng hình thức thông minh.
(Phương thức cài đặt cụ thể, xem “CHỨC NĂNG THÔNG MINH” ở 
trang 13).
2. Chế độ điều chỉnh bằng tay:
Nếu bảo quản một loại thực phẩm cụ thể, bạn muốn tự điều chỉnh nhiệt 
độ, có thể điều chỉnh bằng nút cài đặt nhiệt độ.
(Phương thức cài đặt cụ thể, xem “ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NGĂN 
LẠNH/ NGĂN BIẾN NHIỆT/ NGĂN ĐÔNG” ở trang 10-12. 

4 Cách bỏ thực phẩm vào tủ lạnh
Sau một thời gian hoạt động, tủ lạnh đã lạnh đủ, sau đó bạn có thể đưa 
các thực phẩm vào và chính thức sử dụng tủ lạnh. Nếu muốn dùng thực 
phẩm tươi hơn (như thịt) chỉ cần đặt vào ngăn đông. Xin vui lòng mở 
chức năng đông nhanh 24 giờ trước khi bỏ thực phẩm vào.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU
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TÊN CÁC BỘ PHẬN TRONG TỦ LẠNH

FRESHER SENSORS

ACTIVE

1. Thanh chắn dọc
2. Kệ chai lọ (trái)
3.   Chức năng ACTIVE - FRESHER 

SENSORS
4. Chức năng ABT
5. Kệ chai lọ (phải)
6. Khay ngăn lạnh
7. Khay trên hộp rau
8. Hộp rau
9. Nắp hộp rau
10. Hộp nước

11. Ngăn giữ ẩm
12. Tay móc
13. Ngăn làm đá
14. Ngăn biến nhiệt (đông nhanh)
15. Khay ngăn đông trên (trái)
16. Khay ngăn đông trên (phải)
17. Ngăn đông trên
18. Khay ngăn đông dưới
19. Ngăn đông dưới

1 4

5
6

7

8
9

10 11

12

13 14

15 16

17

18

19

3

2
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Phím chức năng làm đá
(Nhấn giữ 3 giây là chế độ 

làm đá nhanh)

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CHÍNH

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Phím điều chỉnh nhiệt độ 
ngăn lạnh (Nhấn giữ 3 giây 
là chế độ lạnh nhanh)

Phím điều chỉnh nhiệt độ 
ngăn đông (Nhấn giữ 3 
giây là chế độ đông nhanh)

Phím điều chỉnh nhiệt độ 
ngăn biến nhiệt (Nhấn giữ 
3 giây là chế độ cấp đông 
mềm)

Chế độ ẩm thấp

Chế độ ẩm trung bình

Chế độ ẩm cao

Nhấn giữ 3 giây tắt/ khóa 
bảng điều khiển

Đèn chức năng thông minh

Đèn lạnh khô
Đèn biểu tượng khóa

Đèn chức năng làm lạnh nhanh

Đèn chức năng cấp đông mềm
Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn biến
nhiệt

Phím chức năng thông minh
Đèn chức năng làm đá

Đèn chức năng làm đá nhanh

Phím chức năng lạnh khô

Phím Bật / Tắt khóa

Khu vực bảng điều khiển độ ẩm
Đèn hiển thị độ ẩm thấp

Đèn hiển thị độ ẩm trung bình

Đèn hiển thị độ ẩm cao

Đèn khóa/ tắt

Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn lạnh

Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn đông
Đèn chức năng đông nhanh

ẨM THẤP

ẨM CAO

Ấn 3 giây tắt 

ẨM TRUNG

Low Hum.

Mid Hum.

High Hum.

Lock
Hold 3 sec. 

Fridge
3 sec. Super Cool.

My Zone
3 sec. Fast Cool.

Freezer
3 sec. Super Frz.

Ice Making

Smart

Dry Zone

Lock

3 sec. Quick Ice.

Hold 3 sec. 
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2. KHÓA MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN/ MỞ KHÓA
KHÓA TỰ ĐỘNG
Khi các cửa tủ lạnh đóng hay không có thao tác điều khiển hoạt động gì trong vòng 30 
giây, màn hình sẽ tự động tắt và khóa. 

1. LẦN ĐẦU SỬ DỤNG
Khi thiết bị khởi động lần đầu tiên, tủ lạnh hiển thị nhiệt độ được mặc định cài đặt ở mức 
nhiệt độ 5°C (ngăn lạnh), -6°C (ngăn biến nhiệt) và -18°C (ngăn đông). Ngăn giữ ẩm cài 
đặt ở mức cao.

Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn vào biểu tượng dưới đây và giữ 3 giây, khi 
nghe tiếng bíp biểu tượng ổ khóa sáng lên, màn hình điều khiển bị khóa.

LOCK
Hold 3 sec.

LOCK
Hold 3 sec.

Ấn 3 giây

Ấn 3 giây

Biểu tượng sáng đèn trong vòng 30 giây 
màn hình sẽ tự tắt.

Biểu tượng tắt

KHÓA BẰNG TAY:

Lúc màn hình đang tắt, mở cửa tủ lạnh hoặc chạm vào phím màn hình cảm ứng bất kỳ, 
biểu tượng ổ khóa chiếu sáng. Sau đó nhấn phím “Ấn 3 giây mở khóa” và giữ trong 3 
giây để mở khóa, khi nghe tiếng bíp, biểu tượng ổ khóa tắt, màn hình đã được mở khóa.

Mở cửa hoặc nhấn 
phím bất kỳ biểu 
tượng ổ khóa sáng

MỞ KHÓA:

3. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NGĂN LẠNH (9°C ~ 1°C)

Chạm 1 lần Trạng thái thiết lập Mỗi 1 lần chạm 
là tăng lên 1 số.

Thiết lập
hoàn thành

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn phím [Fridge], để cài đặt nhiệt độ cho 
ngăn lạnh.

2. Mỗi lần nhấn vào phím [Fridge], khi nghe tiếng bíp, nhấn 1 lần nhiệt độ thay đổi 1 
độ và chỉnh được trong khoảng từ 9°C ~ 1°C.

Fridge
3 sec.Super SuperCool.

Fridge
3 sec. Cool.

4 . ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NGĂN BIẾN NHIỆT ( 5°C ~ -20°C)

1.  Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, bấm phím [My Zone], để cài đặt nhiệt độ 
ngăn biến nhiệt.
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2.  Sau mỗi lần chạm vào phím [My Zone], có tiếng kêu bíp, cài đặt nhiệt độ thay đổi 
theo chu kỳ (-20°C ~ 5°C). Nếu các hoạt động không được thực hiện trong vòng 5 
giây, nhiệt độ đã được xác định và sẽ dừng nhấp nháy.

5. ĐIỀU CHỈNH NGĂN GIỮ ẨM

1.  Khóa / mở khóa ngăn giữ ẩm
    a) Nhấn giữ 3 giây vào phím [Hold 3 sec.], có tiếng kêu bíp.
    b) Biểu tượng Khóa / Mở được hiển thị.
    c) Để điều chỉnh ngăn giữ ẩm xin vui lòng mở khóa để thiết lập chức năng.

2.  Điều chỉnh độ ẩm của ngăn giữ ẩm
    Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, bấm phím [ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ 

NGĂN GIỮ ẨM], khi nghe tiếng bíp, độ ẩm của ngăn giữ ẩm được kích hoạt.

Chạm 1 lần Vào trạng thái
cài đặt

Mỗi 1 lần chạm là 
tăng lên 1 mức.

Thiết lập
hoàn thành

Nhấn 3 giây Tắt (khóa)

Biểu tượng độ ẩm
 tương ứng

Thay đổi vị trí tương 
ứng với đèn biểu thị

Nhấn giữ lại 3 giây Bật (khóa)

Low Hum.Low Hum.

Mid Hum. Mid Hum.

High Hum. High Hum.

Lock
Hold 3 sec. 

Lock
Hold 3 sec. 

My Zone
3 sec. Fast Cool.

My Zone
3 sec. Fast Cool.

6 . ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NGĂN ĐÔNG (-15°C ~ -23°C)

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn vào phím [Freezer], để cài đặt nhiệt 
độ ngăn đông.

2.  Sau mỗi lần chạm vào phím [Freezer] có tiếng kêu bíp, thiết lập nhiệt độ giảm theo 
hệ số 1 trên chu kỳ từ -15°C ~ -23°C.



8. CHỨC NĂNG ĐÔNG NHANH (Super Frz.)

1.  Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [Freezer], khi 
nghe tiếng bíp và biểu tượng sáng lên, lúc này chức năng [ĐÔNG NHANH] đã 
được kích hoạt. Sau 50 giờ ở chức năng [ĐÔNG NHANH], tủ lạnh sẽ tự động tắt 
chức năng này.

2.  Sau khi thiết lập chức năng [ĐÔNG NHANH], nếu lại nhấn và giữ 3 giây vào phím 
[Freezer], sau khi nghe tiếng bíp một lần nữa thì biểu tượng sẽ tắt. Điều này đồng 
nghĩa với việc chức năng [ĐÔNG NHANH] ngưng hoạt động.

Chức năng [ĐÔNG NHANH] nhằm làm cho thực phẩm đông lạnh nhanh trong thời 
gian ngắn nhất, giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. 
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Sau khi cài đặt nhiệt độ xong, nếu không có thao tác nhấn phím 
nào khác trong 5 giây, hệ thống sẽ tự động xác định và lưu nhiệt 
độ đã cài đặt.
Sau khi cài đặt nhiệt độ, sau 25 giây nếu không có thao tác điều 
khiển nào khác thì màn hình sẽ tắt sau 5 giây kế tiếp.

Vào trạng thái
cài đặt

Mỗi 1 lần chạm là 
tăng lên 1 mức.

Chạm 1 lần

CHÚ Ý

Thiết lập
hoàn thành

7. CHỨC NĂNG LÀM LẠNH NHANH (Super Cool.)
1.  Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [Fridge], khi nghe 

tiếng bíp và biểu tượng [LẠNH NHANH] sáng lên, lúc này chức năng [LẠNH 
NHANH] đã được kích hoạt.

     Sau khi thiết lập chức năng [LẠNH NHANH], sau 3 giờ sẽ tự động ngừng chức 
năng [LẠNH NHANH].

2.  Ở chế độ đèn chức năng [LẠNH NHANH] sáng, khi bạn nhấn lại phím [Fridge] và 
giữ trong 3 giây, sau khi nghe tiếng bíp thì đèn [LẠNH NHANH] sẽ tắt tức là tắt 
chức năng [LẠNH NHANH].

Trên nguyên tắc, khi đang thực hiện chức năng [LẠNH NHANH], thì 
sẽ không điều chỉnh được nhiệt độ ngăn lạnh. Khi bạn nhấn phím điều 
chỉnh nhiệt độ thì biểu tượng [LẠNH NHANH] sẽ nhấp nháy để báo 
hiệu không thực hiện được.
Ở trạng thái làm lạnh nhanh, nếu bạn thiết lập chức năng [THÔNG 
MINH], chức năng [LẠNH NHANH] sẽ ngừng hoạt động và chức 
năng [THÔNG MINH] được thiết lập.

Giữ 3 giây

CHÚ Ý

Ấn giữ lại 3 giâyĐèn sáng Đèn tắt

 • 

 
•
 

 
 

Fridge
3 sec. Cool.

Fridge
3 sec. Cool.

Freezer
3 sec. Frz.

Freezer
3 sec. Frz.Super Super

Super Super
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Giữ 3 giây

10 . CHỨC NĂNG THÔNG MINH (Smart)

2.  Sau khi đang thiết lập chức năng [THÔNG MINH], ấn lại lần nữa, có tiếng kêu 
bíp và biểu tượng [THÔNG MINH] sẽ tắt, lúc này chức năng [THÔNG MINH] 
ngưng hoạt động.

1.  Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn phím [Smart], khi nghe tiếng bíp và 
biểu tượng [THÔNG MINH] sáng lên, lúc này chức năng [THÔNG MINH] đã 
được kích hoạt.

Khi nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi, chức năng [THÔNG MINH] sẽ tự điều 
chỉnh nhiệt độ cho từng ngăn lạnh, ngăn đông để đảm bảo nhiệt độ ổn định.

9. CHỨC NĂNG CẤP ĐÔNG MỀM (Fast Cool.) 

1.  Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [My Zone], khi 
nghe tiếng bíp và biểu tượng sáng lên, lúc này chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM] đã 
được kích hoạt. Sau 2.5 giờ ở chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM], tủ lạnh sẽ tự động tắt 
chức năng này.

2.  Sau khi thiết lập chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM], nếu lại nhấn và giữ 3 giây vào 
phím [My Zone], sau khi nghe tiếng bíp một lần nữa thì biểu tượng sẽ tắt. Điều này 
đồng nghĩa với việc chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM] ngưng hoạt động.

Chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM] nhằm làm cho thực phẩm làm lạnh nhanh xuống đến 
nhiệt độ cài đặt, giúp bảo quản thực phẩm đảm bảo chất dinh dưỡng và độ tươi lâu hơn. 

CHÚ Ý Trên nguyên tắc, khi đang thực hiện chức năng [ĐÔNG 
NHANH], thì sẽ không điều chỉnh được nhiệt độ khác nữa. Khi 
bạn nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ thì biểu tượng [ĐÔNG 
NHANH] sẽ nhấp nháy để báo hiệu không thực hiện được.
Ở chức năng [ĐÔNG NHANH], nếu bạn thiết lập chức năng 
[THÔNG MINH], chức năng [ĐÔNG NHANH] sẽ ngừng hoạt 
động và chức năng mới được thiết lập.

 • 

 
•
 

CHÚ Ý Trên nguyên tắc, khi đang thực hiện chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM], thì sẽ 
không điều chỉnh được nhiệt độ khác nữa. Khi bạn nhấn phím điều chỉnh nhiệt 
độ thì biểu tượng [CẤP ĐÔNG MỀM] sẽ nhấp nháy để báo hiệu không thực 
hiện được.
Ở chức năng [CẤP ĐÔNG MẾM], nếu bạn thiết lập chức năng [THÔNG 
MINH], chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM] sẽ ngừng hoạt động và chức năng 
mới được thiết lập.

 • 

 
•
 

Ấn giữ lại 3 giâyĐèn sáng Đèn tắt

Giữ 3 giây Ấn giữ lại 3 giâyĐèn sáng Đèn tắt

Freezer
3 sec. Frz.

Freezer
3 sec. Frz.

My Zone
3 sec. Fast Cool.

My Zone
3 sec. Fast Cool.

Super Super
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Ice Making
3 sec. Quick Ice.

Ice Making
3 sec. Quick Ice.

11  . CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ VÀ CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ NHANH

1.  Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn phím [Ice Making] có tiếng bíp và 
biểu tượng sáng lên, lúc này chức năng [LÀM ĐÁ] đã được kích hoạt.

2.  Sau khi thiết lập chức năng làm đá, nhấn phím [Ice Making] 1 lần nữa thì có tiếng 
bíp và biểu tượng [LÀM ĐÁ] sẽ tắt, lúc này chức năng [LÀM ĐÁ] đã ngưng hoạt 
động.

CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ (Ice Making)

CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ NHANH (Quick Ice.)

Chạm 1 lần Đèn sáng Chạm lại 1 lần nữa Đèn tắt

CHÚ Ý Khi đang thực hiện chức năng [THÔNG MINH], thì sẽ không điều 
chỉnh được nhiệt độ khác nữa. Khi bạn nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ 
ngăn lạnh hay ngăn đông thì biểu tượng [THÔNG MINH] sẽ nhấp nháy 
để báo hiệu không thực hiện được.
Ở trạng thái [THÔNG MINH], nếu bạn thiết lập chức năng [ĐÔNG 
NHANH] hay chức năng [LẠNH NHANH], chức năng [THÔNG 
MINH] sẽ ngừng hoạt động và chức năng mới được thiết lập.

• 

•
 

 

12. CHỨC NĂNG LẠNH KHÔ (Dry Zone)
Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn phím [Dry Zone], khi nghe tiếng bíp 
và biểu tượng [LẠNH KHÔ] sáng lên, lúc này chức năng [LẠNH KHÔ] đã được 
kích hoạt.

Chức năng làm đá nhanh và chức năng làm đá có thể thực hiện cùng 
một lúc, chức năng làm đá nhanh có thể thoát khỏi một cách độc lập 
hoặc có thể tắt cùng với chức năng làm đá.

 CHÚ Ý

1.  Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [Ice Making], 
khi nghe tiếng bíp và biểu tượng sáng lên, lúc này chức năng [LÀM ĐÁ 
NHANH] đã được kích hoạt. Làm đá nhanh nhất trong vòng 70 phút. Sau 24 giờ 
chức năng [LÀM ĐÁ NHANH] sẽ tự động tắt.

2.  Sau khi thiết lập chức năng [LÀM ĐÁ NHANH], nếu lại nhấn và giữ 3 giây vào 
phím [Ice Making], sau khi nghe tiếng bíp một lần nữa thì biểu tượng sẽ tắt. Điều 
này đồng nghĩa với việc chức năng [LÀM ĐÁ NHANH] ngưng hoạt động.

Giữ 3 giây Nhấn giữ 3 giây
lần nữa

Tắt làm đá nhanh

Tắt chế độ làm đáChạm vào 1 lần

Đèn sáng

Ice Making
3 sec. Quick Ice.

Ice Making
3 sec. Quick Ice.

Ice Making
3 sec. Quick Ice.
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13. TẮT NGĂN LẠNH
Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [Fridge] và nút 
[Freezer] đồng thời sẽ vào chức năng tắt ngăn lạnh. Hiển thị chữ [OF]. Nhấn lại 2 
phím này lần nữa thì sẽ hủy chế độ tắt ngăn lạnh.

 

 

Chạm 1 lần

Trong khi cửa mở thì có nghe thấy âm thanh chuyển động của 
các linh kiện cơ khí, chờ đến khi kết thúc tiếng kêu sẽ chấm dứt.

 CHÚ Ý

Sáng Chạm lại 1 lần nữa Tắt

14.

15.

16.

BÁO ĐỘNG CỬA

CHỨC NĂNG GHI NHỚ KHI NGẮT ĐIỆN

Nếu bất kỳ 1 cửa nào để mở quá 1 phút chưa đóng lại, chuông báo động sẽ phát ra 
tiếng kêu để nhắc nhở bạn đóng cửa.

Khi bị mất điện, các chức năng đang ở trạng thái hoạt động ngay lúc đó sẽ được ghi 
nhớ và khi có điện vẫn tiếp tục các trạng thái hoạt động đó.

CHỨC NĂNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG (Slide Open)

Slide Open

Ở ngăn đông dưới cùng có chức năng tự động kéo mở cửa. Khi đưa tay vào vị trí 
dưới đây, vuốt nhẹ từ trái sang phải, ngăn đông kéo sẽ tự động mở cửa.
Khi giữ vị trí như hình bên dưới trong 6 giây, đèn sẽ tự động tắt từ bên phải sang 
bên trái, sau khi đèn tắt hết, chức năng tự động mở cửa tắt.
Khi muốn mở lại chức năng tự động mở cửa thì giữ 6 giây biểu thị đèn sáng sáng 
từ trái qua phải và chế độ mở cửa tự động được xác lập.

CHÚ Ý
Khi đang thực hiện chức năng [LẠNH KHÔ], thì sẽ không điều chỉnh 
được nhiệt độ khác nữa. Khi bạn nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ ngăn 
lạnh hay ngăn đông thì biểu tượng [LẠNH KHÔ] sẽ nhấp nháy để báo 
hiệu không thực hiện được.
Ở trạng thái [LẠNH KHÔ], nếu bạn thiết lập chức năng [CẤP ĐÔNG 
MỀM], chức năng [LẠNH KHÔ] sẽ ngừng hoạt động và chức năng 
mới được thiết lập.
Chú ý việc bảo quản thức ăn ở chức năng này.

•

•

 

•
 
 

CHÚ Ý Lấy thực phẩm ra khi ở chế độ tắt ngăn lạnh.
Khi ở chế độ tắt ngăn lạnh thì ngăn giữ ẩm tắt, đèn hiển thị tắt và 
không thể điều chỉnh độ ẩm.

•

•

•
 

 
 

•
 
•

 

 
 

Dry Zone Dry Zone
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KHU VỰC BẢO QUẢN THỰC PHẨM
Trong tủ lạnh, chủ yếu để thực phẩm tồn trữ ngắn ngày hay thực phẩm sẽ dùng bất 
cứ lúc nào.
Mặc định nhiệt độ bằng cách điều chỉnh các thiết lập, nhiệt độ trung bình trong 
không gian của các ngăn tủ lạnh từ 0°C~10°C, tuy nhiên, các thực phẩm tươi sống 
chỉ bảo quản trong ngăn lạnh trong khoảng thời gian ngắn không nên bảo quản quá 
lâu.

Vào mùa đông nhiệt độ môi trường xung quanh từ 0°C~10°C, nhiệt độ 
bên trong tủ lạnh khoảng 0°C hoặc thấp hơn.
Tại thời điểm này, các loại trái cây và rau quả phải được đặt ở phần trên 
của tủ lạnh để tránh đông đá.
Khi đóng cửa tủ lạnh, phải đảm bảo rằng thanh chắn dọc đã được đóng 
đúng vị trí. Nếu không cửa không được đóng kín trong thời gian dài có 
thể làm nhiệt độ bên trong tủ tăng lên và chuông báo động cửa mở sẽ 
kêu.

Do nhiệt độ lưu thông trong không gian tủ có phân biệt theo từng vùng. Do đó, nên 
đặt các loại thực phẩm khác nhau ở các vùng nhiệt độ khác nhau sao cho phù hợp.

CHÚ Ý

CÁC THỰC PHẨM KHÁC NHAU SẼ BẢO QUẢN TRONG 
KHU VỰC KHÁC NHAU

Thực phẩm nấu chín, thực 
phẩm để lạnh, gia vị, sữa, 
bia, nước ép trái cây.

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

NGĂN LẠNH
CỬA NGĂN LẠNH

HỘP RAU

NGĂN LÀM ĐÁ

NGĂN ĐÔNG 

NGĂN GIỮ ẨM

NGĂN BIẾN NHIỆT / 
ĐÔNG NHANH

Thực phẩm, kem, thực 
phẩm đông lạnh tự chế.

FRESHER SENSORS

ACTIVE

Thiết kế riêng biệt ngăn 
làm đá, đảm bảo độ tinh 
khiết của đá

Rau, trái cây, salad

Biến nhiệt: nhiệt độ sử 
dụng theo nhu cầu.
Đông nhanh: đông nhanh 
giữ lại dinh dưỡng cho 
thực phẩm



Ngăn giữ ẩm: điều chỉnh độ ẩm thông qua 
điều chỉnh bảng điều khiển.

Hộp rau: không gian tồn trữ trái cây và rau 
quả độc lập, giữ trái cây và rau quả tươi.

Khử khí ethylene, loại bỏ tác nhân gây 
chín , tăng cường bảo quản tươi

 

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN LẠNH
VÀ HẠNG MỤC CHÚ Ý

NGĂN GIỮ ẨM:

HỘP RAU:

FRESHER SENSORS

ACTIVE
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HẠNG MỤC CHÚ Ý KHI CHO THỰC PHẨM NGĂN LẠNH

Thực phẩm nóng không 
bỏ trực tiếp vào tủ lạnh

Trước khi cho thực 
phẩm nóng vào tủ lạnh, 
trước tiên làm nguội 
trước đã. Bỏ trực tiếp 
thực phẩm còn nóng 
không chỉ làm nhiệt độ 
tủ lạnh tăng lên mà còn 
làm ảnh hưởng đến độ 
tươi của các thực phẩm 
khác.

Vệ sinh thực phẩm trước 
khi cho vào tủ lạnh

Để đảm bảo điều kiện vệ 
sinh bên trong tủ lạnh 
tốt, cần làm sạch và lau 
khô thực phẩm rồi mới 
cho vào tủ lạnh.

Cần phân loại thực 
phẩm khi làm lạnh

Phân loại thực phẩm khi 
tồn trữ, phần để ăn mỗi 
ngày thì để ở kệ phía 
trước, điều này để tránh 
mở cửa lâu khi không 
cần thiết và tránh trường 
hợp quên làm sản phẩm 
hết hạn sử dụng. 

FRESHER SENSORS

ACTIVE
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Nên cắt lá củ cải để 
ngăn chặn các chất 
dinh dưỡng bị hấp thụ 

Mẹo nhỏ dùng 
tủ lạnh

Thực phẩm tồn trữ 
theo nhu cầu sử dụng. 
Trứng cần bảo quản 
theo số lượng và vị trí 
thích hợp.

Các loại dưa dại, dưa hấu, đu đủ, 
chuối, dứa v.v... ở trạng thái lạnh sẽ 
thúc đẩy sự trao đổi chất, không nên 
trữ lạnh. Nếu là trái cây chưa chín có 
thể tồn trữ một thời gian nhất định để 
làm cho nhanh chín hơn.
Một số loại như hành, tỏi, gừng, hạt dẻ, 
củ v.v... tồn trữ trong nhà sẽ trữ lâu 
hơn, không cần đặt trong tủ lạnh.
Rau tươi có nhiều bùn đất v.v... tốt nhất 
phải được rửa sạch sau đó mới cho vào 
tủ lạnh để tránh vi khuẩn trong tủ lạnh 
lây lan sang những thực phẩm khác.

精控微�道
NAVI-FORCE

Không che lỗ thổi khí

Nếu không khí bị chặn, nhiệt độ 
bên trong tủ không tuần hoàn 
được, máy nén chạy không 
ngừng làm lãng phí điện.

Không chắn tại vị trí cảm biến 
nhiệt

Không để thực phẩm trong 
tủ quá nhiều

Tránh thực phẩm tiếp xúc 
thành tủ

Giảm thiểu số lần mở cửa

Thực phẩm phải được đặt có 
khoảng cách để khí lạnh 
được lưu thông qua các khay 
sẽ đạt được hiệu quả làm 
lạnh tốt hơn.

Lưu ý tránh tiếp xúc trực tiếp 
lâu dài thực phẩm với thành 
trong của tủ đặc biệt là loại 
thực phẩm có dầu mỡ vì sẽ 
gây ăn mòn nứt nhựa. Bạn 
nên lau sạch các vết dầu mỡ 
bám vào thành trong của tủ 
lạnh.

Giảm số lần mở cửa, khi mở 
cửa tránh mở cửa quá lớn để 
có thể giảm không khí lạnh 
thoát ra ngoài đồng thời tiết 
kiệm điện năng.

Tại vị trí như hình trên, trong tủ 
lạnh có gắn cảm biến nhiệt. Phải 
luôn đảm bảo rằng cảm biến này 
không bị chắn bởi thực phẩm, nếu 
không sẽ làm sai lệch nhiệt độ 
trong tủ, tủ lạnh làm việc liên tục 
dẫn đến nhiệt độ ngăn lạnh quá 
thấp làm lãng phí điện năng 
không cần thiết.

Thực phẩm của ngăn đông trước khi 
dùng nên để vào ngăn lạnh để rã đông. 
Làm thế này vừa lợi dụng nhiệt độ thấp 
của thực phẩm ngăn đông  giúp cho 
thực phẩm ngăn lạnh lạnh hơn nên dẫn 
đến có thể tiết kiệm điện đôi chút.
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CÁC NGUYÊN TẮC BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Những thực phẩm chiên có ngon hay không rất liên quan đến nhiệt độ tồn trữ. 
Buổi trưa để nguyên liệu thực phẩm rán cho bữa ăn tối vào ngăn lạnh để bảo 
quản. Bột mỳ cũng cho vào bát rồi cất vào đó.
Nguyên liệu và nhiệt độ dầu chênh lệch càng lớn, món chiên sẽ càng giòn, 
ngon. Nhiệt độ dầu khoảng 160°C ~ 170°C là tốt nhất. (Tiêu chuẩn là cho một 
ít bột mỳ vào dầu, bột nổi lên).
Thưởng thức sashimi tươi ngon
Khi cá ngừ mua về cắt ra, chuẩn bị cho bữa tối, trước tiên cất vào ngăn lạnh 
để khi lấy ra độ cứng của cá vừa đủ.
Thưởng thức món salad mát lạnh
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.

Thực phẩm chế biến tại nhà, thực phẩm thiên nhiên: nước sốt, 
mứt, dưa chua, mì tươi. 

THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI CÂY VÀ RAU

THỜI GIAN BẢO QUẢN THỊT CÁ

PHÂN LOẠI BẢO QUẢN THỰC PHẨM

MẸO NHỎ KHI TỒN TRỮ THỰC PHẨM

Rau xanh

Cá cắt lát

Thực phẩm tươi sống: cá, động vật có vỏ, thịt.

Các chế phẩm từ sữa, điểm tâm: sữa chua, phô mai, rau câu, bánh plan.

Các loại rau, đồ ngọt: salad, gia vị.

Thực phẩm chế biến: cá viên, cá, patê, thịt giăm bông, xúc xích.

Cá Thịt bò Cua cắt lát làm sẵn

Khoảng 7 ngày

Khoảng 1-2 ngày Khoảng 3 ngày Khoảng 4 ngày Khoảng 1 tuần 

Khoảng 7 ngàyKhoảng 3 ngàyKhoảng 10 ngày

Bắp cải Dâu tây Nho

•

•

•
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SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BIẾN NHIỆT

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN BIẾN
NHIỆT VÀ HẠNG MỤC CHÚ Ý

0°C ~ 5°C sử dụng như ngăn lạnh 

Bảo quản cá tươi cắt lát dùng trong thời gian ngắn

Duy trì dinh dưỡng lâu dài thực phẩm qui hiếm

Bảo quản tươi: Thịt 7 ngày, cá, tôm 3 ngày

Bảo quản tươi: Thịt 10 ngày, cá, tôm 5 ngày

Bảo quản tươi: Thịt 14 ngày, cá tôm 7 ngày

Sử dụng như ngăn đông

Thực phẩm chiên đặt vào tủ một thời gian ngắn sẽ giòn 
hơn sau khi chiên.
Đặt món ăn nguội vào tủ trong thời gian ngắn, hương vị 
độc đáo hơn.
Cá lát, mực tươi sau khi nướng cho vào ngăn đông 
hương vị sẽ càng ngon.
Làm lạnh salad trước khi ăn hương vị ngon hơn.
Sau khi làm lạnh các loại rau, lấy ra nhúng nước ấm là 
có thể ăn được ngay.
Cho trái cây vào ngăn lạnh trong thời gian ngắn, bạn sẽ 
trải nghiệm được sự ngọt ngào của hương vị tự nhiên.

Ngăn biến nhiệt có gắn chức năng thay đổi nhiệt độ. Nhiệt độ có thể cài đặt trong 
phạm vi từ 5°C ~ -20°C, có thể cài đặt nhiệt độ theo nhu cầu bảo quản của thực 
phẩm để ngăn thay đổi nhiệt độ cài đặt thành: Ngăn lạnh độc lập, ngăn giữ tươi 0°C, 
ngăn đông. Sử dụng ngăn biến nhiệt một cách thích hợp mang lại nhiều tiện ích cho 
cuộc sống.

Mẹo bảo quản ở -7°C

MẸO
SỬ

DỤNG
NGĂN
BIẾN 

NHIỆT

Thực phẩm
 quí hiếm
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CÁCH SỬ DỤNG NGĂN ĐÔNG

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN ĐÔNG
VÀ HẠNG MỤC CHÚ Ý
Do các loại thực phẩm khác nhau có nhu cầu nhiệt độ bảo quản khác nhau, bạn có 
thể tồn trữ thực phẩm ở chế độ tối ưu như sau:

Muốn bảo quản thực phẩm tươi ngon và lâu dài, cần bảo quản trong ngăn đông
Phạm vi cài đặt nhiệt độ của ngăn đông: -15°C ~ -23°C và có thể được điều 
chỉnh khi cần thiết. Do nhiệt độ trong ngăn đông tủ lạnh thấp nên thực phẩm 
có thể được giữ tươi trong thời gian dài. Vì vậy, thực phẩm cần tồn trữ lâu dài 
nên trữ ở ngăn đông.

Thực phẩm có thể tồn trữ ở khay ngăn đông trên bên trái, phải, ngăn đông trên, 
khay ngăn đông dưới và ngăn đông dưới với khay có màu trong suốt. 
Khối lượng thực phẩm lớn thì được tồn trữ ở ngăn đông dưới, thực phẩm nhỏ 
có thể tồn trữ ở trên của khay trong suốt. Khi lấy thực phẩm ở ngăn đông trên: 
kéo cửa ra và lấy trực tiếp. Khi lấy thực phẩm ngăn đông dưới: kéo ra và có 
thể lấy trực tiếp thực phẩm trên khay.  Nếu có nhu cầu lấy thực phẩm tận phía 
dưới ngăn đông dưới, đơn giản bạn chỉ cần đẩy khay ngăn đông dưới vào phía 
bên trong tủ lạnh thì có thể lấy thực phẩm được.
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≤ 2.5kg

CHÚ Ý VỀ THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
Thực phẩm đông lạnh tốt nhất 
đóng gói lại trước khi tồn trữ

Thực phẩm nóng không được bỏ 
trực tiếp vào.

Thực phẩm nóng trước khi cho vào 
ngăn đông phải làm nguội đến 
nhiệt độ của phòng.

Thực phẩm bảo quản phải ghi chú 
ngày đông lạnh, thời gian và tên 
trên túi đóng gói tùy theo thời hạn 
bảo quản của các loại thực phẩm 
khác nhau để tránh quá hạn.

Sử dụng theo thời hạn bảo quản 
thực phẩm

Không bỏ thực phẩm quá nhiều với 
số lượng lớn.

Tránh để thực phẩm đông lạnh 
chồng chéo nhau.

Trên nguyên tắc, chỉ nên lấy thực 
phẩm từ ngăn đông ra rã đông với 
số lượng cần thiết, thực phẩm đã rã 
đông không nên tái đông lạnh nếu 
không sẽ ảnh hưởng đến chất 
lượng khi ăn.

Thực phẩm được chia thành nhiều 
phần nhỏ cho phù hợp.

Chia thực phẩm thành những phần 
vừa phải, như vậy sẽ dễ trữ đông 
hơn và có thể đảm bảo tốt hơn chất 
lượng. Mỗi phần không nên vượt 
quá 2,5 kg.

Nước uống đóng chai không bỏ 
trong ngăn  đông.

Không cho bia đóng chai, nước 
uống có ga v.v... vào ngăn đông để 
ngăn ngừa bị nứt.

Lượng thực phẩm tươi cho vào 
ngăn đá mỗi lần không nên quá 
nhiều, tốt nhất không nên vượt quá 
giá trị năng lực đông lạnh của tủ 
lạnh này.

Trước khi trữ đông thực phẩm, tốt 
nhất nên bọc lại và bề ngoài của túi 
bọc phải khô để tránh bị đông đá. 
Vật liệu bao bọc phải không mùi, 
không ngấm hơi, không ngấm 
nước, không độc hại, không ô 
nhiễm để tránh ảnh hưởng đến mùi 
vị và giảm chất lượng của thực 
phẩm.



SỬ DỤNG VÀ LÀM SẠCH HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

Hệ thống làm đá tự động của sản phẩm này được trang bị một hộp cung cấp nước 
độc đáo. Người sử dụng trực tiếp đổ nước vào hộp cấp nước là có thể dễ dàng an 
toàn làm đá tự động. Hệ thống làm đá tự động có thể được lấy ra cất giữ khi gia chủ 
không cần làm đá để lại chỗ chứa thực phẩm đông lạnh khác.

Hộp cấp nước

Khay làm đá

Hộp đựng đá

Nắp trượt

Nắp hộp cấp nước

Đệm lót hộp cấp nước

Ống cao su

Nắp bộ lọc 
Bộ lọc 
Nắp khóa bộ lọc

Thân hộp cấp nước

TẤT CẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

HỘP CẤP NƯỚC
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Vào mùa đông khi không cần làm đá, bạn có thể tháo máy làm đá  và 
hộp chứa nước ra. Khoảng trống này có thể chứa thực phẩm khác. 
Máy làm đá cất giữ ngoài tủ lạnh  cần được lau sạch, lau khô. Vị trí 
cất giữ cần tránh bụi bẩn để sử dụng lại trong thời gian sắp tới.

Bước một:
Tháo hộp cấp nước. Nâng nhẹ phần phía trước 
của hộp cấp nước để lấy ra.

Bước hai:
Trượt nắp trượt hộp cấp nước, đổ nước vào, cẩn 
thận không đổ quá mức (nếu nước đầy, nước sẽ 
rò rỉ ra ngoài).

Bước 3:
Đặt lại hộp cấp nước vào đến tận cùng vị trí, nếu 
không nó không thể cung cấp nước bình thường 
để làm đá. (hộp cấp nước gắn khớp vào khung 
như hình).

• Nhiệt độ nước trong hộp cấp nước không được vượt quá 60°C.
• Chỉ có thể sử dụng nước uống, không bỏ nước khoáng, nước trái cây và trà  

vào trong hộp cấp nước.
• Nước được sử dụng để làm đá sau một thời gian sử dụng dễ bị đóng cặn bẩn. 

Do đó, nên làm sạch thường xuyên máy làm đá.
• Hãy làm sạch hộp cấp nước và khay làm đá bằng chất rửa trung hòa thường 

xuyên. Nếu không, có màng cặn sẽ gây ra mùi khó chịu của đá.
• Khi nhiệt độ thấp vào mùa đông, nước trong hộp cấp nước có thể đóng băng.
• Khi hộp cấp nước không chứa đủ nước, thỉnh thoảng ta nghe thấy tiếng kêu 

lạch cạch. Đây là một hiện tượng bình thường.

SỬ DỤNG HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

ĐỔ NƯỚC VÀO HỘP CẤP NƯỚC

Lưu ý:

Lưu ý:

1

24

Đóng

Mở



Sau khi làm đá xong, sử dụng xẻng đá để lấy đá 
trong hộp đựng đá.  trong ngăn kéo đá. Sau khi lấy 
đá, đặt xẻng đá trở lại vị trí cố định của nó. 

• Nếu bạn vừa mới bắt đầu sử dụng hoặc đã được sử dụng hơn một tuần kể từ 
lần sử dụng cuối cùng, đá có thể có mùi hôi. Vì vậy, lứa đá đầu tiên (khoảng 
8 viên) nên được bỏ đi không sử dụng.

Trình tự lắp vào là ngược lại của trình tự tháo dỡ.

Khả năng trữ đá của hộp đựng đá có thể được kiểm tra tự động bằng dao kiểm 
tra đá (để xác định chính xác lượng đá).  Khi lưu trữ đạt đến một lượng nhất 
định, máy dừng lại không làm đá nữa vì nếu làm đá quá nhiều, đá bị vướng và 
không thể kéo hộp đựng đá ra được.

Bước một:
Trượt nắp trượt của hộp nước đến dấu tam giác 
để mở nó.
Bước hai:
Tháo nắp hộp cấp nước ra.
Bước ba:
Tháo ống cao su, nắp bộ lọc, bộ lọc và nắp khóa 
bộ lọc.
Bước bốn:
Tháo thân hộp cấp nước.
Bước năm:
Rửa hộp cấp nước và các bộ phận của nó bằng 
một bọt biển mềm nhúng vào nước.
Để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, hãy sử dụng 
chất tẩy rửa pha loãng và rửa sạch bằng nước.

LẤY ĐÁ

BẢO QUẢN HỘP ĐỰNG ĐÁ

LÀM SẠCH HỘP CẤP NƯỚC VÀ CÁC BỘ 
PHẬN CỦA NÓ

LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

2

3

Đã
 mở

Lưu ý:

Lưu ý:
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Khay làm đá

Xẻng đá Hộp 
đựng đá

Dao kiểm
tra đá

• Sau khi vệ sinh đường ống dẫn nước thì lứa đá đầu tiên có thể sử dụng.



Máy làm đá chỉ có thể chứa nước uống được.

Bước một:
Tắt chức năng làm đá và mở nắp hộp đá.
Bước hai:
Vặn núm cố định hộp đựng đá sang trái, giữ tay 
cầm ở phía trước hộp đựng đá và từ từ kéo nó ra.
Bước ba:
Lắc khay làm đá và kéo núm trắng để lấy khay 
làm đá ra. 
Bước bốn:
Rửa khay làm đá bằng nước, không dùng cọ vì có 
thể làm xước bề mặt.
Bước năm:
Khay làm đá được lắp đặt theo thứ tự ngược lại 
khi tháo gỡ. Đẩy khay làm đá vào hộc và đẩy nó 
xuống đáy cho tới khi nghe “cạch”, cho biết rằng 
nó đã được đặt đúng chỗ.Vặn núm cố định sang 
phải để khóa nó.

VỆ SINH KHAY LÀM ĐÁ

Cảnh báo:
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Núm vặn

Khay làm đá

Chốt gắn
khay đáChữ kéo ra

2

• Sau khi làm đá bất cứ thứ gì khác ngoài nước, khay làm đá phải được làm 
sạch trước khi nó được đưa trở lại máy làm đá tự động.

• Làm sạch hộp cấp nước, nắp bằng một miếng bọt biển mềm, không sử dụng 
bàn chải hay chất tẩy rửa. Khi loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, sử dụng chất 
tẩy rửa pha loãng nhưng chắc chắn là nó được rửa sạch với nước sau đó. 
Các loại bàn chải cứng, bàn chải dây, chất mài mòn (như kem đánh răng, 
chất tẩy rửa, ..), dung môi hữu cơ (như xăng, axeton, rượu, ..), nước nóng 
hoặc axit, bazơ và các loại tương tự có thể gây nứt nhựa.

• Bộ lắp ráp làm đá không thể rửa được. Nếu nó bị ướt, lau khô nó với một 
miếng vải khô. Nếu không, phần điện bị dính nước sẽ gây ra thiệt hại cho 
chức năng làm đá. Vì vậy, khi lắp đặt máy làm đá, không nên thêm nước 
vào hộp.

Lưu ý:



Đặt tủ lạnh ở vị trí thông thoáng khí, tránh các nguồn nhiệt, tránh ánh sáng 
mặt trời trực tiếp.
Giảm số lần mở cửa.
Ví dụ: Qui định vị trí các thực phẩm sử dụng thường xuyên để thời gian 
mở cửa được giảm.
Đóng gói thực phẩm khi lưu trữ.
Làm mát đồ ăn, thức uống nóng trước khi tồn trữ trong tủ lạnh.
Khi cần rã đông thực phẩm thì trước hết cho vào ngăn lạnh (hoặc ngăn 
biến nhiệt) vì có thể sử dụng nhiệt độ thấp của thực phẩm đông lạnh làm 
lạnh thực phẩm trong ngăn lạnh (hoặc ngăn biến nhiệt).
Không nên cho quá nhiều thực phẩm vào làm cản trở các lỗ thoát khí lạnh 
lưu thông.
Cài đặt nhiệt độ tủ lạnh, nhiệt độ cài đặt càng thấp mức tiêu thụ điện năng 
của tủ càng cao. Cài đặt nhiệt độ cao nhất có thể tuy nhiên phải đáp ứng 
nhu cầu bảo quản tùy theo từng loại thực phẩm.
Cần thiết tạo cho tủ một khoảng không gian đủ lớn, các ngăn kéo có thể 
kéo ra đẩy vào, thực phẩm có thể đặt trực tiếp trên khay của các ngăn tủ.

CHÚ Ý ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN

CHÚ Ý ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN
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1.   Để giữ tủ lạnh sạch sẽ, ít nhất cần vệ sinh tủ lạnh một lần một tháng.
2.   Khi vệ sinh, lấy hết thực phẩm ra ngoài để tủ lạnh trống.
3.   Tháo gỡ các kệ, ngăn kéo để có thể rửa sạch, sau đó lắp đặt theo thứ tự ngược lại 

với khi tháo ra.
4.   Sau khi vệ sinh, kiểm tra an toàn cần thiết: phích cắm gắn sát vào ổ cắm, không 

có phát hiện bất thường, dây điện không có vết nứt và trầy xước. 

VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC
HÀNG NGÀY

VỆ SINH TỦ LẠNH



Hơi nâng kệ phía sau lên, kéo về 
phía trước.

1.  Khi vệ sinh, trước hết rút phích cắm dây điện nguồn, không dùng tay 
ướt rút phích cắm, tránh nguy cơ bị điện giật gây chấn thương.

2.  Không xối nước trực tiếp vào tủ lạnh do dễ bị rỉ sét và phát sinh rò 
rỉ điện.

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

4.   Không dùng bàn chải cứng, bàn chải sắt, vật liệu mài mòn (như kem 
đánh răng, bột tẩy), dung môi hữu cơ (ví dụ: xăng, dầu, acetone, 
rượu v.v...), nước nóng hoặc axit, kiềm để làm sạch tủ lạnh.

5.  Dây điện, phích cắm hư hay bị bụi bám lâu ngày có thể gây chạm 
điện và cháy. 

    Nếu có tình huống bất thường, rút phích cắm điện và liên hệ với 
AQUA .

CHÚ Ý

TỰ ĐỘNG GIẢI ĐÔNG
Tủ lạnh được làm lạnh với chức năng giải đông tự động, nước sẽ xuất hiện ở khay 
thoát nước và bốc hơi, không cần phải tự giải đông.

CÁC BỘ PHẬN CẦN VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC

GẮN KỆ CỬA
Dùng tay nắm đưa lên phía trên.

KHAY NGĂN LẠNH
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Hộp rau và khay trên hộp rau
Kéo ra hết mức, giữ phía trước hộp rau, nghiêng lên gỡ hộp rau ra. Sau đó, nâng phía 
sau của khay trên hộp rau lên và lấy ra ngoài. Làm ngược lại cho phương pháp lắp 
đặt.



1. Kéo ngăn kéo đến mức tối đa.
2. Nâng hộp ngăn kéo lên.
3. Kéo hộp ngăn kéo đến mức tối đa và gỡ ra ngoài.

Ngăn đông trên và hộp ngăn đông trên

Ngăn giữ ẩm
Kéo ngăn kéo ra ngoài đến cuối của nắp trượt, nhấc ngăn kéo lên và lấy ra ngoài. 
Làm ngược lại cho phương pháp lắp đặt.
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1. Kéo ngăn kéo đến mức tối đa.
2. Nâng khay ngăn đông dưới lên và gỡ ra ngoài.
3. Gỡ hộp ngăn đông dưới ra ngoài dọc theo hướng song song với mặt đất sau khi 

trượt. Làm ngược lại cho phương pháp lắp đặt.

Ngăn đông dưới và hộp ngăn đông dưới

1. Kéo ngăn kéo đến mức tối đa.
2. Nâng hộp ngăn biến nhiệt lên và 
gỡ ra ngoài.

Ngăn biến nhiệt/ đông nhanh
1. Kéo ngăn kéo đến mức tối đa.
2. Nâng hộp ngăn đá lên và gỡ ra ngoài.

Ngăn làm đá
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TRƯỚC KHI VẬN CHUYỂN  

KHI VẬN CHUYỂN

Nhỏ hơn góc 45°

KHI BỊ CÚP ĐIỆN

THỜI GIAN CẮM LẠI SAU KHI RÚT PHÍCH CẮM DÂY ĐIỆN 

KHI KHÔNG SỬ DỤNG TỦ LẠNH TRONG THỜI GIAN 
Khi không sử dụng tủ trong vòng 1 tuần hay khi di chuyển, mang vác, làm theo các 
bước sau:
1.  Lấy tất cả các thực phẩm trong tủ ra.
2.  Rút dây điện nguồn.

Bạn phải ngưng hơn 5 phút mới được cắm dây điện nguồn lại, nếu cắm vào sớm hơn máy 
nén dễ hư hỏng.

Giảm thiểu số lần mở cửa, không bỏ thêm thực phẩm mới.

VẬN CHUYỂN TỦ LẠNH

KHI KHÔNG SỬ DỤNG TỦ LẠNH

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

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.

3. Khi vận chuyển tủ lạnh, không được đặt tủ lạnh nằm ngang, nghiêng góc nhỏ hơn 
45° vì có thể gây hư hỏng tủ lạnh. 

1.  Rút đầu phích cắm dây điện nguồn.
2.  Lấy tất cả các thực phẩm trong tủ ra, vệ sinh sạch sẽ, mở cửa cho khô.
3.  Điều chỉnh các chân, bánh xe trái phải nhấc khỏi sàn nhà.
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Có nhiều sự cố xảy ra với tủ lạnh mà bạn có thể tự xử lý mà không cần tới người có chuyên 
môn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, vui lòng xem nguyên nhân và phương pháp khắc phục 
hướng dẫn ở bên dưới, trước khi bạn liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng. Xem phần 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG. 

CẢNH BÁO !

Trước khi sửa chữa tủ lạnh, tắt điện tủ lạnh và rút phích cắm dây điện nguồn ra khỏi ổ 
cắm.
Linh kiện điện phải được sửa chữa bởi người có trình độ chuyên môn, bởi vì việc sửa 
chữa không đúng cách có thể là nguyên nhân gây hư hỏng nặng.
Dây điện nguồn hư hỏng phải được thay thế bởi người có trình độ chuyên môn, bởi vì việc 
sửa chữa không đúng có thể là nguyên nhân gây nguy hiểm.

▶

▶

▶

Máy nén không 
hoạt động.

Tủ lạnh chạy 
liên tục hoặc 
chạy trong thời 
gian dài mới 
ngắt.

Bên trong tủ dơ, 
có mùi hoặc cả 
hai.

Phích cắm của tủ lạnh bị lỏng với 
ổ cắm điện chính, tủ không có điện.
Tủ lạnh đang giải đông tự 
động.
Nhiệt độ bên trong và bên 
ngoài  tủ quá cao.
Tủ lạnh mất điện trong thời 
gian dài.

Chưa đóng kín cửa và các ngăn 
kéo. 

Mở cửa nhiều lần và quá lâu.
Nhiệt độ cài đặt ngăn đông 
chỉnh quá thấp.

Đệm cửa dơ, bị mòn, rách hoặc 
đệm cửa không kín.

Sự thông thoáng khí yêu cầu 
của tủ không được đảm bảo.

Cắm phích cắm chặt vào ổ cắm.

Điều này là bình thường, khi tủ 
đang ở chức năng giải đông tự động.
Trong trường hợp này, đó là điều 
bình thường khi tủ chạy quá lâu.
Thông thường khoảng từ 8 đến 12 
giờ nhiệt độ trong tủ sẽ tăng lên, 
độ lạnh giảm.
Đóng kín cửa trong tủ lại, đảm bảo 
tủ đặt tại vị trí có nền phẳng không 
có thực phẩm hoặc đồ đóng hộp 
chặn cửa.
Không mở trong tủ quá nhiều lần.
Điều chỉnh nhiệt độ ở mức cao 
hơn cho đến khi đạt nhiệt độ thích 
hợp. Duy trì trong 24 giờ để nhiệt 
độ trong tủ ổn định.
Vệ sinh sạch đệm cửa của tủ lạnh 
hoặc nhờ dịch vụ bảo hành thay 
mới. 
Phải đảm bảo việc thông thoáng, 
không làm tắc luồng hơi lạnh. 

Tủ lạnh cần vệ sinh sạch sẽ bên 
trong.

Vệ sinh sạch sẽ tủ lạnh. 

Để thực phẩm nặng mùi bên 
trong tủ.

Bọc kỹ thực phẩm lại. 

Vấn đề Nguyên nhân Phương pháp khắc phục
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Nhiệt độ trong 
tủ lạnh không 
đủ độ lạnh.

Nhiệt độ trong 
tủ lạnh quá lạnh.

Đọng sương 
trong ngăn  lạnh.

Đọng sương 
phía ngoài  tủ 
lạnh hoặc giữa 
cửa với cửa 
hoặc giữa cửa 
với ngăn kéo.

Đông đá và 
tuyết trong 
ngăn đông của 
tủ lạnh.

Nhiệt độ chỉnh quá cao.
Cho thực phẩm còn nóng vào 
trong tủ.
Cho thực phẩm vào quá nhiều 
cùng một lúc.
Thực phẩm trong tủ để quá sát 
nhau.
Chưa đóng kín cửa và các ngăn 
kéo. 

Chưa đóng kín cửa và các ngăn 
kéo. 

Chưa đóng kín cửa và các ngăn 
kéo.

Mở cửa trong tủ nhiều lần và quá 
lâu.

Mở cửa trong tủ nhiều lần và quá 
lâu.

Mở cửa trong tủ nhiều lần và quá 
lâu.
Đệm cửa dơ, bị mòn, rách hoặc 
đệm cửa không kín.
Do cửa của tủ không đóng kín 
hoàn toàn do bị vướng vật gì đó 
bên trong tủ.

Các loại thực phẩm, chai lọ chứa 
nước không được đậy lại.

Chưa đóng kín cửa. Hơi lạnh bên 
trong tủ và hơi nóng bên ngoài tủ gây 
ra tình trạng đọng sương.

Thực phẩm trữ trong ngăn đông 
chưa được đóng gói kín.

Nhiệt độ trong tủ chỉnh quá thấp.
Chức năng đông nhanh được kích 
hoạt hoặc hoạt động quá lâu.
Nhiệt độ xung quanh tủ quá nóng 
và ẩm.

Nhiệt độ xung quanh tủ quá nóng 
và ẩm.

Chỉnh nhiệt độ về mức mong muốn.
Luôn luôn để thực phẩm nguội 
rồi mới cho vào tủ.
Luôn luôn tồn trữ một số lượng 
vừa đủ thực phẩm trong tủ.
Thực phẩm trong tủ không để quá 
sát nhau để đảm bảo thông thoáng.

Chỉnh nhiệt độ về mức mong muốn.

Điều chỉnh nhiệt độ trong tủ tăng lên.

Đóng kín cửa tủ lại.

Đóng kín cửa tủ lại.

Đóng kín cửa trong tủ lại.

Tắt chức năng đông nhanh.

Không mở của tủ quá nhiều lần.

Không mở cửa  quá nhiều lần.

Không mở trong tủ quá nhiều lần.

Vệ sinh sạch đệm cửa  của tủ lạnh 
hoặc thay mới.
Chỉnh lại các bộ phận trong tủ 
như kệ cửa, khay tủ hoặc các hộp 
chứa bên trong để cửa và ngăn 
kéo đóng được.

Để thực phẩm nóng nguội lại, 
bao thực phẩm và đóng chai lọ 
dạng lỏng.

Đây là điều bình thường. Tình 
trạng đọng sương sẽ thay đổi khi 
độ ẩm môi trường bên ngoài giảm.
Chắc chắn rằng cửa được đóng 
kín.

Luôn luôn đóng kín thực phẩm 
trước khi cho vào tủ.

Vấn đề Nguyên nhân Phương pháp khắc phục
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Trường hợp bị mất điện

Chức năng ghi nhớ của tủ lạnh khi bị mất điện

Khi bị mất điện, thực phẩm trong tủ vẫn được an toàn trong khoảng 5 tiếng  đồng 
hồ. Trong trường hợp mất điện kéo dài, bạn nên làm theo những lời khuyên dưới 
đây, đặc biệt là vào mùa hè. 
▶Hạn chế mở cửa / ngăn kéo càng ít lần càng tốt.

Không cho thêm thực phẩm vào bên trong tủ trong lúc mất điện.
Nếu có nhận được thông báo mất điện và cho biết thời gian mất điện dài hơn 5 
tiếng đồng hồ, bạn nên làm một ít đá để vào hộp rồi đặt phía bên trên của ngăn 
lạnh. 
Kiểm tra thực phẩm bên trong tủ ngay khi vừa có điện lại.
Nhiệt độ trong tủ tăng lên do thời gian mất điện kéo dài hoặc vấn đề nào khác, thời 
gian bảo quản sẽ giảm và thức ăn bên trong tủ sẽ nhanh hư. Các loại thực phẩm rã 
đông phải được dùng ngay hoặc nấu chín và đông lạnh trở lại (ở nơi phù hợp) 
ngay sau đó để tránh nguy cơ gây hại đến sức khỏe.

▶
▶

▶
▶

Khi điện được cung cấp trở lại, tủ lạnh sẽ tiếp tục hoạt động với chương trình đã cài 
đặt trước khi mất điện.

Tủ lạnh phát ra 
tiếng động bất 
thường.

Khi phát ra âm thanh 
nhỏ giống như tiếng 
nước chảy.

Khi nghe thấy 
tiếng bíp báo 
động.
Khi nghe thấy 
tiếng kêu nhỏ từ 
tủ.
Đèn chiếu sáng 
hoặc hệ thống làm 
lạnh không làm 
việc.

Tủ lạnh được đặt tại vị trí không 
bằng phẳng.

Điều chỉnh chân của tủ lạnh 
đến mức cân bằng.
Di dời các vật dụng xung 
quanh không đụng vào tủ 
lạnh.
Không cần áp dụng bất kỳ 
phương pháp nào.

Đây là điều bình thường.

Tủ lạnh đụng vào một vật dụng 
nào đó ở xung quanh.

Cửa ngăn lạnh đang mở.

Hệ thống chống đọng sương bên 
trong tủ đang hoạt động.

Tủ chưa được cắm điện.

Nguồn điện cung cấp không đảm 
bảo.

Đèn LED trong tủ không hoạt 
động.

Đóng cửa lại .

Đây là việc bình thường 
nhằm tránh việc đọng sương 
của tủ.

Cắm điện tủ vào hệ thống 
điện
Kiểm tra hệ thống điện trong 
phòng. Gọi công ty cung cấp 
điện tại nơi ở.
Vui lòng gọi dịch vụ bảo 
hành để thay đèn LED mới.

Vấn đề Nguyên nhân Phương pháp khắc phục
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Thông số kỹ thuật bổ sung

Điện áp / Tần số 220V~/ 50 Hz
Dòng điện tiêu thụ (A) 1.5

Cầu chì chính (A) 15

Môi chất lạnh R600a

Kích thước tủ  (H/W/D  đơn vị mm) 1900/830/669

AQUA

AQR-IG686AM

Tủ lạnh có ngăn đông và ngăn lạnh
469 kW.h/năm

275

185

Không có

Có

14

T

35

Tủ đứng đặt rời

Thương hiệu

Kiểu máy
Chủng loại tủ

Điện năng tiêu thụ (kW.h/năm)

Dung tích ngăn lạnh (L)

Dung tích ngăn đông (L)****

Ký hiệu cấp sao ngăn đông

Nhiệt độ của các ngăn khác >14°C 

Tủ không đóng tuyết

Năng suất làm lạnh (kg/24h)

Kiểu tủ 

Cấp khí hậu

Độ ồn
(dB(A) re 1pW)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tủ lạnh này được thiết kế để sử dụng ở 
nhiệt độ môi trường từ 16°C đến 43°C 



35

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chúng tôi giới thiệu dịch vụ bảo hành của AQUA và việc sử dụng các linh kiện 
chính hãng từ nhà sản xuất. 
Nếu có bất cứ vấn đề gì với tủ lạnh của bạn, vui lòng xem phần “XỬ LÝ SỰ CỐ”
Nếu bạn không tìm ra cách giải quyết sự cố, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.. 
Làm theo hướng dẫn dưới đây để tủ lạnh của bạn được bảo hành đầy đủ.

Chăm sóc khách hàng

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
- THỜI HẠN BẢO HÀNH TỦ LẠNH MIỄN PHÍ:
 a- Nếu có hóa đơn tài chính hoặc đăng ký bảo hành điện tử: 24 tháng kể từ ngày 

mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
 b- Nếu không có hóa đơn tài chính và không đăng ký bảo hành điện tử : thời hạn bảo 

hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

- CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:
 a- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo 

sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, điện yếu, điện chập chờn, sử dụng sai 
điện thế hoặc bảo quản không tốt như để nước, bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, 
vật lạ, v.v... vào máy.

 b- Sản phẩm hư hỏng do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt, làm 
nứt, móp, bể.

 c- Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa 
chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy 
quyền của Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.

 d- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không 
phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).

 e- Tủ lạnh sử dụng vào mục đích kinh doanh (kinh doanh thực phẩm, nước giải 
khát, dịch vụ ăn uống v.v...)

 f-  Sản phẩm bị rỉ sét, ố bẩn do ăn mòn hay do chất lỏng đổ vào.
 g- Dàn lạnh bị thủng do gỡ đá bằng vật nhọn hay do tác động vào dàn lạnh.

- YÊU CẦU BẢO HÀNH:
 a- Gọi Tổng Đài Hotline: 1800 58 58 32, bấm nhánh 2 (hoặc)
 b- Gửi tin nhắn SMS: AQUA_YCBH gửi 8077 (_dấu khoảng cách)
 c- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@ aquavietnam.vn
 d- Website: Kết nối trang www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn

- CÁCH ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
a- Gọi Tổng Đài Hotline: 1800585832, bấm nhánh 1 (hoặc)
b- Gửi tin nhắn SMS: AQUA_Số Máy_Ngày Mua (DD/MM/YYYY) 
gửi 8077 (_dấu khoảng cách)
c- Đăng ký trực tuyến tại webside: http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn



 


