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Khi vận hành, phía bên ngoài của tủ lạnh sẽ ấm, nhất là 
khi khởi động. Điều này là bình thường. Tránh đặt thức 
ăn tựa vào các lỗ thông khí vì điều này sẽ làm cản trở 
khí lưu thông. 

Tình trạng đóng tuyết nhẹ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở 
phía trong của tủ đông nếu mở cửa thường xuyên. Điều 
này là bình thường và tuyết sẽ biến mất sau vài ngày ở 
hầu hết các điều kiện khí hậu. Đảm bảo rằng tủ đông và 
các cửa ngăn chứa thức ăn tươi được đóng hẳn sau khi 
bạn đặt thức ăn vào hoặc lấy thức ăn ra khỏi các ngăn 
này. Nếu các cửa được để mở một phần, một lớp tuyết 
dày sẽ phủ lên mặt trong của tủ đông. 

Nếu tình trạng này xảy ra, hãy loại bỏ lớp tuyết. Đảm 
bảo rằng tất cả cửa đã được đóng đúng cách để tránh 
tuyết xuất hiện lại. Tủ lạnh của bạn sử dụng các bộ 
phận tiết kiệm năng lượng có thể tạo ra những tiếng ồn 
khác nhau (tham khảo trang “Tiếng ồn” để biết ví dụ) 
từ tủ lạnh cũ. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy âm thanh 
chảy ùng ục của chất làm lạnh hoặc âm thanh của các 
bộ phận giãn nở hoặc co lại. Những tiếng ồn này là rất 
bình thường.

VỆ SINH

Bên ngoài
Chỉ vệ sinh tủ lạnh bằng nước xà phòng ấm và một 
tấm vải mềm. Xả nước sạch và sau đó lau bề mặt 
bằng một tấm vải mềm, sạch để loại bỏ xà phòng 
còn sót lại.

Bên trong
Thường xuyên vệ sinh phía trong tủ lạnh. Tắt nguồn. 
Lau phía trong bằng một tấm vải mềm và nước xà 
phòng ấm. Lau khô kỹ tất cả các bề mặt và các bộ 
phận tháo rời được. Tránh để nước dính vào các 
nút điều chỉnh của tủ lạnh. Nếu bạn đã tháo bất kỳ 
bộ phận tháo rời nào, hãy lắp lại và bật nguồn trước 
khi cất tủ lạnh. Lau sạch bất kỳ chỗ thức ăn đổ nào.

Giữ cho các vòng đệm cửa được sạch
Đảm bảo rằng các vòng đệm cửa luôn được sạch 
sẽ. Thức ăn và thức uống dính bám có thể làm cho 
các vòng đệm dính vào tủ và có thể rách khi mở 
cửa. Rửa các vòng đệm bằng nước xà phòng ấm. 
Xả kỹ và để khô.

Không bao giờ được sử dụng nước nóng, dung môi, 
chất tẩy nhà bếp thương mại, chất tẩy khí nén, chất 
đánh bóng kim loại, chất tẩy ăn da hoặc mài mòn hoặc 
máy cọ rửa để vệ sinh thiết bị vì chúng sẽ làm hỏng tủ 
lạnh. Nhiều sản phẩm vệ sinh và chất tẩy có bán trên 
thị trường có chứa các dung môi sẽ làm hỏng tủ lạnh 
của bạn. Khi vệ sinh, chỉ sử dụng một tấm vải mềm và 
nước xà phòng ấm.

CẢNH BÁO

LẮP ĐẶT

Vệ sinh kỹ tủ lạnh theo hướng dẫn và lau bụi tích tụ 
trong quá trình vận chuyển.

Đảm bảo sàn nhà được cân bằng. Nếu không, hãy điều 
chỉnh chân ổn định để tủ lạnh được cân bằng và ổn 
định.

Chúng tôi khuyến cáo nên bật tủ lạnh và để tủ chạy 
trong hai đến ba giờ trước khi đặt thức ăn vào bên trong 
tủ. Điều này sẽ cho phép bạn đảm bảo tủ lạnh hoạt 
động đúng cách và có đủ không khí mát trong tủ đông.

 Khoảng cách khi lắp đặt

•  Chừa Khoảng cách tối thiểu 30mm ở cả hai bên  
 của tủ lạnh.

•  Chừa Khoảng cách 50mm ở mặt sau của tủ lạnh.

•  Chừa Khoảng cách tối thiểu 10mm bên trên nắp  
 bản lề.

•  Nếu bạn không có khoảng trống cho không khí  
 lưu thông bên trên tủ lạnh, thông khoảng khuyến  
 cáo bên trên của tủ lạnh là 90mm.

•  Khi đặt vào góc nhà, phải có Khoảng cách ít nhất  
 350mm ở phía bản lề để có thể mở cửa dễ dàng  
 sao cho có thể tháo các ngăn và kệ một cách dễ  
 dàng.

Lưu ý: Cửa tủ lạnh ở tất cả các mẫu được thiết 
kế để nằm trong tủ (không ngang bằng). Phải đặt 
tủ lạnh dựa vào tường và Khoảng cách giữa mặt 
sau của tủ lạnh và tường phải lớn hơn 75mm

10mm

Thông tin chi tiết về tính năng của tủ đông (nếu có lắp):

 1 Cửa

 2 Tay Nắm Cửa

 3 Khay Làm Đá

 4 Nắp Bộ Phận Khử Mùi

 5 Kệ Tủ Đông

 6 Tủ Đông Điều Chỉnh Trượt

 7 Tủ Lạnh Điều Chỉnh Trượt

 8 Kệ

 9 Hệ thống làm lanh

10 Đèn Tủ Lạnh

11  Ngăn đựng rau

12 Ngăn Kéo Tủ Đông

13 Ngăn Kéo Đựng Thịt

14 Chân

15 Nút Trượt Độ Ẩm

16 Hệ thống làm lạnh từ bên hông

17 Ngăn Đựng Chai

18 Khay Đựng Trứng

19 Kẹp Túi

20 Báo Động Cửa

21 Khe Trượt

22 Vòng đệm




