CẢNH BÁO VỀ CHẤT LÀM LẠNH R600A

Khoảng cách xung quanh Tủ Lạnh Kiểu Lắp Trên và Dưới

• Thiết bị này có chứa chất làm lạnh dễ cháy R600a. Tránh
các mối nguy hiểm về an toàn bằng cách lắp đặt, xử lý,
bảo trì và vứt bỏ thiết bị này một cách cẩn thận. Nếu thiết
bị của bạn chứa R600a, nó sẽ được cho biết trên bảng
thông số bên trong thiết bị.

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

• Đảm bảo rằng ống dẫn của mạch làm lạnh không bị hư
hỏng trong quá trình vận chuyển và lắp đặt.

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

• Không gian lắp đặt thiết bị phải là ít nhất 1 m3 mỗi 8g chất
làm lạnh. Có thể tìm thấy thông tin về lượng và loại chất
làm lạnh trong thiết bị bảng thông số bên trong thiết bị.
• Không được làm hư mạch chất làm lạnh.
• Không được sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn
lưu trữ thực phẩm của thiết bị, trừ phi chúng thuộc loại do
nhà sản xuất khuyên dùng.
• Không để các đường thông khí trong thiết bị hoặc cấu trúc
lắp sẵn bị tắc nghẽn.
• Không được sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các cách
khác để tăng tốc quá trình rã đông, ngoài những cách do
nhà sản xuất khuyên dùng.

• Khi đặt ở khu vực góc phòng, khoảng không ít nhất
350mm ở phía bản lề sẽ cho phép mở cửa đủ rộng để lấy
các thùng đựng và kệ ra.

Recommended
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50 mm
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• Chất làm lạnh bị rò rỉ có thể kích lửa khu vực thông khí.

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

90 mm

10 mm

350 mm

• Trong trường hợp vô tình xảy ra hư hỏng, hãy để thiết bị
tránh xa các ngọn lửa trần và bất kỳ thiết bị nào sinh ra tia
lửa điện hoặc hồ quang điện và các thể sáng trong quá
trình vận hành bình thường hoặc bất thường, và rút phích
cắm của thiết bị tại điểm cấp nguồn. Gọi cho phòng dịch vụ
ủy quyền để biết biện pháp cần thiết và để được tư vấn.

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

CABINET
DOOR

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 trống giữa mặt sau của tủ lạnh và tường không
được lớn hơn 75mm.
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 và co lại. Những tiếng ồn này
là rất bình thường.

Vệ Sinh Tủ Lạnh

CẢNH BÁO
• Không được sử dụng máy rửa bằng hơi nước. Nếu các bộ
phận có điện tiếp xúc với hơi nước ngưng tụ, chúng có thể
làm đoản mạch hoặc gây ra điện giật.
• Không được cắm thiết bị vào đồng hồ hẹn giờ được lắp tại
điểm cấp điện.
• Không được đặt thiết bị của bạn trên bề mặt không đồng
đều.
• Không được bảo quản chất dễ nổ chẳng hạn như bình khí
có nhiên liệu dễ cháy trong thiết bị này.
• Không được bảo quản thức uống có ga trong ngăn tủ
đông.
• Không bao giờ được cố tự sửa tủ lạnh. Chỉ sử dụng nhân
viên bảo trì đủ năng lực hoặc được ủy quyền để sửa chữa.
• Không bao giờ được sử dụng lò sưởi hoặc máy sấy để rã
đông tủ đông vì bạn có thể bị điện giật.

Lắp Đặt Tủ Lạnh Mới

Bên ngoài
Bạn chỉ nên vệ sinh tủ lạnh bằng nước xà phòng ấm và vải
mềm. Xả bằng nước sạch và sau đó lau bề mặt bằng một
tấm vải mềm, sạch để loại bỏ xà phòng còn sót lại.
Bên trong
Bạn nên thường xuyên vệ sinh phía trong tủ lạnh. Vệ sinh
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 đặt thức ăn trở lại vào tủ lạnh. Bạn nên giữ
cho bên trong tủ lạnh được vệ sinh bằng cách nhanh chóng
lau dọn kỹ thức ăn tràn đổ.

CẢNH BÁO
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.

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 cân bằng kèm theo để sản phẩm được cân
bằng và ổn định.
Chúng tôi khuyến cáo bạn chạy tủ lạnh trong hai đến ba giờ
trước khi đặt thức ăn vào tủ. Điều này sẽ cho phép bạn đảm
bảo tủ lạnh hoạt động chính xác và có đủ không khí mát đi
vào tủ đông.
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