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1   HƯỚNG DẪN AN TOÀN 
 
1.1 LƯU Ý AN TOÀN CHUNG  
 



 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng  
 

 Lưu ý  
 Giữ khoảng không thông gió, xung quanh thiết bị hoặc trong kết cấu lắp đặt âm, 
tránh vật cản  
 Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc cá phương tiện để tăng quá tiến trình xả 
đông, ngoài khuyến nghị của nhà sản xuất.  
 Không sử dụng thiết bị điện bên trong ngăn đựng thực phẩm của thiết bị, trừ khi 
loại được khuyến nghị từ nhà sản xuất.  
 Không làm hỏng dòng chất dẫn lạnh  
 Khi định vị thiết bị, bảo đảm dây cấp điện không bị đè nén hoặc hư hỏng.  
 Không đặt ổ cắm di chuyển nhiều dằu cắm ở phía sau thiết bị.  
 Nhằm tránh nguy hiểm gây ra từ sự không ổn định của thiết bị, phải được gắn theo 
hướng dẫn sau:  

 Nếu thiết bị sử dụng R600a như chất làm lạnh (thông tin có trên bảng hiệu), nên 
cẩn thận khi vận chuyển và lắp đặt để tránh thiết bị làm mát bị hư hỏng. R600a là 
chất gas tự nhiên, than thiện với môi trường và gas tự nhiên, nhưng dễ cháy nổ. 
Trường hợp rò rỉ ảnh hưởng đến cá bộ phận làm mát, di chuyển tủ xa nơi ngọn lữa 
trần hoặc nguồn nhiệt và thông thoáng phòng nơi đặt thiết bị trong vài phút.  
 
 Trong khi thực hiện và định vị tủ, không làm hỏng dòng gas làm mát.  
 Không trữ chất liệu gây nổ như lon bình phun với chất gây cháy trong thiết bị.  
  Thiết bị được sử dụng dân dụng và trong gia đình như:  

- Khu vực bếp nhân viên ở cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác.  
- Nhà trang trại và bởi khách hàng trong khách sạn và các môi trường cư trú 

khác.  
- Môi trường lọại ngũ nghỉ.  
- Phục vụ ăn uống và tương tự.  

 Nếu ổ cắm không phù hợp với phít cắm, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại 
lý dịch vụ hoặc nhân viên khỹ thuật có chuyên môn để tránh nguy hiểm.  
 Phít tiếp đất đặc biệt phải được kết nối với dây điện tủ lạnh. Phít cắm nên được sử 
dụng với ổ cắm tiếp đất đặc biệt 16 ampe. Nếu không có loại ổ cắm như vậy trong 
nhà, vui lòng gọi lắp đặt bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.  
 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ 8 tuổi hoặc lớn hơn, và bởi những người có 
khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần, hoặc những người không có kinh nghiệm 
hoặc hiểu biết, nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn trước cách sử dụng 
thiết bị an toàn và hiểu được những nguy cơ có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi 
đùa với thiết bị. Vệ sinh và bảo trì không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự 
giám sát.  
 Nếu thiết bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ được uỷ quyền 
hoặc nhân viên kỹ thuật có chuyên môn để tráng nguy hiểm.  
 Thiết bị không nhằm sử dụng ở độ cao trên 2000m.  
 
 
1.2 Lưu ý lắp đặt  
 
Trước khi sử dụng tủ lạnh lần đầu, lưu ý các điểm sau:  
 Điện thế hoạt động của tủ là 220 – 240V, tần số 50Hz.  
 Phít cắm phải tiếp cận được sau khi lắp đặt.  



 

 Tủ có thể có mùi khi thao tác lần đầu. Điều này bình thường và mùi sẽ nhạt dần 
khi tủ bắt đầu lạnh.  
 Trước khi kết nối tủ, bảo đảm rằng các thông tin trên bảng dữ liệu (điện thế và kết 
nối) phù hợp với nguồn điện cấp. Nếu nghi ngờ, tư vấn nhân viên kỹ thuật có 
chuyên môn.  
 Gắn phít cắm vào ổ cắm có kết nối đất hiệu quả. Nếu ổ cắm không có kết nối đất 
hoặc phít cắm không phù hợp, khuyến nghị tư vấn nhân viên kỹ thuật có chuyên 
môn.  
 Thiết bị phải được kết nối với ổ cắm có kết nối cầu chì đúng. Nguồn cấp điện (xoay 
chiều) và điện thế hoạt động phải phù hợp với chi tiết trên bảng của thiết bị (Bảng 
gắn phía trái bên trong thiết bị.  
 Đặt thiết bị nơi không tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.  
 Tủ lạnh không bao giờ được sử dụng ngoài trời hoặc tiếp xúc với mưa.  
 Tủ phải cách tối thiểu 50cm với bếp, lò sưởi và tối thiểu 5cm với lò nướng điện.  
 Nếu tủ lạnh đặt gần tủ đông, phải có khoảng cách tối thiểu 2cm để tránh hình 
thành độ ẩm ở bề mặt bên ngoài.  
 Không che thân hoặc phía trên tủ, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tủ.  
 Khoảng cách tối thiểu 150mm là cần thiết ở phía trên tủ. Không đặt bất cứ vật gì 
lên đầu tủ.  
 Không đặt vật nặng lên tủ.  
 Vệ sinh thiết bị kỹ trước khi sử dụng (Xem phần vệ sinh và bảo trì).  
 Trước khi sử dụng tủ lạnh, lau tất cả các bộ phận với dung dịch nước ấm và một 
muỗng sodium bicarbonate. Xả với nước sạch rồi lau khô. Lắp lại các bộ phận sau 
khi vệ sinh.  
 Sử dụng chân trước điều chỉnh để bảo đảm thiết bị cân bằng và ổn định. Có thể 
điều chỉnh bằng cách vặn hai chiều. Thực hiện trước khi đặt thự phẩm vào tủ.  
 
Nếu tủ có ngưng tụ quạt.  
 
 
Nắp che tủ bên dưới bằng nhựa. 
  
Bộ ngưng tụ của tủ lạnh nằm ở phần 
dưới tủ. Theo đó, phần gắn điều chỉnh 
khoảng cách giữa tủ và tường phía sau 
tủ, được gắn nắp che đáy tủ. Có thể di 
chuyển tủ ra phía tường sau đến điểm 
này.  
 

 

 
 
 
 



 

 
Che đáy tủ dưới bằng kim loại  
 
Bộ ngưng tụ của tủ lạnh nằm ở phần 
dưới tủ. Theo đó, lắp miếng đệm bằng 
cách gắn vào lổ trên nắp vách đáy và 
vặn 90° được minh hoạ như hình để 
tạo khoảng cách giữa tủ và tường sau 
nơi đặt tủ. Có thể di chuyển tủ theo 
hướng tường sau đến điểm này.  
 
Khoảng cách giữa thiết bị và tường sau 
tối đa là 75mm.  

 
1.3 Trong khi sử dụng  
 
 Không kết nối tủ lạnh với nguồn điện sử dụng dây nối dài.  
 Không sử dụng phít cắm hư hỏng, rách hoặc cũ.  
 Không sử dụng bộ chuyển phít cắm.  
 Tiê1t bị được thiết kế để sử dụng bời người lớn. Không để trẻ chơi đùa với thiết bị 
hoặc leo lên cửa.  
 Không chạm dây điện/phít cắm với tay ẩm ướt. Có thể gây chập mạch hoặc sốc 
điện.  
 Không đặt chai thuỷ tinh hoặc đồ hộp trong ngăn làm đá vì sẽ nổ khi đông.  
 Không đặt vật dụng dễ bắt lửa hoặc nổ trong tủ. Đặt thức uống có độ cồn cao theo 
chiều thẳng trong ngăn tủ lạnh và bảo đảm nắp được đóng chặt.  
 Khi lấy đá từ ngăn làm đá, không chạm vào. Đá có thể gây bỏng tuyết và/hoặc cắt.  
 Không chạm vào thực phẩm đông lạnh với tay ướt. Không ăn kem hoặc a viên 
ngay sau khi được lấy ra từ ngăn làm đá.  
 Không được tái đông thực phẩm đông lạnh đã xả đông.  
 
Tủ lạnh cũ và hư hỏng  
 
 Nếu tủ lạnh hoặc tủ đông cũ có khoá, đập vỡ hoặc tháo khoá trước khi bỏ, vì trẻ có 
thể nhốt mình bên trong và gây tai nạn.  
 Tủ lạnh cũ và tủ đông cũ có chứa chất chất cách nhiệt và chất làm lạnh có CFC. 
Do vậy, cẩn thận để không gây hại môi trường khi huỷ bỏ tủ cũ.  
 
Huỷ bỏ thiết bị cũ  
 

 

Dấu hiệu báo rằng thiết bị không nên được huỷ bỏ như chất thải gia 
dụng khác. Để tránh thiệt hại có thể với môi trường hoặ sức khoẻ cộng 
đồng từ việc thải loại không kiểm soát, tái chế một cách có trách nhiệm 
để gia tăng việc tái sử dụng nguồn nguyên liệu một cách bền vững.  

Bằng cách loại bỏ đúng cách thiết bị, chúng ta góp phần bảo vệ môi trường và sức 
khoẻ cộng đồng. Loại bỏ không đúng cách gây nguy hiểm cho sức khoẻ và môi 
trường.  
Bao bì và môi trường  
 



 

 

Vật liệu bao bì bảo vệ máy tránh hư hỏng có thể xảy ra khi vận chuyển. 
Vật liệu bao bì than thiện với môi trường vì có thể tái sử dụng. Sử dụng 
bao bì tái sử dụng sẽ giảm tiêu thụ nguyên liệu thô và do đó chất thải.  

 
Lưu ý:  
 
 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị. Chúng tôi 
không chịu trách nhiệm với những hư hỏng xảy ra do sử dụng sai.  
 Thực hiện hướng dẫn trên thiết bị và hướng dẫn sử dụng và giữ nơi an toàn để 
giải quyết sự cố có thể xảy ra về sau.  
 Thiết bị được sản xuất để sử dụng trong nhà và chỉ có thể được sử dụng môi 
trường dân dụng và mục đích đặc biệt. Không phù hợp sử dụng thương mại hoặc 
cộng đồng. Cách sử sụng đó sẽ khiến bảo hành thiết bị từ chối và sẽ không chịu 
trách nhiệm cho những tổn thất xảy ra.  
 Thiết bị được sản xuất để sử dụng trong nhà và chỉ phù hợp để làm lạnh/trữ lạnh 
thực phẩm. Không phù hợp với sử dụng thương mại và cộng đồng và/hoặc trữ các 
chất liệu ngoại trừ thực phẩm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những tổn thất 
xảy ra trong trường hợp ngược lại.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2    MÔ TẢ THIÊT BỊ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Diễn giải chỉ để nắm thông tin về các bộ phận của thiết bị. Các bộ phận có 
thể khác tuỳ model thiết bị.  

 
A. Ngăn tủ đông  9. Chân chỉnh  
B. Ngăn tủ lạnh  10. Kệ đáy cửa ★ 
1. Kệ tủ đông  11. Kệ đựng chai  
2. Bộ phận làm đá ★  12. Kệ cửa điều chỉnh ★  



 

3. Quạt ★  13. Kệ cửa  
4. Giá đựng rượu ★  14. Hộp điều nhiệt  
5. Kệ tủ lạnh  15. Kệ cửa tủ đông ★ 
6. Ngăn lạnh ★  16. Khay đựng đá ★ 
7. Nắp ngăn rau củ  17. Khay trứng  
8. Ngăn rau củ  ★: với một vài Model.  
 
3     SỬ DỤNG THIẾT BỊ  
 
3.1 Thông tin về hệ thống làm lạnh thế hệ mới  
 
 
Tủ lạnh với hệ thống làm lạnh thế hệ mới có hệ thống hoạt 
động khác với tủ lạnh tĩnh (ổn định). Các tủ lạnh (tĩnh) có trải 
nghiệm hình thành đá ở ngăn đông tuỳ thuộc vào việc mở 
cửa và độ ẩm trong thực phẩm, xả đông thường xuyên là cần 
thiết; tủ phải được tắt, thực phẩm đông lạnh được chuyển 
vào hộp đựng phù hợp và đá hình thành trong ngăn đông 
thoát ra.  
Ở các tủ lạnh với công nghệ làm lạnh thế hệ mới, quạt thổi 
khí lạnh khô đều xuyên các ngăn tủ lạnh và tủ đông. Không 
khí lạnh làm lạnh thực phẩm đều và đồng bộ. , tránh độ ẩm 
và hình thành đá.  
Trong các ngăn tủ lạnh, khí được thổi nhờ quạt, nằm ở phía 
trên ngăn tủ lạnh, được làm lạnh khi xuyên qua khe hở phía 
sau ồng dẫn khí. Đồng thời, không khí được thổi ra qua các 
lổ trong ống dẫn khí, trãi đều khí lạnh qua các ngăn tủ.  
Không có lối thông khí giữa các ngăn tủ lạnh và tủ đông, do 
vậy ngăn trộn lẫn mùi.  
Theo đó, tủ lạnh với công nghệ làm lạnh thế hệ mới đem đến 
sự dễ dàng trong sử dụng cũng như dung tích lớn và nhìn 
thẩm mỹ 
 
 
 
 



 

 
3.2 Cài đặt bộ điều nhiệt  
 
Bộ đều nhiệt tủ đông và tủ lạnh tự động điều 
chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn đựng. Xoay nút 
vặn ở vị trí cao hơn, từ 1 – 5, để có nhiệt độ lạnh 
hơn. Trong mùa lạnh, cài đặt bộ điều nhiệt ở vị 
trí thấp hơn để giảm tiêu thụ năng lượng.  
 

3.3 Lưu ý điều chỉnh nhiệt độ  
 
 Không khuyến nghị hoạt động tủ lạnh tronh môi trường lạnh hơn 10°C nếu nói về 
tính hiệu quả.  
 Điều chỉnh nhiệt độ nên được thực hiện tuỳ theo tần suất mở cửa, Long thực 
phẩm trữ bên trong tủ và nhiệt độ xung quanh nơi đặt tủ.  
 Để tủ đạt nhiệt độ hoạt động sau khi kết nối nguồn điện, không mở cửa thường 
xylem hoặc để lượng lớn thực phẩm trong tủ lạnh. Lưu ý rằng, tuỳ theo nhiệt độ 
xung quanh, có thể 24 giờ tủ mới đạt được nhiệt độ hoạt động.  
 Chức năng hoãn 5 phút được sử dụng để tránh hư hỏng tới bình nén tủ lạnh khi 
kết nối hoặc ngắt kết nối với nguồn điện, hoặc khi mất điện xảy ra. Tủ sẽ bắt đầu 
hoạt động bình thường sau 5 phút.  
 Tủ được thiết kế để hoạt động ở phạm môi trường xung quanh (T/SN – Nhiệt đới; 
dưới bình thường = 10°C – 43°C) theo qui định chuẩn, tuỳ theo phân loại khí hậu có 
trên bảng hiệu thông tin. Chúng tôi không khuyến nghị hoạt động thiết bị ngoài giới 
hạn nhiệt độ qui định nếu nói về hiệu quả làm lạnh.  
 

Phân loại khí hậu Nhiệt độ xung quanh 
SN (Subnormal: dưới bình thường) +10°C đến +32°C 
N (Normal: bình thường)  +16°C đến +32°C 
ST (Subtropical: cận nhiệt đới)  +16°C đến +38°C 
T (Tropical: nhiệt đới)  +16°C đến +43°C 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý:  
 

 
Tủ lạnh được thiết kế để hoạt động ở mọi nhiệt độ xung quanh. Khi nhiệt độ 
xung quanh dưới -5°C, Không đặt thực phẩm tươi trong ngăn tủ lạnh vì thực 



 

phẩm có nhiệt độ gần với nhiệt độ xung quanh và sẽ đông. Thực phẩm có 
thể được trữ lên -5°C trong ngăn tủ lạnh. Thực phẩm phải được trữ trong 
ngăn tủ đông khi nhiệt độ xung quanh dưới -5°C.  

 

 
Thiết bị được thiết kế để hoạt động với môi trường xung quanh 43°C mà 
không   có vấn đề gì. Nhiệt độ xung quanh dưới -5°C, không sử dụng ngăn tủ 
mát vì thực phẩm sẽ đông. Có thể tiếp tục sử dụng ngăn đông.  
 

3.4 Phụ kiện  
 
3.4.1 Bộ phận làm đá  
 
 Kéo cần gạt và lấy khay làm đá.  
 Châm nước tới mức đánh dấu  
 Giữ phần cuối bên trái cần gạt và đặt 
khay đá vào trong hộp đá.  
 Khi đá viên hình thành, vặn cần gạt để 
rơi a viên vào hộp đựng.  
Lưu ý:  

 Không châm nước vào hộp đựng đá 
để làm đá. Có thể bể.  

 Di chuyển bộ làm đá có thể khó khăn 
khi tủ đang hoạt động. Trong trường hợp 
này, nên được vệ sinh bằng cách tháo 
kệ kính.  
 
Tháo bộ phận làm đá  
 
 Lấy ra kệ gương (kính) tủ đông  
 Tháo bộ phận làm a bắng cách kéo bên 
trái hoặc phải trên kệ.  
Có thể di chuyển bộ phận làm đá để sử 
dụng dung tích lớn hơn của ngăn làm đá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Kệ ngăn làm lạnh  
 



 

Giữ thực phẩm trong ngăn làm lạnh, 
thay vì ngăn đông hoặc ngăn tủ lạnh, 
để thực phẩm giữ độ tươi và mùi vị lâu 
hơn, trong khi vẫn bảo quản hình thức 
tươi. Khi khay ngăn làm lạnh bẩn, tháo 
ra và rửa với nước.  
(Nước đóng bang ở 0°C, nhưng thực 
phẩm có chứa muối và đường, đông 
lạnh ở nhiệt độ thấp hơn.  
Ngăn làm lạnh thường được sử dụng 
để trữ thực phẩm như cá, thực phẩm 
tẩm gia vị, cơm…  
 
 

 Không đặt thực phẩm để đông hoặc trong khay đá (để làm đá) trong ngăn làm 
lạnh.  
 
Tháo kệ ngăn làm lạnh  
 

 Kéo kệ ngăn làm lạnh ra phía trước 
bằng cách trượt trên ray.  
 Kéo kệ làm lạnh khỏi ray và tháo ra 
khỏi tủ lạnh.  
 

 Sau khi kệ ngăn lạnh được tháo 
ra, sẽ có không gian lên đến 20kg 
thực phẩm đặt vào trong tủ lạnh.  
 
 

 
3.4.3 Khe đóng mở độ ẩm tươi (Với vài Model)  
 
Khi ngăn đựng rau củ đầy, khe đóng 
mở độ ẩm phía trước khay đựng rau củ 
nên được mở. Làm cho không khí trong 
ngăn đựng rau củ và mức độ ẩm được 
kiểm soát, để tăng tuổi thọ thực phẩm 
bên trong.  
Khe, nằm phía sau kệ, phải được mở 
nếu ngưng đọng nhìn thấy trên kệ 
gương (kính)  

 
 



 

 
 
 
 
 
4      TRỮ THỰC PHẨM  
 
4.1 Ngăn đựng tủ lạnh  
 
Đủ để cài đặt bộ điều nhiệt tủ lạnh ở vị trí “2” hoặc “3”  trong điều kiện hoạt động 
bình thường.  
 Để giảm độ ẩm và tránh hình thành tuyết sau đó, luôn trữ thực phẩm trong hộp kín 
trong tủ lạnh. Tuyết có xu hướng tập trung ở phần lạnh nhất của chất lỏng thoát hơi, 
cùng lúc, thiết bị lại cần xả đông thường xuyên hơn.  
 Không bao giờ đặt thực phẩm ấm vào trong tủ lạnh.  
 Bảo đảm không vật dụng nào tiếp xúc trực tiếp với vách sau thiết bị vì tuyết sẽ 
phát triển và bao bì sẽ dính vào. Không mở cửa tủ thường xuyên.  
 Khuyến nghị thịt và cá sạch được bao bọc lỏng và trữ trên kệ kính chỉ trên ngăn 
rau củ, ở đó không khí lạnh hơn, cung cấp điều kiện trữ tốt nhất.  
 Trữ trái cây và rau củ trong ngăn đựng rau củ.  
 Trữ trái cây và rau củ riêng biệt góp phần tránh rau củ nhạy cảm với ethylene (lá 
xanh, bông cải xanh, cà rốt…) bị tác động bởi trái cây nhả ethylene (chuối, đào, mơ, 
quả sung…)  
 Không đặt rau cò ẩm ướt vào tủ lạnh.  
 Thời gian trữ với tất cả các loại thực phẩm tuỳ thuộc vào chất lượng ban đầu thực 
phẩm và chu kỳ làm lạnh không bị ngắt quãng trước khi trữ.  
 Để tránh nhiểm bẩn chéo, không trữ thịt chung với rau củ. Dịch rỉ ra từ thịt có thể 
nhiễm bẩn các sản phẩm khác trong tũu lạnh. Nên bao bọc sản phẩm thịt và vệ sinh 
bất cứ rò rỉ nào trên kệ.  
 Không đặt thực phẩm phía trước máng dẫn khí.  
 Dùng thực phẩm đóng gói trước ngày hết hạn khuyến cáo.  
 
LƯU Ý QUAN TRỌNG  
 

 LƯU Ý: Khoai tây, hành và tỏi không nên trữ trong tủ lạnh.  

 Các món ăn nấu sẵn phải được giữ bọc kín khi trữ trong tủ lạnh. Để vào tủ lạnh 
khi nguội, kẻo nhiệt độ/độ ẩm bên trong tủ sẽ tăng, làm giảm hiệu quả tủ lạnh. Bọc 
thực phẩm và thức uống cũng giữ hương vị.  

 Không để thực phẩm tiếp xúc với bộ cảm nhiệt độ, ở trong ngăn tủ lạnh, nhằm 
giữ cho ngăn tủ lạnh ở nhiệt độ tối ưu.  
 
 
 
 
 

Diễn tả ngôn ngữ và hình ảnh trong phần phụ kiện có thể thay đổi tuỳ 
theo model thiết bị  



 

 
 
 
Bảng bên dưới là hướng dẫn nhanh cho biết cách hiệu quả nhất để trữ nhóm thực 
phẩm chính trong ngăn tủ lạnh.  
 

Thực phẩm Thời gian trữ tối đa Trữ cách nào và ở đâu 
Rau củ và trái cây  1 tuần  Ngăn rau củ  

Thịt và cá  2 – 3 ngày  
Bọc màng nhựa, bao hoặc hộp đựng thịt và 
trữ trên kệ gương (kính)  

Phô mai tươi  3 – 4 ngày  Kệ cửa được chỉ định  
Bơ và thực vật  1 tuần  Kệ cửa được chỉ định 

Sản phẩm đóng chai  
Đến hạn theo khuyến cáo 
nhà sản xuất  

Kệ cửa được chỉ định 

Trứng  1 tháng  Kệ trứng được chỉ định  
Thực phẩm nấu   Tất cả các kệ.  
 
4.2 Ngăn tủ đông  
 
 Tủ đông được sử dụng để trữ thực phẩm đông lạnh, đông lạnh thực phẩm tươi và 
làm đá viên.  
 Để cấp đông thực phẩm tươi; bọc và đóng kín thực phẩm tươi đúng cách, bao bì 
nên được kín gió và không rỉ. Bọc dung cho tủ đông đặc biệt, màng nhôm, bao nhựa 
tổng hợp và hộp đựng nhựa là lý tưởng.  
 Không trữ thực phẩm tươi cạnh thực phẩm đông vì có thể làm xả đông thực phẩm 
đông lạnh.  
 Trước khi cấp đông thực phẩm tươi, phân ra thành từng phần để sử dụng theo 
hạn mức.  
 Dùng thực phẩm đông lạnh xả đông trong thời gian ngắn sau khi xả đông.  
 Không bao giờ đặt thực phẩm ấm trong ngăn đông vì có thể xả đông thực phẩm 
đông lạnh.  



 

 Luôn thực hiện hướng dẫn nhà sản xuất trên bao bì thực phẩm khi trữ thực phẩm 
đông lạnh. Nếu không có thông tin của thực phẩm cung cấp, không nên trữ quá 3 
tháng từ ngày mua.  
 Khi mua thực phẩm đông lạnh, bảo đảm được trữ ở điều kiện thích hợp   
và bao bì không bị hỏng. 
 Thực phẩm đông lạnh nên được vận chuyển trong hộp đựng thích hợp và đặt vào 
trong tủ đông càng sớm càng tốt.  
 Không mua thực phẩm đông lạnh nếu bao bì có dấu hiệu ẩm và phồng ra bất 
thường.Nó có thể được trữ ở nhiệt độ không phù hợp và thực phẩm có thể bị hư 
hỏng.   
 Thời gian trữ thực phẩm đông tuỳ thuộc vào nhiệt độ phòng, cài đặt nhiệt độ, tần 
suất mở cửa, loại thực phẩm và độ dài thời gian cần thiết chuyển thực phẩm từ cửa 
hàng về nhà. Luôn thực hiện hướng dẫn được in trên bao bì và không bao giờ vượt 
quá thời gian lưu trữ chỉ định.  
 Long thực phẩm tươi tối đa (Theo kg) có thể đông trong 24 giờ được chỉ định trên 
bảng thiết bị.  
 Để cấp đông thực phẩm tươi, bảo đảm rằng càng nhiều bề mặt của thực phẩm có 
thể tiếp xúc với bề mặt lạnh.  
 Để hiệu quả thiết bị tối ưu để đạt được công suất đông tối đa, vặn nút điều chỉnh 
nhiệt độ đến cài đặt lạnh nhất 24 giờ trước khi đặt thực phẩm tươi vào tủ đông.  
 Đủ để cài đặt bộ điều nhiệt ở mức lạnh nhất them 24 giờ sau khi đặt thực phẩm 
vào tủ đông. Sau thời gian này, giảm nút cài đặt bộ điều chỉnh nhiệt nếu cần thiết.  
 Lưu ý: Để tiết kiệm năng lượng, nếu chỉ cấp đông một lượng nhỏ thực phẩm, 
không cài đặt nút bộ điều nhiệt mức cài đặt lạnh nhất.  
 
 
Ở một vài Model:  
Khi chất vào ngăn tủ đông, không chất quá đường hướng 
dẫn kẻo cửa không đóng đúng được. Nếu cửa ngăn đông 
không đóng đúng, đá thừa sẽ hình thành bên trong ngăn 
đông. Để tránh sự cố diễn ra, dọn sạch đá và bảo đảm 
cửa được đóng hoàn toàn.  
Cũng vậy, không đóng tủ và/hoặc cửa ngăn đông, ngăn 
lạnh sẽ làm tang lượng tiêu thụ năng lượng.  
Nếu kệ bên dưới cửa tủ đông tháo ra  và thực phẩm làm 
nghẽn lổ hút khí, hiệu quả tủ sẽ giảm.  
Do vậy, cẩn thận khi chất đồ vào ngăn đông và bảo đảm 
không che chắn lổ hút khí.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lưu ý:  
 
Nếu cố mở cửa tủ đông ngay sau khi đóng, sẽ thấy rằng sẽ 
không dễ mở. Điều này bình thường. Khi đạt được sự cân 
bằng, cửa sẽ mở dễ.  
 

Lưu ý quan trọng:  
 
 Không bao giờ tái đông thực phẩm đã xả đông.  
 Vị của một vài gia vị trong thực phẩm nấu (hồi, cải xoong, giấm, gia vị hỗn hợp, 
gừng, tỏi, hành, mù tạc, xạ hương, kinh giới, tiêu đen…) thay đổi và được cho rằng 
mùi vị nặng khi trữ thời gian lâu. Do vậy, cho ít gia vị vào thực phẩm được cấp đông, 
hoặc gia vị yêu thích được cho vào sau khi thực phẩm rả đông.  
 Thời gian trữ thực phẩm độc lập với loại dầu được sử dụng. Các loại dầu phù hợp 
là dầu thực vật, ô liu hoặc bơ.  
Các loại dầu không phù hợp là dầu đậu phộng (lạc), mỡ heo.  
 Thực pẩhm dạng lỏng nên được cấp đông trong chén nhựa và các thực phẩm 
khác nên được cấp đông trong bao bì nhựa.  
 

 
Bảng bên dưới là hướng dẫn nhanh cho biết cách hiệu quả nhất để trữ nhóm 
thực phẩm chính trong ngăn tủ đông.  
 

Thịt và cá Chuẩn bị Thời gian trữ tối đa (tháng)
Thịt lóc ra (bít tết)  Cuộn trong giấy thiết  6 – 8  
Thịt cừu  Cuộn trong giấy thiết  6 – 8  
Thịt bê nướng  Cuộn trong giấy thiết  6 – 8  
Thịt bê cắt khúc  Thành miếng nhỏ  6 – 8 
Thịt cừu cắt khúc  Thành miếng  4 – 8  
Thịt xay  Đóng gói, không gia vị  1 – 3  
Đầu, cổ, cánh (miếng)  Thành miếng  1 – 3  

Xúc xích/ Salami  
Giữ đóng gói kể cả được bọc màng 
che  

 

Gà và gà tây  Cuộn trong giấy thiết  4 – 6  
Ngỗng và vịt  Cuộn trong giấy thiết 4 – 6  
Nai, thỏ, lợn rừng  Phần 2.5kg hoặc phi lê  6 – 8  
Cá tươi (Thu, chép, cá 
da trơn)  

Sauk hi làm sạch vẫy và ruột cá, rữa 
và để khô. Nếu cần thiết, bỏ đầu và 
vây.  

2  

Cá nạc (cá mú, cá bơn, 
cá cơm)  

4  

Cá có mỡ (cá ngừ, cá 
thu, cá cơm)  

2 -4  

Sò hến  Làm sạch và đựng bọc  4 – 6  
Cá trứng muốim trứng 
cá  

Trong bao bì, trong hộp nhôm hoặc 
nhựa  

2 – 3  

Ốc  
Trong nước muối, trong hộp nhôm 
hoặc nhựa 

3  

 
 

 
Lưu ý: Thịt đông được xả đông nên nấu như thịt tươi, nếu thịt không được 
nấu sau xả đông, không được tái đông  

 



 

Rau củ và trái cây Chuẩn bị Thời gian trữ tối đa (tháng)
Đậu tây và đậu  Rửa và luộc  10 -13 
Đậu  Bóc vỏ, rửa và luộc  12  
Bắp cải  Rửa và luộc  6 – 12  
Cà rốt  Rửa, cắt lát và luộc  12  
Tiêu  Lấy lõi và luộc  8 -10  
Rau cải  Rửa và luộc  6 – 9  

Bông cải trắng  
Lấy lá, cắt thành miếng và để trong 
nước với ít nước chanh  

10 – 12  

Cà tím  Cắt thành miếng 2cm sau khi rửa  10 -12  
Bắp  Vệ sinh và bọc cuốn (cùi bắp)  12  
Táo và lê  Gọt vỏ, cắt lát  12  
Quả mơ và đào  Cắt làm hai, rút hạch (lõi)  8  - 10  
Dâu tây và mâm xôi  Rửa và bóc vỏ  8 – 12  
Trái cây nấu chín  Thêm 10% đường vào hộp đựng 12  
Mận, anh đào, quả chua  Rửa và tước cộng  8 -12  

 
 Thời gian trữ tối đa 

(Tháng) 
Thời gian xả đông 

nhiệt độ phòng (giờ) 
Xả đông trong lò 

nướng (Phút) 
Bánh mì  4 – 6 2 – 3 4 – 5 (220 – 225°C) 
Bánh bích quy  3 – 6 1 – 1.5 5 – 8 (190 – 200°C) 
Bột nhồi  1 – 3 2 – 3 5 – 10 (200 – 225°C) 
Bánh nhân ngọt  1 – 1.5 3 – 4 5 – 8 (190 – 200°C) 
Bột nhào  2 – 3 1 – 1.5 5 – 8 (190 – 200°C) 
Pizza  2 – 3 2 – 4 15 – 20 (200°C) 
    

Bơ sữa Chuẩn bị 
Thời gian trữ tối đa 

(Tháng) 
Điều kiện trữ 

Sữa đóng gói (Đồng 
nhất)  

Trong gói nhỏ  2 – 3 
Sữa tiệt trùng – trong 
gói  

Phô mai – không bao 
gồm phô mai trắng  

Cắt lát  6 – 8 

Gói nguyên có thể 
được trữ thời gian 
ngắn. Bọc trong giấy 
thép để thời gian lâu 
hơn.  

Bơ, dầu thực vật  Trong bao bì  6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5      VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ   
 

 Ngắt kết nối thiết bị từ nguồn cấp điện trước khi vệ sinh.  

 Không rửa thiết bị bằng cách đổ nước lên  

 Không sử dụng các chất ăn mòn, chất tẩy hoặc xà phòng để vệ sinh thiết bị. Sau  



 

khi lau, xả với nước sạch, lau khô cẩn thận. Khi hoàn tất vệ sinh, kết nối phít cắm 
vào nguồn điện bằng tay khô.  
 Bảo đảm không có nước vào trong hốc đèn và các bộ phận điện khác.  
 Thiết bị nên được vệ sinh thường xuyên, sử dụng dung dịch bicarbonate, soda và 
nước ấm.  
 Vệ sinh phụ kiện riêng rẽ bằng tay với xà phòng và nước.  
 Vệ sinh bộ ngưng tụ bằng bàn chải tối thiểu 2 lần mỗi năm. Điều này sẽ giúp tiết 
kiệm chi phí năng lượng và tang hiệu quả.  
 

  Nguồn điện phải được ngắt trong khi vệ sinh.  
 
 
Thay đèn LED  
 
Tuỳ tuộc vào Model, một đèn ống LED trong 
ngăn đông và hai đèn ống LED trong ngăn mát 
được sử dụng để chiếu sáng bên trong thiết bị.  
 
Để thay bất kỳ đèn LED nào, vui lòng liên hệ với 
Trung tâm dịch vụ được uỷ quyền gần nhất.  
 
Lưu ý: Số đèn và vị trí đèn ống LED có thể thay 
đổi  tuỳ theo Model.  
 

 Một số model có thể không có chiếu sang 
trong ngăn đông.  

 
 
 
 
 
 
 
6      VẬN CHUYỂN VÀ ĐỊNH VỊ     
 
6.1 Vận chuyển và thay đổi vị trí  
 
 Bao bì ban đầu và mút xốp có thể giữ lại để vận chuyển lại (Tuỳ)  
 Cột chặt thiết bị với dây dày hoặc dây thừng chắc chắn và thực hiện theo hướng 
dẫn để vận chuyển.  
 Tháo tất cả những bộ phận có thể lấy ra (kệ, phụ kiện, ngăn đựng rau…) hoặc gắn 
vào trong thiết bị chống sốc bằng băng dán khi định vị và vận chuyển.  
 



 

 Luôn di chuyển thiết bị theo phương thẳng đứng.  
 
6.2 Định vị cửa  
 
 Không thể thay đổi hướng mở cửa của thiết bị nếu tay cầm cửa được lắp đặt ở bề 
mặt trước của cửa thiết bị.  
 Có thể thay đổi hướng mở cửa với model không có tay cầm.  
 Nếu hướng mở cửa của thiết bị có thể thay đổi được, liên lạc với Trung tâm dịch 
vụ được uỷ quyền gần nhất để đổi hứng cửa.  
 
7      TRƯỚC KHI GỌI DỊCH VỤ      
 
Nếu gặp phải sự cố với tủ lạnh, vui lòng kiểm tra sau đây trước khi lên lạc với dịch 
vụ hậu mãi.  
 
Tủ lạnh không hoạt động.  
Kiểm tra:  
 Tủ có được cắp phít và bật lên  
 Cầu chì bị cháy  
 Cài đặt điều chỉnh nhiệt độ ở vị trí “1” 
 Ổ cắm có lỗi. Để kiểm tra, cắm phít thiết bị khác vào cùng ổ cắm.  
 
Tủ hoạt động yếu.  
Kiểm tra:  
 Thiết bị có quá tải  
 Cửa có được đóng đúng  
 Có bụi trên bộ ngưng tụ.  
 hoảng cách có phù hợp giữa thiết bị và tường xung quanh.  
 
Tiếng nứt (lách cách) xảy ra:  
 Trong khi xả đông tự động  
 Khi thiết bị lạnh hoặc ấm (do giãn nỡ của vật liệu thiết bị)  
 
Âm thanh lách cách xảy ra: Khi bộ điều nhiệt bật bình nén lên hoặc tắt.  
 
 
Tiếng ồn mô tơ: báo bình nén hoạt động bình thường. Bình nén có thể gây nhiều 
tiếng ồn trong thời gian ngắnkhi lần đầu được kích hoạt.  
 
Tiếng sủi bọt và sóng vỗ: Do dòng chất làm lạnh ở hệ thống ống.  
 
Âm thanh nước chảy: Do dòng nước chảy đến hộp thoát hơi. Âm thanh này bình 
thường khi xả đông.  
 
Âm thanh gió thổi: khi hoạt động bình thường của hệ thống do tuần hoàn không 
khí.  
 
Hình thành độ ẩm bên trong tủ.  
Kiểm tra:  



 

 Tất cả thực phẩm được bao bọc đúng. Các hộp đựng phải khô trước khi được đặt 
vào trong tủ.  
 Cửa tủ được mở thường xuyên. Độ ẩm trong phòng sẽ vào bên trong tủ mỗi lần 
mở cửa. Độ ẩm tăng nhanh nếu cửa được mở thường xylem, đặt biệt khi độ ẩm 
trong phòng cao.  
 
Cửa không mở hoặc đóng đúng  
Kiểm tra: 
 Có thực phẩm hay hộp đựng ngăn cửa đóng  
 Các ngăn cửa, kệ và hộc kéo có được đặt đúng.  
 Đệm cửa bị bể hoặc rách.  
 Tủ có được cân bằng  
 
Gờ tủ tiếp xúc với chổ nối cửa ấm lên  
Đặc biệt trong mùa hè (Thời tiết ấm), bề mặt tiếp xúc với chổ nối cửa ấm lên trong 
quá trình hoặt động của bình nén. Điều này bình thường.  
 
Lưu ý:  
 
 Trường hợp mất điện hoặc nếu thiết bị được rút phít và gắn trở lại, gas trong hệ 
thống làm lạnh của tủ không ổn định, khiến thiết bị nhiệt bảo vệ bình nén mở ra. Tủ 
bắt đầu hoạt động bình thường sau 5 phút.  
 Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài (như suốt kỳ nghỉ), ngắt kết 
nối phít cắm. Xả đông và vệ sinh tủ lạnh, để cửa mở để tránh hình thành nấm mốc 
và mùi.  
 Nếu sự cố vẫn tồn tại sau khi thực hiện các hướng dẫn trên, tư vấn Trung tâm dịch 
vụ được uỷ quyền gần nhất.  
 Thiết bị được thiết kế để sử dụng dân dụng và chỉ với các mục đích được nêu. 
Không phù hợp để sử dụng thương mại và cộng đồng. Nếu sử dụng thiết bị theo 
cách không tuân thủ theo hướng dẫn, chúng tôi không có trách nhiệm với mọi sửa 
chữ hay hư hỏng nào trong thời gian bảo hành.  
 
 
 
 
8      LƯU Ý TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG       
 

1. Lắp đặt thiết bị trong phòng mát, thông thoáng tốt, nhưng tránh ánh nắng trực 
tiếp hoặc nguồn phát nhiệt như lò sưởi, lò nướng, nếu không nên sử dụng 
tấm cách nhiệt.  

2. Để thực phẩm và thức uống ấm nguội đi trước khi đặt vào trong thiết bị.  
3. Đặt thực phẩm rã đông trong ngăn đựng tủ lạnh. Nhiệt độ thấp của thực 

phẩm đông lạnh, góp phần làm mát ngăn đựng tủ lạnh khi thực phẩm rã 
đông. Cách này giúp tiết kiệm năng lượng. Thực phẩm đông lạnh để xả đông 
bên ngoài thiết bị làm lãng phí năng lượng.  

4. Thức uống và các dụng dịch khác nên được che đậy khi đặt bên trong thiết 
bị. Nếu để không che đậy, độ ẩm bên trong thiết bị tăng lên, do vậy thiết bị sẽ 
sử dụng nhiều năng lượng. Giữ thức uống và các chất lỏng có che đậy sẽ 
giúp bảo quản mùi và vị.  



 

5. Tránh để cửa mở thời gian lâu và mở cửa quá thường xuyên vì không khí ấm 
sẽ vào bên trong thiết bị và khiến bình nén bật lên thường xuyên không cần 
thiết.  

6. Để nắp đóng của các ngăn đựng nhiệt độ khác nhau (như ngăn rau củ và làm 
mát)  

7. Đệm cửa phải được vệ sinh và mềm. Thay đệm cửa nếu mòn.  
 
 


