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BẢN DỊCH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TỦ LẠNH ÂM TỦ
MODEL: RBBF 178 T

Lưu ý quan trọng:

 Khách hàng cần giữ lại các tài liệu nhằm hỗ trợ trong quá trình sử dụng

 Như tất cả các thiết bị gia dụng khác, khách hàng cần thực tập để làm quen

và có thể sử dụng thiết bị

 Bản dịch áp dụng cho 1 seri sản phẩm, khách hàng tham chiếu bộ hướng dẫn

sử dụng gốc theo máy
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Thông tin thiết bị

Tên sản phẩm: Tủ lạnh

Kiểu dáng: Âm tủ

Màu sắc: Trắng

Tổng dung tích: 240 lít

Khoang đông: 50 lít

Khoang lạnh: 190 lít

Nhiệt độ phòng: 35~37ºC

Loại gas: R600a

Độ ồn: 43dB(A)

Điện: 16A/220~240v/50~60hz

Kích thước (NxCxS): 540x1772x535mm
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1.AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO CHUNG
Để đảm bảo tính an toàn và sử dụng hiệu quả thiết bị, bạn nên đọc hiểu hướng dẫn
này. Bạn nên làm quen và thực hành thành thạo những lưu ý cần thiết trong hướng dẫn
để sử dụng thiết bị đạt hiệu suất cao nhất.

Xin lưu ý: Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm với những bất cẩn do người sử dụng
gây ra

An toàn cho trẻ nhỏ và những người dễ bị tổn thương

Thiết bị này không phù hợp cho trẻ nhỏ, người thiểu năng trí tuệ, không đủ khả năng ý
thức về việc vận hành

Không để trẻ nhỏ nghịch thiết bị như đồ chơi

Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài nên ngắt thiết bị khỏi nguồn điện

Thiết bị dùng trong gia đình và nhằm phục vụ các đối tượng sau: Cửa hàng,
khách sạn, nhà nghỉ, nhà riêng…với qui mô nhỏ

An toàn chung

Thiết bị dùng để bảo quản thực phẩm

Không nên lấy vật dụng cứng để làm tan băng nếu có

Không nên để máy làm kem trong tủ lạnh

Không nên va đập mạnh vào phần đựng chứa dung môi, dung môi loại R600a được
chứa trong tủ lạnh, đây là dung môi dùng để bảo vệ môi trường

Lưu ý: Bắt buộc phải có khe thoáng giải nhiệt cho máy nén của tủ

Lưu ý cháy nổ

Trong quá trình vận chuyển lưu ý không va đập vào phần chứa dung môi ga

Tránh thiết bị gần lửa - Để thiết bị nơi thông thoáng

Không được chế tạo/thay thế vào thiết bị bất cứ bộ phận nào

Cảnh báo các thao tác liên quan tới điện cần thực hiện bởi kĩ thuật viên

+ Dây điện không nên để dài lòng thòng

+ Đảm bảo ổ cắm, dây điện không bị hở, hỏng hóc

+ Để nơi đấu nối điện dễ dàng tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp

+ Không để dây điện quá ngắn/căng
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2.SỬ DỤNG HÀNG NGÀY
- Không nên dùng tay ướt lấy thực phẩm trong ngăn đông, sẽ làm rát tay

- Không nên để chất dễ cháy gần tủ

- Khi ngắt điện không được cầm dây điện giật ra, phải cầm từ phích cắm điện

- Không nên để đồ nóng trong tủ

- Không nên xếp thực phẩm che vị trí quạt đối lưu trong tủ

- Không nên làm đông thực phẩm lại sau khi đã rã đông

- Không nên để đồ trong hộp khi làm đông

- Không nên để chất cồn, ga trong ngăn đông, có thể gây nổ vì áp lực

3.HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Vị trí lắp đặt

- Lưu ý khi mở thùng tránh đổ vỡ

- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng

- Nên để nơi thông thoáng

- Phía sau tủ cần để cách xa tường

- Không nên để gần bếp, từ trường

- Mọi hỏng hóc cần thực hiện sửa chữa bởi kĩ thuật viên chuyên môn

- Nên thay thế phụ kiện chính hãng của nhà sản xuất

Lưu ý quan trọng: Vì tủ lắp đặt built-in nên BẮT BUỘC phải có khe thoáng giải
nhiệt cho máy nén ở phía sau tủ

Kết nối điện

Sau khi vận chuyển thiết bị, đặt thẳng đứng và nên chờ tối thiểu 3~4 giờ trước khi đấu
nối điện do khí dung môi cần ổn định trong máy nén

Trước khi kết nối điện cần đảm bảo:

- Ổ cắm điện được đấu nối tiếp địa theo đúng qui định

- Ổ cắm điện đảm bảo đủ công suất
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- Nguồn điện áp: Đảm bảo ổn định và nằm trong mức điện áp trên tem sản phẩm

- Đảm bảo dây cắm điện không bị gấp và nén

- Dây điện phải được kiểm tra thường xuyên và chỉ được thay thế bởi kĩ thuật viên
có chuyên môn

Nhà sản xuất từ chối bảo hành trong bất kỳ mọi trường hợp nếu điều kiện lắp đặt
và biện pháp an toàn không được thực hiện

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khởi động thiết bị

- Tháo tất cả các bao bì bên trong tủ

- Nên lau và vệ sinh tủ bằng nước ấm trước khi sử dụng

- Sau khi lắp đặt, kết nối điện chờ khoảng 2 ~3 giờ để nhiệt độ trong tủ ổn định
đảm bảo tủ hoạt động bình thường trước khi cho thực phẩm vào trong tủ

Hướng dẫn vận hành

Bật / Tắt

Bật thiết bị

Cắm điện, nếu tất cả đèn Led báo nhiệt độ đều tắt hãy ấn nút Bật/tắt (3) trong 1 giây.
Khi bạn nhả nút Bật/tắt (3), đèn báo nhiệt độ sẽ sáng và thiết bị phát ra tiếng kêu bíp

Tắt thiết bị

Ấn nút Bật/tắt (3) trong 3 giây, khi bạn nhả nút này, đèn báo nhiệt độ sẽ tắt và thiết bị
phát ra tiếng kêu bíp. Trong trường hợp mất điện, khi có điện trở lại thiết bị sẽ tiếp tục
hoạt động bằng cài đặt sử dụng đã lưu cuối cùng trước đó

Bảng điều khiển

1 – Hiển thị mức nhiệt độ - đèn Led

2 – Điều chỉnh mức nhiệt độ

3 – Bật/tắt
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Cài đặt nhiệt độ

Nhấn nút (2) để cài đặt nhiệt độ cho đến khi đạt tới mức nhiệt độ bạn mong muốn, trong
đó mức 1 là ấm nhất và mức 4 là lạnh nhất. Trong điều kiện hoạt động bình thường,
chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mức cài đặt trung gian ( mức 2)

Bật / tắt 1 2 3               4

Nhấn nút (2) trong ít hơn 2 giây để thay đổi mức nhiệt độ

Bật / tắt 1                 2 3 4

Cài đặt nâng cao – Sử dụng mức nhiệt độ này để cài đặt mức trung gian

Bật / tắt 1 2 3               4

Nhấn nút (2) trong nhiều hơn 2 giây, khi bạn nhả tay ra đèn Led 2 sẽ nhấp nháy

Bật / tắt 1 2 3 4

Lần tiếp theo bạn nhấn nút (2) trong ít hơn 2 giây, cấp độ trung gian sẽ được thiết lập.
Thao tác này sẽ hoạt động theo chu kỳ mỗi khi bạn nhấn nút

Bật / tắt 1 2                3 4

Bật / tắt 1 2 3 4

Nếu bạn không nhấn nút (2) trong hơn 5 giây, các cài đặt sẽ được lưu

Các mức nhiệt độ trong cài đặt nâng cao được đặt từ ấm nhất đến lạnh nhất. Ví dụ:
2/2.1/2.3/2.4 có nghĩa là có 4 cấp độ phụ cho mỗi cấp độ chính

Đèn báo cửa mở

Nếu cửa mở lâu hơn 90 giây, báo động sẽ phát ra – Hãy đóng cửa lại
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Quạt tủ lạnh

- Quạt được đặt trước ở chế độ Tắt

- Để kích hoạt, nhấn công tắc (hình 2)

- Để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, bạn chỉ nên
bật quạt khi nhiệt độ không khí xung quanh >
28~30ºC

Bảo quản thực phẩm

Khoang lạnh

- Rau, củ, quả: Để giảm thất thoát độ ẩm của trái cây và rau quả, người sử dụng
nên bọc chúng vào túi bảo quản thực phẩm sau đó để vào ngăn rau củ quả.
Bằng cách này sẽ tăng thời gian bảo quản lâu hơn

- Thịt cá: Ngăn chuyên biệt
dùng để bảo quản thịt, cá. ….
Không lưu trữ các loại rau củ
quả trong khoang này vì
chúng có thể đóng băng
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Khoang đông

Sử dụng bảng bên dưới để lưu ý cho thời gian bảo quản thực phẩm

Lưu ý:

- Đặt thực phẩm trong khoang đông một cách hợp lí đảm bảo không khí lưu thông
để việc làm lạnh được hiệu quả

- Đảm bảo các loại thực phẩm không tiếp xúc với nhau

- Không cho thực phẩm nóng vào khoang đông vì chúng có thể làm hỏng thực
phẩm hiện có trong khoang và tiêu hao nhiều năng lượng

- Bỏ màng bọc thực phẩm trước khi cho thực phẩm vào hộp

- Thực phẩm cần được sơ chế qua trước khi cho vào tủ lạnh

- Sắp xếp thực phẩm khoa học đảm bảo hơi lạnh được lưu thông giữa các thực
phẩm

- Không che giá kính của thùng rau để đảm bảo không khí được lưu thông thích
hợp

- Không bảo quản chai trong ngăn đá tủ đông vì chúng có thể bị vỡ khi đông lạnh

- Trong trường hợp mất điện kéo dài, hãy hạn chế mở cửa để đảm bảo thực phẩm
được giữ lạnh lâu nhất có thể

- Việc lắp đặt thiết bị ở vị trí nóng và ẩm ướt, thường xuyên mở cửa và lưu trữ
lượng rau củ lớn có thể gây ra sự hình thành giọt nước ngưng và ảnh hưởng
đến hiệu suất làm việc của tủ
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Làm đông thực phẩm

- Thực phẩm phải tươi

- Làm đông lạnh một lượng nhỏ thực phẩm tại một thời điểm để làm đông nhanh
chóng

- Không bao giờ vượt quá số lượng tối đa được ghi trên nhãn

- Trong khi cấp đông, hạn chế mở cửa tủ

- Thực phẩm phải được bọc hoặc đậy kín

- Để riêng thực phẩm cần đông lạnh với những thực phẩm đã được đông lạnh

- Dán nhãn trên các túi hoặc hộp đựng – để lưu ý khi sử dụng

- Sau khi rã đông không nên làm lạnh lại thực phẩm mà nên sử dụng ngay

Rã đông ngăn đá

Rã đông tự động
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5. BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH

Đèn Led

Sản phẩm được trang bị đèn Led bên trong. Vui lòng liên hệ TTBH trong trường hợp
cần thay thế

So với bóng đèn truyền thống, đèn Led có tuổi thọ cao hơn và thân thiện với môi
trường

Làm sạch

Trước mỗi lần thao tác, ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện để tránh bị điện giật

Không đổ nước trực tiếp lên bên ngoài và trong tủ. Điều này có thể dẫn đến quá trình
oxy hóa và làm hỏng lớp cách điện

Để tránh là nứt bề mặt bên trong và các bộ phận bằng nhựa, hãy làm theo những gợi ý
sau:

- Lau sạch dầu thực phẩm bám trên các thành phần nhựa

- Các bộ phận bên trong, vòng đệm và các bộ phận bên ngoài có thể được làm
sạch với nước ấm hoặc dung dịch vệ sinh gốc trung tính. Không sử dụng dung
môi, amoniac, chất tẩy trắng hoặc chất mài mòn.

- Tháo các phụ kiện ( ví dụ như các loại giá) ra khỏi ngăn tủ và khỏi cánh cửa.
Rửa bằng nước xà phòng nóng. Rửa sạch và lau khô hoàn toàn

- Mặt sau của thiết bị có xu hướng tích tụ bụi, cần vệ sinh định kỳ

Tiết kiệm năng lượng

Để tiết kiệm năng lượng tốt hơn, người sử dụng tham khảo những gợi ý sau:

- Lắp đặt thiết bị cách xa nguồn nhiệt, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt
trời và trong phòng thông gió tốt

- Tránh để thực phẩm nóng vào tủ lạnh sẽ làm tăng nhiệt độ bên trong tủ và làm
cho máy nén hoạt động liên tục

- Không để quá nhiều thực phẩm trong tủ nên đảm bảo khoảng cách giữa  các
thực phẩm để hơi lạnh được lưu thông

- Trong trường hợp mất điện, nên hạn chế mở cửa tủ

- Hạn chế điều chỉnh mức độ làm lạnh ở mức cao nhất

- Loại bỏ bụi bám ở phía sau thiết bị
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Tiếng ồn khi tủ hoạt động

Trong quá trình hoạt động, tủ lạnh phát ra một số tiếng ồn điều này là hoàn toàn bình
thường. Lí do là:

- Máy nén đang chạy

- Chất làm lạnh chảy qua các đường ống bên trong tủ

- TICH, CLICKS: Việc tắt hoạt động của máy nén

- Phụ kiện có thể lắp đặt chưa đúng dẫn đến rung

- Chất làm lạnh ( Gas) tạo ra tiếng ồn ngay cả khi máy nén tắt. Điều này là hoàn
toàn bình thường

- Nếu bạn nghe thấy tiếng lách cách bên trong thiết bị điều này là hoàn toàn bình
thường do các vật liệu khác nhau giãn nở

Cánh cửa tủ lạnh

Cánh cửa của thiết bị có thể đảo ngược cho phép mở sang bên trái hoặc bên phải tùy
theo yêu cầu của người sử dụng

Lưu ý:

- Việc đảo ngược chiều cánh cửa so với lắp đặt nguyên bản phải được thực hiện
bởi kĩ thuật viên của chuyên môn

6.LẮP ĐẶT ÂM TỦ

Đảo ngược chiều cánh cửa
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Ảnh 1 Tháo tấm trên và bản lề bằng dụng cụ chuyên dụng

Ảnh 2 Tháo cánh cửa trên

Ảnh 3 Tháo bản lề giữa

Ảnh 4 Tháo cánh cửa dưới

Ảnh 5 Tháo bản lề dưới cùng bên phải

Ảnh 6 Lắp bộ bản lề vào phía dưới cùng bên trái

Ảnh 7 Lắp hoàn thiện các bộ bản lề còn lại và cánh cửa sang bên đối diện bên trái
từ dưới lên trên, từ t đên 4
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Kích thước thiết bị và chi tiết âm tủ

Lắp đặt thiết bị âm tủ

Ảnh 1 Đặt thiết bị vào tủ nội thất. Đảm bảo khoảng cách 3~5mm giữa thiết bị và
thành tủ

Ảnh 2 Sau khi đặt tủ ở vị trí chắc chắn, cố định tủ ở phía trên

Ảnh 3 Cố định tủ phía dưới

Ảnh 4 Lắp các phụ kiện liên quan còn lại để cố định tủ

Ảnh 5 Sử dụng bộ tuốc nơ vít chuyên dụng - điều chỉnh bản lề giữa để cố định tủ
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Kết nối giữa cánh cửa tủ lạnh và cánh tủ nội thất

Cánh cửa tủ lạnh và cánh tủ nội thất được kết nối bằng bộ bản lề trượt

Định vị bản lề trượt trên cánh tủ nội thất ở độ cao mong muốn và đảm bảo bàn lề cách
mép ngoài của cánh tủ nội thất 20cm

Cố định phần còn lại của bộ bản lề trượt trên cánh tủ lạnh ( ở vị trí có lỗ chờ sẵn
đường kính 2,5mm) sao cho khớp bản lề của cánh tủ nội thất. Sau đó cố định bộ bản lề
trượt trên cánh tủ nội thất

Mỗi cánh cửa tủ sẽ có 2 bộ bản lề trượt. Kết nội các vị trí bản lề còn lại tương tự như
các bước trên
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Lưu ý về khe thoáng giải nhiệt cho tủ lạnh lắp đặt âm tủ

Thiết bị sau khi đã được lắp đặt trong hộc tủ thì phía sau của hộc tủ ( hậu tủ) nên để
trống

Thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài - Điều kiện bắt buộc là phải cho phép không
khí phía sau tủ được lưu thông để đảm bảo giàn nóng phía sau tủ được làm mát

Vì lí do này mà phía sau hộc tủ cần một khe thoáng không được bịt và một khe thoáng
phía trước được che bằng lưới thông gió

Tạm ngừng cho thiết bị hoạt động

Nếu không sử dụng trong thời gian dài

1-Tắt thiết bị

2-Rút phích cắm điện

3-Làm sạch thiết bị

4-Để cửa của thiết bị mở

Kích thước chi tiết
của khe khoáng cho tủ

Khoáng cách giữa khe thoáng
phía trên và trần nhà



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


