HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tủ đông, lạnh dạng bàn - Ấn Độ

LẮP ĐẶT:
Đặt thiết bị cách tường phía sau khoảng 10cm và hai bên là 2cm.
Lắp đặt trên một mặt phẳng ổn định, chắc chắn.
Lột bỏ toàn bộ các miếng phim bảo vệ.
Không cắm nguồn điện trong 2 tiếng.
Không lắp đặt tủ lạnh ở những nơi gần bình gas.
Sau 2 tiếng, cắm nguồn điện và không trữ thực phẩm vào tủ trong vòng 8 tiếng.

CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ
Bàn mát:

Bàn đông:

-2 đến 12℃

-23 đến -7℃

Mở nắp
chụp phía
trước

Nhấn giữ
nút “SET”
trong 3 giây

Mỗi 3-4 tiếng thiết bị sẽ tự động xả đá
1 lần trong khoảng 30 phút, trong thời
gian xả đá màn hình sẽ hiển thị:

Nhấn giữ
🔻🔺 để điều
chỉnh

Xác nhận
cài đặt:
Nhấn giữ
nút “SET”
trong 3 giây

Nhấn nút
“SET” để kết
thúc việc
cài đặt
nhiệt độ.

SẮP XẾP HÀNG HÓA
Không xếp hàng cao hơn “vạch đỏ”. Sắp xếp hàng hóa trật tự,
ngay ngắn để đảm bảo tuần hoàn không khí lạnh bên trong tủ.
Không xếp thực phẩm quá chật chội bên trong tủ, vì lúc này hơi
lạnh khó tìm được kẽ hở để tuần hoàn bên trong tủ, dẫn đến làm
lạnh kém và người dùng lầm tưởng tủ lạnh bị lỗi.
Tủ được thiết kế chỉ dùng cho mục đích trữ lạnh, trữ đông.
Không nhằm mục đích làm đông sản phẩm.

VỆ SINH
☞☞☞Dùng khăn sạch
thấm nước ấm lau bề
mặt thiết bị mỗi ngày.

⓵ Tắt nguồn điện.

⓶ Tháo dỡ khay kệ, vệ
sinh bên trong thiết bị.

⓸ Mở bảng điểu khiển, lấy lọc ⓷ Vệ sinh cánh cửa và
gió -->Vệ sinh lọc gió.
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