HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ
TỦ LẠNH & TỦ ĐÔNG

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ
Sắp xếp kệ và thực phẩm tủ đứng

Chú ý khi xếp kệ trong tủ:
• Các kệ sắp xếp khoảng cách đồng đều nhau.
• Kệ được sắp xếp đúng chiều ,gờ quay vào trong.
Chú ý khi xếp thực phẩm trong tủ :
• Thực phẩm không được xếp cao quá vạch đã đánh dấu.
• Khi xếp thực phẩm lỏng vào tủ cần bọc kín để tránh tạo băng tuyết trong tủ.
• Tránh xếp thực phẩm đầy,làm nghẽn lưu thông không khí lạnh trong đủ.

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ
Xếp khay và thực phẩm – đối với bàn

Chú ý khi xếp kệ trong tủ:
• Các kệ sắp xếp khoảng cách đồng đều nhau.
• Kệ được sắp xếp đúng chiều ,gờ quay vào trong.
Chú ý khi xếp thực phẩm trong tủ :
• Thực phẩm không được xếp cao quá vạch đã đánh dấu.
• Khi xếp thực phẩm lỏng vào tủ cần bọc kín để tránh tạo băng tuyết trong tủ.
• Tránh xếp thực phẩm đầy,làm nghẽn lưu thông không khí lạnh trong đủ.

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ
Cài đặt bộ điều khiển Carel
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* Để tắt tủ :
Nhấn và giữu phím Up 3s
* Để rã đông tủ thủ công:
Nhấn và giữ phím Down 3s.
* Để cài đặt nhiệt độ mong muốn:
Nhấn và giữ phím Set 3
màn hình sẽ
hiển thị nhiệt độ tủ đang cài đặt
Để
điều chỉnh nhiệt độ cài đặt nhấn phím Up
hoặc Down để thay đổi giá trị nhiệt độ cài
đặt
Sau đó để 30 giây màn hình sẽ tự
lưu lại thông số cài đặt và thoát trạng thái cài
đặt trở về màn hình hiển thị bình thường.
* Để vào cài đặt lại các tham số :
Nhấn và giữ phím Set 5s
màn hình hiện
Ps
nhấn lại phím Set
màn sẽ
hình hiện 0
Sau đó nhập mật khẩu 22
nhấn phím Set lại lần nữa
dùng
phím Up hoặc Down để đặt các tham số.

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ
Cài đặt bộ điều khiển Elitech
* Để cài đặt nhiệt độ mong muốn:
Nhấn và giữ phím Set 3s
màn hình hiển
thị St
nhấn lại phím Set
màn hình
sẽ hiển thị nhiệt độ tủ cài đặt
Để điều
chỉnh dùng phím Up hoặc Down để điều
chỉnh nhiệt độ mong muốn.
* Để rã đông tủ thủ công:
Nhấn và giữ phím RST 3s.
* Để vào cài đặt lại các tham số :
Nhấn và giữ phím Set 3s
màn hình sẽ
hiển thị St
sau đó nhấn phím Up
màn hình sẽ hiển thị Po
Nhấn
phím Set lại lần
nữa màn hình hiển
thị 00
sau đó nhập mật khẩu đầu
vào 55
nhấn Set lần nữa để vào đặt
lại các tham số
Sử dụng Up hoặc Down
để điều chỉnh các tham số cài đặt.

II. HƯỚNG DẪN VỆ SINH
Vệ Sinh Hàng Ngày

• Dùng rẻ ướt ,ẩm và mềm sạch vệ sinh bên trong và bên ngoài bề mặt tủ,cánh cửa…
• Không dùng hóa chất để vệ sinh bên trong tủ.

II. HƯỚNG DẪN VỆ SINH
Vệ Sinh Định Kỳ

• Vệ sinh lưới lọc không khí trước dàn nóng của tủ một tuần/một lần .
• Vệ sinh định kỳ dàn ngưng tụ của tủ ít nhất 6 tháng /một lần .

