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Tủ lạnh minibar thích hợp sử dụng trong phòng ngủ, căn hộ, bệnh viện và các văn phòng. 

 

Trước khi sử dụng thiết bị: 

 Vệ sinh thiết bị một cách cẩn thận ( tham khảo mục “Phương pháp vệ sinh thiết 

bị”) 

 Trong trường hợp các phụ kiện kèm theo thiết bị không được sắp xếp đúng chỗ, 

hãy tham khảo mục “Các bộ phận của thiết bị” 

Hướng dẫn sử dụng: 

Những điều chỉ dẫn này được thiết kế cho người sử dụng bao gồm cách thức sử dụng 

đúng và an toàn. Cuốn sách hướng dẫn này được chuẩn bị cho rất nhiều mẫu tủ lạnh mini 

tương tự, cho nên quý khách hàng sẽ nhận thấy có vài chức năng và phụ kiện mà tủ lạnh 

minibar này chưa có. 

Cách thức tiết kiệm năng lượng: 

 Không được mở tủ lạnh quá thường xuyên, đặc biệt khi thời tiết ẩm ướt và nóng. 

Khi mở cửa tủ thì phải đóng lại càng sớm càng tốt. 

 Thường xuyên kiểm tra thiết bị có được thoát khí đầy đủ không (khí thoát ra xung 

quanh thiết bị) 

 Điều chỉnh nhiệt độ điện tử từ cao đến thấp sao cho phù hợp nhất (phụ thuộc vào 

nhiệt độ xung quanh thiết bị) 

 Trước khi sắp xếp thức ăn tươi vào thiết bị, hãy đảm bảo rằng chúng được làm 

lạnh với nhiệt độ thích hợp. Đối với thức ăn nóng, vui lòng làm nguội trước khi 

đặt vào tủ lạnh. 

Những điều quan trọng cần lưu ý:  

NGUY HIỂM: Rủi ro đối với sự tiếp cận của trẻ nhỏ. Trước khi loại bỏ tủ lạnh cũ: 

 Hãy tháo dở cửa tủ lạnh 

 Tháo các kệ tủ và để một nơi an toàn sao cho trẻ em không trẻo lên được 

 Thiết bị phải được kết nối đúng cách vào nguồn điện ( xem mục “Cách thức lắp 

đặt”) 

 Không được chạm vào bề mặt cửa tủ khi thiết bị đang vận hành, đặc biệt là không 

chạm vào khi tay đang ướt, bởi vì da tay sẽ bám dính vào bề mặt đang làm lạnh 



 Ngắt kết nối thiết bị từ nguồn điện trước khi sửa chửa ( chỉ nhân viên kĩ thuật nên 

sửa chửa) trước khi vệ sinh và ngừng sử dụng trong một khoảng thời gian 

 Không để dây điện, lò vi sóng và các thiết bị gia dụng khác trên tủ lạnh 

 Thông tin nhãn máy nằm bên trong tủ lạnh hoặc bên ngoài thiết bị 

 Không được để tủ lạnh ngay dưới ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và độ ẩm cao 

 Không để bất cứ vật gì ở đẳng sau lưng thiết bị do sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm 

lạnh 

 Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) gặp hạn chế 

về năng lực thể chất, cảm giác hoặc năng lực thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến 

thức, trừ phi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách 

nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không đùa 

nghịch thiết bị này. 

 Trẻ em phải được giám sát khi tiếp cận thiết bị để đảm bảo tính an toàn 

 Không được chứa các vật dụng gây nổ như thuốc trừ sâu trong thiết bị 

 Thiết bị này được sử dụng trong nhà và cho các tiện ích khác như: 

- Khu vực nhà bếp cho nhân viên trong các cửa hàng và các môi trường làm việc 

khác 

- Nông trại, nhà hàng, khách sạn hoặc các địa điểm tiện ích khác 

- Khu vực nhà ăn hoặc phòng ngủ 

  



Mẫu sản phẩm: BC-42B 

 

 

 

1. Nút điều chỉnh nhiệt độ   6.Hộp đựng nước 

2. Đèn     7. Phụ kiện kết nối 

3. Quạt làm mát    8. Hộp phân phối nhiệt độ 

4. Kệ      9. Phụ kiện kết dính bằng nam châm 

5. Chân đế     10.Cửa tủ lạnh 

CÁCH THỨC VẬN HÀNH 

Khởi động thiết bị 

1. Vệ sinh thiết bị cẩn thận. Lau bên ngoài thiết bị bằng miếng vải mềm, 

vệ sinh bên trong bằng miếng vải ướt. 

2. Kết nối thiết bị với nguồn điện 

3. Điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp. Đóng cửa tủ lạnh và để thiết bị 

vận hành trong 15-20 phút 

Vận hành bình thường 

Khi tủ lạnh làm việc với đủ mức công suất, đèn LED trên bảng điều khiển sẽ chớp 

nháy. Màu đỏ sẽ hiện lên với mức công suất đầu vào. Màu xanh sẽ hiện lên mức 

công suất đầu ra của thiết bị. Trong khi đó, quạt làm mát bên trong thiết bị sẽ bắt 

đầu hoạt động. Khi cửa tủ lạnh mở ra, đèn dưới phần điều chỉnh nhiệt độ sẽ tự 

động bật lên . 



Điều khiển nhiệt độ 

Để điều khiển nhiệt độ bên trong thiết bị, hãy điều chỉnh bộ ổn nhiệt. “High” nghĩa 

là ấm nhất. “Low” nghĩa là lạnh nhất. 

Nhiệt độ điều chỉnh từ 6.5
0
C đến 15

0
C. Khi nhiệt độ được điều chỉnh ở một mức 

độ phù hợp bên trong thiết bị, hệ thống điều chỉnh nhiệt tự động sẽ bắt đầu hoặt 

động và hệ thống làm mát sẽ vận hành và giữ nguyên trạng thái bên trong tủ lạnh. 

Lưu ý: Chờ từ 3 đến 5 phút trước khi khởi động lại tủ lạnh nếu ngắt điện ra khỏi 

thiết bị. Tủ lạnh có thể không hoạt động đúng cách nếu khởi động quá nhanh. 

Tốc độ làm mát 

Nhiệt độ làm mát bên trong thiết bị dao động từ 6.5
0
C đến 15

0
C ( phụ thuộc vào 

từng mẫu thiết bị) trong 2 tiếng (không có vật dụng bên trong). 

Khi nhiệt độ được điều chỉnh, nhiệt độ sẽ được cân bằng ở một khoảng thời gian 

nhất định. Việc điều chỉnh và nhiệt độ môi trường sẽ quyết định khoảng thời gian 

này. 

Cách trữ thức ăn  

Sau từ 1-2 tiếng kết nối nguồn điện, tủ lạnh sẽ được làm mát đủ và thức ăn có thể 

trữ bên trong. Nhiệt độ tủ lạnh của thiết bị làm lạnh bằng nhiệt điện tử không có 

máy nén dao động từ 6.5
0
C đến 15

0
C. 

PHƯƠNG PHÁO VỆ SINH 

Vật dụng vệ sinh: Không sử dụng các vật dụng thô cứng, chất mài mòn và các 

chất dung môi trên bề mặt tủ lạnh. 

Bên ngoài tủ lạnh: Lau chùi bằng một miếng vải mềm, vệ sinh và làm khô. Đối 

với vết bám bẩn lâu ngày, dùng sáp silicon để lau chùi. 

Khu vực tủ lạnh: Làm sạch kệ tủ và các bộ phận dễ tháo rời khách bằng nước sủi 

bọt, rửa và làm khô. Rửa bên trong thiết bị bằng phương phát baking soda ( 3 thìa 

muỗng baking soda cho vào 1 lít nướng) hoặc sử dụng nước ấm sủi bọt, rửa và là 

khô thiết bị. 

Khu vực kết dính cửa: Rửa bằng nước ấm sủi bọt. 



Khu vực điều khiển: Thay tất cả các phần và điều chỉnh bộ nhiệt độ số bởi thiết 

lập mong muốn 

CÁCH THỨC LẮP ĐẶT 

 Lắp đặt tủ lạnh trong một khu vực tiện nghi, không để thiết bị trong khu 

vực nóng và lạnh. Cho phép một khoảng cách phù hợp giữa tủ lạnh và bức 

tường để cửa tủ lạnh có thể mở một cách dễ dàng. Tủ lạnh không được lắp 

đặt ở hốc tường. 

 Chọn một khoảng không gian lắp đặt với tầng nhà chắc chắn 

 Tạo khoảng cách từ 2 bên cạnh tủ lạnh đến tường là 2 inch (5 cm) và từ 

phía sau tủ đến tường là 4 inch (10 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

THAY THẾ DÂY ĐIỆN 

Nếu như dây điện của thiết bị bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà máy và 

dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc bởi một cá nhân có thẩm quyền để tránh thiệt hại 

xảy ra. 

VIỆC CẦN LÀM 

Khi tủ lạnh không được sử dụng trong một thời gian dài: 

 Ngắt kết nối với nguồn điện 

 Di chuyển các vật dụng bên trong tủ ra ngoài 

 Làm khô thiết bị và để cửa mở trong vòng một vài ngày 

Khi muốn di chuyển tủ lạnh: 

 Để các kệ và các bộ phận dễ tháo rời một cách an toàn ( đóng gói nếu cần) 

 Di chuyển tủ lạnh với một vị trí phù hợp 



Khi nhiệt độ bên trong tủ lạnh ấm: 

 Kiểm tra cửa tủ lạnh có mở thường xuyên trong một khoảng thời gian 

không 

 Kiểm tra bên trong tủ lạnh có chứa quá nhiều thức ăn ( tủ lạnh bị quá tải) 

 Kiểm tra có chứa thức ăn nóng mà không làm nguội trước khi đặt vào thiết 

bị 

 Kiểm tra khoảng các các bên tủ lạnh, phía sau lưng tủ với tường 

Nếu như tủ lạnh phát ra tiếng ồn bất thường: 

 Tủ lạnh có bị rung lắc không? Kiểm tra xung quanh thiết bị xem có vận 

hành đúng cách chưa 

 Có vật thể nào bị mắc kẹt phía sau tủ lạnh? Nếu có, loại bỏ chúng và kiểm 

tra thiết bị hoạt động bình thường. 

 Các vật dụng bên trong tủ lạnh có bị rung lắc hay tạo ra âm thanh bất 

thường không? Nếu có, sắp xếp lại chúng và kiểm tra thiết bị hoạt động 

bình thường. 

Nếu đèn bên trong chớp nháy: 

 Cài đặt lại nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bên trong tủ 

 Chức năng rã đông tự động đang hoặt động 

Phương pháp loại bỏ thiết bị 

Kí hiệu này chỉ định thiết bị này không được loại bỏ với các rác thải gia đình. 

Để tránh làm ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người từ các rác thải, tái chế 

thiết bị thành các nguồn nguyên liệu đáng kể . Để sử dụng lại thiết bị, vui lòng sử 

dụng các hệ thống tái chế và liên hệ với các nhà bán lẻ nơi mà thiết bị được bán. 

Họ sẽ tái chế thiết bị này một cách an toàn nhất. 

  



THÔNG TIN KĨ THUẬT 

Mẫu sản phẩm BC-42A 

Thể tích 42 L 

Hiệu điện thế 220-240V AC 

Tần số 50 Hz 

Nhiệt độ điều chỉnh 6.5 – 15 0C 

Mức thích nghi môi trường SN N 

Công suất 50 W 

 

  



Häfele Vietnam LLC - Head Office 

Ree Tower, 3rd Floor, 9 Doan Van Bo Street, District 4, Ho Chi Minh City 

Phone: +84 8 39 113 113 

Fax: +84 8 39 113 114 

Email: info@hafele.com.vn 

 

 

Häfele Design Center & Office Hanoi 

128 Thuy Khue Street, Thuy Khue Ward, Tay Ho District, Ha Noi 

Phone: +84 4 38 500 400 

Fax: +84 4 38 500 401 

Email: hanoi@hafele.com.vn 

 

 

Häfele Design Center & Office Da Nang 

248 Nguyen Van Linh, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang 

Phone: +84 511 3584 966 

Fax: +84 511 3584 977 

Email: danang.sales@hafele.com.vn 

 

 

Häfele Can Tho Office 

7th Floor, STS Building, 11B Hoa Binh Street, Ninh Kieu District, Can Tho  

Phone: +84 710 3819 210  

Fax: +84 710 3819 320  

Email: cantho@hafele.com.vn 
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