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CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN 

LƯU Ý Nhằm giảm thiểu rủi ro cháy nổ, chập điện hoặc bị 
thương trong quá trình sử dụng, vui lòng lưu ý: 

Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng THIẾT BỊ: 
--Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây lắp ráp sẵn của nhà sản xuất, đại lý dịch vụ ủy 
quyền để tránh các rủi ro. 
--Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan không 
tốt, bị tiền sử về tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn 
sử dụng bởi người có trách nhiệm an toàn với họ. 
--Trẻ em sử dụng cần có sự giám sát của người lớn. 
--CHÚ Ý: Để tránh rủi ro gây ra bởi việc hoạt động không ổn định, thiết bị phải được sử dụng đúng với 
hướng dẫn. 

-Hãy lưu lại hướng dẫn này- 

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 

 Thiết bị được thiết kế đđứng độc lập, và không được đặt âm tường. 

 Đặt thiết bị trên sàn đủ chắc để đứng vững khi được đựng đầy. Để thiết bị đứng cân bằng, hãy 

điều chỉnh các chân trụ bên dưới thiết bị. 

 Thiết bị này KHÔNG ĐƯỢC thiết kế cho việc đặt phía trong tủ hoặc kệ có cửa phía trước. 

 Đảm bảo 10cm không gian trống phía trên, phía sau và xung quanh các vách để có đủ diện tích 

lưu thông không khí nhằm làm mát máy nén và tụ điện. 

 Đặt thiết bị tránh xa ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt mạnh (bếp, lò, máy sưởi, v.v). Ánh 

nắng trực tiếp có thể gây hại đến lớp phủ acrylic và nguồn nhiệt mạnh có thể làm hao tốn điện 

năng. Nhiệt độ môi trường xung quanh khắc nghiệt có thể gây hư hỏng trong quá trình vận 

hành. 

 Tránh đặt thiết bị ở nơi ẩm ướt. 

 Thiết bị cần được cắm vào ổ cắm điện gắn chặt vào tường. Không được cắt hoặc gỡ bỏ chuôi 

thứ ba khỏi dây nguồn. Mọi thắc mắc liên quan đến nguồn điện và/hoặc vấn đề nối đất cần 

được tư vấn bởi chuyên gia hoặc trung tâm dịch vụ uỷ quyền của Avanti Products. 

 Sau khi cắm điện vào ổ điện trên tường, hãy để thiết bị làm mát 2-3 giờ trước khi đặt rượu vào 

tủ. 

Lưu ý: Hãy nhớ đặt một ít nước trong tủ để giữ độ ẩm. 

Tiêu huỷ thiết bị: 

Nhằm tránh gây hại cho môi trường và sức khoẻ con người bởi chất thải gây hại từ việc tiêu huỷ, hãy tái 

chế thiết bị nhằm tạo ra nguồn nguyên vật liệu lâu dài. Việc tiêu huỷ cần được thực hiện bởi các điểm 

thu gom công cộng. 

Lắp đặt, dịch vụ: 



Thiết bị cần được đặt trên một sàn nằm ngang và thông thoáng. Tránh tự thay thế hoặc sửa chữa các 

linh kiện, hãy nhờ đến các dịch vụ bên ngoài nếu cần thiết. 

Di chuyển thiết bị: 

Vận chuyển thiết bị một cách cẩn thận để tránh gây hỏng. 

 

CÀI ĐẶT THIẾT BỊ 

 Cài đặt bảng điều khiển nhiệt độ 

 

 

 

Bạn có thể chọn nhiệt độ hiển thị từ độ F sang nhiệt độ C bằng cách sử dụng nút này. 

CÀI ĐẶT BẢNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 

 Khoang đựng rượu của bạn được trang bị thiết bị khóa tự động bảng điều khiển, thiết bị sẽ được 

kích hoạt trong 12 giây kể từ lúc nút được nhấn. 

Nhấn nút và  liên tục trong 3 giây để mở khóa bảng điều khiển. Bạn sẽ nghe thấy tiếng 

“bíp” và bảng điều khiểu được kích hoạt. 

 Bạn có thể cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn nút  và  trên bảng điều khiển 

cho mỗi vùng. Nhiệt độ mong muốn được cài đặt  sẽ tăng 10F hoặc 1oC nếu nhấn nút , ngược 

lại nhiệt độ sẽ giảm 10F hoặc 1oC nếu nhấn nút  

 LƯU Ý: 

 Nếu thiết bị chưa được kết nối nguồn điện, nếu nguồn điện bị mất, bạn phải chờ từ 3-5 phút 

trước khi khởi động lại thiết bị. Nếu bạn khởi động trước khoảng thời gian chờ này, tủ rượu 

sẽ không khởi động. 

 Khi bạn sử dụng khoang đựng rượu lần đầu hoặc khởi động lại khoang rượu sau khi tắt thiết 

bị trong khoảng thời gian dài, sẽ có một khoảng nhiệt độ khác biệt giữa nhiệt độ được chọn 

và nhiệt độ sáng lên bằng đèn LED. Hiện tượng này thì bình thường và điều này phụ thuộc 

vào độ dài thời gian được kích hoạt. Khi  khoang đựng rượu được khởi động torng một vài 

tiếng, mọi thứ sẽ trở nên bình thường. 

 Màn hình sẽ hiện thị chữ “LL” nếu nhiệt độ tủ rượu thấp hơn 00C, màn hình sẽ hiển thị “HH” 

nếu nhiệt độ cao hơn 37oC. 

 Đèn bên trong tủ rượu 



Bạn có thể bật đèn trong tủ rượu lên bằng cách nhấn nút ON hoặt OFF được nhận biết bằng biểu 

tượng “Light” . Đèn sẽ bị tắt tự động nếu vẫn duy trì chế độ ON trong 10 phút. Bạn phải nhấn 

nút có biểu tượng   lần nữa thì đèn trong lò sẽ sáng trở lại. 

 Khả năng chứa 

Nhiều chai rượu có rất nhiều kích cỡ. Tương ứng với kích thước của chai rượu mà bạn có thể chứa 

rượu theo rất nhiều cách. 

 Cách tiết kiệm năng lượng 

 Thiết bị nên lắp đặt ở vị trí thoáng mát trong phòng, tránh xa các thiết bị tỏa nhiệt và ánh nắng 

trực tiếp của mặt trời. 

 Hãy để chai rượu có nhiệt độ phòng trước khi đặt vào khoang để rượu.  Để nhiều chai rượu 

trong khoang để rượu sẽ làm cho máy nén hoạt động dài hơn. 

 Hãy đảm bảo rằng gói những chai rượu một cách cẩn thận và giữ khô trước khi để vào thiết bị. 

Điều này làm giảm thiểu sự rã đông bên trong thiết bị. 

 Khoang đựng rượu không được dùng giấy bằng thiếc nhôm. Nếu như sử dụng thì sẽ làm giảm 

hiệu quả  làm lạnh của thiết bị. 

 Sắp xếp những chai rượu để làm giảm thiểu không gian trong thiết bị. Lấy ra những chai rượu 

cùng một lúc và đóng cửa tủ rượu càng nhanh càng tốt. 

 

 

THIẾT BỊ GẶP PHẢI SỰ CỐ? 

Bạn có thể dễ dàng giải quyết rất nhiều sự cố thông thường để tiết kiệm chi phí thuê các dịch vụ bên 

ngoài. Hãy thử xem các gợi ý dưới đây trước khi quyết định tìm đến dịch vụ bên ngoài: 

HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC ĐỊNH SỰ CỐ 

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN 

Thiết bị không hoạt động Chưa cắm điện. 
Áp-tô-mát bị ngắt hoặc cầu chì bị cháy. 

Tự tắt mở thường xuyên Nhiệt độ phòng cao hơn mức bình thường. 
Số lượng rượu trong tủ lạnh quá lớn. 
Cửa tủ bị mở quá thường xuyên. 
Cửa tủ không được đóng kín. 
Chế độ kiểm soát nhiệt độ không được thiết lập đúng. 
Ron cửa tủ không kín. 
Tủ rượu không đủ khoảng hở. 

Rung lắc Kiểm tra tủ rượu có cân bằng hay chưa. 

Thiết bị gây ra tiếng ồn lớn Tiếng ồn gây ra bởi quá trình lưu thông của chất làm lạnh là tiếng ồn bình 
thường. 
Khi mỗi chu trình kết thúc, bạn có thể sẽ nghe thấy tiếng ồn của việc lưu thông 
chất đông lạnh trong thiết bị. 
Sự co giãn của các vách có thể gây ra tiếng lách tách. 



Thiết bị không cân bằng. 

Cửa tủ không đóng đúng cách Thiết bị không cân bằng. 
Cửa tủ bị đảo ngược và không được lắp đặt đúng cách. 
Ron cửa bị bẩn hoặc bị cong. 
Các ngăn tủ, hộc đựng hoặc khay bị xê dịch. 

 

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN: 

 

 

  



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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