HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tủ lạnh bảo quản rượu gia đình
6-Chai
Số mặt hàng: 539.15.040
CHỦNG LOẠI HW-G16
Xin vui lòng đọc kỹ và tuân thủ mọi quy tắc an toàn và hướng dẫn vận hành.
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Tủ lạnh bảo quản rượu gia đình

1.ĐÈN
2. TẤM CHE QUẠT
3. GIÁ
4. BÌNH NGƯNG NƯỚC
5. CHÂN
6. HỘP NGƯNG NƯỚC ĐÁY

7. ĐỆM TỪ
8. KHUNG CỬA
9. NẮP LOE MIỆNG
10. TAY NẮM CỬA
11.BẢNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ
12. CÔNG TẮC ĐÈN

Dữ liệu kỹ thuật
Số chủng loại
Dung tích
Điện áp
Cấp bảo vệ

HW-G16
16L
220-240V AC 50 Hz
Ⅰ

Loại thời tiết

SN;N

Công suất đầu vào

70W

Phạm vi kiểm soát nhiệt độ

8-18℃

Trọng lượng

9.2 KG

Kích thước hình dáng (W×H×D)

26.5×40.5×50.0 CM

Chỉ dẫn an toàn quan trọng
Để giảm rủi ro cháy, điện giật hay thương tổn, khi bạn sử dụng thiết
bị, hãy tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản này;


Hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng tủ lạnh đựng rượu.




NGUY HIÊM hoặc CẢNH BÁO: rủi ro trẻ nhỏ bị mắc kẹt.
Các thiết bị bỏ đi hoặc phế thải rất nguy hiểm..., ngay cả khi chúng “chỉ ở trong ga-ra một vài ngày.”






Trước khi bạn vứt bỏ tủ lạnh đựng rượu cũ đi: Tháo cửa. Để các giá tại nơi trẻ không thể leo vào bên trong



Tuyệt đối không cho trẻ vận hành, đùa nghịch với hoặc bò bên trong thiết bị.
Tuyệt đối không vệ sinh các bộ phận bằng các loại chất lỏng dễ cháy. Khói có thể tạo ra rủi ro cháy hoặc nổ.
Không chứa hoặc sử dụng xăng hoặc bất kỳ loại hơi và chất lỏng dễ cháy nào gần thiết bị hoặc bất kỳ thiết bị nào khác.
Khói có thể tạo ra rủi ro cháy hoặc nổ.
Không bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đựng rượu vì nhiệt độ bên trong có thể trở nên rất không ngăn ngừa được hư
hỏng.

Hãy lưu lại các chỉ dẫn

Hướng dẫn lắp đặt
Trước khi sử dụng tủ lạnh đựng rượu của bạn
 Loại bỏ vật liệu đóng gói bên trong và bên ngoài
 Kiểm tra để đảm bảo đã có đầy đủ các bộ phận sau đây:
 Đối với HW-G16, 3 Giá trượt ra ngoài.
 1 số tay hướng dẫn lắp đặt.
 Trước khi đấu nối thiết bị với nguồn điện, hãy để thiết bị đứng thẳng trong xấp xỉ 2 giờ. Để giảm khả năng có thể hỏng
chức năng hệ thống làm lạnh do việc xử lý trong quá trình vận chuyển.
 Vệ sinh bề mặt bên trong bằng nước ấm và dùng vải mềm.


Đặt thiết bị trên sàn đủ vững để đỡ thiết bị khi thiết bị được chất đầy.
Để cân bằng thiết bị, hãy điều chỉnh các chân trước ở phía dưới cùng thiết bị.

Đấu nối điện
Cảnh báo
Việc sử dụng phích cắm tiếp đất không đúng cách có thể dẫn đến rủi ro điện giật. Nếu
dây điện bi hỏng, hãy để trung tâm sửa sữa Sản phẩm được ủy nhiệm thay thế.
Thiết bị này phải được tiếp đất đúng cách vì sự an toàn của bạn. Dây điện của thiết bị được trang bị phích cắm 3 chân sử dụng
với ổ cắm tường 3 chân để giảm thiểu khả năng bị điện giật. Trong mọi trường hợp không được cắt hoặc bỏ dây tiếp đất khỏi
dây điện được trang bị cùng thiết bị.
Việc sử dụng các dây điện nối dài không được khuyến cáo.
Thiết bị này yêu cầu ổ điện 220V-50HZ dùng cho phích cắm 3 chân.
Dây điện phải được cố định phía sau tủ và không để hở hoặc lủng lẳng nhẳm tránh bị tai nạn gây thương tổn.

Vận hành tủ lạnh đựng rượu gia đình
Bạn được khuyến cáo lắp đặt tủ lạnh đựng rượu tại một nơi có nhiệt độ trong phạm vi 10-26℃(50°F -80°F ). Nếu nhiệt độ môi
trường xung quanh cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ khuyến cáo, tính năng hoạt động của thiết bị có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ, đặt
trong các điều kiện cực lạnh hoặc cực nóng có thể gây ra nhiệt độ lên xuống bất thường. Không thể đạt đến phạm vi 10-16℃
(50-60°F).
Nhiệt độ có thể dao động phụ thuộc vào việc đèn bên trong bật hay tắt hoặc các chai rượu được đặt ở phần trên, ở giữa hoặc
dưới.

Cách sử dụng các nút bấm trên bảng điều khiển hiển thị:
Bạn có thể đặt nhiệt độ như mong muốn bằng cách ấn nút. Có ba nút ấn trên bảng điều khiển “ ” và “ ” để điều chỉnh nhiệt độ
mỗi 1℃ trong khoảng 8-18℃.
Bạn có thể điều chỉnh đèn bên trong bật hoặc tắt bằng cách ấn nút “Light”.
Màn hình nhiệt độ sẽ lóe sáng một khi nhiệt độ tủ cao hơn 22℃, để cảnh báo rằng thời gian này làm mát rượu không được tốt.
Nhiệt độ bảo quản trong phạm vi từ 12℃đến 18℃ khi nhiệt độ môi trường xung quanh là 32℃. Khi nhiệt độ môi trường xung
quanh là 25℃ nhiệt độ bên trong là 16℃, tiêu thụ năng lương tương ứng với ERP tiêu chuẩn.

Chăm sóc và bảo dưỡng
Vệ sinh tủ lạnh đựng rượu gia đình





Rút tủ khỏi nguồn điện và dọn sạch các chai rượu.
Rửa bên trong tủ bằng nước ấm và dung dịch sô-đa nung khô. Pha 2 thìa ăn sô-đa nung với một phần tư nước.
Phải vệ sinh bên ngoài tủ rượu bằng chất tẩy rửa nhẹ và nước ấm.
Rút hộp ngưng tụ ở đáy tủ và rửa.

Di chuyển tủ lạnh đựng rượu






Dọn sạch các chai rượu.
Quấn băng chắc tất cả cá chi tiết rời bên trong tủ.
Xoay các chân cân bằng lên đế để tránh hư hỏng
Băng kín cửa.
Đảm bảo tủ duy trì ở vị trí thẳng đứng khi vận chuyển.

Các vấn đề tiêu hủy
Bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề của tủ lạnh đựng rượu thông thường một cách dễ dàng, có thể tiết kiệm chi phí một cuộc gọi
điện cho dịch vụ. Hãy thử khuyến cáo sau đây để xem bạn có thể giải quyết vấn đề hay không trước khi gọi cho trung tâm dịch
vụ.

SỰ CỐ

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ

Tủ lạnh bảo quản rượu không làm việc.

Không cắm điện khi sử dụng điện áp khác. Bộ ngắt
mạch nhảy hoặc nổ cầu chì.

Tủ không đủ lạnh.

Kiểm tra thiết lập kiểm soát nhiệt độ.
Có thể cần nhiệt thiết lập lạnh hơn do môi trường bên
ngoài.
Mở cửa thường xuyên.
Cửa đóng không kín.
Đệm cửa không bít kín phù hợp.
Tủ không đủ sáng.

Đèn không làm việc.

Kiểm tra trung tâm dịch vụ.

Tủ bị rung.

Kiểm tra để đảm bảo tủ đã cân bằng.

Tủ hoạt động có tiếng ồn.

Tủ không cân bằng.

Kiểm tra quạt.
Cửa đóng không đúng cách.

Tủ không cân bằng.
Cửa đã bị nghịch đảo và không lắp đặt phù hợp.
Đệm cửa yếu.
Các giá ngoài vị trí.

LED không hiển thị.

Bảng điều khiển chính không làm việc.
Sự cố PCB.
Phích cắm có vấn dề.

Lỗi màn hình LED.

Chất lượng màn hình kém.
Điểm nhiệt độ ngoài phạm vi.

Đáy tủ không đúng chức năng.

Bảng bộ điều khiển nhiệt độ bị hỏng.

Bảo hành hạn chế
Bên bán không nhận trách nhiệm đối với hàng hóa đã bán cho bên mua. Bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc giao
hàng, thanh toán cước phí, truy cập, đo lường, lắp đặt, kết nối, vận chuyển và lưu kho hàng hóa.

THÔNG BÁO DỊCH VỤ QUAN TRỌNG
Ngay khi nhận được và kiểm tra thiết bị, nếu dây điện bị hỏng,
Phải được thay thế. Để biết thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ.
CẢNH BÁO: Xin vui lòng không sử dụng tủ lạnh đựng rượu nơi trẻ nhỏ có thể chạm vào, và cũng không để trẻ nhỏ tự ý sử
dụng tủ lạnh đựng rượu.

