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C�m �n �ã s� d�ng s�n ph�m c�a Panasonic.
� Xin hãy ��c k� quy�n h��ng d�n s	 d
ng này tr��c khi l�p ��t.

Xin hãy �	c k
 ph�n "Chú ý v� an toàn" (trang 2 và 3) tr�c khi s� d�ng.
� Hãy ch�c ch�n rng ngày và tên c	a hàng mua s�n ph�m có ghi trên phi�u b�o hành và c�t 

gi� phi�u b�o hành cùng v�i h��ng d�n s	 d
ng này �� tham kh�o khi c�n thi�t.
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Gi�i thi�u

 C�NH BÁO
Có nguy c� gây t	 vong ho�c th��ng tích 
nghiêm tr�ng.

 L�U Ý
Có nguy c� gây t�n th��ng cho ng��i s	 d
ng 
ho�c gây thi�t h�i v� tài s�n.

   
Không nên

iso-butane

Nên

Không ���c tháo r�i

Có nguy c� ch�t d! cháy.

Lu ý an toàn

��i v�i phích c�m và dây �i�n...
 " S	 d
ng v�i khô �� v� sinh phích c�m �#nh 
k$. (B
i b�n tích t
 lâu ngày trên phích c�m 
�i�n gây �m, làm gi�m �� cách nhi�t và có 
th� gây cháy.)
 " C�m vào � c�m �i�n trên t��ng theo �i�n 
áp �#nh m%c v�i dòng �i�n �#nh m%c và 
c�m phích c�m th&t ch�t.
 " Dùng riêng m�t � c�m �i�n cho t' l�nh. 
Tránh c�m các thi�t b# khác vào chung � 
c�m c'a t' l�nh. Tháo dài dây �i�n tr��c 
khi c�m.
 " Rút phích c�m tr��c khi v� sinh t' l�nh.
 " N�u dây ngu*n h�ng, ph�i ���c nhà s�n 
xu�t, trung tâm d#ch v
 ho�c ng��i có 
chuyên môn thay th� �� tránh gây nguy 
hi�m.

 " +�m b�o t�o kho�ng cách t-i thi�u 10 cm 
�� thông gió và tránh làm h�ng dây ngu*n.
 " Không �� dây �i�n b# h�ng.
 " Không ���c c�m hay rút phích �i�n khi tay 
�m ��t.

Nh�m phòng ch�ng cháy n�, 
�i�n gi�t ho�c th�ng t�t.

 C�NH BÁO

Khi tái ch! s�n ph�m...
 " Tr��c khi �em th�i b� t' l�nh, vui lòng tháo 
b� t�t c� ron n-i / c	a �� tránh tình tr�ng 
tr3 em b# k�t bên trong.
 " Sách h��ng d�n s	 d
ng nên ���c giao 
cho b�t k$ ng��i nào s	 d
ng ho�c v&n 
hành t' l�nh b�t c% khi nào t' l�nh ���c 
chuy�n t�i �#a �i�m khác và giao cho nhà 
máy tái ch�.
 " Cyclo-Pentane ���c phép dùng cách nhi�t 
cho t' l�nh này và khí d! cháy ���c dùng 
làm l�nh. Khi th�i b� t' l�nh này, vui lòng 
th�i b� theo cách thích h�p, và không phá 
b� nó bng cách �-t cháy.
 " Nhãn c�nh báo ���c nh�c ��n / trên nên 
���c l�u gi� su-t th�i gian s	 d
ng t' l�nh.

Trên nóc t� l�nh...
 " Không ���c �� b�t k$ v&t gì trêm nóc c'a 
t' l�nh.
N�u không chúng có th� b# r�i khi t' l�nh 
rung.

Trong tr�ng h#p kh�n c$p...

iso-butane 

 " Công vi�c b�o d�5ng ch: ���c ti�n 
hành b/i nhân viên b�o d�5ng có 
chuyên môn t�i phân x�/ng.

 " Không c�t tr� các ch�t gây cháy n� nh� 
bình ch%a nhiên li�u d! cháy và hóa ch�t 
ho�c các v&t m�u khoa h�c trong thi�t b# 
này.
 " Không s	 d
ng các thi�t b# �i�n nh� thi�t b# 
kh	 mùi trong t' l�nh. Ch�t làm l�nh b# rò r: 
có th� b�t l	a t; tia l	a �i�n và gây n�.
 " Không s	 d
ng thi�t b# �i�n bên trong ng�n 
ch%a th�c ph�m, tr; tr��ng h�p ���c nhà 
s�n xu�t khuy�n ngh#.

 " Không t� ý tháo l�p, s	a ch�a ho�c s	a ��i 
t' l�nh. N�u b�n mu-n s	a ch�a t' l�nh, 
vui lòng liên h� ��i lý ho�c trung tâm d#ch 
v
 'y quy�n.
 " Không s	 d
ng các thi�t b# máy móc ho�c 
các ph��ng ti�n khác, ngoài các ph��ng 
ti�n ���c nhà s�n xu�t khuy�n ngh#, �� ��y 
nhanh quá trình rã �ông.
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Gi�i thi�u

 C�NH BÁO  L�U Ý

Khi s� d�ng...
 " Không �� tr3 nh� �u lên cánh c	a t' l�nh, 
t' l�nh có th� b# �� và làm tr3 b# th��ng.
 " Không ���c phun hay �� n��c lên bên 
ngoài ho�c bên trong t' l�nh. Kh� n�ng 
cách �i�n có th� b# suy gi�m và d�n ��n 
�i�n gi&t ho�c gây cháy.
 " Không làm h�ng m�ch làm l�nh (���ng -ng 
/ phía sau). Ch�t làm l�nh d! cháy có th� 
b�t l	a và gây ra cháy n�.
 " Không ���c ch�m vào máy nén hay ���ng 
-ng. Khu v�c này có nhi�t �� cao, có nguy 
c� b# b�ng.
 " Không s	 d
ng các ch�t d! cháy g�n t' 
l�nh.

 " N�u phát hi�n mùi cháy, hãy rút phích c�m 
ngu*n.
 " N�u phát hi�n rò r: khí gas t; dàn l�nh, hãy 
thông gió khu v�c ��t t'.
 " N�u b�n làm h�ng m�ch làm l�nh (���ng 
-ng / phía sau), hãy thông gió khu v�c ��t 
t' và liên h� v�i ��i lý bán hàng c'a b�n.

< +èn LED c'a t' l�nh.
+èn LED c'a t' l�nh ���c thi�t k� ��c bi�t 
cho lo�i t' l�nh này, không ���c phép t� ý 
thay th�.
N�u ph�i thay th�, hãy liên h� v�i ��i lý bán 
hàng ho�c ��i lý b�o hành 'y quy�n.

 " S�n ph�m này không dành cho ng��i (bao 
g*m tr3 em) b# thi�u n�ng v� th� ch�t, c�m 
giác ho�c tinh th�n, ho�c thi�u kinh nghi�m 
và ki�n th%c s	 d
ng, tr; khi h� ���c m�t 
ng��i có trách nhi�m v� an toàn cho h� 
giám sát ho�c h��ng d�n v� vi�c s	 d
ng 
s�n.
 " Tr3 em c�n ���c giám sát �� ch�c ch�n 
chúng không �ùa ngh#ch v�i thi�t b#.

Khi l�p ��t...
 " Không l�p ��t t' l�nh / n�i ti�p xúc v�i 
n��c.
 " N�u l�p ��t t' l�nh / n�i �m ��t, c�n ph�i 
l�p thêm n-i ��t ho�c ng�t t� ��ng ch-ng 
rò r: �i�n.
(Liên h� v�i nhà phân ph-i).
 " Không ch�n -ng thông gió ho�c bít các 
kho�ng tr-ng xung quanh t' l�nh.
Ch�t làm l�nh b# rò r: có th� gây cháy n�.
 " Thông gió khu v�c xung quanh t', ��m b�o 
không có v&t c�n gió l�u thông.

 " +� ��m b�o an toàn khi s	 d
ng, hãy ki�m 
tra xem h� th-ng n-i ��t trong nhà �ã ���c 
l�p ��t chính xác ch�a.

Không s	 d
ng t' l�nh 
trong th�i gian dài.

Rút dây ngu*n c'a t' l�nh và b� toàn b� th%c �n bên trong t' l�nh ra.
Lau s�ch n��c và m/ c	a t' l�nh �� t' khô ráo.
Không ���c �� tr3 chui vào t' l�nh.

Khi c$t tr% th�c ph�m...
 " Không làm �ông l�nh chai 
th'y tinh vì có th� gây 
th��ng tích. 
(N�u ch�t l�ng trong chai 
th'y tinh b# �ông l�i, chai 
có th� b# v5 và gây th��ng 
tích.)
 " Không dùng tay ��t ch�m 
vào th�c ph�m �ông l�nh 
ho�c h�p ��ng th�c ph�m 
�ông l�nh (��c bi�t là h�p 
bng kim lo�i).
 " Không �� th�c ph�m �m/
nóng vào bên trong t' l�nh. 
C�t tr� th�c ph�m và �* 
u-ng nóng sau khi �� ngu�i.
 " Không s	 d
ng th�c ph�m �ã có mùi ho�c 
b# ��i màu. S	 d
ng th�c ph�m h�ng có th� 
gây b�nh.
 " Không ��t n�ng lên các khay th'y tinh. 
(N�u không khay th'y tinh có th� b# v5 và 
gây th��ng tích.)

 " H�p ��ng th�c ph�m ph�i 
���c ��t ch�m �áy các 
ng�n c	a t'.
 " Th�c ph�m không ���c 
nhô ra kh�i các ng�n.

Khi �óng/ m& c�a t�...
 " Không ���c m/ cánh c	a t' khi có ng��i 
�ang �%ng g�n t' l�nh.
 " Không m/ t' l�nh th��ng xuyên ho�c �� m/ 
quá lâu �� tránh tình tr�ng n��c nh� gi�t bên 
trong t' và gây lãng phí n�ng l��ng.
 " Chú ý kho�ng cách gi�a các cánh c	a t'. Nó 
có th� k�p tay b�n trong khi �óng c	a.

Khi v� sinh...
 " Không lau chùi t' l�nh bng ch�t hay dung 
d#ch hóa h�c. Nó s> làm h� h�ng và �n mòn 
b� m�t.
 " Không ��t tay ho�c chân bên d��i �áy t' l�nh.

Khi di chuy�n ho�c v�n chuy�n t� l�nh...
 " Không v&n chuy�n t' l�nh 
/ v# trí nm ngang. +�t t' 
l�nh nm ngang có th� làm 
h�ng ���ng -ng. N�u phát 
hi�n b�t kì h� h�ng gì, không 
���c ch�m vào t' l�nh, tránh 
s	 d
ng l	a và làm thông gió 
phòng.

 " Dùng v&t che b�o v�, v.v... 
cho sàn nhà v�i b� m�t 
m�ng.
 " Gi� các tay c�m khi di 
chuy�n t' l�nh.
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L�p ��t

L�p ��t

T� l�nh có �#c l�p ��t & nh%ng v' trí 
sau hay không?

 "V# trí ti�p xúc nhi�t và 
ánh sáng m�t tr�i 
(Làm gi�m hi�u su�t 
làm l�nh và gây lãng 
phí �i�n.)
 "V# trí kém thông thoáng 
và �� �m cao (Gây r: 
sét.)
 "V# trí không bng 
ph?ng và nghiêng d-c à 
�+�t t' l�nh lên trên sàn tr�i th�m, th�m, 
ho�c nh�a vinyl.
 "V# trí không thu&n ti�n cho vi�c v� sinh 
phích c�m 
(Bui b�n tích t
 có th� gây cháy.)

Có kho�ng không t*a nhi�t xung quanh 
t� l�nh hay không?

@FJQU�FJWYJZ[
\U]^J_^`JF'Jf�QU

@FJQU�FJjYJZ[JwzQ
F{zQJF'Jf�QU

@FJQU�FJ|JZ[J/JwzQJF{}~
��JwzQJ\U�~JF'Jf�QU

Không �#c �óng/ m& c�a t� trong quá 
trình làm l�nh bên trong.

Không ���c �óng/ m/ c	a 
t' cho ��n khi bên trong �ã 
�' l�nh. (Khí nóng t; bên 
ngoài th�i vào bên trong 
t' l�nh s> làm gi�m ch%c 
n�ng làm l�nh.)

�#i cho �!n khi bên 
trong �ã �#c làm l�nh.

 "T' l�nh c�n ch�y kho�ng 4 ti�ng �� làm 
l�nh bên trong.
 "T' l�nh c�n ch�y ít nh�t 24 ti�ng �� làm 
l�nh bên trong và ��t ���c tr�ng thái cân 
bng vào mùa hè.
 "Ch%c n�ng làm �á ch: ���c kích ho�t 
sau khi bên trong �ã �' l�nh.

C� �'nh t� l�nh.

V�n chân �i�u 
ch:nh (trái và ph�i) 
cho ��n khi chúng 
ch�m sàn nhà �� 
�n �#nh v# trí t' 
l�nh.

�� ��m b�o an toàn, ph�i th�c hi�n n�i �$t
(+-i v�i t' l�nh có phích c�m (phích c�m 2 ch�c) không có dây n-i ��t)

Vi�c n-i ��t cho phép ng�n ch�n các nguy hi�m do rò �i�n gây ra.
Vi�c n-i ��t có th� ���c th�c hi�n theo 2 cách sau:

 "Trong tr��ng h�p � �i�n (� c�m �i�n) �ã có � n-i ��t, 
n-i dây n-i ��t v�i vít dành cho n-i ��t t�i m�t sau c'a 
t' l�nh (�-i v�i vít s	 d
ng �� n-i ��t, hãy l�u ý ký hi�u 
d
ng �� n-i ��t, hãy l�u ý  ký hi�u) nh� hình minh 
h�a 1.
 "Trong tr��ng h�p � �i�n (� c�m �i�n) không có � n-i 
��t, n-i dây n-i ��t v�i vít ��t t�i �áy c'a t' l�nh, (�-i 
v�i vít s	 d
ng �� n-i ��t, hãy l�u ý  ký hi�u). Sau 
�ó, n-i ��u còn l�i v�i thanh n-i ��t nh� hình minh h�a 
2.

Các �i�m c$m không �#c n�i �$t
 "�ng ga và -ng c�p n��c (nguy hi�m do �i�n gi&t ho�c cháy n�).
 "Các dây n-i ��t c'a dây �i�n tho�i ho�c c�t thu lôi (nguy hi�m do sét).

1

2

���JQ-~J��F

��QUJ[~QUJU�^J��
Q-~J��F

�JQ-~J��F
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L�p ��t

Nh�n d�ng các b� ph�n

+èn LED

Khay �á

Khay th'y tinh FC

N�p b�o v� FC

Ng�n làm �ông nhanh

N�p khoang làm 
l�nh nhanh PC

Khay th'y tinh PC

Khay tr��t 
th'y tinh PC

H�c ch%a rau qu�

Chân �i�u ch:nh

B� �i�u khi�n (T.6)

NR-BD468V, NR-BD468G

Khe �5 khay kính

Giá �5 FC

NG+N LÀM �Á

KHOANG LÀM 
L0NH NHANH

NG+N LÀM L0NH

Giá �5 PC

Ng�n ��ng t� do

K� tr%ng và khay tr%ng
(Ki�u máy NR-BD468V 
và NR-BD468G)

Khay tr%ng
(Ki�u máy NR-BD418V 
và NR-BD418G)

K� chai l�

+�m c	a

Ng�n th#t Ag (T.10)

Ng�n l�nh (T.6)
Ng�n �ông (T.6)
C$p �ông nhanh 
(T.7)

 "Các thi�t l&p t�i th�i �i�m 
mua hàng
 "Không s	 d
ng m�nh tay 
ho�c dùng v&t th� r�n gõ 
vào b� �i�u khi�n.
(B� m�t có th� n%t ho�c 
x��c) Hình �nh m�t sau s�n ph�m.

Khay x� n��c

Máy nén

 � TÍNH N+NG �9C BI:T
 "KHÔNG CH;A FLON
Thi�t b# này hoàn toàn s	 d
ng CH�T LI�U KHÔNG CH�A FLON cho c� ch�t làm l�nh 
(Iso-butane (R600a)) và ch�t cách nhi�t (Cyclo-Pentane). Vì v&y, t' l�nh này không gây 
h�i ��n t�ng ôzôn c'a trái ��t và h�u nh� không có tác ��ng ��n hi�n t��ng trái ��t nóng 
lên.
 "INVERTER
+� thích nghi v�i s� thay ��i c'a nhi�t �� bên trong các ng�n, ��ng c� t' l�nh ho�t ��ng 
v�i các t-c �� khác nhau. Khi nhi�t �� �n �#nh, ��ng c� ch�y / t-c �� th�p h�n (ti�t ki�m 
n�ng l��ng và gi�m thi�u ti�ng *n). Khi c�n làm l�nh / m%c �� cao, ��ng c� ch�y / t-c 
�� cao h�n.

H�p ��ng �á

Khoang làm l�nh 
nhanh (T.11)
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V&n hành

Cách s� d�ng các tính n�ng
B� �i�u khi�n

 � Cài ��t nhi�t �� và h�ng d�n cài ��t nhi�t ��
Nhi�t �� có th� ���c �i�u ch:nh theo các m%c �� Min-Max (Nh� nh�t – L�n nh�t)
Nh�n nút [Fridge] (Làm l�nh) �� �i�u ch:nh nhi�t �� trong khoang làm l�nh và nh�n
Nút [Freezer] (Tr� �ông) �� �i�u ch:nh nhi�t �� trong khoang tr� �ông.

Cài ��t nhi�t 
��

Nút
T-i �a Trung bình T-i thi�u

Làm l�nh
Nh� h�n 

“Trung bình” x�p x: 
2°C ~ 3°C

X�p x: 
1°C ~ 6°C

Cao h�n 
“Trung bình” x�p x: 

2°C ~ 3°C

Tr� �ông
Nh� h�n 

“Trung bình” x�p x: 
2°C ~ 3°C

X�p x: 
-23°C ~ -17°C

Cao h�n 
“Trung bình” x�p x: 

2°C ~ 3°C

Thông th�ng, t� l�nh �#c s� d�ng & m<c nhi�t �� “Med” (Trung bình)
(N�u b� �i�u khi�n nhi�t �� c'a khoang tr� �ông ho�c khoang làm l�nh ���c cài ��t 
/ m%c khác “Med”, ch� �� ECONAVI s> không ho�t ��ng)

 � Cách v�n hành ch! �� “9 m<c”
Chi�c t' l�nh này ���c thi�t k� ��c bi�t có th� �i�u ch:nh nhi�t �� s	 d
ng 9 m%c 
nhi�t khác nhau nh� sau:
��i v�i khoang làm l�nh
1  Cài ��t hi�n th# �èn LED t�i v# trí “Min” (T-i thi�u) bng cách nh�n nút [Fridge] (Làm 

l�nh).
2  Nh�n gi� nút [Fridge] trong 10 giây cho t�i khi �èn LED / v# trí “Min”.
3  S	 d
ng nút [Fridge] �� cài ��t ch� �� nhi�t yêu c�u, t�i �ây m%c 1 là ch� �� làm 

l�nh t-i thi�u và m%c 9 là ch� �� làm l�nh t-i �a.
��i v�i khoang tr% �ông
V&n hành b��c 1 và 3 / trên bng cách nh�n nút [Freezer] (Tr� �ông) thay vì nút 
[Fridge].
Tái thi!t l�p ch! �� “9 m<c”
L�p l�i b��c 1 và 2 �� ��a máy tr/ v� ch� �� ho�t ��ng bình th��ng.

M%c làm l�nh

M%c Th$p nh$t   Cao nh$t

Hi�n th# �èn LED

1 2 3 4 5 6 4 8 9

Phát sáng Nh$p nháy Không sáng

 "  B� �i�u khi�n nhi�t �� có th� thay ��i theo môi tr��ng và theo l��ng th�c ph�m 
���c b�o qu�n trong t' l�nh.6
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V&n hành

Ch! �� ECONAVI
T' l�nh có th� c�m bi�n ho�t ��ng �óng và m/ c	a t' �� t� ��ng �i�u ch:nh ho�t ��ng 
nhm ��m b�o ti�t ki�m n�ng l��ng t-i �a.*1

Ch� �� ECONAVI ch: ho�t ��ng khi c� khoang làm mát và khoang tr� �ông cài ��t m%c 
nhi�t �� “Med” (Trung bình)

 � Ch! �� ECONAVI
"T' l�nh có th� ghi nh� thói quen s	 d
ng c'a gia �ình b�n t; ho�t ��ng m/ c	a và 

chu k$ th�i gian s	 d
ng không th��ng xuyên �� t-i �u hóa hi�u su�t n�ng l��ng.
"T' l�nh h�c l-i s-ng c'a gia �ình b�n tr��c 3 tu�n, và v&n d
ng nh�ng gì h�c ���c 

t; tu�n th% 4 tr/ �i.
 � Cài ��t v�n hành ch! �� ECONAVI
"Ch� �� v&n hành ECONAVI ���c kích ho�t t� ��ng khi b� �i�u khi�n nhi�t �� cho 

c� khoang làm l�nh và khoang tr� �ông ���c cài ��t / v# trí “Med” (trung bình)
"Ch� �� ECONAVI không ho�t ��ng n�u ch� �� [làm �ông nhanh] �ang ch�y.
"Không th� ép t' l�nh v&n hành ch� �� ECONAVI.

Chú ý

*1  Hi�u qu� c'a ch� �� ECONAVI ph
 thu�c vào nhi�t �� môi tr��ng và s- l�n m/ và 
�óng c	a t' l�nh và tr�ng thái th�c ph�m ���c b�o qu�n.

Làm �ông nhanh
 � Khi tính n�ng [Quick Freezing] (C$p �ông nhanh) �#c thi!t l�p, t� l�nh th� 

gi�m nhi�t �� nhanh chóng �� b�o qu�n th�c ph�m t�t h�n.

+èn sáng:  Ch� �� c�p �ông 
nhanh ho�t ��ng

+èn t�t:  Ch� �� c�p �ông 
nhanh không ho�t 
��ng

" Nh�n nút [Freezer] (tr� �ông) cho ��n khi “+èn xanh LED b&t 
sáng. (Ch� �� C�p �ông nhanh s> kh/i ��ng sau 10 giây.)

" Tính n�ng C�p �ông nhanh s> t� ��ng ng�t sau 60 phút (khi nhi�t 
�� môi tr��ng d��i 19 °C) ho�c 150 phút (khi nhi�t �� môi tr��ng 
trên 19 °C) 
và quay tr/ v� ch� �� ho�t ��ng bình th��ng.
(+èn xanh LED s> t�t)

" +� t�t tính n�ng C�p �ông nhanh, nh�n nút [Freezer] cho ��n khi “+èn xanh LED” t�t
" “+èn +èn xanh LED” nh�p nháy báo hi�u h� th-ng rã �ông �ang ho�t ��ng

Ch� �� C�p �ông nhanh s> kh/i ��ng ngay sau khi k�t thúc ch� �� rã �ông.
" Ch%c n�ng �i�u khi�n nhi�t �� làm �á s> không ho�t ��ng trong ch� �� “làm �ông 

nhanh” vì máy nén �ã ho�t ��ng / m%c t-i �a �� v&n hành ch� �� “làm �ông nhanh”.

7
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V&n hành

C$t tr% th�c ph�m
 � C$t tr% th�c ph�m �úng ch@ �� b�o qu�n th�c 

ph�m trong th�i gian dài.

Khi c$t tr% th�c ph�m...
"Các th�c ph�m nh� rau, hoa qu� và th�c ph�m 

t��i nên ���c gói ho�c �� trong h�p tr��c khi 
��a vào �ông l�nh ho�c làm l�nh.

"N�u b�n mu-n ��t th�c ph�m có �� �m cao vào 
t' l�nh, th�c ph�m �ó ph�i ���c �óng gói và 
dán kín �� tránh t
 s��ng.

"Chai ��ng n��c u-ng, �* u-ng c�n ph�i �&y kín 
�� tránh mùi khó ch#u.

"C�t tr� hoa qu� và rau / ng�n ��ng th�c ph�m, 
n�i h�i �m ��ng l�i giúp b�o qu�n ch�t l��ng 
th�c ph�m trong m�t th�i gian dài.

Ng�n tr% 
�ông

Khoang làm 
l�nh nhanh

Ng�n làm 
l�nh

H�c ��ng 
rau

V' trí lu tr% các lo�i th�c ph�m khác nhau ?

X�p x:.

3°C~
X�p x:.

9°C~

H�c ��ng rau

+� �m cao giúp hoa qu� và rau luôn t��i
ngon.

X�p x:.

1°C~
X�p x:.

6°C~
Ng�n làm l�nh

+� c�t tr� th�c ph�m và �* u-ng thông 
th��ng ho�c c�t tr� t�m th�i �� chu�n b# s	 
d
ng.

X�p x:.

-1°C~
X�p x:.

3°C~

Khoang làm 
l�nh nhanh

+� c�t tr� các s�n ph�m s�a d! b# h�ng 
ho�c bi�n ch�t khi �óng b�ng.

X�p x:.

-23°C~
X�p x:.

-17°C~

Ng�n tr% �ông

+� c�t tr� th�c ph�m khô ho�c �ông l�nh.

 "  Khi ��t t' l�nh / ch� �� "Med", nhi�t �� có th� thay ��i m�t chút tùy thu�c vào �i�u ki�n 
s	 d
ng.8
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V&n hành

MJo nh* khi s� d�ng

N�n t�ng �� 
ti�t ki�mn�ng l��ng

Ti!t ki�m luSng 
khí l�nh!

Khi x�y ra hi�n t#ng ngng t�
 �  +� �m trong khay rau qu� r�t cao và có th� gây ng�ng t
. 
B�n ch: c�n lau s�ch nh�ng gi�t n��c.

Không c$t gi% th�c ph�m vào t� l�nh khi không c�n thi!t.
 � ChY c�n �� vào n�i râm mát!

Không c�n ph�i c�t hành tây, khoai tây, 
v.v. còn nguyên c' vào t' l�nh (tr; tr��ng 
h�p vào mùa hè).

 � ChY làm l�nh tr�c khi �n!

N�u hoa qu� còn nguyên trái ���c làm 
l�nh quá lâu có th� b# m�t màu ho�c có 
th� b# gi�m hàm l��ng vitamin.

Nên c$t tr% trong h�p kín!

+� bên trong t' 
không b# ��i màu!

 "  C�t trái cây
(� Nh�a s> b# ��i màu tr�ng)

+� tránh gây mùi 
khó ch#u!

 "  T�i ho�c các lo�i rau có mùi
(� Mùi s> lan sang các th�c ph�m khác.)

Không �� th�c ph�m 
ch�n c�a th�i khí l�nh.
N�u lu*ng khí 
l�nh không th�i 
ra m�i góc c'a 
ng�n ch%a, khu 
v�c bên trong 
ng�n s> không 
���c làm l�nh 
�*ng ��u, d�n 
��n tiêu t-n nhi�u 
�i�n n�ng h�n.

C$t tr% th�c ph�m và 
�S u�ng nóng sau khi 
�� ngu�i.
N�u không, nhi�t 
�� bên trong t' 
s> t�ng lên và 
các th�c ph�m 
khác c�ng b# m�t t��i.

(C	a khí ra)

Không �#c c� nhSi 
nhét th�c ph�m vào 
trong các ng�n ch<a.
N�u không có 
th� gây c�n 
tr/ lu*ng khí 
l�nh. +�m 
b�o kho�ng 
cách phù 
h�p gi�a các 
th�c ph�m.

9
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V&n hành

Ng�n tr% �ông

Cách làm �á

1 Kéo khay �á ra ngoài
Kéo khay �á ra ngoài.

  

2 +� n��c vào khay
+� n��c vào không quá v�ch "M�C N��C".

3 +�t khay �á vào t'
+�t l�i khay �á vào ng�n làm �á.

4 L�y viên �á
V�n khay �á theo chi�u kim �*ng h*. 
(Viên �á s> r�i vào h�p ��ng �á.)

  

S� d�ng nh Ng�n th't Ag

 � Khi b�n mu�n kéo dài tu�i th	 th�c ph�m b�ng cách làm 
�ông m�t ph�n.

"Ng�n này phù h�p cho vi�c b�o qu�n th�c ph�m t��i s-ng 
nh� th#t ho�c cá.

 "  Có th� cài ��t nhi�t �� “Min” (nh� nh�t), “Med” (trung bình), 
ho�c “Max” (l�n nh�t) �� phù h�p v�i kh-i l��ng và lo�i th�c 
ph�m. (T.6)

Ba mJo làm �ông th�c ph�m và lu gi% h�ng v' th�c ph�m…

 1. Nhanh chóng làm �ông các th�c ph�m m�ng và nh�!
 2. B�c kín hoàn toàn
 3. Không làm �ông l�i l�n n�a

10
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V&n hành

Ng�n làm l�nh

Cách s� d�ng khay kính tr#t PC

Nâng n	a tr��c lên và ��y v� phía sau 
(T.13).
Khi �ó b�n có th� l�u tr� các th�c ph�m cao 
/ v# trí th?ng �%ng.

Có th� thay ��i v' trí khay th< hai t\ trên xu�ng.

(1)  Nâng phía d��i khay và kéo v� phía 
tr��c.

(2)  +�t khay vào v# trí mong mu-n bng cách 
th�c hi�n ng��c l�i các b��c trên.

 "  Giá �5 khay r�t n�ng. Vui lòng v&n chuy�n c�n th�n �� không làm r�i và gây h� h�i ho�c 
tr�n th��ng.

 " Khay kính PC không th� l�p vào v# trí c'a khay kính PCT (khay ��u tiên t; trên xu-ng).

S� d�ng Khoang làm mát nhanh

 � Khi nào b�n mu�n làm �ông th�c ph�m.
 " Khoang này phù h�p cho vi�c b�o qu�n th�c 
ph�m �ông l�nh ho�c các s�n ph�m b� s�a.
[Ví d
 v� th�c ph�m ���c b�o qu�n]

 " Th�c ph�m 
�ông l�nh

 " Kem t��i

 " S�a chua
 " Mì c%ng
 " Pho-mát

 "  Tùy vào th�c ph�m, chúng có th� ���c làm �ông m�t ph�n. Thay ��i v# trí th�c ph�m 
ho�c cài ��t nhi�t �� khoang làm l�nh t�i “Min”

Khay th'y tinh PC

N�p khoang làm l�nh nhanh PC

11
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IntroductionPh
 l
c

Làm s�ch, tháo r�i và l�p ��t l�i 
Tr��c khi làm s�ch ho�c b�o trì, c�n ��m b�o �ã ng�t ngu*n �i�n. Không k�t n-i ho�c 
ng�t ngu*n �i�n khi tay còn ��t. 
Khi ng�t ngu*n �i�n, ch� 10 phút tr��c khi k�t n-i l�i. N�u không, máy nén s> không 
ho�t ��ng.

Làm s�ch
V� sinh t� l�nh ngay sau khi dính b�n!

Nhanh chóng lau s�ch các 
v�t b�n bên trong t' tr��c 
khi chúng khô c%ng l�i.
C
 th�, d�u �n có th� làm 
l�p nh�a b# n%t và n��c 
hoa qu� có th� làm t' l�nh 
b# ��i màu. +-i v�i nh�ng 
v�t b�n khó lau chùi, dùng 
v�i th�m ch�t t�y nhà b�p 
trung tính. Sau �ó lau l�i 
bng v�i ��t.

Th�ng xuyên v� sinh các chi ti!t có th� 
tháo r�i...

V� sinh khay �á tu�n 1 l�n.
Theo nh� h��ng d�n, 
tháo các khay, các ng�n 
c	a, v.v., ngâm và r	a 
chúng trong n��c �m 
3 tháng 1 l�n.

V� sinh ��m c�a ít nh$t 
1 tháng 1 l�n.

V� sinh thi�t b# bng mi�ng v�i �m m�m. 
Chú ý c�n th&n không lau m�t ph�n gen 
d�u ���c bôi trên phía b�n l� c'a ��m c	a.

Chú ý

+�m c	a có th� ���c thay th� b/i trung tâm 
d#ch v
 ���c 'y quy�n. N�u ��m c	a b# bung ra 
trong khi v� sinh, g�n nó l�i kh�p vào các rãnh.

Yêu c�u

Không ���c s	 d
ng các ch�t t�y r	a sau. (N�u không, b� m�t s> b# x��c.)

Ki�m ho�c g�n 
nh� ki�m

Ch�t t�y r	a nhà b�p
(Chúng làm n%t nh�a!)

Ch�t t�y r	a ho�c b�t gi�t Ét x�ng, ch�t pha loãng, 
c*n, axit, x�ng d�u

Bàn ch�i c%ng N��c nóng

V# trí ���c bôi gen d�u.

Lau b� m�t c	a bng m�t 
t�m v�i �m m�m.

Lau b�ng �i�u khi�n bng m�t t�m v�i khô.

Dùng n�c 
$m!

 Tháo và r�a!

12

AK-177340_T0217-0(VT).indd   12AK-177340_T0217-0(VT).indd   12 2/8/17   11:46 AM2/8/17   11:46 AM



Ph
 l
c

3 tháng m�t l�nKhay / Khay kính tr#t PC

 � Khay
Nâng m�t d��i khay lên và kéo ra phía 
tr��c. Khi các v�u nhô c'a khay không 
còn bám trên rãnh, xoay nghiêng và tháo 
khay ra.

V�u nhô

Khay kính

Rãnh

 � Khay tr#t th�y tinh PC

Ph�n tr��c

Ph�n sau

Rãnh

Móc gài 
ph�n tr��c

 � Tháo khay kính tr#t PC 
 Tháo m�t tr��c ra bng cách nâng nh� 
nó lên, sau �ó tr��t ph�n tr��c bên d��i 
ph�n sau và tháo c� 2 ph�n ra.

 � L�p khay kính tr#t PC
L�p ph�n phía sau c'a khay kính tr��t PC 
sau �ó tr��t ph�n tr��c ra ngoài và l�p 
móc gài vào rãnh c'a ph�n sau cho ��n 
khi v;a v�n.

Lu ý

"Khi tháo khay / phía trên h�c rau, hãy kéo h�c rau ra tr��c và sau �ó th�c hi�n các 
b��c �� tháo khay nh� miêu t� chi ti�t phía trên.

"Trong tr��ng h�p l�p khay vào và nó không �n kh�p, hãy ki�m tra �� ch�c ch�n rng 
b�n �ã l�p �úng lo�i khay.

"Các khay ��ng, khay kính tr��c PC ���c làm t; kính và r�t n�ng. Vui lòng v&n chuy�n 
c�n th&n �� không làm r�i và gây h� h�i ho�c tr�n th��ng. +� l�p khay, gi� m�t nhô ra 
c'a khay quay v� phía d��i và l�p vào m�t cách v�ng ch�c.

3 tháng m�t l�nN�p khoang làm l�nh nhanh PC

 � Tháo khay
Nâng n�p khoang làm mát PC lên và 
tr��t vào rãnh phía trên cho t�i khi ch�m 
t�i �i�m d;ng cu-i. Sau �ó tháo các -c 
vít �� tháo n�p ra.

N�p khoang 
làm l�nh 
nhanh PC

�c vít

 � G�n khay
L�p n�p khoang làm l�nh PC vào rãnh 
c'a nó và xi�t ch�t -c vít. Sau �ó tr��t 
khoang ra ngoài và kéo n�p xu-ng.

"Ch�c ch�n rng b�n úp tay xu-ng khi c�m n�p khoang làm l�nh. N�u không, tay b�n 
có th� vô tình va vào t' l�nh.

13
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3 tháng m�t l�nNg�n làm �ông nhanh

 � Tháo khay

 

Kéo ng�n ch%a th�c 
ph�m ra ngoài càng 
xa càng t-t. V;a 
nâng m�t trên lên, 
kéo ra ngoài m�t góc 
v;a gi� n�p bên trên 
khay.

 � G�n khay

 

V;a gi� n�p khay, 
nâng bên d��i khay 
v;a l�p nó d�c theo 
rãnh bên trong.

Lu ý
"Khi kéo ho�c l�p khay tr� �ông, ��m b�o b�n úp tay xu-ng khi n�m tay c�m.

Vui lòng tham kh�o hình �nh minh h�a.
(N�u không n�p b�o v� FC có th� va vào ngón tay c'a b�n.)

3 tháng m�t l�nGiá �_ c�a/Giá ��ng chai l	

 � Tháo khay
  +�y ph�n d��i c'a các giá �5 nh� lên 

ho�c tr��t xen k> bên trái và bên ph�i 
c'a k� l�n theo h��ng lên trên, và nâng 
chúng lên t; t;. (+��c l�p ch�t)

Tr��t các giá �5 
h��ng lên trên

 

 � G�n khay
  +i�u ch:nh m�i giá �5 theo h��ng nm 

ngang, v�i ký hi�u [>PS<] / bên ph�i và 
��y chúng xu-ng v# trí thích h�p.

 

3 tháng m�t l�nH�c ch<a rau qu�

 � Tháo khay
1  Kéo khoang v� 

phía tr��c cho 
t�i khi ch�m 
�i�m cu-i.

2  Nh� nhàng nâng 
ph�n tr��c 
khoang lên và 
tháo ra hoàn toàn.

 � G�n khay
1  L�p khoang vào 

giá �5 
2  Nh� nhàng nâng 

khoang lên và 
��y v� phía 
tr��c cho ��n 
khi ch�m t�i 
�i�m cu-i.

3 tháng m�t l�nKHAY �Á (Góc làm �á nhanh) 

 � Tháo khay
1  Tháo các v�u nhô 

bng cách nh�c 
lên và kéo khay 
�á và/ ho�c h�p 
��ng �á v� phía 
tr��c cho ��n 
khi khay ���c 
tháo ra kh�i t'.

 � G�n khay
2  Nh�n khay �á và 

h�p ��ng �á cho 
��n khi ch�m 
�i�m cu-i

Lu ý     
"B�n có th� tháo r�i khay �á, h�p ��ng �á ho�c tháo các b� khay �á �� 

t�ng không gian trong ng�n tr� �ông.

222

111

222

111

KHAY +Á

222111

H¢P +£NG +Á

222
111
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3 tháng m�t l�nKhay x� n�c (M�t sau t� l�nh)

 � Tháo khay
1  Kh> nghiêng khay x� n��c sau �ó nh�c 

lên cho ��n khi l� trên khay x� tr��t ra 
kh�i móc gài khay x�.

2  Kéo khay x� cho ��n khi ch�m vào -ng 
x� sau �ó nh� nhàng l�y khay x� / bên 
d��i -ng x� ra.

222111

 � G�n khay
1  �n khay x� vào bên d��i ���ng -ng x�.
2  �n l� khay x� vào móc gài khay x� �*ng 

th�i ��y kh�p hai c�nh bên vào. 

222
222

111

Móc gài khay x�

�ng x�

Yêu c�u     "Không làm h�ng ho�c làm bi�n d�ng -ng x�.

X� lý s� c�
Trong nh%ng 

tr�ng h#p này?
Ki�m tra d�i �ây.

T� l�nh không ho�t 
��ng.

 "Ki�m tra �� b�o ��m phích c�m và ��u n-i ��u trong tình tr�ng ho�t 
��ng t-t.
 "Ki�m tra xem có v�n �� gì v�i c�u chì ho�c dây d�n trong nhà hay 
không.
 "Ki�m tra bng cách tháo phích c�m kho�ng 10 phút sau �ó c�m l�i.

T� l�nh không �� mát.

 "Ki�m tra �� b�o ��m c�n �i�u khi�n nhi�t �� �ang / �úng v# trí. (T. 6)
 "Ki�m tra �� ��m b�o t' l�nh không b# nh*i nhét quá nhi�u th�c ph�m 
ho�c th�c ph�m nóng không ���c c�t tr� bên trong t' l�nh.
 "T' l�nh có ti�p xúc tr�c ti�p v�i ánh n�ng m�t tr�i hay ngu*n nhi�t 
hay không?
 "C	a t' l�nh ���c �óng kín hoàn toàn ch�a?
 "T' l�nh có b# �óng m/ quá nhi�u hay không?

H�i n�c t�o thành bên 
trong và bên ngoài v* / 
b� m�t c�a t�.

 "Hi�n t��ng ng�ng t
 có th� xu�t hi�n trên b� m�t t' l�nh khi �� �m 
trong phòng cao ho�c l�u thông không khí xung quanh t' l�nh y�u.
 "N�u x�y ra hi�n t��ng ng�ng t
 bên trong, ki�m tra xem c	a t' có 
���c �óng kín hoàn toàn không. T' l�nh có m/ th��ng xuyên hay �� 
m/ quá lâu không?
Th%c �n nóng có ���c c�t tr� bên trong t' l�nh không?

T� l�nh phát ra ti!ng Sn.

 "Ki�m tra xem t' l�nh có ���c ��t trên n�n v�ng ch�c hay bng 
ph?ng không, và có ���c l�p ��t �úng cách không. V�n chân �i�u 
ch:nh khi c�n cân bng t' l�nh. (T.4)
 "Ki�m tra xem có v&t gì �
ng vào t' l�nh hay không.
 "Âm thanh r�ng r�c phát ra do các vi�c �i�u ch:nh nhi�t �� các b� 
ph&n bên trong, �ây là hi�n t��ng bình th��ng.
 "Sau khi l�p ��t, t' l�nh có th� phát ra âm thanh l�n.
Âm thanh s> nh� d�n khi t' l�nh ���c làm l�nh.

Th�c ph�m b' �ông l�nh

 "Th�c ph�m có b# ��t g�n -ng d�n không khí l�nh không?
 "N�u nhi�t �� �ang ��t / ch� �� "Max" hãy �i�u ch:nh nhi�t �� v� ch� 
�� “Min”.
 "Th�c ph�m có ���c ��t trong khay làm l�nh không?
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Quy cách
Ki�u máy. NR-BD418V NR-BD418G NR-BD468V NR-BD468G

X�p h�ng t' l�nh bng sao  ( K� c	a ng�n tr� �ông)

Dung tích t#nh (L)
(TCVN 7828:2013)
(TCVN 7829:2013)

T�ng c�ng 363 405

Ng�n làm �á 110

Ng�n làm l�nh 253 295

Kích th��c bên ngoài
R�ng x Sâu x Cao (mm)

685 x 698 x 1,624 680 x 700 x 1,624 685 x 698 x 1,764 680 x 700 x 1,764

Ch�t làm l�nh R600a

Tr�ng l��ng th�c (kg/lb) 64 / 141 70 / 154 66 / 146 73 / 161

H� th-ng làm mát Làm l�nh không �óng tuy�t.

+i�n th� quy �#nh (V)
T�n s- quy �#nh (Hz)

Tham kh�o nhãn �#nh m%c / c	a t'.
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