
Thông số kỹ thuật

Model:

VN

NR-BM179
NR-BM189
NR-BM229

NR-BM179
NR-BM189
NR-BM229



Nếu không tuân thủ có thể 
gây cháy, thương tích,

 điện giật.

Rút phích cắm khi vệ sinh tủ lạnh.

[Có thể dẫn đến thương tổn hay trục trặc 
đồ dùng khác]



● Trong khi mở cửa tủ lạnh, cẩn thận để
   không kẹp trúng tay người khác đang giữ
   cửa.
● Chú ý khoảng cách giữa các cánh cửa
   để tránh bị kẹp tay bạn trong khi đóng cửa.

● Không làm đông lạnh chai thủy 
   tinh vì có thể gây thương tích.
   (Nếu chất lỏng trong chai thủy
   tinh bị đông lạnh, chai có thể bị
   nổ và gây thương tích.)
● Không va đập mạnh vào khay
   thủy tinh. (Nếu không khay thủy
   tinh có thể bị vỡ và có thể gây
   thương tích.)

● Giữ chặt tủ lạnh khi vận
   chuyển.
● Dùng vật che chắn, bảo vệ,
   v.v... cho sàn nhà có bề mặt
   dễ vỡ.

● Không làm lạnh các chai lọ lớn hơn khay hoặc hộc 
   tủ vì cửa tủ sẽ không đóng kín được hoàn toàn và
   gây thất thoát hơi lạnh.
● Không mở tủ lạnh thường xuyên hoặc để tủ mở 
   quá lâu nhằm tránh tình trạng nước nhỏ giọt bên trong
   tủ và gây lãng phí năng lượng.
● Kiểm tra thường xuyên gioăng nối cửa đóng mở, nó
   phải khít hoàn toàn với thân tủ lạnh.

● Không lau chùi tủ lạnh bằng 
   chất/ dung dịch hóa học. Nó sẽ làm
   hư hỏng và ăn mòn bề mặt.
● Vệ sinh khay xả đặt bên ngoài máy nén
   đằng sau tủ lạnh ba tháng một lần để tránh mùi khó
   chịu sinh ra do ẩm ướt.

● Không được để bất kỳ vật gì lên nóc
   tủ lạnh. Nếu không có thể bị rơi
   do hiện tượng rung.
● Khi rút đầu cắm điện, để yên 5 phút
   trước khi cắm lại. Nếu không, máy nén có 
   thể không chạy.
● Điều chỉnh nhiệt độ theo điều kiện hoạt động
   thực tế để tiết kiệm năng lượng.
● Nếu bạn không có ở nhà trong nhiều ngày và không
   có gì cần làm lạnh, rút phích điện để tiết kiệm năng 
   lượng.
● Mặt ngoài cửa tủ có thể ấm, đặc biệt là ngay
   sau khi lắp đặt. Đây là hiện tượng bình thường
   do hệ thống ông hút ẩm trong tủ lạnh ngăn không
   cho hơi ẩm ngưng tụ và tỏa nhiệt.
● Khi độ ẩm cao, chẳng hạn vào mùa mưa, hơi
   ẩm có thể ngưng tụ trên bề mặt cửa tủ, đặc biệt
   là ở khu vực xung quanh gioăng cửa. Lau sạch
   nước ngưng tụ bằng vải.
● Hởi ẩm bên trong ngăn đá có thể ngưng tụ nên
   cần lau định kỳ bằng vải. Lau ngăn đá mỗi tháng
   một lần.
● Không để tủ lạnh mở quá lâu đặc biệt khi thời tiết
   nóng ẩm.

● Không để thực phẩm ấm/ nóng vào 
   bên trong tủ lạnh.
● Để nguội đồ ăn trước khi cất vào 
   tủ lạnh.
● Không chứa quá tải tủ lạnh.
   khoảng cách giữa các thực phẩm 
   phải thích hợp để duy trì khả năng
   làm lạnh.
● Cất trữ hoa quả ở ngăn đựng thực 
   phẩm, nơi hơi ẩm giúp bảo quản chất 
   lượng thực phẩm trong một thời gian 
   dài.
● Chai đựng nước uống, đồ uống phải 
   được đậy kín để  tránh mùi khó chịu.
● Đậy kín thực phẩm lỏng bằng nắp hoặc
   màng bọc thực phẩm.
● Các thực phẩm như rau, hoa quả và thực
   phẩm tươi nên được gói hoặc để trong 
   hộp trước khi đưa vào tủ lạnh.
● Để thực phẩm như thịt hoặc cá vào ngăn đá
   nếu bạn muốn cất trữ trong một thời gian dài.



10 cm

5 cm

30 cm

1.

2.

khiến tủ lạnh hoạt động kém hiệu quả.



Cao hơn mức “2” khoảng 2˚C ~ 3˚C

Thấp hơn mức “2” khoảng 2˚C ~ 3˚C

Các bộ phận

NGĂN LÀM ĐÁ

Chân cố định

Khay xả

Bu lông điều chỉnh

Khay trứng

NGĂN LÀM LẠNH
Máy nén

Đèn LED

Hộc làm lạnh

Khay đá

Hộp đựng đá

Khay ngăn làm đá

Bộ điều khiển 
không khí lạnh

Khay ngăn làm 
lạnh

Ngăn đựng thực
 phẩm

Bộ điều khiển nhiệt
độ ngăn làm lạnh

Giá đỡ ngăn làm
lạnh

Gioăng cửa ngăn
làm lạnh

Gioăng cửa ngăn 
làm đá

Giá đỡ ngăn làm
đá

Chú ý: 
          : Chỉ có ở model BM189 và BM229
          : Model BM229 có 2 khay
            Model BM179 và BM189 chỉ có 1 khay



● Có thể điều chỉnh khay 
   ngăn làm đá lên trên.

● Hoặc cũng có thể điều
   chỉnh khay ngăn làm đá
   xuống dưới.

● Tỏi hoặc rau quả có mùi nồng

Ngăn đá

Ngăn lạnh

Ngăn rau
quả

Điều chỉnh khay ngăn làm đá.



Gioăng cửa ngăn làm đá/ ngăn làm lạnh
bằng vải mềm ẩm.

● Trong khi vệ sinh, gioăng cửa có thể tuột khỏi rãnh lắp, ấn nó
   trở lại vào rãnh lắp.

1. Tháo khay bằng cách 
   nâng lên và kéo khay về
   phía trước cho đến khi 
   tháo được ra
Chú ý:
● Khi tháo khay ở ngăn đựng thực phẩm, hãy kéo ngăn đựng thực phẩm ra trước
   (tuân theo hướng dẫn bên dưới) sau đó tháo khay ra như hướng dẫn ở trên.
● Trong trường hợp lắp khay đã vào nhưng không ăn khớp, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn
   đã lắp khay đúng loại

2. Đẩy khay vào cho đến
    khi chạm điểm cuối.

● Tháo ngăn ra
   1. Kéo hộc về phía trước để 
       tháo ra.

● Gắn khay
   2. Đẩy hộc vào cho đến khi
       chạm điểm cuối.

Khay ngăn làm lạnh



● Tháo khay 
   1.Kéo hộc cho tới khi
      chạm tới cuối.   
   2.Nâng mặt trước của
      hộc lên một chút và
      sau đó kéo hộc ra hết.

● Gắn khay
   1.Đặt hộc vào trên cả 
      hai giá đỡ.
   2.Đẩy hộc vào cho đến
     khi chạm điểm cuối.

Ngăn đựng trứng, Giá đỡ ngăn làm lạnh, Giá đỡ ngăn làm đá

Hộc làm lạnh



Thông số kỹ thuật

Môi chất lạnh

Kiểu mầu

32 kg 33 kg 35 kg

SS/MT/GS SS/MT/GS SS/MT/GS

152

53

99

167

53

114

188

53

135

526/584/1390526/584/1275526/584/1215

NR-BM179 NR-BM189 NR-BM229
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