


Produk kami mudah digunakan
dan tanpa kuatir

Terimakasih telah memilih tecnogas. Buku pandan umum ini 
memuat semua informasi yang anda butuhkan untuk memakai 
pemanas air listrik anda dengan benar dan aman.Mohon mem-
baca semua instruksi sebelum memakai alat ini, dan simpan 
buku ini pada tempat yang aman untuk referensi di masa men-
datang. Mohon untuk tidak melepaskan label identifikasi per-
ekat terlampir yang berisi kode, nomor model dan informasi lain 
dari alat ini. Label ini akan digunakan oleh wakil layanan resmi 
Tecnogas pada saat pemanas air listrik anda membutuhkan 
pelayanan.
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PERHATIAN

Lemari es yang anda beli bisa saja sedikit berbeda dari yang digambarkan pada buku 
panduan umum ini, namun sama dalam desain keseluruhan.

Mohon untuk membaca informasi untuk menoperasikan alat ini. Lemari es ini hanya 
dimaksudkan untuk pemakaian lokal.

Colokan pada lemari es ini mungkin berbeda dengan yang ada di dalam buku ini kare-
na colokan yang menyertai produk memenuhi spesifikasi listrik negara anda.
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1. PERINGATAN 2. INSTALASI

Peringatan: hanya hubungkan pada suplai air siap minum

Perabot ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan oleh orang-
orang dengan kekurangan fisik atau kapabilitas mental atau yang kurang pengeta-
huan dan pengalaman jika mereka telah diberikan instruksi atau pengawasan perihal 
menggunakan perabot dengan aman dan memahami bahaya yang terlibat. Anak-anak 
dilarang bermain-main dengan perabot ini. Pembersihan dan pemeliharaan jangan 
dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

Perabot ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) 
dengan kekurangan fisik atau kapabilitas mental, atau kurang pengetahuan atau pen-
galaman, kecuali mereka telah diberikan instruksi atau pengawasan perihal menggu-
nakan perabot ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keamanan mereka.

Peringatan

1. PERINGATAN - Biarkan celah ventilasi pada struktur bawaan perabot bebas dari 
segala halangan.

2. PERINGATAN - Jangan menggunakan perangkat mekanis atau cara-cara lain 
untuk mempercepat proses pencairan es, selain yang dianjurkan oleh produsen.

3. PERINGATAN - Jangan merusak sirkuit pendingin.
4. PERINGATAN - Jangan menggunakan alat listrik di dalam kompartemen penyim-

panan makanan perabot ini, kecuali tipe yang dianjurkan oleh produsen.
5. Jika kabel pasokan rusak, maka harus diganti oleh produsen, agen servis atau 

orang berijazah yang setara untuk menghindari bahaya.
6. Mohon untuk membuang lemari es menurut regulasi lokal karena perabot ini meng-

gunakan gas tiup dan gas pendingin yang mudah terbakar.
7. Sebelum membuang perabot ini, mohon mencabut pintu untuk menghindari ter-

perangkapnya anak-anak di dalam perabot ini.
8. Perabot ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah tangga dan aplikasi se-

rupa seperti dapur staf di toko-toko, perkantoran, dan tempat kerja lainnya; rumah 
pertanian, hotel, motel, dan lingungkan perumahan, kamar tidur dan tempat tempat 
sarapan.

9. Jangan menyimpan bahan peledak seperti kaleng aerosol dengan propelan yang 
mudah terbakar dalam perabot ini. 

10. Mengenai informasi berkaitan dengan instalasi, penanganan, servis dan pembuan-
gan perabot, silakan lihat lebih lanjut dalam buku panduan ini. 

Lepaskan segala bahan kemasan sebelum menggunakan lemari es baru ini. Ini ter-
masuk busa dasar dan segala tep perekat yang menahan aksesoris lemari es yang 
di luar dan di dalam.

Bersihkan luar dan dalam lemari es dengan kain basah (sedikit deterjen dapat ditam-
bahkan pada air hangat untuk membilas kainnya lalu bilas lagi dengan air bersih).

Sediakan steker listrik dua kutub independen dengan stopkontak massa untuk lemari 
es dan jangan gunakan stopkontak multiguna dan membaginya dengan alat-alat 
listrik lain.

Hubungkan kabel massa! Kutub massa dari stopkontak akan disediakan dengan 
kabel massa yang dapat diandalkan.

Buka lemari es dan keluarkan aksesoris (penutup 
dekoratif untuk balok bawah) dan 3 sekrup dari 
kantung instruksi kemasan; lalu pasang pada 
balok bawah seperti yang digambarkan pada 
gambar di samping kanan ini.

Penutup dekoratif untuk balok bawah ini digu-
nakan sebagai ornamen, anda dapat memilih 
untuk memasangnya atau tidak. Ini tidak mem-
pengaruhi kinerja atau kondisi dari lemari es.

Pengangkutan dan Penempatan Lemari Es

Pengangkutan

Tegakkan dan hindari menghimpitkan atau getaran selama pengangkutan. Hindari 
sudut miring lebih dari 45 derajat selama pelaksanaan.

Hindari pintu atau tutup atas dari stres yang berlebihan selama memindahkan; jika 
tidak pintu akan menjadi cengkong.

Penempatan

Tempatkan lemari es anda dalam ruangan berventilasi yang baik dan hindari dari 
sumber panas dan matahari langsung. Jangan tempatkan di tempat yg lembab atau 
basah untuk menghindari karat dan pelemahan dari efek penyekatan.
Adakan ruangan tidak kurang dari 30cm dari atas lemari es dan tidak kurang dari 
10cm dari kedua sisi samping dan belakang lemari es ke dinding yang berdekatan. 
Ini baik untuk membuka dan menutup pintu dan juga emisi panas dari lemari es.
Lemari es harus ditempatkan pada permukaan yang datar dan keras (Jika tidak datar  
maka anda dapat menggunakan kaki-kaki tingkat untuk penyesuaian).
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Tegakkan Lemari Es Setiap Saat

Jangan langsung mencolokkan lemari es pada sumber listrik setelah ditempatkan 
dengan tegak lurus. Lemari es harus berdiri tegak selama setidaknya 6 jam sebe-
lum dinyalakan untuk memastikannya berjalan dengan baik.

Pastikan kabel listrik tidak terjepit oleh lemari es atau benda lain untuk mengh-
indari kecelakaan yang timbul dari kesalahan kabel listrik. Mohon untuk memeriksa 
cakupan tegangan voltase dari lemari es terhadap suplai listrik yang ada sebelum 
menyalakannya.

PERHATIAN

Lemari es harus diputuskan dari sumber suplai listrik sebelum menjalankan pema-
sangan aksesoris.

Pendingin R134a dan bahan berbusa cyclopentane yang digunakan di dalam le-
mari es mudah terbakar. Semua limbah dan lemari es yang dibuang harus ditaruh 
jauh dari api dan tidak boleh sampai terbakar.

3. Mulai Menggunakan

Dibutuhkan pengetahuan yang baik dan cukup mengenai segala tindakan kea-
manan untuk memastikan bahwa lemari es telah ditempatkan dengan benar dalam 
posisi akhirnya sebelum digunakan.

1. Membuka Kemasan / Membongkar

Mohon memasang penutup dekoratif untuk balok bawah pada lemari es setelah 
membongkar dan sesuaikan kaki-kaki tingkat depan untuk meningkatkan lemari es.

2. Mencolokkan Lemari Es pada Sumber Daya Listrik

Lemari es akan memasukki keadaan default bekas pabrik setelah terhubungkan 
dengan sumber daya listrik dan akan menunjukkan target suhu untuk komparte-
men lemari es dan kompartemen friser.

3. Mode Kerja Lemari Es

Lemari es dapat disetel dalam antara 2 mode berikut:

• Mode Auto: Dianjurkan untuk memilih mode ini jika tidak ada kebutuhan khu-
sus. Lemari es akan bekerja secara otomatis setelah memilih mode ini.

 
• Mode Manual: Anda dapat mengatur suhu dengan menekan tombol penye-

suaian suhu.

4. Menaruh Makanan dalam Lemari Es

Makanan dapat mulai ditaruh setelah beberapa jangka waktu (kira-kira 1 jam pada 
musim panas) pada saat lemari es telah mendinginkan seluruh kompartemen interi-
urnya secara penuh.

Tips: Suhu pada interiur mungkin membutuhkan beberapa jangka waktu untuk 
sampai pada keseimbangan jika pengaturan suhu telah diubah atau makanan lain 
dimasukkan kedalam lemari es. Jangka waku yang dibutuhkan tergantung pada 
perubahan pengaturan suhu, suhu sekeliling, seringnya lemari es dibuka, jumlah 
makanan yang tersimpan dll.

Kompartemen Lemari Es

Walaupun alat pengatur suhu dapat mempertahankan hampir semua suhu kom-
partemen lemari es pada suhu rata-rata sekitar 2~8°C, namun kesegaran makanan 
tidak akan dapat dipertahankan jika terlalu lama. Pada akhirnya, kompartemen 
lemari es hanya dapat digunakan untuk penyimpanan jangka waktu pendek.

Penggunaan Balok Pergantian

Mohon untuk tetap siaga pada peringatan pada label di balok pergantian. Adalah 
hal yang normal untuk permukaan dari balok pergantian menjadi panas. Embun 
pada permukaan juga wajar pada saat musim panas atau ketika lingkungan sekelil-
ing basah. Yang harus dilakukan adalah membersihkannya dengan kain.

Pengaturan Rak Penopang

Rak penopang dapat disesuaikan ke level tinggi 
yang benar sesuai yang dibutuhkan. Sesuaikan 
rak penopang dengan mengikuti tanda panah yang 
ditunjukkan pada diagram. Angkat keatas terlebih 
dahulu lalu keluarkan dengan memiringkan keatas. 
Selama pemasangan, taruh ujung bagian atas dari 
kaki tetap pada salah satu dari slot atas pada besi 
penopang terlebih dahulu, lalu taruh ujung bagian 
bawah  dari kaki tetap pada slot ketiga pada bagian 
bawah dari besi penopang,

Penyesuaian dan Pembersihan Rak Botol pada 
Pintu

Angkat rak botol sesuai arah, pegang dengan 
kedua tangan dan keluarkan. Setelah dibersihkan, 
pasang kembali rak dengan urutan terbalik. Keting-
gian rak juga dapat disesuaikan.
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6. Pelat partisi dipasang pada slot yang sesuai lalu 
dikencangkan dengan sekrup. Posisi pelat partisi 
untuk laci bagian bawah dapat disesuaikan sesuai 
preferensi masing-masing.

Jika tidak perlu dianjurkan untuk tidak mencopot 
laci friser bagian bawah.

Usulan Makanan untuk Disimpan di Kompartemen Lemari Es

1. Makanan gandung yang matang, kalengan, susu, dll.
2. Makanan ringan, makanan yang gampang tercemar, produk susu.
3. Daging dingin yang matang, sosis.
4. Buah-buahan, sayur-mayur.
5. Telur, mentega, keju.
6. Bumbu, rempah.
7. Minuman, makanan botol lainnya.

Kompartemen Friser

Suhu dalam kompartemen friser sangatlah rendah maka dapat mempertahankan ke-
segaran makanan untuk jangka waktu yang panjang, Makanan yang harus disimpan 
lebih lama dapat disimpan di kompartemen ini namun tidak untuk melewati jangka 
waktu penyimpanan yang dicantumkan pada tiap kemasan dari makanan.

Laci dari kompartemen friser dapat dibuka untuk menambahkan kapasitas untuk 
menyimpan makanan.

Usulan Makanan untuk Disimpan di Kompartemen Friser

1. Bagian atas laci friser dapat digunakan untuk menyimpan ikan, daging, es-krim 
dan sebagainya.

2. Kotak penyimpan es untuk menyiman es batu
3. Bagian bawah laci friser dapat digunakan untuk menyimpan ikan, daging dan 

daging unggas kemasan.

Mengeluarkan dan Memasang Laci Bawah 
Friser

1. Tarik keluar laci bawah friser dahulu.
2. Lepaskan 2 sekrup tetap dari pelat partisi laci 

bawah friser dengan obeng dan copot pelat 
partisi.

3. Copot sumbat belakang untuk laci bawah 
seperti yang digambarkan di gambar A.

4. Keluarkan laci bawah dengan tenaga seperti 
yang diarahkan arah panah di gambar B.

5. Pemasangan laci bagian bawah dilakukan 
dengan urutan terbalik. Laci bagian bawah 
harus terlebih dahulu dipasang baru lalu 
pasang sumbat belakang untuk bagian laci 
bawah seperti digambar di halaman berikut 
ini. Sesudah itu, kedua sisi dari laci harus dis-
ambungkan ke posisi yang ditunjukkan oleh 
anak panah masing-masing.

4. Pembuat Es
Instruksi operasi pembuatan es

1. Pada saat lemari es digunakan untuk pertama kalinya, nyalakan pembuat es 
setelah 20 menit. Pembuat es mampu untuk memproduksi 1.2~1.7 Kg es dalam 
24 jam, tergantung pada suhu kompartemen friserm suhu sekeliling, berapa 
sering pintu lemari es dibuka/ditutup dan kondisi-kondisi lainnya.

2. Jika pembuat es tidak dipakai untuk waktu yang lama, mohon menutup pembuat 
es di panel kontrol yang ada di pintu lemari es, kosongkan kotak es batu dan 
kotak penyimpan es.

3. Pada saat pembuat es menyala kembali setelah waktu yang lama dimatikan, 
pastikan bahwa es batu tidak meleleh. Jika tidak, bersihkan kotak es batu dan 
kotak penyimpan es.

4. Periksa level air tangki dari waktu ke waktu (jika level air tangki terlalu rendah, es 
batu akan lebih kecil).

5. Pembuat es memeriksa jumlah es batu secara otomatis dan berhenti membuat 
es jika kotak penyimpan es telah penuh.

6. Suara mesin motor akan terdengar setelah sekitar 2 jam, yang adalah suara 
pompa yang menyediakan air ke pembuat es dan bukan berarti kerusakan/kega-
galan fungsi.

7. Adalah wajar jika beberapa es batu bisa saling menempel satu sama lain atau 
hancur.

8. Pada saat lemari es digunakan untuk pertama kalinya, pembuat es akan mulai 
bekerja setelah kompartemen friser mendingin kira-kira 3 jam (mungkin lebih 
lama jika ada banyak makanan yang disimpan didalamnya).

9. Pembuat es mampu mengisi suplai air, membuat es dan memindahkan es 
secara otomatis. Mohon untuk tidak mengeluarkan kotak es batu dan menam-
bahkan air sendiri.

Jika lemari es sudah lama tidak dipakai untuk jangka waktu yang panjang, air di 
dalam pembuat es harus dikeluarkan pada saat menggunakannya kembali, dan 
bersihkan pembuat es untuk memastikan es yang di buat bersih/murni.
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Mengeluarkan, Membersihkan dan Memasang Kotak Es Batu

Jika pembuat es batu telah lama tidak dipakai, es batu yang baru diproduksi mun-
gkin berbau tidak sedap, Kotak es batu harus dikeluarkan dan dibersihkan.

Buka laci bagian atas di kompartemen friser, pu-
tarkan kenop pembuat es melawan arah jarum jam 
90°, putar pegangannya dari posisi horisontal ke 
posisi vertikal untuk melepaskan kuncinya (seperti 
di gambar 1), tarik keluar (seperti di gambar 2) dan 
keluarkan kotak es batunya.

Cuci kotak es batu dengan air hangat (di bawah 
60°C) dan jangan menggunakan deterjen.

Keringkan kotak es batu sepenuhnya jika se-
andainya tetesan air di kotak es batu mungkin 
menyebabkan fungsi abnormal pada pembuat es.

Pada saat pembuat es tidak dapat bergerak, pisah-
kan pembuat es seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 1 dan 2. Lalu pasang kembali saat es batu 
telah mencair.

Masukkan kotak es batu pada raknya menurut 
urutan asli dan putar kenop ke posisi terkunci.

Mengeluarkan dan Memasang Pembuat Es

Pada saat pembuat es tidak digunakan, maka pembuat es dapat dikeluarkan dan 
tempat yang dikosongkan dapat digunakan sebagai bagian dari kompartemen 
friser.

Tekan tombol pembuat es pada panel kontrol yang ada di pintu lemari es dan 
tanda pembuatan es akan menghilang,
Buka pintu dan keluarkan lacinya

Tarik pembuat es keluar (seperti digambar 
di samping ini), lalu kebawahkan sehingga 
pembuat es terlepas.

Tarik kebawah steker listrik supaya lepas dari 
soket listriknya pembuat es (seperti digambar 
di samping ini).

Pasang kembali pembuat es pada posisi aslinya, tekan tombol membuat es dan 
tanda membuat es akan menyala.

Tutup pintu lemari es setelah pembuat es terpasang di tempat yang benar, dan 
jika tidak, dapat merusak pembuat es.

5. Fungsi Lemari Es

Tombol Kontrol

1. Suhu Lemari Es         3. Mode Hemat Energi     5. Tombol membuat Es
2. Suhu Friser                4. Mode Otomatis             6. Child Lock
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Tampilan Barang

7. Ikon Cepat Mendingin    12. Ikon Terkunci
8. Ikon Cepat Membeku     13. Ikon Kompartemen Lemari Es
9. Ikon Hemat Energi          14. Ikon Kompartemen Friser
10. Ikon Smat/Auto             15.  Teks Lemari Es
11. Ikon Membuat Es          16. Teks Friser

17. Ikon Tertutup; Lemari Es mati
18. Suhu Lemari Es
19. Suhu Friser

Mengunci dan Membuka Kunci

Pada saat ikon “LOCK”       pada layar tampilan tidak menyala, kunci gembok 
tidak terkunci.  Untuk menaktifkan child-prooflock, tekan tombol CHILD LOCK. 
Ikon “LOCK” akan menyala dan kunci gembok akan terkunci. Untuk membuka 
gembok, tekan dan tahan tombol CHILD LOCK selama 3 detik. Ikon “LOCK” akan 
padam dan kunci gembok akan terbuka, Jika tidak ada kunci lain yang ditekan 
dalam waktu 25 detik pada saat kunci gembok tidak terkunci, ia akan terkunci 
kembali secara otomatis. Fungsi fungsi dibawah dapat dikerjakan pada saat 
status “tidak terkunci”.

Mode Hemat Energi

Untuk menghemat energi, mode ini memasang suhu pada lemari es di 7°C dan 
suhu di friser di -15°C, setting awal mode “AUTO” adalah 5°C dan -18°C, mas-
ing-masing.
Untuk menaktifkan mode “Hemat Energi”, tekan tombol ENERGY SAVING MODE 
dan ikon “ENERGY SAVING” akan menyala. Menjalankan mode hemat energi 
pada lemari es akan secara otomatis menonaktifkan semua mode lain.
Untuk menonaktifkan mode “Hemat Energi”, lakukan hal-hal berikut mana saja:
1. Pilih mode lain
2. Tekan REF. TEMP. atau FRZ. TEMP. untuk keluar dari setup
3. Tekan tombol ENERGY SAVING MODE untuk keluar dari mode hemat energi 
pada saat situasi manapun diatas terjadi.
4. Tekan AUTO MODE untuk keluar dari mode hemat energi pada saat situasi 
manapun diatas terjadi.

Mode Auto

Fungsi ini akan memasang suhu lemari es pada 5°C dan suhu kompartemen 
friser pada -18°C. Jika kompartemen lemari es dimatikan, mode auto masih akan 
berjalan untuk kompartemen friser.
Untuk menaktifkan mode auto: tekan AUTO MODE dan ikon “AUTO” akan men-
yala, menunjukan mode auto telah aktif. Memilih “AUTO MODE” akan secara 
otomatis menonaktifkan mode mode lain.

Untuk berpindah antara tampilan Celsius dan Fahrenheit, tekan dan tahan tombol 
“AUTO MODE” selama 3 detik.
Untuk menonaktifkan AUTO MODE
1. Pilih mode lain
2. tekan REF. TEMP. atau FRZ. TEMP. untuk keluar dari setup.

Mode Cepat Mendingin

Mode ini digunakan untuk menetralkan kenaikan suhu kompartemen lemari es yang 
tiba-tiba, seperti pada saat setelah berbelanja dari supermarket dan barang yang disi-
mpan dalam lemari es berjumlah banyak. Kompresor akan bekerja untuk putaran yang 
lebih demi mempertahankan suhu yang diinginkan.
Untuk menaktifkan mode ini: Tekan REF TEMPselama 3 detik dan ikon “Super Cool” 
akan menyala. Eaktu mode cepat mendingin sudah aktif untuk kompartemen lemari 
es, keluarlah dari semua mode kecuali mode “cepat membeku”.
Mode”Cepat Mendingin” bisa dinonaktifkan dengan cara-cara berikut:
1. Aktifkan “Hemat Energi” atau mode “AUTO”.
2. Tekan REF. TEMP. untuk menyesuaikan suhu.
3. Tahan REF. TEMP selama 3 detik. Pada saat suhu kompartemen kemari es telah 
sampai suhu yang disetel, Mode “Cepat Mendingin” akan dengan otomatis dinonak-
tifkan.

Mode Cepat Membeku

Fungsi ini digunakan untuk menetralkan kenaikan suhu pada kompartemen friser yang 
tiba-tiba, untuk mempertahankan nutrisi dari makanan. Dianjurkan mode ini untuk 
diaktifkan minimal selama 2 jam sebelum jumlah barang yang banyak dimasukan 
kedalam friser.
Untuk menaktifkan mode “Cepat Membeku”: Tekan FRZ. TEMP selama 3 detik dan 
ikon Super FRZ. akan menyala. Pada saat mode “Cepat Membeku” menyala untuk 
kompartemen friser, mode “Hemat Energi” atau mode AUTO akan secara otomatis 
dinonaktifkan. 
Mode “Cepat Membeku” dapat dinonaktifkan dengan melakukan cara-cara demikian:
1. Aktifkan “Hemat Energi” atau mode “AUTO”
2. Tekan FRZ. TEMP. untuk mengatur dan menyesuaikan suhu.
3. Tekan dan tahan “FRZ. TEMP.” untuk selama 3 detik. Pada saat suhu kompartemen 
friser mencapai suhu yang disetel, mode “Cepat Membeku” akan secara otomatis 
dinonaktifkan.

Mematikan Kompartemen Lemari Es

Kompartemen lemari es dapat dimatikan secara indipenden. Pada saat kompartemen lemari es 
dimatikan, kompartemen friser akan tetap berjalan. Fungsi ini dianjurkan pada saat kompartemen 
lemari es akan tetap kosong untuk jangka waktu yang lama.
Untuk mematikan kompartemen lemari es secara indipenden, tekan dan tahan tombol “EN-
ERGY SAVING MODE” selama 3 detik. Ikon “Kompartemen Lemari Es” akan padam dan ikon 
“CLOSE”akan menyala. Tampilan REFRIGERATOR TEMPERATURE akan tampil “_ _”. Untuk 
menyalakan kompartemen lemari es kembali menyala, pencet dan tahan tombol “Energy Saving” 
selama 3 detik. Ikon “Refrigerator Compartment” akan menyala, ikon “CLOSE” akan padam dan 
tampilan digital REFRIGERATOR TEMPERATURE akan kembali normal.
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Panel Kontrol Kompartemen yang dapat 
menyesuaikan Suhu

Mengatur Suhu Kompartemen Lemari Es

Tekan tombol REF. TEMP. dan tampilan digital REFIRIGERATOR TEMPERATURE 
akan menyala. Untuk mengubah pengaturan suhu, tekan tombol REF. TEMP. lagi sam-
pai suhu yang diinginkan ditampilkan. Suhu kompartemen lemari es dapat disesuaikan 
sampai dengan antara 8°C ke 2°C.

Mengatur Suhu Kompartemen Friser

Tekan tombol FRZ. TEMP. dan tamoilan digital suhu friser akan menyala. Untuk 
mengubah pengaturan suhu, tekan lagi FRZ. TEMP. lagi sampai suhu yang diinginkan 
ditampilkan di layar digital. Suhu kompartemen friser dapat disesuaikan sampai dengan 
antara -15°C ke -24°C.

Fungsi Lampu Gelombang Cahaya Penjaga Kesegaran

Gunakan gelombang cahaya untuk menjaga buah dan sayur berfotosintesis untuk 
memperpanjang waktu pertumbuhan dan membuat pengawetan efektif. Gelombang ca-
haya penjaga kesegaran akan menyala pada saat pintu lemari es terbuka, lampu akan 
padam setelah pintu terus terbuka selama 1 menit. Lampu gelombang cahaya penjaga 
kesegaran akan menyala selama 10 menit, padam selama 5 menit setelah pintu lemari 
es tertutup, siklus ini untuk setiap 15 menit.

Tombol Pembuat Es

Untuk menaktifkan pembuat es, tekan ikon “ICE-MAKING” dan ikon “ICE-MAKING” 
akan menyala. Pembuat es akan mulai membuat es. Untuk mematikan pembuat es, 
tekan ikon “ICE MAKER” dan pembuat es akan berhenti membuat es. Pada saat suhu 
friser dibawah -5°C, pembuat es membutuhkan waktu 135 menit ke 240 menit untuk 
menyelesaikan es menurut suhu ambient yang lain.

Tindakan Lampu Latar

Pada saat pintu lemari es/friser terbuka atau tombol apapun tertekan, Layar Tampilan 
Fungsi akan menyala. Jika tidak ada tombol yang tertekan dan pintu lemari es/friser 
tetap terbuka selama 30 menit, tampilan fungsi akan mati.

Buka pintu kompartemen lemari es dan anda akan menemu-
kan indikasi seperti yang ditampilkan di gambar di samping 
ini. 

1. Indikator
(1) Mode Penjaga Kesegaran Nol Derajat
(2) Mode Minuman Dingin
(3) Mode Buah dan Sayuran
(4) Seleksi Mode

2. Instruksi
Tekan (4) dan tekan (1) untuk memasuki mode penjaga kese-
garan nol derajat.
Tekan (4) dan tekan (2) untuk memasuki mode minuman 
dingin.
Tekan (4) dan tekan (3) untuk memasuki mode buah dan 
sayuran
Kompartemen yang dapat menyesuaikan suhu dapat memilih 
satu dari mode-mode diatas. 3 mode dapat diatur dengan 
siklus demikian, “penjaga kesegaran nol derajat” --- “minu-
man dingin” --- “buah dan sayuran” untuk menyimpan dan 
menjaga kesegaran jenis makanan yang berbeda-beda.

6. Penggantian Lampu Lemari Es dan Friser
Spesifikasi: Arus langsung 12V, LED

Lampu Lemari Es
• Matikan tenaga listrik
• Copotkan kap lampu dengan mengikuti arah 

anak panah seperti digambar, kendurkan sekrup 
dan keluarkan lampu LED.

• Ganti dengan lampu baru dan pasang kembali 
lampunya.

• Penggantian lampu hanya dilakukan oleh ahlin-
ya

Lampu Friser

• Cabut steker untuk memutuskan listrik
• Dorong dan copot kap lampu sesuai arah seper-

ti pada gambar disamping ini. Lepaskan sekrup 
dan lampu LED.
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7. Pembersihan dan Pemeliharaan Jika situasi tidak berubah menjadi lebih baik setelah memeriksa seluruh kemungkinan 
yang ada di diagram, mohon untuk menghubungi Pusat Layanan after-sales. Jika ka-
bel listrik rusak, mohon meminta untuk digantikan oleh tukang reparasi yang ditujukan 
oleh Pusat Layanan kami untuk menghindari resiko.

Kejadian wajar yang bukan kegagalan fungsi

Pendingin yang ada di dalam tabung kapiler lemari es mengalir dalam kecepatan 
yang sangat tinggi dan mungkin menimbulkan balon busa. Maka dari itu, suara asing 
bisa timbul.

Pada saat kelembaban udara sangat tinggi, tetesan air atau uap lembab bisa muncul 
di sekitar pintu lemari es. Anda cukup melapnya saja.

Tidak ada kabel perpanjangan yang digunakan

Membersihkan

Bersihkan debu dari bawah dan belakang lemari es secara teratur.
Bersihkan tempat didalam lemari es secara teratur untuk menghindari bau tak sedap.
Sebelum membersihkan, cabut steker dan gunakan handuk halus dan deterjen yang 
netral dan juga dengan air bersih. Dianjurkan untuk membersihkan lemari es setiap 
setengah tahun sekali.

Zat yang tidak boleh digunakan untuk membersihkan bagian dalam lemari es

Deterjen yang bersifat basa (dapat menyebabkan keretakan pada bagian plastik).
Sabun bubuk, benzoline, bahan pencair, alkohol, dll (dapat merusak bagian plastik)
Hapus segala minyak atau bumbu perasa segera (dapat menyebabkan keretakan 
pada bagian plastik).

8. Solusi pada Masalah
Mohon untuk membaca konten dibawah berikut sebelum meminta pembetulan

Kejadian Kemungkinan Penyebab
Tidak bekerja Listrik tidak menyala

Steker tidak berfungsi
Voltase terlalu rendah

Tidak dapat membekukan dengan benar Suhu disetel terlalu tinggi
Terlalu banyak makanan yang disimpan

Menyimpan makanan panas
Pintu terlalu sering dibuka tutup

Ada sumber panas di dekat lemari es
Segel pintu tidak tertutup

Suara bising Lemari es tidak ditempatkan di tanah 
permukaan yang rata

Aksesoris lemari es tidak di posisi yang 
benar

Makanan beku di dalam kompartemen 
lemari es

Makanan ditaruh di dekat pengeluaran 
udara

Terdapat bau tak sedap pada lemari es Makanan dengan bau yang kuat tidak 
dibungkus dengan benar

Makanan telah kadaluarsa
Lemari es tidak bersihkan




