Panduan Penggunaan

Lemari Es-Freezer
AQR-IG525AM(SG)
AQR-IG525AM(GB)

Terima Kasih
Terima kasih telah membeli Produk AQUA
Silakan membaca instruksi-instruksi ini dengan seksama sebelum menggunakan.
Instruksi ini memuat informasi penting yang mana akan membantu anda untuk
mendapatkan yang terbaik dari alat dan memastikan instalasi yang aman dan sesuai,
penggunaan dan perawatan.
Simpan panduan ini dalam tempat yang mudah dijangkau sehingga memudahkan anda
merujuk demi penggunaan alat yang aman dan sesuai.
Jika anda menjual alat ini, memberikannya, atau meninggalkannya ketika anda pindah
rumah, pastikan anda juga menyertakan panduan ini sehingga pengguna baru juga familiar dengan alat dan peringatan keselamatan.

Tanda
Peringatan – Informasi Penting Keselamatan
Informasi Umum dan Tips
Informasi tentang Lingkungan

Pembuangan

Bantu menyelamatkan lingkungan dan kesehatan
manusia. Taruh kemasan di kontainer yang sesuai untuk
mendaur ulangnya. Bantu untuk mendaur ulang limbah
peralatan elektrik dan elektronik. Jangan buang peralatan
yang ditandai dengan symbol ini bersamaan dengan
limbah rumah tangga. Bawa produk ke fasilitas daur ulang
lokal atau hubungi pihak berwenang.

PERINGATAN!
Risiko cedera atau mati lemas!
Pendingin dan gas harus ditangani oleh ahlinya. Pastikan bahwa sirkuit pipa pendingin
tidak rusak sebelum ditangani dengan benar. Cabut daya dari peralatan. Potong kabel
utama dan membuangnya. Lepaskan baki-baki dan wadah serta pengait pintu dan
segel, untuk mencegah anak-anak dan hewan peliharaan mendekati peralatan.
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Daftar Isi

Layanan Pelanggan
Layanan Pelanggan
Kami merekomendasikan penggunaan suku cadang asli.
Jika anda memiliki permasalahan dengan peralatan anda, silakan lihat bagian
TROUBLESHOOTING dahulu.
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Jika anda tidak bisa menemukan solusi di sana, silakan hubungi
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▶ Dealer lokal anda atau
▶ Area Layanan & Dukungan di www.AQUA.com di mana anda bisa
mengaktivasi klaim servis dan juga menemukan FAQ.

Panel Kontrol............................................................................................................................. .10

Untuk menghubungi Layanan kami, pastikan anda memiliki data berikut.
Informasinya bisa dilihat dipelat rating.
Model

_____________

No. Seri
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Juga periksa Kartu Garansi yang disertakan dalam produk.
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*untuk negara lain silakan lihat www.AQUA.com

Aksesoris
Periksa aksesoris-aksesoris dan kepustakaan sesuai dengan daftar ini:

Pembuat es
Baki telur
dengan sendok es
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3 Pengatur jarak

Label Kartu garansi Panduan
pengguna
energi
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Technical data

Informasi Keselamatan
Sebelum menyalakan peralatan untuk penggunaan pertama
bacalah petunjuk keselamatan berikut ini!:

Produk merujuk pada regulasi EU no. 1060/2010
Merek Dagang

PERINGATAN!

Penanda Model

Sebelum pengunaan pertama

Kategori Model

▶ Pastikan tidak adanya kerusakan akibat transportasi
▶ Lepas semua pengemasan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak
▶ Tunggu kurang lebih dua jam sebelum memasang
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

peralatan demi memastikan pendingin sepenuhnya eﬁsien.
Penanganan peralatan setidaknya harus dilakukan oleh dua
orang karena berat.
Instalasi
Peralatan harus diletakkan di tempat yang berventilasi baik.
Pastikan ada ruang kurang lebih 10 cm di atas dan di sekeliling peralatan.
Jangan pernah meletakkan peralatan di area basah atau tempat yang
mungkin terjadinya cipratan air. Bersihkan dan keringkan cipratan air
dan noda dengan lap bersih.
Jangan pasang peralatan terkena sinar matahari langsung atau
dekat sumber panas. (seperti kompor, pemanas).
Pasang dan paskan peralatan di area yang cocok dengan ukuran
dan penggunaannya.
Jaga bukaan ventilasi di peralatan atau di struktur built-in bebas
dari hambatan.
Pastikan bahwa informasi elektris pada pelat sesuai dengan
sumber daya. Jika tidak, hubungi teknisi.
Peralatan bekerja dengan sumber daya 220-240 VAC/50 Hz.
Fluktuasi abnormal voltase bisa menyebabkan peralatan gagal bekerja,
atau kerusakan kontrol suhu atau kompresor, atau akan ada kebisingan
abnormal saat bekerja. Jika demikian, regulator otomatis
harus dipasang.

▶ Jangan gunakan adaptor colokan-ganda dan kabel ekstensi.
▶ Pastikan bahwa kabel daya tidak terjebak oleh lemari es.
Jangan menginjak kabel daya.

4

AQUA

Lemari es-freezer

Kelas eﬁsiensi energi

A+

Konsumsi energi tahunan (kWh/thn)1)

390

Volume penyimpanan pendinginan (L)

316

Volume penyimpanan pembekuan (L) ****

140

Rating bintang
Suhu kompartemen lain>14oC

Tidak berlaku

Sistem bebas bunga es

Ya

Waktu kenaikan suhu (h)

20

Kapasitas pembekuan (kg/24jam)

12

Kelas iklim
Peralatan ini dimaksudkan untuk dipakai
pada suhu ambien antara 10oC dan 43oC

SN-N-ST-T

Emisi bising akutikal udara (dB(A) re 1pW)
Tipe Konstruksi
1)

40
Berdiri

Berdasar standar hasil uji selama 24 jam. Konsumi energi aktual akan bergantung pada
bagaimana peralatan dipakai dan di mana diletakkan.

Data teknis tambahan
Voltase/frekuensi
Arus masuk (A)
Sekering utama (A)
Pendingin
Dimensi (T/L/D dalam mm)

220-240V ~/ 50Hz
1.2
16
R600a
1804 /833/666
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Informasi Keselamatan

Instalasi
Waktu tunggu
Minyak pelumas bebas-perawatan terletak di kapsul
kompresor. Minyak ini bisa masuk ke sistem pipa
tertutup selama pengangkutan miring. Sebelum
menyambungkan peralatan ke sumber daya anda
harus menunggu 2-5 jam sehingga minyak itu masuk
kembali ke dalam kapsul.

2h

Sambungan Listrik
Sebelum setiap sambungan, periksa jika:
▶ Sumber daya, soket dan sekering sesuai dengan pelat rating.
▶ Soket daya dibumikan dan tidak ada steker-ganda atau ekstensi.
▶ Steker daya dan soket harus sesuai.
Sambungkan steker ke soket rumah yang terpasang benar.

PERINGATAN!
Untuk mencegah risiko rusaknya kabel daya harus diganti oleh layanan pelanggan
(lihat kartu garansi).

PERINGATAN!
▶ Gunakan soket pembumian terpisah untuk sumber listrik
yang mudah diakses. Peralatan harus dibumikan.

▶ Jangan rusak sirkuit pendingin.
Penggunaan Harian
▶ Peralatan ini bisa digunakan oleh anak berumur dari 8 tahun dan

ke atas dan orang dengan kekurangan ﬁsik, indera atau kemampuan
mental atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan jika mereka
telah diberi pengawasan dan pengarahan tentang penggunaan
peralatan dengancara yang aman dan mengerti bahaya
yang mengintai.
▶ Jauhkan dari anak-anak di bawah 3 tahun menggunakan peralatan
kecuali mereka di bawah pengawasan.
▶ Anak-anak tidak boleh bermain-main dengan peralatan.
▶ Jika gas dingin atau gas mudah terbakar bocor di sekitar peralatan,
matikan katup dari gas bocor, buka pintu dan jendela dan jangan
cabut steker di kabel daya lemari es atau peralatan lain.

▶ Perhatikan bahwa peralatan diatur untuk operasi pada kisaran

ambien antara 10 dan 43o C. Peralatan bisa tidak bekerja normal
jika ditinggal selama jangka waktu lama pada suhu di atas atau
di bawah kisaran tersebut.

▶ Jangan letakkan benda tak stabil (benda berat, wadah berisi air) di atas
lemari es, untuk menghindarkan cedera disebabkan oleh kejatuhan
atau sengatan listrik karena bersentuhan dengan air.
▶ Jangan tarik rak pintu. Pintu harus ditarik miring, rak botol, baru bisa
ditarik lepas, atau peralatan bisa terjungkir.
▶ Buka dan tutup pintu hanya dengan memegang gagang.
Celah antara pintu dan antara pintu dan kabinet sangat sempit.
Jangan menjangkau area ini untuk menghindari terjepitnya jari anda.
Buka dan tutup pintu lemari es hanya ketika tidak ada anak-anak
berdiri di sekitar pergerakan pintu.
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Instalasi

Informasi Keselamatan
PERINGATAN!
▶ Jangan simpan atau menggunakan bahan mudah terbakar,
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶

▶

mudah meledak atau korosif di peralatan atau di sekitarnya.
Jangan simpan obat-obatan, bakteria atau zat kimia di peralatan.
Peralatan ini adalah peralatan rumahan. Tidak dianjurkan menyimpan
material yang membutuhkan suhu ketat.
Jangan simpan cairan dalam botol atau kaleng (selain alkohol
berkonsentrasi tinggi) terutama minuman berkarbonasi dalam
lemari pendingin, karena akan meletus saat pembekuan.
Periksa kondisi makanan jika pengenceran dalam pendingin terjadi.
Jangan atur suhu rendah yang takperlu dalam lemari pendingin.
Suhu minus bisa terjadi pada setelan tinggi.
PERHATIAN: botol bisa meletus.
Jangan sentuh benda beku dengan tangan basah (kenakan sarung
tangan). Terutama jangan langsung makan es loli saat baru dikeluarkan
dari lemari pendingin. Risiko adanya pembekuan atau lepuhan bunga es.
PERTOLONGAN pertama: basuh segera dengan air dingin yang
mengalir selama beberapa saat. Jangan ditarik!
Jangan menyentuh permukaan dalam kompartemen pendingin
ketika beroperasi, terutama dengan tangan basah, karena tangan anda
bisa menempel ke permukaannya.
Cabut peralatan ketika terjadi gangguan daya atau sebelum
pembersihan. Biarkan selama kurang lebih 5 menit sebelum
menyalakan kembali peralatan, karena penyalaan yang terlalu cepat
bisa menyebabkan kerusakan pada kompresor.
Jangan gunakan gawai elektronik di dalam kompartemen penyimpanan
makanan dari peralatan, kecuali gawai itu tipe yang dianjurkan
oleh pemanufaktur.

3.

Stabilitas bisa diperiksa dengan bergantian
membenturkan pada diagonalnya. Sedikit lenggang
harus sama pada dua arah. Jika tidak kerangka bisa
bengkok; kemungkinan bocornya segel pintu bisa
terjadi. Rendahnya kecondongan ke belakang
membuat pintu selalu menutup.

Pengaturan pintu yang baik

3.

A

Jika pintu tidak sejajar, ketidakpasan ini bisa diatasi
dengan cara berikut:
A) Menggunakan kaki penyesuai
Putar kaki penyesuai melihat pada tanda panah untuk
ke bawah atau ke atas kaki.

B) Menggunakan pengatur jarak
▶ Buka pintu atas dan angkat.
▶ Hati-hati memasukkan pengatur jarak (ada di dalam
tas aksesoris) ke cincin plastic putih di engsel
tengah menggunakan tangan atau alat seperti
tang. Jangan menggores atau merusak pintu.

B

Perawatan / pembersihan

▶ Pastikan anak-anak diawasi jika mereka ikut membersihkan

dan merawat.
▶ Cabut peralatan dari sumber listrik sebelum melakukan perawatan
rutin apa pun. Biarkan selama kurang lebih 5 menit sebelum
menyalakan kembali peralatan, karena penyalaan yang terlalu
cepat bisa menyebabkan kerusakan pada kompresor.

6

Catatan
Dalam penggunaan lemari es ke depannya, fenomena pintu tak rata bisa terjadi karena
beratnya makanan yang tersimpan. Maka silakan atur sesuai cara di atas.
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Informasi Keselamatan

Instalasi
Membongkar

PERINGATAN!

PERINGATAN!

▶ Pegang stekernya, bukan kabelnya, ketika mencabut daya

▶ Peralatan ini berat. Selalu tangani dengan setidaknya dua orang.
▶ Jauhkan material pengepakan dari jangkauan anak-anak dan buanglah dengan
memperhatikan lingkungan.
▶
▶

Keluarkan peralatan dari pengepakan.
Singkirkan semua material pengepakan.

Kondisi Lingkungan
Suhu ruangan harus di antara 10oC dan 43oC, karena bisa mempengaruhi suhu di dalam
peralatan dan konsumsi dayanya. Jangan memasang peralatan dekat peralatan yang
memancarkan panas (oven, kulkas) tanpa pemisahan.

dari peralatan.

▶ Jangan bersihkan peralatan dengan sikat kasar, sikat kawat, detergen,
▶
▶

Kebutuhan ruang
D1
D2

Ruang yang dibutuhkan saat pintu terbuka:
W1 = 1105mm
W2 = 1362mm
D1 = 666 mm
D2 = 930 mm

▶
▶

W1
W2

Ventilasi persilangan
10 cm

Untuk mendapatkan ventilasi yang cukup buat
peralatan demi alasan keselamatan, informasi ventilasi
persilangan yang dibutuhkan harus dicermati

10 cm

max 45°
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2.

▶
▶
▶

10 cm

1.

▶

Mensejajarkan peralatan
Peralatan harus diletakkan pada permukaan yang solid
dan rata.
1. Miringkan sedikit peralatan ke belakang.
2. Atur kaki ke level yang diinginkan.
Pastikan jarak ke dinding pada sisi engsel berada
kurang lebih 100 mm supaya pintu dapat membuka
dengan benar.

bubuk, bensin, amyl acetat, aseton dan larutan organik yang serupa.
Mohon bersihkan dengan detergen khusus lemari es untuk
menghindari kerusakan.
Jangan menggaruk bunga es dan es dengan benda tajam.
Jangan gunakan semprotan, pemanas elektrik seperti,
pengering rambut, pembersih uap atau sumber panas lain demi
menghindari kerusakan pada bagian plastiknya.
Jangan gunakan alat mekanik atau yang lainnya dengan maksud
mempercepat proses pencairan, selain daripada yang dianjurkan
pabrik.
Jika kabel daya rusak, harus diganti oleh pabrik. agen servis atau orang
yang ahli untuk menghindari bahaya.
Jangan mencoba memperbaiki, mencopot atau memodiﬁkiasi
peralatan sendiri. Dalam hal perbaikan silakan hubungi pelayanan
pelanggan kami.
Bersihkan debu pada bagian belakang unit setidaknya sekali setahun
untuk menghindari bahaya kebakaran, serta peningkatan konsumsi
energi.
Jangan semprot atau siram peralatan selama membersihkan.
Jangan gunakan semprotan air atau uap untuk membersihkan
peralatan.
Jangan bersihkan rak kaca dingin dengan air panas. Perubahan suhu
mendadak bisa menyebabkan retakan pada kaca.

Informasi Gas Pendingin
PERINGATAN!
Peralatan mengandung pendingin mudah terbakar ISOBUTANE
(R600a). Pastikan sirkuit pendingin tidak rusak sewaktu diangkut atau
pemasangan. Bocornya gas obat pendingin bisa menyebabkan cedera
mata atau tersulut. Jika kerusakan terjadi, jauhkan sumber api terbuka,
secara menyeluruh edarkan udara pada ruangan, jangan pasang atau
cabut kabel daya peralatan atau peralatan lain. Beritahukan pelayanan
pelanggan.
Dalam hal mata terkena gas obat pendingin, basuh segera dengan air
mengalir dan segera hubungi dokter spesialis mata.
7

Troubleshooting

Tujuan Penggunaan
Tujuan Penggunaan

Masalah

Peralatan ini dimaksudkan untuk pendinginan dan pembekuan makanan. Telah dirancang
secara eksklusif untuk pemakaian rumahan dan pemakaian yang sama seperti di bagian
dapur di toko, kantor dan lingkungan kerja lainnya; rumah pertanian dan oleh klien di hotel,
motel dan tipe lingkungan residensial lainnya serta usaha katering. Bukan dimaksudkan
untuk penggunaan komersil dan industrial.
Perubahan dan modiﬁkasi dari peralatan tidak diperbolehkan. Penggunaan yang tak sesuai
menyebabkan bahaya dan hilangnya klaim garansi.

Kemungkinan Penyebab

Peralatan
• Peralatan tidak diletakkan pada
lantai rata
mengeluarkan bunyi
• Peralatan bersinggungan dengan
abnormal
objek lain di sekitarnya

Solusi
• Atur kaki-kaki untuk meratakan
peralatan
• Singkirkan objek di sekeliling
peralatan

Suara yang
terdengar seperti
air mengalir

• -

• Ini normal

Anda akan
mendengar bunyi
bip alarm
Anda akan
mendengar
dengung pelan

• Pintu kompartemen penyimpanan • Tutup pintu atau senyapkan
terbuka
alarm manual
• Sistem anti-kondensat bekerja

• Ini mencegah kondensasi dan
ini normal

Pencahayaan
interior atau sistem
pendinginan tidak
bekerja

• Steker utama tidak dicolokkan
ke soket utama
• Sumber daya tidak terhubung

• Colokkan steker utama

Standar dan pedoman
Produk ini memenuhi persyaratan semua pedoman EC yang berlaku dengan kesesuaianharmonisasi standar, yang disediakan untuk penandaan CE.

PERINGATAN!
1.

Ketika anda menutuppintu, bilah vertikal pintu
pada sisi kiri harus menekuk ke dalam (1)

• Lampu LED rusak

2.

Jika anda mencoba menutup pintu kiri dan bilah
vertikal pintu tidak tertekuk (2), anda perlu
menekuknya terlebih dahulu, jika tidak bilah pintu
akan mengenai poros tetap atau pintu kanan. Maka
kerusakan terhadap pintu atau kebocoran akan
terjadi.
Ada galur pemanas di dalam kerangka. Suhu permukaannya akan naik sedikit, yang mana normal dan
tidak akan mempengaruhi fungsi peralatan.

• Periksa sumber listrik pada
ruangan. Hubungi perusahaan
listrik lokal.
• Silakan hubungi layanan servis
untuk mengganti lampu

Gangguan Daya
Jika terjadi pemutusan daya, makanan akan tetap dingin selama 12 jam. Ikuti tips berikut
selama terjadinya gangguan daya, terutama pada musim panas:
▶ Buka pintu/laci seminimal mungkin.
▶ Jangan taruh makanan tambahan ke dalam peralatan selama gangguan daya.
▶ Jika pemberitahuan gangguan daya diberikan dan memakan waktu lebih dari 12 jam,
buatlah es dan taruh di dalam wadah di atas kompartemen lemari es.
▶ Pemeriksaan barang-barang dibutuhkan segera setelah gangguan.
▶ Selagi suhu dalam lemari es akan naik selama gangguan daya atau malfungsi lain,
masa simpan dan kualitas makanan akan berkurang. Makanan yang mencair dapat
dikonsumsi, atau dimasak dan dibekukan ulang (jika bisa) segera setelahnya supaya
mencegah risiko kesehatan.

Fungsi memori selama gangguan daya
Setelah daya peralatan normal kembali lanjutkan dengan setelan yang disetel sebelum
gangguan daya.

8
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Deskripsi Produk

Troubleshooting
Masalah

Kemungkinan Penyebab

Solusi

Dalaman peralatan
kurang dingin

• Setelan suhu terlalu tinggi.
• Barang hangat disimpan
• Terlalu banyak makanan yang
disimpan
• Barang terlalu dekat dengan
yang lain
• Pintu/laci tidak ditutup rapat

• Atur ulang suhu
• Selalu dinginkan barang
sebelum dimasukkan
• Selalu simpan makanan dalam
jumlah kecil
• Berikan jarak antara beberapa
makanan supaya udara mengalir
• Tutup pintu/laci

• Pintu/laci terlalu sering dibuka
dan terlalu lama

• Jangan buka pintu/laci terlalu
sering

• Suhu disetel terlalu rendah
• Fungsi Power-Freeze aktif dan
bekerja terlalu lama

• Atur ulang suhu
• Matikan fungsi Power-Freeze

Dalaman peralatan
terlalu dingin

Pembentukan
kelembababan
di dalam
kompartemen
lemari es

24

Sebab adanya perubahan teknis dan model yang berbeda, beberapa ilustrasi
di panduan ini mungkin berbeda dari model milik anda.

6
7

A

8
1

1
2

• Iklim terlalu hangat dan lembab

• Turunkan suhu

• Pintu/laci peralatan tidak ditutup
rapat
• Pintu/laci dibuka terlalu sering dan
terlalu lama
• Wadah makanan atau cairan
dibiarkan terbuka

• Tutup pintu/laci

3

• Ini normal dalam iklim lembab
dan akan berganti ketika
kelembaban turun
• Pastikan pintu/laci tertutup
rapat

Es keras dan bunga
es di dalam
kompartemen
freezer

• Barang tidak dikemas dengan baik

• Selalu kemas barang dengan
baik
• Tutup pintu/laci

Sisi kabinet dan
bilah pintu
menghangat

•

will

9

be

10
4
5

• Jangan buka pintu/laci terlalu
sering.
• Biarkan makanan panas dingin
sesuai suhu ruangan dan tutup
makanan dan cairan

• Iklim terlalu hangat dan lembab
Kelembaban
berakumulasi
di permukaan luar
• Pintu/laci tidak tertutup rapat.
lemari es atau
Udara dingin di dalam peralatan
di antara pintu/pintu
dan udara hangat di luar
dan laci
berkondensat

• Pintu/laci peralatan tidak tertutup
rapat
• Pintu/laci dibuka terlalu sering dan
terlalu lama.
• Gasket pintu/laci kotor, usang,
retak atau tidak pas
• Sesuatu di dalam menghalangi
pintu/laci menutup dengan benar

Catatan

11

12
13

15

B
14

16

• Jangan buka pintu/laci terlalu
sering.
• Bersihkan gasket pintu/laci atau
gantilah dengan yang baru.
• Posisikan ulang rak, rak pintu,
atau wadah internal untuk
memungkinkan pintu/laci
menutup
• Ini normal.

A: Kompartemen Lemari Es
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B: Kompartemen Pendingin

12
Rak Botol/rak pintu
13
Rak gelas
14
Pelat Rating
15
Laci zona lembab
16
Bilah Pintu
Lampou Langit-langit
Lampu biru
Saluran udara dan sensor (di belakang panel)
O.K – indikator suhu (opsional)
Saluran udara (di belakang
) laci)
Laci zona kering

Pembuat Es dengan sendok
Baki pembekuan
Laci penyimpanan pendingin
Saluran Udara
Kaki penyesuai
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Troubleshooting

Panel Kontrol
Panel Kontrol
Tombol:

NO
NO FROST
FROST

a
A

Selektor lemari es
Selektor freezer
Selektor mode SMART dan fungsi Holiday
Selektor Power Cool
Selektor Power-Freeze
Selektor Panel kunci

PERINGATAN!
▶ Sebelum perawatan, nonaktifkan peralatan dan putuskan steker utama dari soket
utama.
▶ Peralatan listrik harus diservis hanya oleh ahli listrik, karena perbaikan yang tak sesuai
bisa menyebabkan kemungkinan kerusakan.
▶ Suplai yang rusak hanya boleh diganti oleh pabrik, agen servis atau orang yang ahli
demi mencegah bahaya.

Refrigerator

Fridge

b
B

A
B
C
D
E
F

Banyak permasalahan muncul dapat diselesaikan oleh anda sendiri tanpa keahlian khusus.
Jika terdapat masalah silakan melihat semua kemungkingan dan ikuti instruksi di bawah ini
sebelum anda menghubungi layanan pasca-jual. Lihat LAYANAN PELANGGAN.

Freezer
Freezer

Indikator:
a Suhu lemari es
b Suhu freezer
c1 Mode Holiday

Masalah

Kemungkinan Penyebab

Solusi

Kompresor tidak
bekerja

• Steker utama tidak tercolok
pada soket utama
• Peralatan tengah dalam siklus
pencairan

• Pasang steker utama

Peralatan bekerja
terlalu sering atau
bekerja selama
waktu yang lama

• Suhu dalam ruang atau luar ruang
terlalu tinggi

• Dalam hal ini, adalah normal jika
peralatan bekerja dalam waktu
lama
• Normalnya, butuh 8-12 jam
peralatan untuk dingin total.
• Tutup pintu/laci dan pastikan
peralatan terletak pada lantai
rata dan tidak makanan atau
wadah yang menahan pintu.

c2 Mode SMART

c1
C

SMART
SMART

3 sec.
3Hold
seconholiday
holiday function

D

Power Cool

E

Power Freeze
Power
Freeze

d Fungsi power cool
e Fungsi power freeze
f Panel kunci

c2
d
e
f

F

• Peralatan telah dimatikan dalam
waktu lama
• Pintu/laci peralatan terlalu rapat
tertutup

• Ini normal untuk pencairan
otomatis

• Pintu/laci telah dibuka terlalu sering • Jangan membuka pintu/laci
terlalu sering.
dan terlalu lama
• Setelan suhu freezer terlalu rendah • Setel suhu tinggi sampai suhu
sesuai lemari es tercapai.
Butuh 24 jam bagi lemari es
untuk menstabilkan suhunya.

Hold on
Lock
3 sec.
unlock

Hold 3 sec.

Sebelum pemakaian pertama
▶
▶
▶
▶
▶
10

Singkirkan semua material pengemasan, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan buang
dengan memperhatikan lingkungan.
Bersihkan bagian dalam dan luar peralatan dengan air dan detergen ringan sebelum
menempatkan makanan ke dalamnya.
Setelah peralatan dipaskan dan dibersihkan, tunggu selama lebih kurang 2-5 jam sebelum
menyambungkannya ke sumber listrik. Lihat bagian INSTALASI.
Dinginkan kompartemen pada setelan maksimal sebelum memuatinya dengan makanan.
Fungsi Power-Freeze membantu untuk mendinginkan kompartemen freezer dengan cepat.
Suhu lemari es dan suhu freezer secara otomatis diatur pada 5oC dan -18oC masing-masing.
Ini adalah setelan yang dianjurkan. Jika diinginkan, anda bisa merubah suhu ini secara manual.
Silakan lihat ATUR SUHU.

• Gasket pintu/laci kotor, usang,
retak atau tidak pas.
• Sirkulasi udara tidak terjamin
Dalaman lemari es
kotor berbau

• Bersihkan gasket pintu/laci atau
gantilah dengan layanan
pelanggan.
• Pastikan ventilasi baik

• Dalaman lemari es perlu dibersihkan • Bersihkan dalaman lemari es.
• Makanan dengan bau tajam
disimpan di dalam lemari es

• Bungkus makanan menyeluruh.
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Pencairan dalam lemari es dan kompartemen freezer otomatis;
tak perlu operasi manual.

Pemakaian

Perawatan dan Pembersihan
Mengganti lampu LED

PERINGATAN!
Jangan mengganti lampu LED sendiri, hanya boleh diganti oleh pabrik atau agen servis
yang sah.
Lampu memanfaatkan LED sebagai sumber cahaya, mengutamakan konsumsi energi
rendah dan masa kerja panjang. Jika ada abnormalitas, silakan hubungi layanan pelanggan. Lihat LAYANAN PELANGGAN.
Parameter lampu:
Kompartemen lemari es: 12V maksimum 2 W

Tak digunakan selama waktu lama
Jika peralatan tidak digunakan dalam waktu lama, dan anda tidak menggunakan fungsi
Holiday atau fungsi Fridge oﬀ untuk lemari es:
▶
▶
▶
▶
▶

Keluarkan makanan.
Cabut colokan daya.
Kosongkan dan bersihkan tangki air.
Bersihkan peralatan seperti dijelaskan di atas.
Biarkan pintu terbuka untuk mencegah terbentuknya bau tak sedap di dalam.

Catatan
Matikan peralatan hanya jika benar-benar perlu.

Memindahkan peralatan
1.
2.
3.

Keluarkan semua makanan dan cabut daya peralatan.
Amankan rak-rak dan peralatan yang dapat dilepas dalam kulkas dan freezer dengan
pita rekat.
Jangan miringkan lemari es lebih dari 45o untuk mencegah kerusakan sistem lemari es.

PERINGATAN!
▶ Jangan angkat peralatan dari gagangnya.
▶ Jangan letakkan peralatan secara horizontal di lantai.

Tombol Sensor
Tombol-tombol pada panel kontrol adalah tombol sensor, yang sudah merespon ketika
disentuh pelan dengan jari.

Menyala/matikan peralatan
Peralatan beroperasi sesegera ketika disambungkan ke sumber listrik.
Ketika peralatan dinyalakan untuk pertama kali, suhu aktual lemari es dan freezer ditampilkan.
Tampilannya akan berkedip. Jika pintu ditutup dia akan mati setelah 30 detik.
Mungkin kunci panel sedang aktif.

Catatan
▶ Peralatan disetel awal pada suhu anjuran yaitu 5oC (lemari es) dan -18oC (freezer).
Di bawah kondisi ambien normal anda tidak perlu menyetel suhu.
▶ Ketika peralatan dinyalakan setelah pemutusan dari sumber listrik utama,
dibutuhkan waktu sampai 12 jam untuk menuju suhu yang tepat.
Kosongkan peralatan sebelum mematikannya. Untuk mematikannya, tarik kabel daya
dari soket daya.

Kunci/buka panel

Catatan
Panel kontrol otomatis memblokir aktivasi jika pintu
tertutup dan 30 detik tidak ada tombol yang ditekan.
Untuk penyetelan panel kontrol harus dibuka.

Lock

Hold 3 sec.

▶ Sentuh tombol “F” selama 3 detik untuk memblokir
semua elemen panel terhadap aktivasi. Alarm
buzzer dan indikator “f” akan tampil; pencahayaan
panel mati. Ikon mengedip jika tombol ditekan,
ketika kunci panel aktif. Perubahan tidak akan
berjalan.
▶ Untuk membuka kunci tekan lagi tombolnya

Mode Siaga
Tampilan layar mati otomais 30 detik setelah tombol dipencet. Tampilan akan terkunci
otomatis. Akan menyala otomatis jika tombol mana pun ditekan atau pintu dibuka (alarm
tidak akan menyalakan tampilan layar).
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Pemakaian

Perawatan dan Pembersihan

Memilih mode operasi

PERINGATAN!

Anda bisa memilih salah satu dari dua cara pengaturan peralatan:

Cabut peralatan dari sumber listrik sebelum membersihkan.

1) Mode SMART
Di mode SMART, peralatan bisa otomatis menyesuaikan setelan suhu tergantung pada
suhu ambien dan perubahan suhu di peralatan. Jika anda tidak memiliki kebutuhan khusus,
kami sarankan anda menggunakan mode SMART (mengacu pada MODE SMART nanti)

2) Mode penyesuaian manual:
Jika anda ingin secara manual menyesuaikan suhu peralatan guna menyimpan makanan
tertentu, anda bisa menyetel suhu via tombol penyesuaian suhu (mengacu pada MENYESUAIKAN SUHU).

Alarm bukaan pintu
Ketika pintu lemari es dibuka selama lebih dari 1 menit,
alarm akan berbunyi. Alarm bisa disunyikan dengan
menutup pintu atau menyentuh panel kontrol. Jika
pintu dibiarkan terbuka lebih dari 7 menit, cahaya di
dalam kompartemen dan iluminasi kontrol panel akan
otomatis mati.

Menyesuaikan suhu

Suhu dalam ruang dipengaruhi oleh faktor berikut:
▶ Suhu ambien
▶ Frekuensi bukaan pintu
▶ Jumlah makanan yang disimpan
▶ Instalasi peralatan
1.

2.

Menyesuaikan suhu lemari es
1.

Lock

Hold 3 sec.

Fridge

2.
3.

3.

Fridge

Buka kunci panel dengan menekan tombol “F”
jika terkunci.
Pencet tombol “A” (Fridge) untuk memilih
kompartemen lemari es. Alarm berbunyi. Suhu
aktual kompartemen lemari es ditampilkan.
Tekan tombol “A” untuk menyetel suhu lemari es.
Sinyal A akan terdengar tiap pencetan tombol.
Suhu naik berurutan 1oC dari minimum 0oC (OF)
sampai maksimum 8oC, mengganti ke 0oC lagi
ketika dipencet terus lagi. Suhu optimum lemari
es adalah 5oC. Suhu lebih dingin berarti konsumsi
energi yang tak perlu.

jika tidak ada tombol yang dioperasikani selama 5
detik, pengaturan memastikan sendiri.
12

Pembersihan
Bersihkan peralatan hanya ketika sedikit atau tidak ada makanan disimpan.
Peralatan harus dibersihkan setiap empat minggu demi perawatan yang baik untuk
mencegah bau tak sedap makanan yang disimpan.

PERINGATAN!
▶ Jangan bersihkan peralatan dengan sikat kasar, sikat kawat, bubuk detergen,
bensin, amyl acetate, aseton dan pelarut organic lainnya, acid atau pelarut alkalin.
Silakan bersihkan dengan detergen khusus untuk mencegah kerusakan.
▶ Jangan semprot atau menyiram peralatan saat membersihkan
▶ Jangan menggunakan semprotan air atau uap untuk membersihkan peralatan.
▶ Jangan bersihkan rak kaca dingin dengan air panas. Perubahan suhu mendadak bisa
menyebabkan kaca pecah.
▶ Jangan sentuh permukaan dalam kompartemen freezer, terutama dengan tangan
basah, karena tangan anda bisa menempel karena beku ke permukaan.
▶ Jika terjadi panas periksa kondisi makanan beku.
▶
▶

Selalu jaga kebersihan gasket pintu.
Bersihkan dalaman dan tatakan peralatan dengan
spons berair hangat dan detergen netral.
▶ Bilas dan keringkat dengan kain lembut.
▶ Jangan bersihkan bagian mana pun peralatan
dalam pencuci piring.
▶ Biarkan selama 5 menit sebelum menyalakan
kembali peralatan karena keseringan penyalaan
dapat merusak kompresor.

Bersihkan pembuat es batu
1.
2.
3.
4.

Keluarkan pembuat es batu dari peralatan.
Lepas penutup (A) dan (B).
Bersihkan pembuat es batu dengan air hangat dan
detergen cair cuci piring. Pastikan busa sabun
terbilas bersih.
Tutup penutup, isi ulang dengan air minum dan
masukkan kembali pembuat es batu ke dalam
peralatan.

B
A

Pencairan
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Perlengkapan
Use
1.

Pemakaian
Pembuat Es batu

Sesuaikan suhu untuk freezer

1. Tuang air minum segar ke masing-masing kotak
es batu sesuai batas tanda di dalam tangkup,
jangan melebihi batas tanda.

1. Buka kunci panel dengan menekan “F” jika terkunci.
2. Tekan tombol “B” (Freezer) untuk memilih
kompartemen freezer. Alarm berbunyi. Suhu
aktual kompartemen freezer tampil.
3. Tekan tombol “B” (Freezer) untuk mengatur suhu
freezer. Sinyal akan bersuara setiap pencetan
tombol. Suhu naik dalam urutan 1oC dari minimum
-14oC sampai maksimum -24oC, balik lagi ke
-14oC jika dipencet terus lagi.
Suhu optimum dalam freezer adalah -18oC.
semakin dingin suhu berarti konsumsi energi
berlebihan.
jika tidak ada tombol yang ditekan selama 5 detik,
pengaturan memastikan sendiri.

Catatan:
Jangan taruh air di antara 2 tombol, jika tidak
tombol akan membeku dan es batu tidak dapat
jatuh ke kotak es.

3.
2.
3.

Taruh kotak ke kompartemen freezer.
Setelah air menjadi es, lepas pembuat es dari
peralatan dan putar tombol dengan tangan. Lalu,
es batu akan jatuh ke kotak es secara otomatis.
Lepas penutup dan ambil es batunya.

2.

1.

Lock

Hold 3 sec.

Freezer

3.

Freezer

Catatan
Lampu
Lampu LED interior menyala ketika pintu dibuka. Performa lampu tidak dipengaruhi oleh
setelan peralatan.

Suhu dalam kompartemen yang dimaksudkan tidak akan disesuaikan jika fungsi lain
(Power-Freeze, Power Cool, Holiday atau SMART mode) diaktifkan atau tampilan
terkunci. Indikator yang dimaksud akan mengedip diiringi dengan suara buzzer.

Mode SMART
Energy saving tips
▶ Pastikan peralatan terventilasi dengan baik (lihat INSTALASI).
▶ Jangan memasang peralatan di tempat terkena sinar matahari langsung atau dekat
sumber panas (seperti kompor, pemanas)
▶ Hindari suhu rendah tak perlu di peralatan. Konsumsi energi naik ketika suhu rendah
disetel.
▶ Fungsi seperti POWER-FREEZE mengonsumsi banyak energi.
▶ Biarkan makanan hangat biar dingin sebelum menaruhnya ke dalam peralatan.
▶ Buka pintu peralatan selembut mungkin.
▶ Jangan berlebihan mengisi peralatan untuk mencegah hambatan aliran udara.
▶ Cegah udara di dalam kemasan makanan.
▶ Jaga segel pintu tetap bersih sehingga pintu dapat menutup dengan benar.
▶ Cairkan makanan beku di dalam kompartemen penyimpanan kulkas.

20
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Di mode SMART, peralatan bisa otomatis menyesuaikan pengaturan suhu tergantung suhu ambien
dan perubahan suhu dalam peralatan. Fungsi ini bebas
dari campur tangan kita.
1. Buka kunci panel dengan menekan tombol “F”
jika terkunci.
2. Tekan tombol “C” (SMART). Alarm berbunyi.
3. Indikator “c2” nyala dan fungsi teraktifasi.
Dengan mengulang langkah di atas atau memilih fungsi
lain fungsi ini bisa dinonaktifkan lagi.

1.

2.

SMART

Lock

sec. holiday

Hold 3 sec.

3.

SMART
3 sec. holiday

13

Perlengkapan

Pemakaian
1.

2.

SMART

Lock

3 sec. holiday

Hold 3 sec.

3.

Fungsi Holiday

Rak pintu yang dapat dilepas

Fungsi ini menyetel suhu lemari es pada 17oC secara
permanen.
Ini memungkinkan untuk menjaga lemari es kosong
ditutup tanpa menyebabkan bau atau jamur-selama
absen panjang (contoh: selama liburan). Kompartemen freezer bebas untuk anda setel.
1. Buka kunci panel dengan menekan tombol “F” jika
terkunci.
2. Tekan tombol “C” (SMART) selama 3 detik.
3. Indikator “c1” nyala dan fungsi teraktifkan.
Dengan mengulang langkah di atas atau memilih
fungsi lain fungsi ini bisa dinonaktifkan lagi.

Rak pada pintu bisa dilepas untuk pembersihan:
Pegang pada tiap sisi rak, angkat ke atas (1) dan tarik (2)
Untuk memasukkannya lagi, lakukan langkah di atas
tapi dengan urutan terbalik.

1

1

2

OPSIONAL: OK-Indikator suhu
Indikator suhu-OK bisa digunakan untuk menentukan
suhu di bawah +4oC. Secara berangsur turunkan suhu
jika sinyal tidak mengindikasikan “OK”.

SMART
3 sec. holiday

Catatan
Ketika peralatan dinyalakan, butuh waktu sampai 12 jam sampai suhu yang tepat
dicapai.

PERINGATAN!
Selama fungsi Holiday tak boleh barang disimpan di dalam kompartemen lemari es.
Suhu +17oC terlalu tinggi untuk menyimpan makanan.
1.

2.
Power Cool

Lock

Hold 3 sec.

3.
Power Cool

Fungsi Power Cool
Aktifkan fungsi Power Cool jika kuantitas besar
makanan harus disimpan (contohnya setelah pembelian). Fungsi Power Cool mempercepat pendinginan
makanan segar dan menjaga barang yang telah disimpan dari penghangatan yang tak diinginkan. Pengaturan suhu dari pabrik adalah 0 sampai 1oC.
1. Buka kunci panel dengan menekan tombol “F” jika
terkunci.
2. Tekan tombol “D” (Power Cool).
3. Indikator “d” menyala dan fungsi teraktivasi.
Dengan mengulang langkah di atas atau memilih
fungsi lain fungsi ini bisa dinonaktifkan lagi.

Laci freezer yang dapat dilepas
Untuk melepas laci, tarik sampai maksimum (1), angkat
dan lepas (2).
Untuk memasukkannya lagi, lakukan langkah di atas
tapi dengan urutan terbalik.

2

2

1
Menyimpan item besar
Item besar seperti makanan beku bisa disimpan setelah:
▶ Melepaskan dan menggulingkan sampai 180oC baki
es atas, atau
▶ Setelah melepas kedua baki es serta laci tengah
freezer dan menyimpan makanan langsung di rak.

Catatan
Fungsi ini otomatis akan dinonfungsikan setelah 3 jam.
14
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Perlengkapan
Use

Pemakaian
Multi-Aliran-Udara

Fungsi Power Freeze

Lemari es dilengkapi dengan sistem multi-aliranudara, yang dengan aliran udara dingin ditempatkan di
setiap tingkatan rak. Ini membantu menjaga suhu
seragam untuk bahwa makanan anda tetap terjaga
kesegarannya lebih lama.

Makanan segar harus dibekukan secepatnya sampai ke
intinya. Ini menyimpan kandungan nutrisi terbaiknya.
Penampilan dan rasa. Fungsi Power Freeze mempercepat pembekuan makanan segar dan menjaga barang
yang sudah tersimpan dari penghangatan tak diinginkan. Jika anda perlu membekukan dalam jumlah besar
makanan dalam satu waktu, dianjurkan untuk menyetel
fungsi Power Freeze aktif selama 24 jam sebelum
penggunaan ruangan beku. Setelah suhu fungsi di
bawah -24oC.
1. Buka kunci panel dengan menekan tombol “F” jika
terkunci.
2. Tekan tombol “E” (Power Freeze).
3. Indikator “e” menyala dan fungsi teraktifkan.
Dengan mengulang langkah di atas atau memilih fungsi
lain fungsi ini bisa dinonaktifkan lagi.

Rak yang dapat disesuaikan
Tingginya rak bisa disesuaikan untuk kebutuhan penyimpanan.
1. Untuk merelokasi rak, lepaskan dulu dengan
mengangkat tepi belakang (1) dan tarik keluar (2).
2. Untuk memasangnya kembali, letakkan di atas
tonjolan di kedua sisi dan dorong sampai ke sisi
belakang hingga pas di slot kedua sisi.

Catatan:
Pastikan semua sisi rak pas.

1.

2.

Lock

Power Freeze

Hold 3 sec.

3.
Power Freeze

Catatan:
Fungsi Power Freeze secara otomatis akan nonaktif setelah 50 jam. Peralatan lalu
beroperasi pada pengaturan suhu sebelumnya.

Laci zona kering
Di kompartemen ini level kelembaban sekitar 45%. Laci ini cocok untuk menyimpan buah
kering dan makanan kering lainnya dengan konten air sedikit seperti mentega, lemak dan

Laci zona lembab
Dalam kompartemen ini level kelembaban sekitar 85%. Dikontrol otomatis oleh sistem
dan cocok untuk menyimpan buah-buahan, sayuran, salad, dll.

Notice:
▶ Jangan lepas plastik di dalam dua zona. Merekalah yang
menjaga kelembaban.
▶ Buah sensitive terhadap dingin seperti nanas, alpukat,
pisang, angur dan sauran seperti kentang, terong, kacang, timun, zukini, dan tomat
dan keju tidak ditaruh di dua laci ini.

18
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Fungsi Fridge Oﬀ
Fungsi ini mematikan lemari es. Tidak mempengaruhi kompartemen freezer.
Setel suhu untuk kompartemen lemari es ke 0oC (OF) mengacu bagian MENYESUAIKAN
SUHU LEMARI ES.

PERINGATAN!
▶ Kosongkan peralatan sebelum mematikannya.
▶ Jaga pintu kompartemen lemari es terbuka, ketika fungsi Refrigerator Oﬀ aktif,
untuk menghindari bau atau jamur.

15
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Pemakaian
Tips menyimpan makanan segar
Menyimpan di kompartemen lemari es
▶ Jaga suhu lemari es di bawah 5oC.
▶ Makanan panas harus didinginkan dulu dengan suhu ruangan sebelum dimasukkan ke
peralatan.
▶ Makanan yang disimpan di dalam lemari es harus dicuci dan dikeringkan sebelum
disimpan.
▶ Makanan yang akan disimpan harus disegel dengan benar untuk menghindarkan bau
dan perubahan rasa.
▶ Jangan simpan terlalu banyak makanan. Beri ruang antara makanan supaya udara bisa
mengalir, demi pendinginan yang lebih baik dan merata.
▶ Makanan yang dimakan sehari-hari harus disimpan di sisi depan rak.
▶ Beri jarak antara makanan dan dinding dalam, supaya udara mengalir. Khususnya
jangan menyimpan makanan menyandar dinding belakang: makanan bisa menempel
beku ke dinding belakang. Hindarkan kontak langsung makanan (terutama yang
berminyak atau makanan asam) dengan garis dalam, karena minyak/asam bisa
mengikis garis dalam. Bersihkan kotoran minyak/asam jika ditemukan.
▶ Cairkan makanan beku di kompartemen penyimpanan. Dengan begini, anda dapat
menggunakan makanan beku untuk menurunkan suhu dalam kompartemen dan
menghemat energi.
▶ Proses pemeraman buah dan sayuran seperti cukini, melon, papaya, pisang, nanas, dll.
Bisa dipercepat di dalam lemari es. Karenanya, tidak disarankan untuk menyimpan
mereka di lemari es. Bagaimanapun, pematangan buah-buahan hijau bisa dimangkatkan selama periode tertentu. Bawang Bombay, bawang putih, jahe dan umbian harus
disimpan di suhu ruangan.
▶ Bau tak sedap di dalam lemari es adalah tanda bahwa sesuatu telah tumpah dan perlu
dibersihkan. Lihat PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN.
▶ Beda makanan harus ditempatkan di beda area tergantung pada sifat mereka:

Catatan
▶ Beri jarak lebih dari 10 mm antara penempatan makanan dan saluran udara atau
sensor untuk memastikan efek pendinginan.

1

4
5

2
6
7

3

16

8

1. Mentega, keju, dll.
2. Telur, kaleng, makanan kalengan, rempah,
etc.
3. Minuman dan makanan botol.
4. Acar, makanan kaleng, dll.
5. Daging, makanan ringan, pasta, makanan
kalengan, susu, tahu, produk susu, dll.
6. Daging masak, sosis, dll.
7. Laci zona kering: buah kering, minyak
mentega, cokelat.
8. Laci zona lembab: buah, sayur, salad, dll.

Menyimpan di dalam kompartemen freezer
▶ Jaga suhu freezer pada -18oC.
▶ 24 jam sebelum pembekuan aktifkan fungsi Power-freeze; -untuk kuantitas kecil
makanan 4-6 jam sudah cukup.
▶ Makanan panas harus didinginkan dulu di suhu ruangan sebelum memasukkan ke
dalam freezer.
▶ Makanan yang dipotong kecil-kecil akan membeku cepat dan lebih mudah dicairkan
dan dimasak. Berat yang disarankan untuk masing-masing porsi adalah kurang dari 2.5
kg.
▶ Lebih dianjurkan untuk mengemas makanan sebelum memasukkannya ke dalam
freezer. Sisi luar kemasan harus kering untuk mencegah saling menempel. Material
kemasan harus bebas bau, kedap udara, tidak beracun dan nontoksin.
▶ Supaya mencegah pengkadaluarsaan periode penyimpanan, mohon dicatat tanggal
pembekuan,batas waktu dan nama makanan pada kemasan mengacu pada periode
penyimpanan dari macam makanan.
▶ PERINGATAN! Asam, alkali dan garam dll. bisa mengikis permukaan dalam freezer.
Jangan letakkan makanan yang memiliki substansi tadi (seperti ikan laut) langsung ke
permukaan internal. Air garam pada freezer harus sesegera mungkin dibersihkan.
▶ Jangan lampaui masa penyimpanan makanan lebih dari yang dianjurkan pabrik.Cukup
ambil jumlah makanan yang dibutuhkan saja dari freezer.
▶ Konsumsi makanan yang telah cair segera. Makanan cair tidak bisa dibekukan lagi
kecuali dimasak dulu, jika tidak bisa jadi tak dapat dimakan.
▶ Jangan masukkan makanan segar dalam jumlah berlebihan ke dalam freezer. Mengacu
pada kapasitas pembekuan freezer – lihat DATA TEKNIS atau data pada pelat jenis.
▶ Makanan dapat disimpan di dalam freezer pada suhu setidaknya -18oC untuk 2 sampai
12 bulan, tergantung pada sifatnya (contoh daging: 3-12 bulan, sayuran: 6-12 bulan)
▶ Ketika membekukan makanan segar, hindarkan kontak dengan makanan yang telah
beku. Risiko pelunakan.

Ketika menyimpan makanan beku jualan, ikuti petunjuk ini:
▶ Selalu ikuti panduan pabrikuntuk jangka waktu yang seharusnya dalam menyimpan
makanan. Jangan lampaui petunjuk ini!
▶ Berusahalah menjaga lama waktu antara pembelian dan penyimpanan sesingkat
mungkin untuk menjaga kualitas makanan.
▶ Beli makanan beku, yang telah disimpan pada suhu -18oC atau di bawahnya.
▶ Hindari membeli makanan yang ada bunga es pada kemasannya – ini mengindikasikan
bahwa produk itu telah dicairkan dan dibekukan ulang pada satu titik-meningkatnya
suhu mempengaruhi kualitas makanan.

Catatan
▶ Beri jarak lebih dari 100 mm antara makanan yang ditempatkan dan saluran udara
untuk memastikan efek pendinginan.
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