PENYELESAIAN MASALAH
Jika menemukan ada yang salah dengan lemari es, Anda dapat melakukan beberapa pemeriksaan mudah sebelum
meminta bantuan servis. Anda mungkin dapat memperbaiki masalah dan menghemat waktu dan biaya, dan
menghindarkan Anda dari ketidaknyamanan.

Masalah
Saat lemari es
Anda tidak
beroperasi

Jika ada
suara
di lemari es

Solusi
• Periksa apakah kabel daya dicolokkan ke stopkontak daya dengan benar
dan apakah stopkontak tersebut menyala.
• Coba nyalakan peralatan listrik lain dari stopkontak daya yang sama. Jika
tidak ada aliran listrik dari stopkontak, mungkin sekring Anda putus atau
ada kesalahan pada sirkuit pemasok daya rumah tangga Anda.
• Cobalah menyesuaikan pengatur suhu ke posisi yang agak lebih dingin.
• Jika kipas freezer TIDAK berputar saat siklus pencairan otomatis atau 		
sesaat setelah lemari es dinyalakan, itu normal.
• Lemari es Anda menggunakan komponen hemat energi yang menghasilkan
suara berbeda dengan lemari es lama Anda.
• Terkadang, terdengar suara gemericik refrigeran yang mengalir atau suara
bagian-bagian yang memuai atau mengerut.
• Suara-suara ini sangat normal. Jika lemari es bergerincing atau 		
menghasilkan suara bergetar, periksa apakah lemari es sama tinggi atau
sesuaikan kaki perata.

Jika ada bau
• Interior mungkin perlu dibersihkan.
dari dalam lemari es • Beberapa makanan berbau tajam dan harus ditutup rapat.

Jika suhu
dalam lemari es
terlalu hangat

• Periksa apakah lemari es memiliki jarak ruang yang cukup di sisi belakang
dan atas. Lihat petunjuk pemasangan di bagian depan buklet ini.
• Lihat bagian ‘Pengatur Suhu’.
• Pintu mungkin dibuka terlalu lama atau terlalu sering.
• Wadah makanan atau pengemasan mungkin menahan pintu

Jika suhu
dalam lemari es
terlalu dingin

• Lihat bagian ‘Pengatur Suhu’.
• Naikkan suhu untuk menghindari tingginya konsumsi energi.

PERMINTAAN SERVIS
Jika ada masalah, dan masalah tersebut tetap terjadi setelah Anda memeriksanya, hubungi Pusat Servis terdekat
atau dealer tempat Anda membeli lemari es. Bersiaplah untuk menuliskan nomor model, yang tertera pada label pada
penutup dinding kompartemen plastik di bagian dalam lemari es.

Pemberitahuan Penting
Sebelum menelepon teknisi servis, harap baca petunjuk pengoperasian, buklet servis, serta
syarat dan ketentuan jaminan dengan teliti.

