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Identifikasi komponen

Lemari Es DC

Lampu 10 watt
Kenop Kontrol
Keranjang Kecil

Bingkai Evaporator

Boks Kosmetik
(Opsional)
Keranjang Kecil
(Opsional)

Pintu Evaporator

Keranjang Kecil
Keranjang Kecil (Opsional)

Baki Pendingin

Kunci (Opsional)
Kantong Ritsleting (Opsional)

Rak Atas

Penahan Botol (Opsional)
Keranjang Besar
Rak Bawah
Tempat Botol
(Opsional)
Kotak
Sayuran Segar
(Opsional)
Baki sayuran
lunak (Opsional)

Gantungan Kantong
(Opsional)
Keranjang Tarik
(Opsional)
Keranjang Besar

Baki Sayuran

Kaki Yang Dapat Disetel

Dudukan dengan
laci (Opsional)
Kaki Yang
Dapat Disetel

N

TA
TA
CA

Karena peningkatan berkelanjutan yang dilakukan oleh LG, spesifikasi lemari es dapat berubah tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.
Jika terdapat komponen yang tidak tersedia di unit Anda, komponen tersebut dipasang di model yang lain.
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Tindakan Pencegahan
n Berikut arti simbol yang digunakan di dalam panduan ini.

BAHAYA
PERINGATAN

Simbol ini mengindikasikan kemungkinan kematian atau cedera serius.

PERHATIAN

Simbol ini memperingatkan Anda atas adanya risiko sengatan listrik.

Simbol ini mengindikasikan kemungkinan cedera atau kerusakan hanya pada properti.

Jika gas yang digunakan adalah R600a
Perkakas ini berisi sedikit pendingin isobutana (R600a), gas alam dengan kompatibilitas lingkungan yang tinggi, tetapi
juga mudah terbakar. Ketika mengangkut dan memasang perkakas, Anda harus berhati-hati untuk memastikan bahwa
tidak ada komponen sirkuit pendinginan yang rusak. Pendingin yang menyembur keluar dari pipa dapat terbakar atau
menyebabkan cedera mata. Jika kebocoran terdeteksi, hindari api terbuka atau sumber percikan api potensial lain, lalu
buka ventilasi ruangan tempat perkakas dipasang selama beberapa menit. Jangan pernah menyalakan perkakas yang
menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika ragu, konsultasikan dengan dealer.
Gas Alam (Isobutana, R600a) adalah pendingin yang ramah lingkungan, bahkan dengan jumlah kecil sekali pun
(30~90g) gas ini sangat mudah terbakar. Bila gas bocor karena kerusakan parah selama pengiriman, pemasangan, atau
penggunaan lemari es, percikan apa pun dapat menyebabkan kebakaran atau luka bakar.

PERINGATAN
Jangan memodifikasi atau memperpanjang Kabel Daya.
• Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
Penggantian Kabel Daya
Ketika kabel daya atau steker rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan menggunakannya.
Ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau korsleting yang mengakibatkan kebakaran.
Jika kabel catu daya rusak, kabel harus diganti oleh pabrik, agen layanannya, atau orang
berkualifikasi serupa agar terhindar dari bahaya.

Penggantian Lampu
Tidak semua jenis lampu sesuai untuk lemari es Anda. Pastikan Anda menggantinya
dengan lampu yang memiliki ukuran, bentuk, dan watt yang sama.
• Cabut kabel daya dari stopkontak.
• Lepaskan penutup lampu dengan menarik ke arah luar.
• Pastikan bola lampu dingin untuk disentuh.
• Lepaskan lampu dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.
• Pasang lampu yang baru dan kencangkan dengan memutarnya searah jarum jam.
• Pastikan bola lampu telah cukup kencang.
• Pasang kembali penutup lampu dan tekan perlahan dengan ibu jari hingga terdengar suara klik.
tan

Cata

Peringatan Risiko Anak Terperangkap
Lemari es kosong dapat berbahaya bagi anak-anak. Lepaskan gasket, kait, penutup, atau
keseluruhan pintu dari perkakas yang sudah tidak digunakan, atau lakukan tindakan lain
agar perkakas tidak membahayakan.

Tentang pemasangan arde
Jika terjadi korsleting listrik, arde dapat mengurangi risiko sengatan listrik dengan memberikan
kabel keluaran untuk arus listrik.
Penggunaan arde yang tidak sesuai dapat menyebabkan sengatan listrik. Konsultasikan dengan
tukang listrik atau teknisi servis berkualifikasi apakah petunjuk arde telah sepenuhnya dimengerti,
atau jika Anda ragu apakah perkakas telah dipasangi arde dengan benar.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengatan listrik, perkakas ini harus dipasangi arde.
Perkakas ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang mengalami gangguan
fisik, gangguan kemampuan pancaindera atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali
mereka diawasi atau diberi petunjuk tentang penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggung jawab atas
keselamatan mereka.

JANGAN PERNAH MENYIMPAN BAHAN PELEDAK DAN BAHAN KIMIA DI DALAM LEMARI ES.
Lepaskan kabel daya perkakas sebelum pembersihan atau perbaikan. Jangan menyimpan wadah berbahan
kaca di dalam freezer karena dapat pecah, disebabkan oleh pengembangan saat isinya membeku.
Jauhkan tangan dari engsel saat membuka dan menutup pintu, karena hal itu dapat menyebabkan cedera.
Jangan menggunakan perangkat mekanik atau cara lainnya untuk mempercepat proses pencairan, selain
cara yang direkomendasikan oleh produsen.
Jangan merusak rangkaian pendingin.
Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan dari alat, kecuali bila
peralatan itu adalah jenis yang direkomendasikan oleh produsen.
Jaga lubang ventilasi, pada kerangka alat atau struktur built-in, tetap bebas halangan.
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x
Wa Thinner

PERHATIAN
Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan perkakas ini.

Petunjuk berikut ini harus diikuti untuk mencegah cedera terhadap pengguna atau kerusakan
properti. Pengoperasian yang salah karena mengabaikan petunjuk dapat menyebabkan kerusakan
atau membahayakan, tingkat keseriusan diklasifikasikan dengan indikator berikut ini.
Sambungkan soket daya
dengan baik.

Hanya jalankan atau hentikan
unit dengan saklar.

Jangan menggunakan kabel
daya yang rusak atau tidak
disarankan.

Jika tidak, hal ini dapat
menyebabkan sengatan listrik
atau kebakaran karena panas
yang terakumulasi atau
korsleting.

Hal ini dapat menyebabkan
sengatan listrik atau
kebakaran karena panas
yang terakumulasi.

Hal ini dapat menyebabkan
sengatan listrik atau kebakaran.
Jika kabel daya rusak, kabel
harus diganti dengan kabel
khusus, atau kabel asli yang
disediakan oleh produsen, atau
agen servisnya.

Jangan memperpanjang
kabel daya atau membagi
stopkontak dengan
perkakas lainnya.

Jangan mengoperasikan
perkakas dengan tangan
yang basah atau di
tempat yang lembab.

Jangan memercikkan
air pada lemari es Anda.

Hal ini dapat menyebabkan
sengatan listrik atau kebakaran
karena panas yang terakumulasi.

Hal ini dapat menyebabkan
sengatan listrik.

Hal ini dapat menyebabkan
korsleting.

Selalu lepaskan Gasket saat membuang Lemari Es.
Perkakas ini ditujukan untuk digunakan dalam rumah tangga atau penggunaan lain yang serupa seperti di
– area dapur staf dalam toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya.
– rumah pertanian, hotel, motel, dan lingkungan hunian jenis lainnya.
– lingkungan untuk penginapan atau kos.
– katering dan penggunaan nonritel yang serupa.
Jangan menyimpan zat yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan isi
bahan yang mudah terbakar di dalam perkakas ini.

Selama Liburan
Selama liburan yang tidak terlalu lama, Anda mungkin sebaiknya
membiarkan lemari es beroperasi. Tempatkan item yang dapat
dibekukan di dalam freezer agar lebih tahan lama. Saat Anda berencana
untuk bepergian dalam waktu yang lama, keluarkan semua makanan,
cabut kabel daya, bersihkan interior dengan cermat, dan biarkan setiap
pintu TERBUKA untuk mencegah bau tak sedap. Untuk pengoperasian
kembali, biarkan lemari es hidup selama 6-8 jam agar stabil.
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Pemindahan
Saat memindahkan lemari es, dua orang harus
mengangkatnya demi keamanan. Rapatkan pintu lemari es
dengan selotip atau kunci agar tidak terbuka.

Membersihkan
Membersihkan bagian dalam sangat direkomendasikan, Cuci
seluruh bagian Kompartemen dengan larutan baking soda
encer, lalu bilas dan keringkan kompartemen.
Gunakan larutan sabun atau detergen encer hangat untuk
membersihkan permukaan luar lemari es. Lap dengan kain
bersih dan lembap, lalu keringkan.

Pemasangan
Lemari es harus ditempatkan di ruangan yang berventilasi cukup. Meratakan
permukaan lemari es harus dilakukan dengan kaki depan. Lemari es harus diratakan
dengan kemiringan depan ke belakang untuk dudukan. Pasang perkakas ini di tempat
dengan suhu antara 10◦C hingga 43̊◦C. Jika suhu di sekeliling perkakas terlalu rendah
atau tinggi, kemampuan mendinginkan dapat menurun.
Jangan memasang lemari es di tempat yang terpapar matahari secara langsung.
Untuk model dengan dudukan, meratakan lemari es harus dilakukan dengan menyetel
kaki depan dudukan lemari es.
30cm
10

30cm
30cm

Hanya pada model pilihan.

Identifikasi Kontrol
Gunakan steker 3-pin
untuk arde.

Arde

Kenop yang didesain
khusus memudahkan
Anda untuk mengontrol
suhu di dalam lemari es.

Sebelum diisi, biarkan
lemari es hidup selama
8 jam pada posisi No. 4.

Pengaturan suhu

Memulai

Musim Dingin
Musim Hujan
Musim Panas
Pendinginan
Rendah

Pendinginan
Tinggi

Hidupkan 8 jam
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Pendinginan
Rendah

Pendinginan
Tinggi

Fitur
BOKS KOSMETIK
Tempat Penyimpanan Khusus untuk kosmetik & obat-obatan
(Hanya untuk obat-obatan yang dapat disimpan di lemari es)

BAKI SAYURAN LUNAK
Baki sayuran lunak ditempatkan di dalam baki sayuran
dan sangat berguna untuk menyimpan sayuran kecil
seperti lemon, cabai, daun ketumbar, dll.

TEMPAT BOTOL
Turunkan tempat botol untuk menaruh 4 buah botol ukuran
satu liter. Lipat kembali jika tidak digunakan.

KOTAK SAYURAN SEGAR
Kompartemen ini mempertahankan kelembapan dan
menjaga kesegaran sayuran serta mencegah pembusukan.

KERANJANG TARIK
Tarik keranjang ke bawah untuk menyimpan item kecil
dengan berat kurang dari 0,5 kg, tarik keranjang ke atas
untuk menyimpan botol ukuran 2 liter di keranjang bawah.

DUDUKAN DENGAN LACI
Tempat penyimpanan maksimal adalah 5 kg di laci dudukan
bawah. Hanya digunakan untuk menyimpan sayuran kering
(kentang, bawang, dll).

BAKI TELUR DAN CETAKAN ES
Tempat khusus untuk menyimpan telur. Baki ini juga dapat\
digunakan untuk mencetak es di Freezer.

KANTONG RITSLETING
Kantong ini terbuat dari bahan nilon dan memiliki ritsleting
(buka ritsleting untuk memasukkan item dan tutup kembali
setelahnya). Kantong ini berfungsi untuk menyimpan item
kecil seperti lemon, jahe, ketumbar, dll).

GANTUNGAN KANTONG
Gantungan ini berfungsi untuk menggantung tas plastik.
Hanya pada model pilihan.
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LG Power Cut Evercool terdiri dari fase unik perubahan material di dalam bagian
freezer untuk mempertahankan pendinginan optimal di dalam lemari es hingga 9
jam# bahkan saat terjadi pemadaman listrik yang lama.
LG Power Cut Evercool Lite terdiri dari fase unik perubahan material di dalam baki
untuk mempertahankan pendinginan optimal di dalam lemari es hingga 9 jam#
bahkan saat terjadi pemadaman listrik yang lama.

#Sesuai dengan keadaan saat dilakukan pengujian internal

Saran untuk penahanan hawa dingin yang lebih baik
Sebelum diisi, biarkan lemari
es hidup selama 12 jam. Atur
termostat pada angka 4.

Jam
Hidup

Pendinginan
Rendah

Pendinginan
Tinggi

Posisi No. 4

Lemari es harus dihidupkan minimal
8 jam secara berkelanjutan untuk
membekukan kompartemen Evercool agar
dapat menahan hawa dingin secara
maksimal.

Jam

Pengaturan suhu
seperti gambar berikut.

Pendinginan
Rendah

Hidup Terus

Pendinginan
Tinggi

Pendinginan
Rendah

Musim Dingin

Musim Dingin
Musim Hujan
Musim Panas

Pendinginan
Tinggi

Musim Hujan

Pendinginan
Rendah

Pendinginan
Tinggi

Musim Panas

Hanya pada model pilihan.

Prosedur Pengoperasian
PENCAIRAN
Merupakan hal yang alami jika udara lembab terkondensasi pada permukaan yang dingin.
Hal ini menyebabkan penumpukan bunga es pada permukaan freezer.
Lakukan pencairan secara rutin untuk menghindari penumpukan bunga es pada evaporator
yang dapat menyebabkan penurunan efisiensi pendinginan.
Tekan kenop pencairan setelah setiap
3 hari/Level es mencapai indikator pencairan.

Pembuatan Es
Isi cetakan es dengan air, tempatkan di kotak
freezer Untuk mengeluarkan es batu, sedikit
pelintir cetakan es.

Jangan menggunakan benda tajam untuk melepaskan cetakan es.
Hal ini dapat menyebabkan berlubangnya evaporator hingga
kebocoran gas dan mengurangi kinerja lemari es.

Cara mendapatkan hasil yang baik
Tutupi atau bungkus semua makanan yang Anda
masukkan ke dalam lemari es dengan kantong
plastik atau aluminium foil, untuk mencegah
bercampurnya aroma dan agar makanan tidak kering.
Jangan menyimpan susu panas atau makanan panas
di dalam lemari es. Hal ini menyebabkan kenaikan
suhu dan kenaikan konsumsi daya.
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Jangan membuka pintu lemari es terlalu sering, udara
panas akan masuk dan meningkatkan suhu.

Jangan pernah mengisi melebihi muatan atau menutupi
lemari es dengan kertas atau lembaran plastik, hal ini
dapat menurunkan efisiensinya.

Tutup pintu dengan baik, pastikan tidak ada celah
di antara gasket dan lemari es LG Anda.

Lap/keringkan kelembapan pada makanan atau
tempatkan makanan di dalam wadah atau kantong
plastik. Hal ini membantu mempertahankan
kesegaran makanan lebih lama.

Jangan ragu untuk menghubungi Pusat Informasi
Pelanggan (CIC) LG / Cabang / Representatif
LG jika lemari es Anda mengalami kerusakan
selama pengiriman.

Direkomendasikan untuk menggunakan Voltage
Stabilizer (0,5 kVA) jika fluktuasi daya sering
terjadi dan di luar rentang voltase yang
ditentukan (135-290V)**, penggunaan Stabilizer
memperpanjang masa pakai lemari es.
*Untuk model inverter, rentang tegangan yang
ditentukan adalah 90V~310V**
** Sesuai dengan Standar Pengujian LG.
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Sebelum Menghubungi Bagian Servis
Jenis Keluhan

Kemungkinan Penyebab

Perbaikan

Termostat berada
pada posisi 'OFF'.
Suplai Daya Mati.

Pastikan kenop termostat pada posisi 'Normal' (No. 4) dan
bukan pada posisi off.
Pastikan steker utama lemari es terhubung dengan
stopkontak dinding dan pastikan terdapat arus listrik.
Pastikan sekring tersambung pada kabel suplai daya.

Stabilizer tidak
berfungsi dengan
baik.

Tancapkan steker daya lemari es langsung ke
stopkontak dinding dan lihat, jika terdapat arus listrik,
maka kerusakan ada pada stabilizer, bawa ke Pusat
Perbaikan Stabilizer.

2. Lemari es hidup
sesaat, namun
tidak beroperasi.

Voltase rendah.

Pasang kabel langsung ke suplai daya utama, atau
gunakan Voltage Stabilizer.

3. Isi lemari es tidak
dingin dan sulit
membentuk es
dan es krim.

Waktunya mencairkan
bunga es.
Sirkulasi udara dingin
terhambat.
Pilihan kontrol term
ostat tidak tepat.
Menyimpan makanan
panas.

Cairkan bunga es.
Berikan jarak antar makanan. Jika bagian luar lemari tertutup
dengan kain atau plastik, bukalah.
Jika lemari es diperlukan untuk menghasilkan suhu rendah,
putar kenop termostat ke posisi lebih dingin (No. 7).
Hindari penyimpanan makanan panas di dalam lemari es, dinginkan
makanan pada suhu ruangan sebelum dimasukkan ke dalam lemari
es.

4. Terbentuk tetesan
air di permukaan
luar lemari es.

Kelembapan tinggi
selama musim
muson.

Selama muson, saat kelembapan di atmosfer mencapai sekitar
90%, tetesan air dapat terbentuk di bagian luar lemari, terutama
di bagian atas. Kelembapan tersebut harus dilap secara rutin.
Hubungi petugas servis kami untuk memeriksa perapat pintu
dan kemampuannya untuk menutup rapat.

5. Pembentukan tetesan
air di bagian bawah
baki Pendingin.

Iklim panas
dan lembap.

Di cuaca yang panas dan lembap, udara lembap akan masuk setiap
kali pintu lemari es dibuka. Hal ini menyebabkan terbentuknya bunga
es di Evaporator dan kondensasi pada bagian bawah baki Pendingin.
Jangan terlalu sering membuka pintu lemari es.

6. Bau dan aroma.

Penutupan dan
pembungkusan
makanan yang
kurang rapat.

Bungkus dan tutupi bahan makanan dengan baik. Pasang
penutup botol dan wadah penyimpan cairan lainnya. Jika bau
tetap terasa, cairkan bunga es dalam lemari, keluarkan semua
bahan makanan, bersihkan lemari secara menyeluruh dan lap
hingga kering sebelum dihidupkan kembali.

7. Suara bising

Suara menderu/diam Setiap saat lemari es memulai dan berhenti, terdengar suara
normal
termostat menderu/diam & Kompresor memulai/berhenti.
Ini adalah fenomena yang normal.

8. Suara bising dari
Freezer.

Suara mendesis
dari Freezer.

1. Lemari es tidak
berfungsi.

Ini adalah suara bising dari gas yang mengembang.
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