אבחון חכם )בדגמים מסוימים בלבד(
פונקציית האבחון החכם היא...
היעזר בפונקציה זו כדי לפנות למוקד השירות ולקבל אבחון מדויק במקרה של תקלה או . øø÷îä íò äéòá
אל תשתמש בה בזמנים רגילים ,אלא רק כדי ליצור קשר עם מומחה.

אופן השימוש בפונקציה
סגור את כל הדלתות של המקרר ולחץ לחיצה
ארוכה על לחצן נעילת התצוגה כדי להעביר
את התצוגה למצב נעילה.
אם הצג כבר נעול ,גע נגיעה ארוכה בלחצן
הנעילה כדי לאפס את הנעילה ולאחר מכן
גע נגיעה ארוכה נוספת בלחצן הנעילה כדי
להעביר אותו למצב נעול .

זהירות
צליל השידור עלול להיות צורם.
לקבלת אבחון מדויק ,המשך להחזיק את הטלפון עד
שצליל העברת הנתונים ייפסק.
לאחר שידור הנתונים ,הקשב להסבר של
היועץ לגבי תוצאת האבחון החכם.
בסיום שידור הנתונים תוצג הודעה על גמר
העברת הנתונים והמקרר יכבה ויופעל באופן
אוטומטי כעבור מספר שניות.
הקשב להסבר של היועץ לגבי תוצאת האבחון
החכם ופעל לפי הנחיותיו.

זהירות
לאחר  ٥דקות במצב נעול ,הפונקציה ›אבחון חכם‹ לא
תופעל ,לכן היזהר.

לחץ על הלחצן לקביעת הטמפרטורה
במקרר למשך שלוש שניות או יותר.
)כל הצגים יכבו ואחר מספר רגעים יוצג  3בחלק
של תצוגת הטמפרטורה של תא הקירור(.

הערה
•
•
•
•

פתח את כל דלתות תא הקירור ותא ההקפאה
והנח את הטלפון ליד נקב הרמקול בפינה
הימנית העליונה.
ודא שהמיקרופון של שפופרת הטלפון מופנה אל
נקב הרמקול.

•

•

•
•
המשך להחזיק את הטלפון סמוך לנקב הרמקול
עד גמר העברת הנתונים.
במהלך שידור הנתונים לצורך אבחון חכם ,המתן
כאשר הטלפון סמוך לנקב הרמקול בפינה הימנית
העליונה.
משך הזמן הנותר עד גמר שידור הנתונים יוצג בצג.

•
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הצב את הטלפון כך שהמיקרופון שלו יתיישר ביחס
לחור הרמקול.
צליל ™ Smart Diagnosisיושמע לאחר כשלוש
שניות.
אין להסיר את הטלפון מחור הרמקול תוך כדי העברת
הנתונים.
הצמד את הטלפון לחור הרמקול הימני העליון ,והמתן
עד לסיום העברת הנתונים.
צליל העברת הנתונים במהלך שידור נתוני Smart
™ Diagnosisעשוי להיות צורם לאוזן ,אך אין להסיר
את הטלפון מחור הרמקול עד להפסקת צליל העברת
הנתונים ,כדי לשמור על אבחון מדויק.
בסיום העברת הנתונים ,תופיע הודעה על השלמת
ההעברה ,ולוח הבקרה יכבה באופן אוטומטי וישוב
לפעול לאחר כמה שניות .לאחר מכן ,מוקד המידע
ללקוחות יסביר את תוצאת האבחון.
הפונקציה ™ Smart Diagnosisתלויה באיכות
השיחה המקומית.
השימוש בטלפון ביתי קווי ישפר את ביצועי התקשורת
ויאפשר לך לשדר אות טוב יותר.
אם העברת הנתונים של ™ Smart Diagnosisלקויה
עקב איכות שיחה לקויה ,ייתכן שלא תקבל שירות
מיטבי של ™.Smart Diagnosis

פונקציות סמארט )בדגמים מסוימים בלבד(
שימוש באפליקציה Smart ThinQ
התקנת Smart ThinQ
חפש את האפליקציה  Smart ThinQמבית  LGבGoogle-
 Play Storeאו ב Apple App Store-בטלפון חכם .פעל לפי
ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

פונקציית Wi-Fi
או
• עבור מכשירים עם הסמל
תקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות
החכמות הנוחות.

עדכון קושחה
שמור על ביצועי מכשיר עדכניים.

™Smart Diagnosis
אם אתה משתמש בפונקציה  ,Smart Diagnosisתקבל
מידע מועיל ,כגון הדרך הנכונה להשתמש במכשיר בהתאם
לדפוס השימוש.

הגדרות

פרטי הודעה על תוכנת מקור פתוח
כדי לקבל את קור המקור תחת MPL LGPL GPL
ורישיונות אחרים של מקור פתוח ,המוכל במוצר זה ,עבור אל
.http://opensource.lge.com
בנוסף לקוד המקור ,כל תנאי הרישיון ,כתבי מיאון האחריות
והודעות זכויות היוצרים הנזכרים זמינים להורדה.
כמו כן LG Electronics ,תספק לך קוד מקור פתוח על-גבי
תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון
בדואר
לבקשה ,
עלות המדיה ,המשלוח והטיפול) בתגובה ,
אלקטרוני אל הכתובת  .opensource@lge.comהצעה זו
תישאר בתוקף למשך שלוש ( )3שנים מהתאריך שבו רכשת
את המוצר.

™ Smart Diagnosisעם טלפון חכם
או
• עבור מכשירים עם הסמל
השתמש בפונקציה זו אם נחוץ לך אבחון מדויק על-ידי מוקד
מידע ללקוחות של  LG Electronicsבמקרה של תקלה או
כשל במכשיר.
לא ניתן להפעיל את ™ Smart Diagnosisכאשר המכשיר
לא מחובר לאספקת מתח .אם אינך מצליח להפעיל את
המכשיר ,יש לבצע תהליך לפתרון בעיות מבלי להשתמש
ב.Smart Diagnosis™-

מאפשר לך להגדיר מגוון אפשרויות במקרר ובאפליקציה.

הערה
•
•

•
•

•
•
•
•
•

כדי לוודא את חיבור ה ,Wi-Fi-ודא שהסמל Wi-Fi
דולק בלוח הבקרה.
 LG Smart ThinQלא נושא באחריות על שום בעיות
בחיבור לרשת או כל תקלה ,כשל או שגיאה שהם עקב
החיבור לרשת.
ההתקן תומך רק ברשתות  Wi-Fiשל .GHz 2.4
אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה,Wi-Fi-
ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב .כדי לשפר את עוצמת
אות ה ,Wi-Fi-רכוש רפיטר ( Wi-Fiמאריך טווח).
ייתכן שהחיבור ל Wi-Fi-לא ייווצר או שהוא יופסק עקב
סביבת הרשת הביתית.
ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי ,בהתאם לספק
שירותי האינטרנט.
הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של
שירות הרשת האלחוטי.
האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר ,ללא
הודעה על כך למשתמשים.
הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.
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מומלץ להתקין כבל הארקה כדי למנוע הלם חשמלי במקרה של זליגת חשמל.

26

25

יש לפקח על ילדים ,כדי לוודא שלא ייכנסו למכשיר

24

23

אל תשתמש בפריטים הבאים :תמיסה הפועלת על
פני השטח ,שעווה לרכב ,דלקים מכל הסוגים ,בנזין,
חומצות ,שעווה.
השתמש רק בסבון כלים ובמי סבון לניקוי.
השימוש בחומרי ניקוי חריפים יגרום נזק ושינויי צבע
בגימור החיצוני.

22

21

בר ביתי
כיצד להשתמש בבר הביתי

לחץ על הלחצן בצד שמאל למעלה של הבר הביתי עד שיישמע
”קליק“.
ניתן להשתמש במגוון שטחי אחסון בתוך הבר הביתי כדי לאחסן
מזון באופן שיטתי.

לחץ עד שיישמע
”קליק“

אל תשתמש בלחצן כדי לסגור את הבר הביתי.
אחסן מזון שתדירות הוצאתו וצריכתו גבוהה.
אין צורך לפתוח את הדלת ,וזה חוסך בחשמל.
נורית ה LED-נדלקת כדי להקל על הוצאת התוכן כשהבר הביתי
פתוח.
עקב סיבות בטיחות ,אין להיתלות על הבר הביתי.
כיצד לפרק את הסל של הבר הביתי

1
2

כעת ,החזק את שני קצוות הסל ,הרם בכוח כדי

אם תרים מעט את הסל ותוציא אותו ,תראה שהוא
מחובר לחריצים בצד השמאלי והימני של המגירה.

להפריד צד אחד ולאחר מכן הפרד את הצד השני.

כיצד להרכיב את הסל של הבר הביתי

2
1

מקם את הסל על המכוון ודחף פנימה כדי שיתחבר
לחריץ הרחב.

זהירות

כעת ,החזק את שני הקצוות של הסל,
הכנס צד אחד בכוח והרכב את הצד השני.

פעל בהתאם לקווים המנחים .אחרת ,עלול להיגרם נזק.

כיצד לפרק את מכסה הבר הביתי
הרם את המכסה של הבר הביתי ומשוך כדי להפריד ולהוציא אותו החוצה.

זהירות
לפני הפירוק ,הוצא את כל המזונות כדי לרוקן את המקרר.

20

קירור הדלת

REF. TEMP
. CONTROL

MIN

MAX

19

3

5

3

7
7

 .כאשר כפתור  Freezerבמצב
העברת כפתור ) Freezerתא הקפאה( למצב  7תגרום ל
) NORMALרגיל( ,די בכך כדי להגיע להקפאה נאותה ,לכן מומלץ להשאיר את הכפתור במצב זה.
קביעת טמפרטורה נמוכה יותר בתא ההקפאה תגרום להתחממות בתא הקירור.

18

.2

AUTO

AUTO

POWER

17

OFF

POWER

OFF

AUTO

AUTO

) EXPRESS FREEZEהקפאה מהירה(
התכונה ) Express Freezeהקפאה מהירה(
פועלת בעת ההפעלה הראשונה של המקרר.
המדחס והמאוורר יפעלו בקיבולת קירור מלאה כדי
להוריד במהירות את הטמפרטורה בתוך המקרר.
פונקציה זו מכבה את עצמה אוטומטית.

אם אתה מכניס מזון חם למקרר ,באפשרותך להפעיל את התכונה ) Express Freezeהקפאה מהירה( באמצעות
הלחצן שבלוח הבקרה .התכונה ) Express Freezeהקפאה מהירה( תכבה כאשר הטמפרטורה תגיע לרמה
המתאימה ,או שניתן לכבות תכונה זו באופן ידני על-ידי הקשה על הלחצן ) Express Freezeהקפאה מהירה(.

נעילה )אופציונלי(
נעילה

לחץ על לחצן הנעילה למשך שלוש שניות ,
כדי להפעיל את הנעילה  .כאשר הנעילה
מופעלת ,נורית החיווי לנעילה תופעל והלחצן
השני לא יפעל .לביטול הנעילה  ,גע בלחצן
הנעילה שוב למשך שלוש שניות .

Wi-Fi

פעולה זו מגדירה את המקרר להתחבר לרשת ה Wi-Fi-הביתית שלכם.

˘·˙
Æ˙·˘‰†ÍÏ‰Ó·†¯¯˜Ó·†˘ÂÓÈ˘Ï†˙„ÚÂÈÓ‰†‰Èˆ˜ÂÙ†‡Â‰†˙·˘†·ˆÓ
• †‰¯Â‰†¨ÛÒÂ·Â 8 †‰‚Âˆ˙·†‰ÏÈÁ˙†ÚÈÙÂÈ†ÔÎÓ†¯Á‡Ï Æ˙ÂÈ˘ 3 †Í˘ÓÏ†˙·˘‰†ÔˆÁÏ†ÏÚ†ıÁÏ†¨˙·˘‰†·ˆÓ†˙‡†ÏÈÚÙ‰Ï†È„Î
ÆÂ·ÎÈÈ†‰‡¯˙‰‰Â
• Æ˙ÂÚ˘ 96 †¯Á‡Ï†ÈËÓÂËÂ‡†ÔÙÂ‡·†‰·ÎÈÈ†˙·˘†·ˆÓ
• Æ˙ÂÈ˘ 3 †Í˘ÓÏ†˙·˘‰†ÔˆÁÏ†ÏÚ†ıÁÏ†¨È„È†ÔÙÂ‡·†˙·˘†·ˆÓ†˙‡†˙Â·ÎÏ†È„Î
• ÆÏÓ˘Á†˙˜ÒÙ‰†¯Á‡Ï†ÏÓ˘Á‰†˙¯ÊÁ†¯Á‡Ï†Ì‚†¯Ó˘†˙·˘†·ˆÓ
• Æ‰Èˆ˜ÂÙ‰†˙ÏÚÙ‰†˙Ú·†ÈËÓÂËÂ‡†ÔÙÂ‡·†Â·ÎÈÈ†‰‡¯˙‰†ÈÏÈÏˆÂ†‰¯.2 Â‰
• ( ÏÚÂÙ†˙·˘†·ˆÓ˘Î†‰¯ÂË¯ÙÓË‰†˙‡†˙Â˘Ï†˙Â¯˘Ù‡†ÔÈ‡ ) Æ( ¯¯˜Ó ) 3C° Ï†‰Ú·˜†‰¯ÂË¯ÙÓË‰
• ‚ÆÌÈÈ˙Ò˙†ÏÓ˘Á‰†˙˜ÒÙ‰†¯˘‡Î†ÏÚÙ˙†ÔÈÈ„Ú†‡È‰†¨˙ÏÚÂÙ†˙·˘‰†˙ÈÈˆ˜ÂÙ†¯˘‡Î†ÏÓ˘Á†˙˜ÒÙ‰†˘È†Ì‡†Ì
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)דגמים עם בקר חיצוני(

a

b

הקש על הלחצן ) Fridgeמקרר( כדי לשלוט בטמפרטורה במקרר.
בכל פעם שתלחץ על הלחצן ,נורית החיווי תידלק.
לחץ על הלחצן ) Hygiene Freshהיגיינה וטריות( להפעלת המנוע של פונקציה זו )אופציונלי(.
המספר שמופיע באזור של נורית החיווי מציין את הטמפרטורה בתא המקרר.
באפשרותך לבחור את נקודת ההגדרה הרצויה בשבעה שלבים ,מ '0˚C'-עד '.'6˚C
כל הקשה על הלחצן  ⓐתוריד את הטמפרטורה ב.1˚C-
הקשה על הלחצן  ⓑתפעיל את מנוע ) Hygiene Freshהיגיינה וטריות( ותשבית את מצב ההפעלה )אופציונלי(.

15

)דלת בדלת(

אבחון חכם

מדף דלת תא ההקפאה
)אופציונלי( ) (
מדף דלת תא ההקפאה

אזור הטריות

קירור הדלת

בר ביתי

מגירת הפירות והירקות

14

אבחון חכם

מדף דלת תא ההקפאה
)אופציונלי( ) (
מדף דלת תא ההקפאה

קירור הדלת
אזור הטריות

קירור הדלת

מגירת הפירות והירקות

13

כדי להבטיח פעולת קירור יעילה ,על האוויר לנוע
בחופשיות סביב המקרר.
אם המקרר מוצב בתוך גומחה בקיר ,יש להשאיר לכל
הפחות  25ס«מ מרווח מעליו ולפחות  5ס«מ רווח
בינו לבין הקיר.
יש להגביה את המקרר לפחות  2.5ס«מ מהרצפה,
בייחוד אם הוא מוצב על שטיח.

12

אין לאחסן במקרר חומרים נפיצים ,כמו מכלי
תרסיס עם חומר דליק.
אין לאחסן בקבוק מים מלא מדי או כלי עם
תוספת מזון ,וכו' ,בסל הדלת.
זה יגרום לך להפעיל כוח מוגזם כדי להוציא
את בקבוק המים או את הכלי עם תוספת המזון
מהסל ,וזה עלול לגרום נזק לסל או לגרום לפציעה
של ידך ,אם היא תפגע במבנה שמסביב.

11

אין להכניס את הידיים לתוך המקרר.

10

9

אם המקרר היה שקוע במים ,אין להשתמש בו
עד שייבדק על ידי חשמלאי מוסמך.

8

7

6

5

2

4

1

15

) Express Freezeהקפאה מהירה(
נעילה
Wi-Fi
˘·˙

קירור הדלת

בר ביתי
21
22
23
23
24
25
26

פונקציות סמארט

27

אבחון חכם

28

3

לקוחות נכבדים!
אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת ברימאג דיגיטל אייג'.
במקררים החדישים והיוקרתיים המיובאים על-ידי חברת ברימאג
דיגיטל אייג' ,מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות
ביצועים מעולים ,בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.
חברת ברימאג דיגיטל אייג' ,רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת
ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם.
נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת המקרר ואנו משוכנעים כי
תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיו ואמינותו.
חוברת זו ,מספקת מידע מדויק באשר להתקנת המקרר.
באיחולי הנאה והצלחה
חברת ברימאג דיגיטל אייג'
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לקוחות נכבדים,
GR-M6781S
GR-M6781W

קרא בעיון את הוראות מדריך המשתמש
והוראות הבטיחות,טרם הפעלת המקרר.שמור
על מדריך המשתמש לצורך שימוש עתידי.

יש לתאם ביקור טכנאי לביצוע
בדיקה ,כיוון ,איזון והדרכה למקרר.
את התיאום יש לבצע ככל שניתן
בסמוך למועד הפעלת המקרר
בטלפון1-700-700-909 :

www.lg.com
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