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PRIPOJENIE(Možnosť)

Obrázok 1. Inštalácia chladničky zo steny

POZNÁMKA
Pre zabezpečenie vyššej prevádzkovej efektivity chladničky,
zabezpečte minimálnu vzdialenosť 5 cm chladničky od steny

11

PREVÁDZKA

POZNÁMKA
Záruka sa nevzťahuje na mechanické
poškodenia (praskliny, úlomky, preliačiny,
stopy po otváraní krytov atď.), ktoré boli
spôsobené nesprávnym uložením
chladničky, nesprávnou prepravou,
prevádzkou a porušením pravidiel údržby,
použitím príliš veľkej sily.

VYTIAHNUTIE A INŠTALÁCIA ZÁSUVIEK
V MRAZIACOM PRIESTORE

UPOZORNENIE!

Ak skladujete veľké množstvo potravín v
mraziacom priestore, môžete zo spotrebiča
vytiahnuť strednú zásuvku a uskladniť ich
priamo na potraviny, ktoré sú umiestnené
na spodnej zásuvke.
Ak chcete z mraziaceho priestoru vytiahnuť
ktorúkoľvek zásuvku, postupujte nasledovným
spôsobom:

Na vytiahnutie zásuviek a políc nepoužívajte
príliš veľkú silu, mohlo by to viesť k
poškodeniu chladničky.

1. Úplne zásuvku odtiahnite.
2. 2. Nadvihnite ju za prednú časť a
potiahnite ju.

Ak chcete ktorúkoľvek zásuvku nainštalovať
späť do mraziaceho priestoru, postupujte v
opačnom poradí.
1. Umiestnite zásuvku na vodiace plochy
v 45 °uhle.
2. Položte prednú časť zásuvky paralelne
s vodiacimi plochami.
3. Zásuvku zatlačte dovnútra.
Mali by ste pritom vykonať opatrenia, ktorými
zabránite nakláňaniu.
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Express Freeze

•

PREVÁDZKOVÉ PRVKY
CHLADNIČKY

POČAS PREMIESTŇOVANIA:
• Vyberte z chladničky všetky potraviny a
ostatné predmety. Pevne zaistite vnútorné
odnímateľné časti
(police, zásuvky, koše dverí).

Môžete počuť zvuk praskania, ktorý je
spôsobený tepelnou deformáciou súčastí
chladničky. Typické zvuky pri aktivácii
termostatického ovládača a kompresora sú
bežné zvuky, ktoré sa vyskytujú počas
prevádzky elektrického zariadenia v spotrebiči.
Chladiaca zmes, ktorá cirkuluje v chladiacom
systéme môže mierne zurčať, aj v prípade,
keď je kompresor nečinný. Nemusíte mať
obavy, je to úplne bežné. Nasledujúce zvuky
sa môžu objaviť počas prevádzky chladničky:

• Aby ste sa vyhli poškodeniu podlahy a
nastaviteľných nôh chladničky, pred presunom
ich otočte v protismere hodinových ručičiek.
• Chladničku by ste mali v dodávke pevne
zaistiť, aby ste zabránili nárazom a pádu vo
vnútri dodávky počas prepravy.

- klikanie spôsobené uvedením
senzoru/spínača teploty do chodu;
- šum chladiacej zmesi, ktorá cirkuluje v
potrubí chladiaceho systému;
- mierny zvuk praskania, ktorý vzniká pri
tepelnej deformácii materiálov; Tieto zvuky
nesúvisia so žiadnym poškodení a majú
funkčný charakter.

• Chladničku by ste mali prepravovať vo zvislej
polohe v uzavretom vozidle. Počas prepravy
by originálny obal nemal byť poškodený.
• Počas nakladania a vykladania by ste mali
chladničku chrániť pred nárazmi.
PRED ZAPNUTÍM:
• Ak chladničku prepravujete v chladnom
ročnom období, vybaľte ju v teplej miestnosti
a nezapínajte ju skôr ako o 12 hodín.

•

UPOZORNENIE!

•

Počas prevádzky chladničku neposúvajte ani
nenahýnajte. Kompresor môže vydávať zvuky.
Tento prvok neovplyvňuje
prevádzkyschopnosť kompresoru.
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INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Používanie aplikácie Smart
ThinQ

• Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli
poskytovateľovi internetových služieb.
• Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj
prostredie bezdrôtových sietí v okolí.

Inštalácia aplikácie Smart ThinQ

• Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča
menená aj bez oznámenia používateľovi.

V obchode Google Play & Apple App v smartfóne si
vyhľadajte aplikáciu LG Smart ThinQ. Aplikáciu si
prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.

• Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov
líšiť.

Funkcia Wi-fi
• Pre spotrebiče s logom

Informačné oznámenie o softvéri s
alebo

otvoreným zdrojovým kódom

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu,
použitím príslušných funkcií.

Zdrojový kód pod GPL, LGPL, MPL a inými
licenciami s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je
súčasťou tohoto produktu, získate na stránke http://
opensource.lge.com.

Aktualizácia firmvéru.

Okrem zdrojového kódu sa dajú stiahnuť aj
všetky licenčné podmienky, záručné podmienky a
informácie o autorských právach.

Dodržiavajte aktualizáciu zariadenia.

Smart Diagnosis™

LG Electronics Vám na žiadosť zaslanú na
opensource@lge.com poskytne otvorený zdrojový
kód aj na kompaktnom disku CD za poplatok, ktorý
pokryje náklady na takúto zásielku (napr. cena za
nosič, dopravu a spracovanie požiadavky). Táto
ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia tohto
produktu.

Ak použijete funkciu inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis, získate užitočné informácie, ako je
napríklad správne používanie spotrebiča na základe
jeho najčastejšieho využívania.

Nastavenia
Umožňuje Vám nastaviť rozličné možnosti priamo
na chladničke a v aplikácii.

Funkcia Smart Diagnosis™ pomocou
smartfónu

POZNÁMKA
• Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či
na ovládacom paneli svieti ikonka Wi-Fi .

• Pre spotrebiče s logom

• LG Smart ThinQ nenesie zodpovednosť za
akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo
za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby
spôsobené pripojením k sieti.

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak
potrebujete presnú diagnostiku informačného centra
spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo
zlyhania spotrebiča.

• Prístroj podporuje len 2,4 GHz Wi-Fi siete.

Funkciu Smart Diagnosis™ nie je možné zapnúť
pokým spotrebič nie je zapojený do napájania.
Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to vykonať
podľa pokynov uvedených v časti s riešeniami
problémov bez použitia funkcie Smart Diagnosis™.

• Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti
WiFi, môžno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete
zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač
dosahu WiFi signálu.
• Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať
alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému
okoliu v domácnosti.
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INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Používanie funkcie Smart
Diagnosis™
Inteligentná diagnostika Smart
Diagnosis™ prostredníctvom
zákazníckeho informačného centra
Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak
potrebujete presnú diagnostiku informačného centra
spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo
zlyhania spotrebiča. Túto funkciu použite len vtedy,
keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas
normálnej prevádzky.

1

4

Po ukončení dátového prenosu vám zástupca
servisu objasní výsledky inteligentnej
diagnostiky Smart Diagnosis™.

1

Otvorte dvere chladničky.

2

Keď vám to nariadi stredisko telefónnej
podpory, podržte mikrofón telefónu pred
reproduktorom, ktorý sa nachádza na pravom
pánte dverí chladničky.

Na zapnutie funkcie uzamknutia stlačte tlačidlo
Lock.
• Ak už je funkcia uzamknutia aktivovaná,
stlačením tlačidla Lock ju deaktivujte a potom
ju stlačením tlačidla Lock znovu aktivujte.
• Upozorňujeme, že funkcia inteligentnej
diagnostiky sa spustí až po piatich minútach
od aktivovania funkcie uzamknutia.

2

Stlačte a aspoň na tri sekundy podržte tlačidlo
Freezer, zatiaľ čo svoj telefón neustále držíte
pri reproduktore.

3

Otvorte dvierka chladničky a podržte telefón pri
otvore reproduktora v pravom hornom rohu.
• Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor
reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.

3 Držte telefón pri reproduktore a súčasne stlačte
a podržte tlačidlo na nastavenie teploty
mrazničky na tri sekundy.

4

Po troch pípnutiach tlačidlo na nastavenie
teploty mrazničky uvoľnite.

5

Držte telefón na mieste, kým sa prenos zvuku
neskončí. Trvá približne 15 sekúnd a na displeji
sa bude odpočítavať čas. Po skončení
odpočítavania a zastavení zvukov pokračujte v
rozhovore so špecialistom, ktorý vám potom
bude môcť pomôcť pri použití informácií
odoslaných na analýzu.

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

POZNÁMKA
• Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor
reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.
• Po približne 3 sekundách zaznie signál spustenia
prenosu funkcie inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™.
• Počas dátového prenosu nevzďaľujte telefón od
otvoru reproduktora.
• Pridŕžajte telefón pri otvore reproduktora v pravom
hornom rohu a počkajte kým sa prenos dát
nedokončí.
• Signál dátového prenosu môže byť nepríjemný.
Aby sa však zabezpečila presnosť funkcie
inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™,
telefón až do ukončenia zvukovej signalizácie od
otvoru reproduktora nevzďaľujte.
• Po dokončení dátového prenosu sa zobrazí
hlásenie o jeho skončení a ovládací panel sa
automaticky vypne. Po pár sekundách sa znova
zapne. Potom vám zákaznícke informačné
centrum vysvetlí výsledky diagnostiky.
• Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™ závisí od kvality telefonického
spojenia.
• Ak použijete pevnú linku domáceho telefónu,
kvalita komunikácie bude vyššia, vďaka čomu
budete môcť preniesť lepší signál.
• Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať v
dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli nízkej
kvalite hovoru, nezískate najlepšiu úroveň služieb
inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

