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TURVALLISUUSOHJEET

FI

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen
vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia
vaaroja tai vaurioita.
Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”,
kuten kuvattu alla.
Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka
voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys
huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.
VAROITUS
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
VARO
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun,
loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi
yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Lapsia kotitaloudessa

Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden
fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta
heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse
leikkimään laitteella.
• Jos laitteessa on lukko (vain joissakin maissa), pidä avain lasten
ulottumattomissa.
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Eurooppalaisille käyttäjille:

Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen
käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai
kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää jäähdytyslaitteita.

Asentaminen

•Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka
pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
•Varmista, että pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu ja että
pistokkeen maadoitus on kunnossa. Lisätietoa maadoittamisesta
saat LG Electronics -huollosta.
•Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava
johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen
pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja
säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
•Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on
löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics
-huoltoon.
•Älä kytke laitetta suoraan verkkopistorasiaan kytkettävään
jakopistorasiaan (ei jatkojohtoa).
•Älä muuta virtajohtoa tai käytä jatkojohtoa.
•Älä kytke laitetta jatkojohdon tai jakajan avulla. Laite on kytkettävä
erikseen sulakkeella suojattuun virtalinjaan.
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•Älä
• käytä monipistokkeista jatkojohtoa, jota ei ole kunnolla
maadoitettu. Kun käytät oikein maadoitettua jatkojohtoa, käytä
tuotetta, jonka virrankesto on laitteeseen merkittyä käyttövirtaa
vastaava tai korkeampi. Jos et tee näin, on seurauksena
jakopistorasian kuumenemisesta johtuva sähköiskun tai tulipalon
vaara. Virrankatkaisin voi katkaista virran laitteesta.
•Asenna
•
laite paikkaan, josta sen voi helposti irrottaa pistorasiasta
tarvittaessa.
•Varo
•
liittämästä virtapistoketta niin, että johto on ylöspäin tai
asettamasta laitetta nojaamaan pistokkeeseen.
•Asenna
•
laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
•Älä
• asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna
tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa
se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai
pakkasasteille.
•Älä
• sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai altista sitä muiden
laitteiden kuten liesien tai lämmittimien aiheuttamalle lämmölle.
•Älä
• avaa laitteen takaseinää asennuksen aikana.
•Varo
•
pudottamasta ovea asentamisen tai irrottamisen aikana.
•Varo
•
taittamasta, repimästä tai muuten rikkomasta kaapelia
laitteen oven asentamisen tai irrottamisen aikana.
•Älä
• kytke adaptereita tai muita lisälaitteita laitteen pistokkeeseen.

Käyttö

•Älä
• käytä laitetta mihinkään muuhun kuin elintarvikkeiden
säilytykseen kotitalouskäytössä (ei esim. lääkkeiden tai
tutkimusmateriaalien säilytykseen tai kuljetukseen).
•Jos
•
laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG
Electronics -huoltoon.
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•Irrota virtapistoke pistorasiasta salamoinnin tai kovan ukonilman
aikana tai mikäli laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin.
•Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
•Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä
sen päälle.
•Jos sähköosiin pääsee vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja ota
yhteys LG Electronics -huoltoon.
•Älä työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä viileän ilman
poistoaukkoon, kanteen tai laitteen takana olevaan lämpöä
vapauttavaan ritilään.
•Älä käytä liiallista voimaa tai iskuja laitteen takakannen
avaamiseen.
•Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
•Ole varovainen laitteen oven avaamisessa tai sulkemisessa, jos
lapsia on lähellä. Ovi saattaa ponnahtaa lasta vasten ja aiheuttaa
henkilövahingon. Älä anna kenenkään roikkua ovissa, sillä se
saattaa kaataa laitteen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
•Vältä vaara lasten jäämisestä loukkuun laitteen sisälle. Laitteen
sisälle loukkuun jäänyt lapsi saattaa tukehtua.
•Älä aseta laitteen päälle raskaita tai helposti särkyviä tavaroita,
nesteitä, räjähdysherkkiä aineita, herkästi syttyviä aineita (kuten
kynttilöitä, lamppuja jne.) tai lämmityslaitteita (kuten liesiä,
lämmittimiä jne.).
•Jos kaasua pääsee vuotamaan (isobutaania, propaania,
maakaasua jne.), älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen,
tuuleta tila välittömästi. Tämä laite käyttää jäähdytyskaasua
(isobutaani,R600a). Vaikka laitteessa onkin vain pieni määrä
kaasua, se on silti syttyvää kaasua. Kaasuvuodon aiheuttamat
kipinät laitteen kuljetuksen, asennuksen tai käytön aikana saattavat
aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai henkilövahingon.
•Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita
(eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä
suihke, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
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•Jos laitteesta kuulua epänormaaleja ääniä, siitä tulee hajua tai
savua, irrota virtapistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä
LG Electronics -huoltoon.
•Täytä juomavettä vain jääpalakoneen tai vesiannostelijan
vesisäiliöön.

Kunnossapito

•Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai
mahdollisen sisävalon vaihtamista.
•Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut
kaiken kosteuden ja pölyn.
•Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä.
Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
• Älä ruiskuta vettä tai herkästi syttyviä aineita (hammastahnaa,
alkoholia, tinneriä, bentseeniä, herkästi syttyviä nesteitä,
hankausaineita jne.) laitteen sisä- tai ulkopinnoille puhdistusta varten.
•Älä käytä laitteen puhdistukseen karkeapintaisia tai
metallimateriaalista valmistettuja harjoja, liinoja tai sieniä.
•Vain LG Electronic -huoltoliikkeen valtuuttama korjaaja saa
purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Jos laite pitää siirtää ja
asentaa uuteen paikkaan, ota yhteys LG Electronics -huoltoon.
•Älä käytä hiustenkuivaajaa laitteen sisäosien kuivaamiseen tai
aseta kynttilää laitteen sisälle poistamaan hajuja.
•Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatustoiminnon
nopeuttamiseen.

Hävittäminen

•Kun laitetta poistetaan käytöstä, irrota ovitiiviste, mutta jätä hyllyt
ja korit paikoilleen. Pidä lapset poissa laitteen luota.
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•Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois
lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa
tukehtumisen.

Tekninen turvallisuus

•Pidä laitteen kotelossa tai sisällä olevassa rakenteessa olevat
ilmanvaihtoaukot esteettöminä.
•Älä käytä laitteen sisällä olevissa, elintarvikkeiden säilytykseen
tarkoitetuissa tiloissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
•Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu
edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Ota yhteys
huoltoedustajaan tai vastaavaan henkilöön ennen niiden
hävittämistä.
• Tämä laite sisältää jäähdytysaineena pienen määrän isobutaania
(R600a), mutta se on myös syttyvää. Laitetta kuljetettaessa ja
asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään kylmäaineen
kiertopiirin osa vaurioidu.
•Putkista vuotava kylmäaine voi syttyä tuleen tai aiheuttaa
räjähdyksen.
•Mikäli vuotoa havaitaan, on vältettävä avotulta tai mahdollisia
syttymislähteitä sekä tuuletettava useiden minuuttien ajan
huonetta, jossa laite on. Tulenaran kaasuilmaseoksen
muodostumisen estämiseksi kylmäaineen kiertopiirin vuodon
mahdollisesti sattuessa, laitteen sijaintihuoneen koon pitäisi
vastata käytetyn kylmäaineen määrää. Huoneessa tulee olla 1 m²
jokaista laitteen sisällä olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta
kohti.
•Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyyppikilvessä
laitteen sisällä.
•Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on merkkejä viasta. Jos on
epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.
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•Laite
•
on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja sitä vastaavaan
käyttöön. Sitä ei ole suunniteltu kaupalliseen tai catering-käyttöön
eikä mihinkään liikkuvaan laitteeseen kuten veneeseen tai
matkailuvaunuun.
•Älä
• säilytä räjähtäviä aineita, kuten syttyvää ponneainetta
sisältäviä aerosolipakkauksia tässä laitteessa.
VARO
Lievien henkilövahinkojen, toimintahäiriöiden ja tuote- tai
omaisuusvahinkojen vaaran vähentämiseksi tulee noudattaa
yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Asentaminen

•Älä
• kallista, vedä tai työnnä laitetta, kun kuljetat sitä.
•
•Varmista
ettei ruuminosa, kuten käsi tai jalka, jää jumiin laitetta
siirrettäessä.

Käyttö

•Älä koske pakastettuun ruokaan tai pakastimen metalliosiin
kostein tai märin käsin. Tämä saattaa aiheuttaa paleltuman.
• Älä aseta lasisia astioita, pulloja tai tölkkejä (varsinkaan
hiilihappopitoisia juomia sisältäviä) pakastinlokeroon, hyllyille tai
jäälokeroon, joiden lämpötila on alle jäätymispisteen.
•Laitteen oven etuosassa oleva karkaistu lasi tai hyllyt voivat
rikkoutua iskun voimasta. Jos lasi rikkoutuu, älä kosketa sitä
käsin, sillä se saattaa aiheuttaa vamman.
•Älä roiku laitteen ovissa, sisätilassa tai hyllyissä tai kiipeä niiden
päälle.
•Älä säilytä liian painavia tuotteita kuten runsasta määrää
vesipulloja ovihyllyissä. Ovihylly voi rikkoutua tai voit kolauttaa
kätesi ympäröivään rakenteeseen ja satuttaa itsesi.
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•Pidä
•
elintarvikkeet järjestyksessä laitteen sisällä.
•Estä
•
lemmikeitä pureskelemasta virtajohtoa tai vesiletkua.
•Älä
• avaa tai sulje laitteen ovea liiallisella voimalla.
•Jos
•
laitteen oven sarana on vaurioitunut tai toimii huonosti, lopeta
sen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
•Älä
• vahingoita jäähdytysputkistoa.
•Älä
• laita mitään muuta sähkölaitetta (kuten lämmitintä tai
matkapuhelinta) laitteen sisälle käytön aikana.
•Älä
• puhdista lasihyllyjä tai kansia lämpimällä vedellä niiden ollessa
kylmiä. Ne voivat rikkoutua äkillisten lämpötilan vaihteluiden
voimasta.
•Älä
• koskaan syö pakastettuja ruokia heti, kun olet ottanut ne pois
pakastimesta.
•Älä
• käytä annosteluun astiaa, joka on ohutta kristallia tai posliinia.
•Älä
• jätä kättä tai jalkaa jumiin laitteen luukkua avattaessa tai
suljettaessa.

Kunnossapito

•Älä
• työnnä hyllyjä laitteeseen ylösalaisin. Hyllyt voivat pudota ja
aiheuttaa vamman.
•Ota
•
yhteyttä LG Electronics -huoltoon, jos laitteen sisälle
kerääntyy huurretta.
•Tyhjennä
•
pakastimen jääkuutioastiassa oleva jää pitkien
sähkökatkosten aikana.
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Vanhan laitteesi hävittäminen
••Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden
jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen
kierrätyskeskukseen.
••Vanhat sähkölaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, joten laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia. Vanhassa laitteessa voi olla osia, joita voi käyttää toisten tuotteiden
korjaamiseen tai muuta arvokasta materiaalia, jota voi kierrättää rajallisten
luonnonvarojen säästämiseksi.
••Voit palauttaa laitteen ostopaikkaan, tai paikalliset viranomaiset antavat tiedot laitteen
hävittämisestä ja lähimmästä keräyspisteestä. Uusimmat maakohtaiset tiedot saat
osoitteesta www.lg.com/global/recycling.
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ASENNUS
Siirtämistä ja kuljettamista
koskevia ohjeita
• Poista laitteesta kaikki ruoka. Kuljeta laitetta
vasta, kun olet kiinnittänyt herkästi vaurioituvat
osat, kuten hyllyt ja ovenkahvan, paikoilleen
teipillä. Tämän tekemättä jättämisestä voi
aiheutua laitevaurioita.
• Irrota virtajohto ja kiinnitä se laitteen takana tai
päällä olevaan johtokoukkuun. Tämän
tekemättä jättäminen voi johtaa virtajohdon
vaurioitumiseen tai lattian naarmuuntumiseen.
• Laitetta tulee kuljettaa varoen, ja
kuljettamiseen vaaditaan kahta useampi
henkilö. Tämän erittäin painavan laitteen
pudottaminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai
laitevaurioihin.
• Laite tulee pitää pystysuorassa, kun sitä
kuljetetaan pitkiä välimatkoja. Laite saattaa
kaatua, mikä voi johtaa toimintahäiriöihin. Älä
koskaan kuljeta laitetta kyljellään, sillä tämä
voi johtaa kylmäaineen kiertohäiriöihin käytön
aikana.
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Mitat ja välimatkat
Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin saattaa
heikentää jäähdyttämistä ja kasvattaa
virrankulutusta. Jätä yli 50 mm:n etäisyys jokaiseen
viereiseen seinään asentaessasi laitetta.

Huomautuksia asentamisesta
• Asenna laite tukevalle ja tasaiselle lattialle.
− Jos laite asennetaan epätasaiselle lattialle,
voi syntyä tärinää ja melua, ja laite voi
kaatua aiheuttaen henkilövahingon. Tämä
voi myös estää ovien asianmukaisen
sulkeutumisen ja kosteuden pääsyn
laitteeseen käytön aikana.
− Jos laitteen etu- tai takaosa ei ole
vaakasuorassa, korjaa tämä säätämällä
etujalkoja. Vaikeissa tapauksissa lattiaan on
mahdollisesti lisättävä ohuita puuliuskoja.
• Vältä laitteen sijoittamista lähelle lämmön
lähteitä, suoraan auringonpaisteeseen tai
kosteaan paikkaan.
• Yhdistä virtajohto (tai pistoke) pistorasiaan.
Älä yhdistä muita laitteita samaan
pistorasiaan.
• Kun olet liittänyt virtajohdon (tai pistokkeen)
pistorasiaan, odota 2–3 tuntia ennen kuin
laitat laitteeseen elintarvikkeita. Jos lisäät
laitteeseen elintarvikkeita ennen kuin se on
jäähtynyt kunnolla,elintarvikkeet saattavat
pilaantua.
• Laitteen asentamisen jälkeen liitä virtajohto
pistorasiaan. Irrota virtajohto pistorasiasta
ennen laitteen siirtämistä tai käytöstä poistoa.
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Ympäristön lämpötila
Laite on suunniteltu toimimaan rajoitetuissa
ympäristön lämpötilarajoissa ilmastoalueesta
riippuen. Älä käytä laitetta rajat ylittävässä
lämpötilassa.
Sisäiset lämpötilat voivat vaihdella riippuen laitteen
sijainnista, ympäristön lämpötilasta, oven
avaamiskertojen tiheydestä ja niin edelleen.
Ilmastoluokan näet luokitustarrasta.

*Australia, Intia, Kenia
HUOMAUTUS
Luokkien SN - T laitteet on tarkoitettu käytettäviksi
10–43 °C:n ympäristön lämpötilassa.
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Jalkojen säätäminen

Ovien puolen vaihtaminen

Laitteen täytyy olla suorassa tärinän
välttämiseksi.
Mikäli lattia ei ole tasainen, säädä korkeutta
tarvittaessa säätöruuveista.
Etuosan tulee olla hieman takaosaa
korkeammalla, jotta ovi sulkeutuu.
Säätöruuvien kiertäminen helpottuu, kun laitetta
kallistetaan hieman.
Kääntämällä säätöruuveja vastapäivään (
)
laite nousee, myötäpäivään (
) laite laskee.

Laitteessasi on ovet, joiden puoli voidaan
vaihtaa, jotta ne voidaan avata joko oikealle tai
vasemmalle keittiösi designin mukaan.

HUOMAUTUS
••Kun haluat vaihtaa laitteesi ovien puolen,
sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä huoltoon.
Ovien puolen kääntäminen ei kuulu takuun
piiriin.
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Osat ja toiminnot
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1 Smart Diagnosis Unit (valinnainen)
Tämän toiminnon avulla LG Electronics -asiakaspalvelu voi diagnosoida laitetta, kun se ei toimi
oikein tai tapahtuu toimintahäiriö.
2 LED Valo
Laitteen sisällä olevat led-valot syttyvät, kun jääkaapin ovi avataan.
3 Jääkaapin hylly
Jäähdytettyjen ruokien ja muiden tuotteiden säilyttämiseen.
••Hyllyn korkeutta voi säätää laittamalla hylly eri korkeuden syvennykseen.
••Säilytä nestepitoisemmat ruoat hyllyn etuosassa.
••Todellinen hyllyjen määrä vaihtelee mallikohtaisesti.
4 Pulloteline (lisävaruste)

VARO

Tässä voit säilyttää korkeita pulloja tai astioita.
••Älä säilytä matalia pulloja tai rasioita. Ne voivat pudota ja aiheutta laitevaurion.
5 Taitettava hylly (valinnainen)
Täällä säilytetään ruokia ja korkeita esineitä.
6 Tuorevihanneslaatikko (lisävaruste)
Tässä säilytetään hedelmiä ja vihanneksia tuoreuden ylläpitämiseksi kosteudensäätimen avulla.

••Laitteen ulkonäkö tai osat voivat vaihdella mallikohtaisesti.
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7 Tuorekonvertteri (valinnainen)
Täällä säilytetään lihaa, kalaa ja kasviksia. Ylläpidä tuoreutta säätämällä kosteutta säätimestä,
joka sijaitsee jääkaapin perällä.
8 Maitotuotekotelo (valinnainen)
Säilytä tässä maitotuotteita, kuten voita tai juustoa.
9 Liikutettava kananmunateline
Tässä säilytetään kananmunia.
• Voit liikuttaa sitä ja käyttää sitä missä tahansa kohdassa haluat. Älä kuitenkaan käytä sitä
jääpalamuottina tai aseta sitä jääkaapin ylähyllylle tai vihanneslaatikkoon.
10 Jääkaapin ovihylly
Tässä säilytetään pieniä pakkauksia jäähdytettyjä ruokia, juomia ja kastikkeita.
11 Vesiannostelijan säiliö (valinnainen)
Tässä säilytetään annostelijaan tai automaattiseen jääpalakoneeseen syötettävää vettä. Säiliö
tulee täyttää manuaalisesti. (Vain mallit, joita ei ole liitetty vesijärjestelmään)
12 Jääpalalokero
Täällä valmistetaan ja säilytetään jäätä.
13 Pakastinlokero
Säilytyspaikka pakasteille, kuten lihalle, kalalle ja jäätelölle.
14 Pakastimen laatikosto
Pitkäaikaiseen pakasteiden säilyttämiseen.
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• Säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa
astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät ole
kosketuksissa tai valuta nesteitä muiden
• Älä pidä jäävesiannostelijassa muita juomia
ruokien päälle.
kuin juomavettä.
• Tarkista viimeinen käyttöpäivä ja etiketti
• Muista, että huurretta saattaa syntyä jos ovea
(säilytysohjeet) ennen kuin laitat ruoan
ei suljeta kunnolla, jos kosteutta on paljon
laitteeseen.
erityisesti kesällä tai jos pakastimen ovea
availlaan usein.
• Älä säilytä pitkään (yli 4 viikkoa) ruokia, jotka
pilaantuvat helposti matalassa lämpötilassa.
• Varmista, ettei hyllylle ja ovihyllylle asetettava
tuote estä ovea menemästä kokonaan kiinni.
• Aseta jäähdytetty tai pakastettu ruoka
jääkaappiin tai pakastimeen heti ostamisen
• Jos ovi on pitkään auki, se voi nostaa laitteen
jälkeen.
lokeroiden lämpötilaa merkittävästi.
• Älä pakasta uudelleen täysin sulanutta ruokaa
• Älä avaa laitteen ovea liian usein.
ilman kypsennystä. Sulaneen ruuan
• Led-valo on tarkoitettu vain kotitalouslaitteille,
pakastaminen uudelleen heikentää makua ja
eikä se sovellu muuhun kotivalaistukseen.
ravintosisältöä.
• Jos jäähdytyslaite jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi,
• Älä kääri vihanneksia sanomalehtipaperin
kytke se pois päältä, sulata, puhdista ja kuivaa
sisään. Painomuste saattaa imeytyä
se ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei muodostu
elintarvikkeisiin ja pilata ruoan.
hometta.
• Älä täytä laitetta liian täyteen. Täytä alle 70 %
tilasta. Kylmä ilma ei pääse kiertämään
Vinkit energian säästämiseksi
kunnolla, jos laite on liian täynnä.
• Varmista, että varastoitaville ruuille on
• Jäähdytä kuumat ruoat ennen säilytykseen
riittävästi tilaa. Näin kylmä ilma pääsee
laittamista. Jos laitteeseen laitetaan liian
kiertämään tasaisesti, mikä säästää sähköä.
paljon kuumia ruokia, laitteen sisälämpötila voi
• Pakasta vain jäähdytettyjä tuotteita
nousta, mikä vaikuttaa haitallisesti muihin
huurtumisen estämiseksi.
laitteessa oleviin ruokiin.
• Kun säilytät pakastimessa ruokaa, aseta
• Jos lämpötila on liian alhainen, ruoka voi
pakastimen lämpötila alemmas kuin tuotteisiin
jäätyä. Älä aseta lämpötilaa alle vaaditun
merkitty lämpötila.
lämpötilan, jotta ruoka säilyy asianmukaisesti.
• Älä säädä laitteen lämpötilaa kylmemmäksi
• Pidä laite aina puhtaana.
kuin on tarpeen. Jään valmistaminen
• Jos laitteessa on jäädytysosastoja, älä säilytä runsaasti
normaalissa ympäristön lämpötilassa
vettä sisältäviä kasviksia ja hedelmiä jäädytysosastoissa,
edellyttää pakastimen asettamista vähintään
sillä ne saattavat jäätyä alhaisemman lämpötilan takia.
-19 asteeseen.
• Sähkökatkoksen sattuessa soita sähkönjakelijayritykselle
• Älä aseta ruokaa jääkaapin lämpötila-anturin
ja kysy, kuinka kauan katkos kestää.
lähelle. Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys
- Vältä oven avaamista, kun virta on pois.
antureihin.
- Kun virransyöttö toimii taas normaalisti, tarkasta
• Huomaa, että lämpötilan nousu sulatuksen
ruokien kunto.
jälkeen tapahtuu laitteen teknisissä tiedoissa
mainituissa rajoissa. Jos haluat minimoida
Maksimi pakastusteho
lämpötilan nousun vaikutuksen
• Express Freeze (pikajäädytys) -toiminto
elintarvikkeisiin, pakkaa ne kannellisiin
asettaa pakastimen suurimpaan
astioihin tai kääri ne useaan kerrokseen.
jäädytyskapasiteettiin.
• Laitteen automaattinen sulatustoiminto
•
Tämä kestää yleensä 24 tuntia ja sammuu
varmistaa, että osastot pysyvät jäättöminä
sitten itsestään.
tavallisissa käyttöolosuhteissa.
• Jos aiotaan käyttää suurinta
jäädytyskapasiteettia, Express Freeze
Elintarvikkeiden tehokas säilytys
(pikajäädytys) -toiminto tulee kytkeä päälle
• Käytä pakasteiden tai jääkaapissa olevien
seitsemäksi tunniksi ennen kuin
ruokien säilytykseen kannellisia astioita.
pakastinlokeroon laitetaan tuoreita
elintarvikkeita.

Huomautuksia käytöstä
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Toimintopaneeli
Näppäimet ja toiminnot
<Tyyppi 1> Jääkaapin ovessa

<Tyyppi 2> Jääkaapin sisällä

7

8

1 Fridge Temperature (Jääkaapin lämpötila)
••Tällä asetetaan jääkaapin lämpötila.
2 Freezer Temperature (Pakastimen
lämpötila)
••Tällä asetetaan pakastimen lämpötila.
3 Express Freeze (Pikapakastus)
••Tällä asetetaan pikapakastustoiminnot.
4 Virransäästö
••Tällä siirrytään virransäästötilaan, joka
alentaa energian kulutusta.

5 Door Alarm (Ovihälytin)
••Tästä säädät hälytyksen, joka käynnistyy
laitteen oven avaamisesta.
6 Lock (Lukko)
••Tällä lukitaan toimintopaneelin painikkeet.
7 Virta
••Tällä kytketään virta päälle ja pois päältä.
8 Wi-Fi

••Tämä asettaa jääkaapin yhteyden kodin
Wi-Fi -verkkoon.

••Todellinen toimintopaneeli voi poiketa esitetystä mallikohtaisesti.

17

FI

Toimintopaneelin käyttöä koskevia
ohjeita
••Toimintopaneeli kytkeytyy päälle kaikissa
seuraavissa tapauksissa.
−−Kun virta on kytketty päälle
−−Kun painiketta painetaan
−−Kun laitteen (jääkaappi, pakastin, Door in Door)
ovi avataan
••Toimintopaneeli sammuu automaattisesti
energiansäästöä varten kaikissa seuraavissa
tapauksissa.
−−Kun virran päälle kytkemisestä on kulunut 1
minuutti
−−Kun mitään toimintoa ei ole suoritettu 20
sekuntiin painikkeen painamisesta
−−Kun laitteen (jääkaappi, pakastin, ovi ovessa)
oven avaamisesta tai sulkemisesta on kulunut
20 sekuntia
••Jos toimintopaneelia kosketaan puhdistamisen
aikana, kosketetun painikkeen toiminto saattaa
käynnistyä.

Eco Friendly (ympäristöystävällinen)
-tilan asettaminen
••Tällä toiminnolla jääkaappi-pakastin toimii
virransäästötilassa, mikä on hyödyllinen, jos olet
esimerkiksi lomalla, koska se vähentää
sähkönkulutusta.
••Eco Friendly (ympäristöystävällinen) -painikkeen
painaminen käynnistää toiminnon, jolloin lamppu
on päällä, ja painikkeen uudelleen painaminen
keskeyttää toiminnon.
••Kun Eco Friendly (ympäristöystävällinen)
-toiminto on päällä, muut painikkeet eivät toimi.
Kun lopetat Eco Friendly (ympäristöystävällinen)
-toiminnon käytön, kytke se pois päältä, jotta
muut painikkeet toimivat ja jääkaappi palaa
aikaisempaan lämpötila-asetukseensa.

Wi-Fi -yhteyden asettaminen
(valinnainen)
LG:n Smart ThinQ -sovellusta käytettäessä Wi-Fi
-painike mahdollistaa jääkaapin yhdistämisen kodin
Wi-Fi -verkkoon.
••Wi-Fi -kuvake näyttää jääkaapin verkkoyhteyden
tilan. Kuvake syttyy, kun jääkaappi on yhdistetty
Wi-Fi -verkkoon.
••Paina ja pidä painettuna Wi-Fi -painiketta 3
sekuntia verkkoon yhdistämiseksi. Kuvake vilkkuu
yhteyttä muodostettaessa ja syttyy, kun yhteyden
muodostaminen on onnistunut.
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Lämpötilan asetus
Tällä asetetaan jääkaapin tai pakastimen
lämpötila.
••Paina Fridge-painiketta tai Freezer-painiketta
lämpötilan säätämiseksi.
••Lämpötilaa voi säätää.
−−Jääkaappi: 1 °C - 7 °C
−−Pakastin: -15 °C - -23 °C
••Oletuslämpötilaksi on asetettu
−−Jääkaappi: 3 °C
−−Pakastin: -20 °C
••Todelliset sisälämpötilat vaihtelevat riippuen
ruokien tilasta. Näytön lämpötila on
tavoitelämpötila, ei todellinen lämpötila laitteen
sisällä.

HUOMAUTUS
••Oletuslämpötila voi vaihdella laitteesta
riippuen.
••Odota 2 tai 3 tuntia laitteen pistorasiaan
liittämisestä ennen ruoan säilyttämistä
laitteessa.
••Laite tunnistaa viat automaattisesti käytön
aikana.
••Jos laitteeseen tulee vika, laite lopettaa
toiminnan ja virhekoodi ilmestyy näyttöön, kun
mitä tahansa painiketta painetaan.
••Jos näin tapahtuu, älä katkaise virtaa. Ota
välittömästi yhteyttä LG Electronic -huoltoon.
Jos katkaiset virran, LG Electronics -huollolla
saattaa olla vaikeuksia vian löytämisessä.

FI

Pikapakastuksen asettaminen

Korkean lämpötilan varoitus

Toiminnolla voit pakastaa nopeasti isoja määriä
jäätä tai elintarvikkeita.
• Kun painat Pikapakastus -painiketta,
Pikapakastus -kuva syttyy ohjauspaneelissa.
• Toiminto aktivoituu ja kytkeytyy pois päältä
aina, kun painat painiketta.
• Pikapakastustoiminto päättyy automaattisesti
tietyn ajan kuluttua.

Kun pakastimen lämpötila nousee liian
korkeaksi virransaantihäiriön takia, pakastimen
lämpötilan merkkivalo vilkkuu ja kuuluu
merkkiääni.
• Paina Freezer (pakastin) -painiketta
pysäyttääksesi.
• Jos lämpötila on tarpeeksi kylmä, merkkivalon
vilkkuminen ja merkkiääni pysähtyvät
automaattisesti.
Näin saattaa tapahtua:
• Kun jääkaappi käynnistetään.
• Kun pakastinosasto lämpenee liikaa.
• Pitkän sähkökatkoksen aikana.
• Kun pakastinosastoon laitetaan runsaasti
lämpimiä ruokia.
• Kun pakastimen ovi jätetään auki liian pitkäksi
aikaa tai toistuvasti.

Lukon asettaminen ja poistaminen
Tällä lukitaan toimintopaneelin painikkeet.
• Paina ja pidä painettuna Lock-painiketta
kolme sekuntia. Lukko-toiminnon ollessa
päällä mikään painike ei toimi.

HUOMAUTUS
• Sinun tulee deaktivoida Lukitus-toiminto, jotta
pystyt käyttämään muita toimintoja.

Tehon asettaminen (valinnainen)
Tällä kytketään virta päälle ja pois päältä.
• Paina Virta-painiketta ja pidä se painettuna
vähintään 3 sekuntia. Toimintopaneeliin syttyy
valo ja virta kytkeytyy päälle.

Vesiannostelija (lisävaruste)
Saat kylmää vettä painamalla vesiannostelijan
vipua.

HUOMAUTUS
• Kytke virta pois päältä, jos et käytä laitetta.

VARO
• Pidä lapset kaukana annostelijasta, jotta he
eivät leiki sillä tai vahingoita painikkeita.
• Puhdista vedenannostelija huuhtelemalla
annostelijaa vedellä noin 5 minuuttia
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HUOMAUTUS

HUOMAUTUS

••Jos avaat pakastimen oven, kun vettä
anniskellaan, vedensyöttö keskeytyy.
••Jos avaat jääkaapin oven, kun vettä
anniskellaan, vedensyöttö keskeytyy.
••Jos kupin halkaisija on pieni, vettä saattaa
roiskua reunojen yli tai valua sen ohi.
••Käytä yli 68 mm reunalla varustettua kuppia
veden anniskeluun.

••Laitteen asentamisen jälkeen vesiannostelija
tulee pestä ennen veden lisäämistä ja käyttöä.
••Varmista, että vesiannostelija on asennettu
laitteeseen asianmukaisesti. Jos sitä ei ole
asennettu oikein, säiliöstä voi vuotaa vettä
laitteeseen.
••Jos vesisäiliössä ei ole vettä, anniskelulaitteen
kylmän veden toimintoa ei voida käyttää.
Tarkista, että vesilaitteen säiliössä on vettä ja
täytä se vedellä, jos ei ole.
••Odota vähintään 15 sekuntia ennen kuin
irrotat vesisäiliön veden anniskelun jälkeen.
••Vesisäiliöstä kuuluu tavallisesti ääntä, kun
anniskelulaitteeseen lisätään vettä. Se ei ole
vian merkki.

Vesiannostelijan säiliö
(lisävaruste)

1

Avaa korkki (pieni kansi) vesisäiliön päältä.

2

Täytä vesisäiliö juomavedellä ja sulje korkki
(pieni kansi).
••Vesisäiliöön mahtuu 2,3 l vettä.

VARO
••Lapsia ei saa päästää annostelusäiliön lähelle.
Jos lapsi pudottaa vettä täynnä olevan
vesiannostelijan, tämä voi johtaa
loukkaantumiseen. Älä täytä vesisäiliötä
millään muilla juomilla kuin vedellä äläkä
kuumalla vedellä.
••Vältä liiallista voimankäyttöä, kun irrotat tai
asennat vesiannostelijaa. Tästä voi aiheutua
laitevaurioita tai loukkaantuminen.
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Jääpalalokero

Tuorekonvertteri (valinnainen)
Tuoreosaston lämpötilaa voidaan säätää
liu'uttamalla kumpaankin suuntaan vipua, joka
sijaitsee osaston perällä.
Kun kasviksia säilytetään osastossa sen ollessa
asetettuna Liha- tai Kala-asetukselle, ne
saattavat kärsiä kylmyydestä.

Täytä jääpalalokeroon vettä merkkiviivaan asti.
••Täytä vain juomakelpoisella vedellä.
••Jos jääpalalokeroon laitetaan liikaa vettä,
jääpalat saattavat tarttua toisiinsa, jolloin
niiden irrottaminen on hankalaa.
••Voit valmistaa jäätä nopeasti painamalla
toimintopaneelin Pikapakastus-painiketta.
••Jää on helpompi irrottaa, kun jääpalalokeron
päälle kaadetaan vettä tai se ensin upotetaan
veteen ja väännetään.
••Älä säilytä jäätä, joka ei ole täysin jäätynyt.
••Voit irrottaa jääpalalokeron tai jääpala-astian
luodaksesi pakastimeen lisää tilaa, jos et
käytä sitä.

VARO
••Varo vääntämästä jääpalalokeroa voimalla,
sillä se saattaa hajota.
••Älä jäädytä jääpala-astiaa. Tämä saattaa
hajottaa jääpala-astian ja aiheuttaa laite- tai
henkilövahinkoja.

Type 1

Type 2

Type 3

••Tyyppi 1: Lihan säilyttämiseen.
••Tyyppi 2: Kalan säilyttämiseen.
••Tyyppi 3: Vihannesten säilyttämiseen.

Tuorevihanneslaatikko
(lisävaruste)
Vihanneslokeron kosteustasoa voidaan säätää
säädintä liikuttamalla.
Kun siirretään vasemmalle, kansi ja tarjotin
avautuvat, ja kun siirretään oikealle, kansi ja
tarjotin sulkeutuvat, jolloin se voi ylläpitää
kosteutta.
Suljettua tilaa suositellaan vihannesten
säilytykseen ja avointa hedelmille.
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Taitettava hylly

Muut toiminnot

Säilytä korkeampia esineitä, kuten galloonan
astioita tai pulloja, työntämällä hyllyn etuosa
hyllyn takaosan alle. Vedä hyllyn etuosaa
eteenpäin palauttaaksesi sen kokonaiseksi
hyllyksi.

Auki olevan oven hälytys

1

Nosta hyllyn etuosaa ja käännä se taakse.

Hälytysääni kuuluu 3 kertaa 30 sekunnin jakson
aikana, jos ovi (jääkaapin, pakastimen) on auki
tai ei ole kunnolla suljettu minuutin ajan.
••Ota yhteyttä LG Electronicsin
asiakasneuvontaan, jos hälytysääni jatkuu
vielä oven sulkemisen jälkeen.

Vikojen tunnistaminen

2

Nosta hyllyn etuosaa ja käännä se takaosan
alle. Tässä asennossa molemmat hyllyn
sivut voidaan nostaa, jolloin tilaa on
enemmän.

Laite tunnistaa viat automaattisesti käytön
aikana.
••Jos laitteeseen tulee vika, laite lopettaa
toiminnan ja virhekoodi ilmestyy näyttöön, kun
mitä tahansa painiketta painetaan.
••Kun näin tapahtuu, älä kytke virtoja pois
päältä ja ota välittömästi yhteyttä LG
Electronics -asiakaspalveluun. Jos kytket virrat
pois päältä, LG Electronicsin korjaajan voi olla
hankala löytää ongelman syytä.

Maksimi säilytystilavuus
Easy Open Door (valinnainen)
Avataksesi oven helposti, pidä kiinni kahvasta ja
käännä se hellästi ulos.
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Jos on tarve säilyttää isoja määriä ruokaa,
poista laitteesta kaikki pakastuslaatikot
pohjimmaista lukuun ottamatta, ja aseta ruoka
suoraan pakastimen hyllyille.

ÄLYTOIMINNOT
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LG SmartThinQ -sovelluksen
käyttö
• Laitteille, joilla on

tai

logo

Tarkastettavat asiat LG
SmartThinQ avulla

1

Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen
(Wi-Fi-verkko) etäisyys.
• Jos laitteen ja langattoman reitittimen
välinen etäisyys on liian suuri, signaalin
voimakkuus heikkenee. Signaalin
rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai
asennus saattaa epäonnistua.

2

Kytke älypuhelimesi Mobiilidata pois
päältä.
• iPhonessa sammuta datayhteys
menemällä Asetukset → Mobiiliverkko
→ Mobiilidata.

3

Yhdistä älypuhelimesi langattomaan
reitittimeen.

• Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon
yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana
reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen
laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin
voimakkuutta.
• Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään tai
voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon
ympäristöstä.
• Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen
internetpalveluntarjoajasta.
• Ympäröivä langaton ympäristö voi saada
langattoman verkkopalvelun toimimaan
hitaasti.
• Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman
signaalin lähetyksessä olevien ongelmien
vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin
minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
• Jos langattoman reitittimesi palomuuri on
päällä, kytke palomuuri pois päältä tai lisää
siihen poikkeus.
• Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla
yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia
ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
• Älypuhelimen käyttöliittymä (UI) voi vaihdella
mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja
valmistajan mukaan.
• Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on WEP,
verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda
toiseen turvallisuusprotokollaan (WPA2:ta
suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

LG SmartThinQ:n asennus
Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimen
Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata
latausohjeita ja asenna sovellus.

HUOMAUTUS
• Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että
Wi-Fi
-kuvake palaa ohjauspaneelissa.
• Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa.
Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole
yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai
katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
• LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden
ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista
vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.Jos
laitteella on ongelmia yhteyden
muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla
liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin
(laajennin)
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Wi-Fi-toiminto
Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella
käteviä älykkäitä ominasiuuksia käyttäen.

Laiteohjelmiston päivitys
Pidä laitteen suorituskyky ajan tasalla.

Smart Diagnosis™
Jos käytät Smart Diagnosis -toimintoa, saat
hyödyllistä tietoa esimerkiksi laitteen oikeasta
käyttömenetelmästä käyttötavan mukaan.

Asetukset
Voit määrittää eri valintoja jääkaapista ja
sovelluksesta.

HUOMAUTUS
• Jos vaihdat langatonta reititintäsi,
Internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi,
poista rekisteröity laite LG
SmartThinQ-sovelluksesta ja rekisteröi se
uudelleen.
• Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia
laitteiston parannustarkoituksiin ilman
etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
• Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

Yhdistää Wi-Fiin
LG:n SmartThinQ -sovellusta käytettäessä
Wi-Fi -painike mahdollistaa jääkaapin
yhdistämisen kodin Wi-Fi -verkkoon. Wi-Fi
-kuvake näyttää jääkaapin verkkoyhteyden tilan.
Kuvake syttyy, kun jääkaappi on yhdistetty Wi-Fi
-verkkoon.

Laitteen ensirekisteröinti
Käynnistä LG SmartThinQ-sovellus ja seuraa
sen ohjeita rekisteröidäksesi laitteen.

Laitteen uudelleenrekisteröinti tai
toisen käyttäjän rekisteröiminen
Paina ja pidä pohjassa Wi-Fi-painiketta kolmen
sekunnin ajan sulkeaksesi laitteen väliaikaisesti.
Käynnistä LG SmartThinQ-sovellus ja seuraa
sen ohjeita rekisteröidäksesi laitteen.
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HUOMAUTUS
• Laita Wi-Fi-toiminto pois päältä painamalla ja
pitämällä pohjassa Wi-Fi-painiketta kolmen
sekunnin ajan. Wi-Fi-ikoni sammuu.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän
lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden
avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien
perusteella osoitteesta http://opensource.lge.
com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut
käyttöoikeusehdot, takuun
vastuuvapauslausekkeet ja
tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin
CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan
toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja
toimituskulut). Pyynnön voi lähettää
sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.
com. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta
siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on
tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta
voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on
vastaanottanut nämä tiedot.

Smart Diagnosis™ -toiminnon
käyttö
• Laitteille, joilla on

tai

logo

Jos jääkaappisi kanssa ilmenee ongelmia, sinulla on
mahdollisuus lähettää tietoja puhelimesi välityksellä
LG-palvelukeskukseen. Tämä antaa mahdollisuuden
puhua suoraan koulutettujen asiantuntijoidemme
kanssa. Asiantuntija tallentaa lähetetyt tiedot koneestasi ja käyttää niitä tilanteen analysointiin sekä
nopeaan ja tehokkaaseen diagnoosin tekoon.

FI

Käytä Smart Diagnosis - ominaisuutta vain, jos LGpalvelukeskuksen edustaja niin pyytää. Lähetysäänet, joita kuulet, ovat normaaleja ja muistuttavat
faksin ääntä.
Smart Diagnosis - toimintoa ei voida aktivoida, jos
jääkaappisi ei ole liitettynä verkkovirtaan. Jos jääkaappisi ei kytkeydy päälle, vianetsintä on suoritettava ilman Smart Diagnosis -toimintoa.
1.

Soita LG-huoltokeskukseen. Käytä Smart Diagnosis -toimintoa vain, kun LG-huoltokeskuksen
edustaja pyytää tekemään niin.

2.HUOMIO
a

3.

4.
5.

Noudata kohtaa 2A, jos jääkaapissa on näyttöpaneeli on sen ovessa. Jos laitteen näyttöpaneeli on
sisäpuolella, noudata kohtaa 2B.

Pidä puhelimen mikrofonia operaattorin
ohjeita noudattaen lähellä “SmartDiagnosis”kuvaketta.
Pidä puhelinta paikoillaan, kunnes lähetyksen
äänimerkki lakkaa kuulumasta
Pidä puhelin paikoillaan kunnes äänilähetys on
päättynyt. Tämä kestää noin 3 sekuntia. Jatka
keskustelua asiantuntijan kanssa, joka pystyy
neuvomaan sinua käyttäen analyysiä varten
lähetettyä tietoa.

HUOMIO
2A. Näyttöpaneeli jääkaapin ovessa:
Lukitse näyttö. Voit lukita
näytön painamalla pitämällä painettuna Lockpainiket- 3 sec.
ta (Lukko) kolmen sekunnin
ajan. (Jos näyttö on ollut lukittuna yli viisi
minuuttia, sinun täytyy poistaa lukitus ja sitten
lukita se uudelleen.)

•

•

Paina ja pidä ‘Pakastin’
- painiketta 3 sekuntia.

•

Avaa jääkaapin ovi.

3 sec.

2B. Näyttöpaneeli jääkaapin sisällä:
•

Avaa jääkaapin ovi.

•

Paina ja pidä ‘Pakastin’
- painiketta 3 sekuntia.

3 sec.

•

Saat parhaan tuloksen, kun et liikuta puhelinta silloin kun äänisignaaleja lähetetään.

•

Jos palvelukeskuksen edustaja ei saa tallennettua tietoja tarkasti, sinua saatetaan
pyytää tekemään toimenpide uudelleen.

•

Alueista johtuvat puhelujen laatuerot saattavat vaikuttaa toimintoon.

•

Käytä kodin lankapuhelinta paremman
suorituskyvyn

•

saamiseksi, mikä johtaa parempaan palveluun.

•

Huono puhelun laatu saattaa johtaa huonolaatuiseen tiedon siirtoon puhelimestasi
koneeseen, mikä saattaa aiheuttaa sen, että
Smart Diagnosis ei toimi kunnolla.

HUOMIO
Jos ovi on ollut auki yli minuutin, sinun täytyy
sulkea ovi ja aloittaa uudelleen kohdasta 2.
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HUOLTO
Huomautuksia
puhdistamisesta
• Kun irrotat hyllyä tai laatikkoa laitteen sisältä,
poista siltä kaikki tuotteet, jotta et loukkaa
itseäsi tai riko laitetta.
− Muussa tapauksessa voi seurauksena olla
tavaroiden painon aiheuttama vamma.
• Jos puhdistat ilmanottoaukkoja imuroimalla,
virtajohto pitää irrottaa pistorasiasta staattisen
purkauksen välttämiseksi, sillä seurauksena
voi olla sähköisku.
• Irrota hyllyt ja laatikot ja puhdista ne vedellä.
Kuivaa ne riittävästi ennen kuin asetat ne
takaisin paikoilleen.
• Pyyhi oven tiivisteet säännöllisesti kostealla,
pehmeällä liinalla.
• Ovihyllyjen roiskeet ja tahrat on puhdistettava,
sillä ne saattavat haitata säilyttämistä ja jopa
rikkoa hyllyt.
• Varmista puhdistuksen jälkeen, ettei virtajohto
ole vaurioitunut, eikä pistoke ole
ylikuumentunut, ja pistoke on kunnolla
työnnetty pistorasiaan.
• Pidä laitteen ulkopuolen ilmanvaihtoaukot
puhtaina.
− Tukossa olevat ilmanvaihtoaukot voivat
aiheuttaa tulipalon tai laitteen vaurioitumisen.
• Ulkoisten maalattujen metallipintojen
vahaaminen auttaa suojaamaan niitä
ruostumiselta. Älä vahaa muoviosia. Vahaa
maalatut metallipinnat vähintään kahdesti
vuodessa laitteiden suojavahalla (tai
autovahalla). Lisää vahaa puhtaalla,
pehmeällä liinalla.
• Käytä laitteen ulkopintaan puhdasta sientä tai
pehmeää liinaa sekä lämmintä vettä, jossa on
mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankaavia
tai voimakkaita puhdistusaineita. Kuivaa
perusteellisesti pehmeällä liinalla.
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• Älä pese hyllyjä tai säilytyslaatikoita
astianpesukoneessa.
− Osat saattavat vääntyä kuumuuden
vaikutuksesta.
• Jos laite on varusteltu LED-lampulla, älä
poista lampun suojusta tai LED-lamppua sen
korjaamiseksi tai huoltamiseksi. Ota yhteyttä
LG Electronicsin asiakaspalveluun.
• Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka saattavat
olla kosketuksissa ruokiin, ja viemärit.

Ovihyllyn puhdistaminen
Jääkaapin/pakastimen ovihyllyn
irrottaminen
Pidä lokeron molemmista reunoista kiinni ja
nosta sitä ylöspäin.

• Kun puhdistat laitteen sisä- tai ulkopuolta, älä
pyyhi sitä kovalla harjalla, hammastahnalla tai
syttyvillä materiaaleilla. Älä käytä syttyviä aineita
sisältäviä puhdistusaineita.
- Tämä saattaa irrottaa laitteen väriä tai vahingoittaa sitä.
- Syttyvät aineet: alkoholi (etanoli, metanoli,
isopropyylialkoholi, isobutyyli alkoholi jne.), ohennin,
valkaisuaine, bentseeni, syttyviä tai hankaavia
nesteitä jne.
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Jääkaapin/pakastimen ovihyllyn
asettaminen takaisin paikalleen

Vihanneslaatikon
puhdistaminen

1

Vihanneslaatikon irrottaminen

2

Pidä kiinni ovihyllyn molemmista reunoista
ja työnnä varovasti ensin toista reunaa
alaspäin ja sitten toista.

Kun ovihylly on paikallaan, taputa se
varovasti kiinni.

1

Poista laatikon sisältö. Ota kiinni
vihanneslaatikon kädensijasta ja vedä sitä
ulospäin, kunnes se pysähtyy.

2

Nosta vihanneslaatikon kädensijasta ylös ja
poista se vetämällä ulos.

Hyllyjen puhdistaminen
Jääkaapin/pakastimen hyllyn
irrottaminen

Vihanneslaatikon asettaminen
takaisin paikalleen

Poista hylly vetämällä sitä ulospäin ja
nostamalla samalla hieman jääkaapin
takareunaa.

1

Jos vihanneslaatikossa on kansi, nosta se.

2

Työnnä vihanneslaatikon pohjaosa
alkuperäiseen asentoonsa ja työnnä sitä
kevyesti taaksepäin samalla, kun lasket sitä
alaspäin.

Jääkaapin/pakastimen hyllyn
asettaminen takaisin paikalleen
Asenna ne käänteisessä järjestyksessä.

VARO
••Huomaathan, että säilytettyjen ruokien paino
voi aiheuttaa loukkaantumisen, kun
vihanneslaatikko poistetaan.
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Crisper cover puhdistaminen
Crisper cover irrottaminen

1

Kun olet poistanut vihanneslokeron kannen,
vedä crisper cover yläosa alas.

2

Irrota crisper cover vetämällä.

Vesiannostelijan
puhdistaminen
Annostelijan alustan
puhdistaminen

Annostelijan alusta voi helposti kastua
vuotavasta jäästä tai vedestä. Pyyhi koko alue
kostealla liinalla.

Crisper cover asettaminen
takaisin paikalleen

1

Aseta ulokkeet crisper cover sisään hyllyn
sisäpuolella oleviin uriin.

2

Työnnä crisper cover edessä olevat
ulokkeet hyllyn edessä oleviin uriin ja
työnnä lokeron kansi ylös.
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Veden ja jään ulostuloaukon
puhdistaminen
Pyyhi veden tai jään ulostulo usein puhtaalla
liinalla, sillä aukko voi likaantua helposti.
Huomaathan, että liinasta lähtevä nukka voi
tarttua aukkoon.

VIANETSINTÄ
Oireet
Laite ei jäähdytä tai
pakasta.

Jäähdytys tai
pakastus toimii
huonosti.

FI
Syy

Onko virta katkennut?
Onko virtapistoke irrotettu
pistorasiasta?
Onko jääkaapin tai pakastimen
lämpötilaksi asetettu lämpimin
asetus?
Onko laite suorassa
auringonpaisteessa tai lähellä
lämpöä tuottavaa laitetta,
kuten uunia tai lämmitintä?
Oletko laittanut kuumaa ruokaa
laitteeseen jäähdyttämättä sitä
ensin?
Oletko laittanut laitteeseen
liikaa ruokaa?
Onko laitteen ovi kunnolla
kiinni?
Onko laitteen ympärillä
riittävästi vapaata tilaa?

Onko jääkaapin tai pakastimen
lämpötilaksi asetettu "Warm"
(Lämmin)?
laitteeseen
Laitteesta tulee pahaa Laitoitko
voimakkaanhajuista ruokaa?
hajua.
Onko vihanneslokerossa
pilaantuneita vihanneksia tai
hedelmiä?
Laitteen sisävalo ei
syty.

Onko laitteen sisävalo
sammunut?

Ratkaisu
••Tarkista, tuleeko muihin laitteisiin
virtaa.
••Työnnä virtapistoke pistorasiaan
kunnolla.
••Aseta jääkaapin tai pakastimen
lämpötilaksi 'Keskitaso'.
••Tarkista asennuspaikka ja asenna
laite kauemmaksi lämpöä tuottavista
laitteista.
••Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin
laitat sen jääkaappiin tai
pakastimeen.
••Pidä asianmukainen väli ruokien
välissä.
••Sulje ovi kunnolla ja varmista, ettei
sisällä oleva ruoka estä oven
sulkeutumista.
••Säädä asennusasentoa siten, että
laitteen ympärille tulee riittävästi
vapaata tilaa.
••Aseta jääkaapin tai pakastimen
lämpötilaksi 'Keskitaso'.
••Säilytä voimakkaanhajuiset ruoat
kannellisissa astioissa.
••Heitä pilaantuneet vihannekset pois
ja puhdista vihanneslaatikko. Älä
säilytä vihanneksia liian pitkään
vihanneslaatikossa.
••Sisävalo tai sen lamppu ei ole
käyttäjän vaihdettavissa tai
korjattavissa. Jos lamppu ei syty, ota
yhteys LG Electronics -huoltoon.
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Oireet

Laitteen ovea ei ole
suljettu tiiviisti.

Syy

Ratkaisu

Kallistuuko laite eteenpäin?

••Nosta etureunaa hieman
säätöjaloista.

Onko hyllyt asennettu
kunnolla?

••Asenna hyllyt tarvittaessa takaisin.

••Jos suljet oven liiallisella voimalla tai
nopeudella, ovi saattaa jäädä auki
lyhyeksi aikaa ennen sulkeutumista.
Älä paiskaa ovea kiinni. Sulje se
liiallista voimaa käyttämättä.
••Jos yrität avata laitteen ovea, kun
oven sulkemisesta on kulunut alle 1
minuutti, se voi olla vaikeaa laitteen
Avasitko oven heti, kun olit
sisällä olevan paineen takia. Yritä
sulkenut sen?
avata laitteen ovi uudelleen
muutaman minuutin kuluttua, jolloin
sisäinen paine on ehtinyt tasaantua.
Oletko laittanut kuumaa ruokaa ••Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin
laitteeseen jäähdyttämättä sitä
laitat sen jääkaappiin tai
ensin?
pakastimeen.
••Vaikka kosteus häviääkin pian ovien
Jätitkö laitteen oven auki?
sulkemisen jälkeen, voit myös
pyyhkiä sen pois kuivalla liinalla.
••Kosteutta voi muodostua ulkopuolen
Avaatko ja suljetko laitteen
lämpötilaeron takia. Pyyhi kosteus
ovea liian usein?
pois kuivalla liinalla.
Oletko laittanut lämmintä tai
ruoka kannellisessa tai
kosteaa ruokaa kaappiin ilman ••Säilytä
muuten suljetussa astiassa.
kantta?
Suljitko oven liiallisella
voimalla?

Laitteen ovea on
vaikea avata.

Laitteen sisällä tai
vihanneslaatikon
kannen pohjassa on
kosteutta.

Pakastimeen on
muodostunut
huurretta.
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••Tarkista, ettei mikään laitteen sisällä
oleva tuote estä ovea menemästä
kiinni ja varmista, että ovi on
kunnolla suljettu.
Oletko laittanut kuumaa ruokaa ••Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin
laitteeseen jäähdyttämättä sitä
laitat sen jääkaappiin tai
ensin?
pakastimeen.

Onko ovi suljettu kunnolla?

FI
Oireet
Pakastimeen on
muodostunut
huurretta.

Laitteen sisä- tai
ulkopuolelle on
muodostunut
huurretta tai
kosteutta.

Syy
Ovatko pakastimen
ilmanvaihtoaukot tukossa?
Onko pakastin liian täynnä?
Onko laitteen ovea availtu
tiuhaan tai onko laitteen ovi
huonosti kiinni?
Onko asennuspaikka kostea?
Onko laite asennettu heikolle
lattiapinnalle tai vinoon?

Laite pitää kovaa ja
epänormaalia ääntä.

Laitteen sivu tai
etuosa on lämmin.

Laitteen sisällä tai
ulkopuolella on vettä.

Onko laitteen takaosa kiinni
seinässä?
Onko laitteen takana
ylimääräisiä esineitä?
Onko laitteen päällä esineitä?

Tälle alueelle on asennettu
oven alueen kondensoitumista
estäviä putkia.

Onko laitteen ympärille
vuotanut vettä?
Onko laitteen pohjalla vettä?

Ratkaisu
••Varmista, etteivät ilmanvaihtoaukot
ole tukossa, jotta ilma pääsee
kiertämään sisällä.
••Säilytä asianmukainen väli ruokien
välissä.
••Huurretta ja kosteutta voi
muodostua, jos ulkopuolen ilmaa
pääsee laitteen sisään.
••Kosteutta voi esiintyä tuotteen
ulkopinnoilla, jos asennuspaikka on
liian kostea tai kosteina päivinä,
kuten sateella. Pyyhi kosteus pois
kuivalla liinalla.
••Asenna laite tukevalle ja tasaiselle
lattialle.
••Säädä asennusasentoa siten, että
laitteen ympärille jää riittävästi
vapaata tilaa.
••Poista ylimääräiset tavarat laitteen
takaa.
••Poista esineet laitteen päältä.
••Lämpöä vapauttava putki estää
kosteuden muodostumista. Se on
asennettu laitteen sivuun ja eteen.
Se voi olla erittäin kuuma heti
laitteen asentamisen jälkeen tai
kuuman kesän aikana. Tämä ei ole
vika, ja voit käyttää laitetta
normaalisti.
••Tarkista, onko vesi vuotanut
pesualtaasta tai muusta paikasta.
••Tarkista, tuleeko vesi sulaneista
pakasteista tai rikkoutuneesta tai
pudonneesta säilytysastiasta.
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Oireet

Naksahtelevat äänet

Kolina

Syy

Lineaarisella kompressorilla
varustettua laitetta on siirretty
sen ollessa käynnissä.

Suhahtavat äänet

Lorisevat äänet
Poksahtelevat äänet

Tärinä
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Ratkaisu

Sulatuksen ohjaus napsahtaa,
kun automaattinen
sulatusvaihe alkaa ja päättyy.
Termostaatin säädin (tai
••Normaalia toimintaa
laitteen säädin mallista
riippuen) napsahtaa myös, kun
uusi vaihe alkaa tai päättyy.
Kolinaa saattaa kuulua
kylmäaineen virtaamisesta,
vesiputkesta laitteen takana
(vain puhdistimella varustettu
••Normaalia toimintaa
malli) tai jääkaapin päälle tai
ympärille asetetuista
tavaroista.
••Lattia on heikko tai epätasainen tai
Jääkaappi ei ole lattialla
säätöjalkoja tulee säätää, kts. osio
suorassa.
ovien asentamisesta.

Höyrystimen puhaltimen
moottori kierrättää ilmaa
jääkaapissa ja pakastimessa.
Kondensaattorin puhallin
pakottaa ilmaa kondensaattorin
yli.
Kylmäainetta virtaa
jäähdytysjärjestelmässä
Sisäseinien supistuminen ja
laajentuminen lämpötilan
vaikutuksesta.
Jos laitteen sivut tai tausta
koskettaa kaappiin tai seinään,
normaali tärinä saattaa
aiheuttaa ääntä.

••Normaali toiminta. Jos kompressori
ei lopeta kolisevaa ääntä 3 minuutin
kuluttua, sammuta laite ja käynnistä
se uudelleen.
••Normaalia toimintaa
••Normaalia toimintaa
••Normaalia toimintaa
••Normaalia toimintaa
••Voit poistaa äänet varmistamalla,
etteivät sivut tai tausta osu seinään
tai kaappeihin.
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Oireet

Kodinkoneesi ja
älypuhelimesi eivät ole
yhteydessä
Wi-Fi-verkkoon.

Syy

Ratkaisu

Salasana Wi-Fi-verkolle, johon
yrität yhdistää, on virheellinen.

• Etsi älypuhelimeesi yhdistetty
Wi-Fi-verkko ja poista se, jonka
jälkeen rekisteröi laitteesi
LG SmartThinQ:iin.

Älypuhelimesi Mobiilidata on
päällä.

• Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata
ja rekisteröi laite käyttäen
Wi-Fi-verkkoa.

Langattoman verkon nimi
(SSID) on asetettu väärin.

• Langattoman yhteyden nimi (SSID)
tulee olla yhdistelmä englantilaisten
aakkosten kirjaimia ja numeroita
(älä käytä erikoismerkkejä)

Reitittimen taajuus ei ole
2,4 GHz.

• Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on
tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz
taajuuteen ja yhdistä laite
langattomaan reitittimeen.
Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden
kysy internet-yhteytesi
palveluntarjoajalta tai reitittimen
valmistajalta.

Laitteen ja reitittimen välinen
etäisyys on liian suuri.

• Jos laitteen ja langattoman reitittimen
välinen etäisyys on liian suuri, signaali
voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä
asennu oikein. Siirrä reititintä niin,
että se on lähempänä laitetta.
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