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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG
Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig
eller forkert betjening af apparatet.
Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG’ som beskrevet
herunder.

Sikkerhedsmeddelelser
Dette symbol vises for at indikere forhold og operationer, der
kan medføre risiko.
Læs delen med dette symbol omhyggeligt, og følg
instruktionerne for at undgå risiko.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af
apparatet.

ADVARSELSERKLÆRINGER
ADVARSEL

• For at reducere risikoen for brand eller eksplosion, elektrisk stød,
materielle skader, personskader eller død ved brug af dette apparat
skal du overholde grundlæggende sikkerhedsforholdsregler,
herunder følgende:

Teknisk sikkerhed
• Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under
opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker
måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det.
Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er
under konstant opsyn.
Du må ikke under nogen omstændigheder afskære eller fjerne
jordbenet fra netledningen. For at forhindre personskade eller
beskadigelse af apparatet skal det elektriske strømstik tilsluttes en
korrekt jordforbundet stikkontakt.
Dette apparat skal tilsluttes en 220-240 VAC, 50 Hz jordforbundet
stikkontakt, der er beskyttet af en 15-ampere sikring eller afbryder.
Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i brand,
eksplosion eller død.
Dette apparat skal tilsluttes en korrekt jordet stikkontakt. Der kan
opstå elektrisk stød, hvis apparatet ikke er jordet korrekt. Få
stikkontakten og kredsløbet kontrolleret af en kvalificeret elektriker
for at sikre, at stikkontakten er korrekt jordet. Manglende
overholdelse af disse instruktioner kan skabe fare for elektrisk stød
og/eller brandfare.
Monter apparatet, hvor stikket er let tilgængeligt. Tag stikket ud af
stikkontakten, når det ikke er i brug for at undgå risiko for brand eller
elektrisk stød.
Tag apparatets stik ud af stikkontakten før demontering eller
reparation for at undgå risiko for elektrisk stød.
Apparatet skal altid tilsluttes sin egen elektriske stikkontakt, der har
en spænding, der svarer til typeskiltet. Dette giver den bedste ydelse
og forhindrer også overbelastning af husets ledningsføring, der kan
medføre brandfare fra overophedede ledninger.
Brug ikke en forlængerledning til at oprette forbindelse til en
stikkontakt. Dette kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid
godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
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Strømkablet kan beskadiges, hvilket kan medføre risiko for brand og
elektrisk stød.
• Kontakt LG eller en kvalificeret reparationsperson straks for at
reparere eller udskifte alle strømkabler, der er flossede eller på
anden måde beskadiget. Brug ikke en ledning, der viser revner eller
slidskader langs dens længde eller i begge ender. Strømkablet kan
smelte og skabe elektrisk stød og/eller brandfare.
• Når du monterer eller flytter apparatet, skal du passe på ikke at
klemme, knuse eller beskadige netledningen. Dette forhindrer
personskade og beskadigelse af apparatet som følge af brand og
elektrisk stød.

Installation
• Når du flytter apparatet væk fra væggen, skal du passe på, at du ikke
ruller over eller beskadiger strømkablet.
• Apparatet er tungt. Det er nødvendigt at være to eller flere personer
om at flytte og montere apparatet for at forhindre skade eller
personskade.
• Før brug skal du sikre dig, at du forbinder apparatet til en dedikeret
jordforbundet stikkontakt, der er klassificeret til brug med apparatet.
Det er brugerens ansvar at udskifte et almindeligt 2-benet
stikkontakt med en standard 3-benet stikkontakt.
• Før brug skal apparatet være korrekt monteret som beskrevet i
denne vejledning. Der kan opstå elektrisk stød, hvis apparatet ikke er
jordet korrekt.
• Monter ikke apparatet, hvor der kan være fare for, at apparatet
falder. Apparatet er ikke designet til brug ved transport som skib og
fly. Kontakt et autoriseret LG-servicecenter for brug under andre
særlige omstændigheder.
• Undgå at manipulere med kontrolelementerne.
• Monter apparatet, hvor gulvet er fast og plant. Apparatet kan vibrere
for meget og til sidst vælte, hvis det er monteret på en ustabil
overflade, hvilket kan forårsage skade eller personskade.
• Løft ikke apparatet fra forsiden, og hold altid forsiden beskyttet.
Ellers kan det hærdede glas på apparatet blive ødelagt.
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• Apparatet skal jordes korrekt, så det overholder alle gældende koder
og forordninger. Følg detaljerne i installationsvejledningen.
• Monter og opbevar apparatet, hvor det ikke udsættes for
temperaturer under frysepunktet eller udsættes for vejr og vind. Lad
apparatet opvarmes til stuetemperatur før brug, hvis det blev leveret
om vinteren eller ved temperaturer under frysepunktet.
• Reparer eller udskift ikke nogen del af apparatet, og prøv ikke at
udføre service, medmindre det specifikt anbefales i
brugervedligeholdelsesinstruktionerne eller i offentliggjorte
brugerreparationsinstruktioner, som du forstår og har evnerne til at
udføre.
• For at reducere risikoen for elektrisk stød, bør du ikke montere
apparatet i fugtige rum såsom et badeværelse. Manglende
overholdelse af denne advarsel kan forårsage død, alvorlig
personskade, brand, elektrisk stød eller produktdeformering eller
funktionsfejl.
• Fjern al emballage, og bortskaf alt forsendelsesmateriale korrekt.
• Tilslut til et strømkredsløb, der er korrekt normeret, beskyttet og
dimensioneret, for at undgå elektrisk overbelastning. Forkerte
strømkredsløb kan smelte og skabe elektrisk stød og/eller brandfare.
• Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af
producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en
tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
• Hold al emballage væk fra børn. Emballagemateriale kan være farligt
for børn.
• Monter ikke i nærheden af en anden varmekilde, såsom et komfur, en
ovn eller en radiator.
• Anbring ikke stearinlys, rygematerialer eller andre antændelige
materialer oven på apparatet.
• Fjern al den beskyttende vinylfilm fra apparatet.
• Apparatet skal monteres i overensstemmelse med nationale regler
for ledningsføring.
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Betjening
• Lad ikke børn lege på eller i apparatet. Det er nødvendigt med nøje
overvågning af børn, når apparatet bruges i nærheden af børn.
• Undgå at klatre, stå eller hænge på apparatets dør eller på hylden
eller andre steder inden i apparatet.
• Træd ikke på dørene til vandtankene.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anbring ikke tunge eller farlige genstande oven på apparatet.
Put ikke levende dyr ind i apparatet.
Lad ikke børn klatre ind i apparatet.
I tilfælde af en gaslækage (propan / LPG), skal du sørge for
tilstrækkelig ventilation og kontakte et autoriseret servicecenter, før
du genoptager brugen. Undlad at røre ved eller adskille apparatets
stikkontakt.
Undgå at bruge eller anbringe brandfarlige stoffer (kemikalier,
medicin, kosmetik osv.) i nærheden af apparatet eller opbevare dem
inde i apparatet. Anbring ikke apparatet i nærheden af brandfarlig
gas.
Frakobl netledningen med det samme, hvis du hører en støj,
registrerer en mærkelig lugt eller der kommer røg fra apparatet.
I tilfælde af oversvømmelse skal du holde dig væk fra apparatet og
kontakte et autoriseret servicecenter.
Brug ikke skyllemidler eller produkter til at fjerne statisk elektricitet,
medmindre det er anbefalet af fabrikanten af skyllemidlet eller
produktet.
Anbring ikke hænder eller krop i nærheden af dampdysen under
betjening. Dampen er varm og kan forårsage en personskade.
Undlad at indsætte objekter i dampdysen.
Drik ikke vandet fra vandafløbet og forsyningstankene.
Apparatet må ikke adskilles eller ændres.
Placer ikke hænder, fødder eller metalgenstande under apparatet.
Undlad at betjene apparatet eller røre ved ledningen med våde
hænder.
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• Hold fingrene væk fra områder, der kan klemme; mellemrum mellem
dør og skab er nødvendigvis små. Vær forsigtig med at lukke døren,
når børn er i nærheden.
• Anbring ikke emner, der har været udsat for madolier i apparatet.
Emner, der er forurenet med madolier, kan bidrage til en kemisk
reaktion, der kan forårsage brand i vasketøjet.
• Tør ikke genstande, der tidligere er blevet renset i, vasket i,
gennemvædet eller plettet med benzin, opløsningsmidler til rens
eller andre antændelige eller eksplosive stoffer, da de afgiver dampe,
der kan antænde eller eksplodere.
• Brug ikke varme til tørring af genstande, der indeholder skumgummi
eller lignende teksturerede gummilignende materialer.
• Åbn ikke døren under betjening. Apparatets ydelse kan blive påvirket
negativt. Hvis apparatet er monteret på eller i nærheden af
gulvtæppe, kan kondens fra udslip af varm luft eller damp plette eller
beskadige gulvtæppet.
• Skader, der opstår ved brug af apparatet til andre formål end dem,
der er specificeret i denne brugermanual, er ikke dækket af
garantien.

Vedligeholdelse
• Tør jævnligt fremmede materialer (som støv og vand) af benene på
strømstikket og kontaktområderne. Brug ikke en våd eller fugtig
klud, når du rengør stikket.
• Brug ikke et apparat til at tørre indersiden. Tænd ikke et stearinlys for
at fjerne lugte i apparatet.
• Sprøjt ikke vand på apparatet direkte under rengøring. Der kan opstå
brand eller elektrisk stød.
• Tør indersiden af med en tør klud efter brug.
• Rens fnugfilteret før eller efter hver påfyldning.
• Brug ikke et blegemiddel, såsom ilt eller klorbaserede blegemidler,
på ydersiden af apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande, når du rengør eller betjener
kontrolelementerne. Det kan forårsage elektrisk stød.
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• Undgå at ramme det forreste glaspanel med tunge genstande.
Selvom det er lavet af hærdet glas, kan panelet gå i stykker i tilfælde
af stærk påvirkning og forårsage personskade.
• Hold produktet fri for gnavere, insekter og andre fremmedlegemer.
De kan beskadige ledninger og forårsage brand eller elektrisk stød.

Bortskaffelse
• Inden apparatet tages ud af drift eller kasseres, skal du fjerne døren
til tørrerummet. Frakobl strømstikket og ødelæg knapområdet for at
forhindre genbrug.

Instruktioner angående jording
• Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød.
Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl
om, hvorvidt apparatet er jordforbundet på korrekt vis.
• Dette apparat skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller
sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød,
idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
• Dette apparat skal være udstyret med en ledning med jordleder og et
jordstik. Stikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er korrekt
monteret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
• Forsøg ikke på nogen måde at ændre stikket. Hvis stikket ikke passer
til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde monteres af
en elektriker.
• Dette apparat skal tilsluttes et jordet, permanent
metalledningssystem eller en jordforbindelsesleder skal udstyres
med kredsløbsledere og tilsluttes udstyrets jordforbindelse eller
ledning på apparatet. Der kan opstå elektrisk stød, hvis apparatet
ikke er jordet korrekt.
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HENSYNTAGEN TIL MILJØET
Bortskaffelse af dit gamle apparat
• Dette symbol med en affaldsspand med kryds over
angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal
bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra
kommunens husholdningsaffald.
• Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige
stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på
korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige
negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit
gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges,
fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde
materialer som kan genbruges og derved begrænse
spild af værdifulde ressourcer.
• Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte
det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående
oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEEsamlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land
på www.lg.com/global/recycling.

Apparatet indeholder fluorholdige drivhusgasser
• R134a (GWP: 1430): 0,155 kg / 0,222 tons CO2-ækvivalenter.
Hermetisk lukket.
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INSTALLATION
Dele og Specifikationer
BEMÆRK
• Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.

Interiør

a Indvendigt lys

j Drypbakke

b Bevægelig bøjle

k Kroge til buksepressen

c Indvendigt lys

l Pressefoldspleje

d Hyldeholder

m Dør*1

e Hylde

n Klip

f Aromafilter

o Dampdyse

g Ventil til udluftning af varm luft

p Vandforsyningstank

h Vandafløbstank
i Tilbehørsetui

*1 Dørens retning kan vendes af montøren for at
passe til monteringsstedet.
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Specifikationer
Stjerne(r) betyder modeltype og kan variere (0-9) eller (A-Z).
Model

S5**

Krav til strømforsyning

220 - 240 V~, 50 Hz

Dimensioner (bredde X dybde X højde)

600 mm × 596 mm × 1960 mm, 1190 mm (dybde
med åben låge)

Produktvægt

100 kg

Strømforbrug

1700-1900W

Maksimal kapacitet

6 emner

Tilbehør

Hylde

Drypbakke

3 stykker af bøjler

Buksebøjle

2 skridsikre puder

Antivæltesæt

Skruenøgle

2 stk. hængseldæksler

2 bageste
nivelleringsfødder

Pigge til montering på
gulvtæppe

BEMÆRK
• Det medfølgende tilbehør afhænger af den model, du købte.
• Kontakt butikken, hvor apparatet blev købt, eller LG kundeservice, hvis noget tilbehør er beskadiget eller
mangler.
• Brug kun autoriserede komponenter for din sikkerhed og for forlænget levetid. Producenten er ikke
ansvarlig for produktfejl eller ulykker forårsaget af brug af separat købte uautoriserede komponenter
eller dele.
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Krav til installationssted
For installation af apparatet skal følgende
information tjekkes for at sikre, at apparatet
installeres på det korrekte sted.

Dimensioner

DA

• Monter apparatet, hvor en servicemontør har let
adgang til det, hvis reparation skulle blive
nødvendig.
• Monter ikke apparatet i et område, hvor det
udsættes for vand og/eller vejr. Manglende
overholdelse af denne advarsel kan medføre
risiko for elektrisk stød, personskade eller
produktskade eller funktionsfejl.
• Monter ikke apparatet på en hul eller fleksibel
platform. Dette kan medføre overdreven støj og
vibrationer og resultere i skade eller
personskade, hvis apparatet vælter.

BEMÆRK
• Et robust gulv skal understøtte apparatets
samlede vægt på 100 kg. Den kombinerede
vægt af andre hvidevarer skal også overvejes.

Anbefalet installationsafstand
Dimensioner (mm)
A

520

B

1500

C

460

D

1960

E

600

F

596

Følgende afstande anbefales til apparatet. Selvom
apparatet er testet med en afstand på 3 cm på
siderne og bagpå, bør de anbefalede afstande
overvejes af følgende grunde:

Installationsplacering
• En jordet stikkontakt skal placeres inden for 61
cm fra hver side af apparatet.
• Monter apparatet på et fladt hårdt gulv. (Tilladt
skråning under apparatet: 1°)
• Gulvet skal være plant med en maksimal
hældning på 2,5 cm under apparatet. Hvis
skråningen er større end 2,5 cm, kan apparatet
ikke nivelleres korrekt

a Tillad mindst 46 cm foran for at åbne døren.
b Tillad mindst 5 cm på begge sider og mellem
bagsiden af apparatet og væggen.

c Tillad mindst 20 cm mellem toppen af apparatet
og eventuelle overhængende hylder eller
skabe.
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BEMÆRK
• Hvis apparatet er for tæt på tilstødende emner,
kan ydelsen forringes, og elforbruget kan stige.
• Der skal overvejes ekstra plads på alle sider af
apparatet for at reducere støjoverførslen.

Omgivende temperatur
• Temperaturen skal være mellem 10 °C og 35 °C.
• Hvis omgivelsestemperaturen er for lav eller høj,
kan ydelsen blive påvirket.
• Monter ikke i direkte sollys, eller hvor
temperaturen kan falde til under 0 °C.

Elektriske forbindelser
• Der må ikke benyttes forlængerledning eller
dobbelt adapter.

Fjernelse af karton og
forsendelsesmaterialer
Pak apparatet ud af kartonen, og fjern derefter
bånd og midlertidige etiketter fra apparatet.
• Fjern ikke advarselsetiketter, model- og
serienummeretiketten eller den tekniske
arketiket, der er placeret under apparatets
forside.

FORSIGTIG

• Brug ikke skarpe instrumenter, sprit,
brandfarlige væsker eller slibemidler til at fjerne
tape eller lim. Disse produkter kan beskadige
apparatets overflade.

BEMÆRK
• Bånd- eller limrester kan også let fjernes ved at
gnide en lille mængde flydende opvaskesæbe
over klæbemidlet med fingrene. Tør af med
varmt vand og tør efter.

• Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte
mere end et apparat.
• Apparatet skal være forbundet til et strømudtag
med jordforbindelse i overensstemmelse med
gældende forskrifter for elektriske ledninger.
• Apparatet skal stå på et sted i nærheden af
stikkontakter, så det er nemt at komme til
stikket.

Flytning af apparatet
Brug hjulene a i bunden af apparatet til at flytte
apparatet. Skub apparatet langsomt ned fra ca.
halvvejs ned på forsiden.

ADVARSEL

• Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt,
som er monteret på behørig vis og
jordforbundet i overensstemmelse alle lokale
regler og forordninger.

Udpakning af apparatet
ADVARSEL

• Brug to eller flere personer til at pakke apparatet
ud og flytte det. I modsat fald kan det resultere i
alvorlig personskade at vippe apparatet.

FORSIGTIG

• Hold apparatet lodret, når du flytter det. Hvis du
lægger apparatet på siden, kan kølemidlet lække
og forårsage funktionsfejl på apparatet.
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Nivellering af apparatet

DA

• Løft eller sænk apparatet ved hjælp af
nivelleringsfødderne, indtil apparatet er
plant fra side til side og foran til bagud.

Kontrol af nivellering
Indstilling af produktet i vater modvirker unødig
støj, vibration og bevægelse. Anbring apparatet på
et helt plant gulv efter installation.

Justering og nivellering af
apparatet

ADVARSEL

• Apparatet er tungt. Der kræves to eller flere
personer, når apparatet nivelleres. Manglende
overholdelse af denne advarsel kan forårsage
alvorlig personskade eller død.

1

Placer apparatet på den endelige placering, og
kontrollér, at det er i vater.
• Alle nivelleringsfødder skal hvile solidt på
gulvet. Skub forsigtigt på hjørnerne på
apparatet for at sikre dig, at det ikke rokker
fra hjørne til hjørne. Sørg for, at der ikke er
mellemrum mellem de forreste
nivelleringsfødder og gulvet.

2

FORSIGTIG

• Sørg for, at alle nivelleringsfødder er i god
kontakt med gulvet. Hvis apparatet bruges uden
nivellering, kan det vælte og forårsage
personskade, skade eller produktfejl.
• Justér kun nivelleringsfødderne så vidt det er
nødvendigt for at apparatet kommer i vater. For
stor udvidelse af nivelleringsfødderne kan få
apparatet til at vibrere.

3

Spænd låsemøtrikkerne, når apparatet er helt
stabilt og alle nivelleringsfødder hviler solidt på
gulvet a.

Brug skruenøglen (pakket sammen med
apparatet) til at dreje nivelleringsfødderne.
• Skru de forreste fødder ud for at hæve
apparatet, eller skru fødderne ind for at
sænke det. Hvis det ikke er muligt at
nivellere apparatet med kun de forreste
fødder, skal du montere de to bageste
nivelleringsfødder ved at vippe apparatet.
Læg ikke apparatet ned for at montere
nivelleringsfødderne.

Installation på gulvtæpper
Følg disse instruktioner, når du monterer
apparatet på tæpper.

ADVARSEL

• Apparatet er tungt. To eller flere personer er
nødvendige for at montere de bageste
nivelleringsfødder og tæppespidser. Hvis du ikke
gør det, kan det medføre rygskade eller anden
skade.
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ADVARSEL

5

• Hvis tæppet har meget dyb luv eller
polstring, kan de forreste fødder muligvis
forlænges lidt for at montere drypbakken.

• Hold apparatet lodret, når du flytter og monterer
det. Hvis du lægger apparatet på siden, kan
kølemidlet lække og forårsage funktionsfejl på
apparatet.

1
2

Juster apparatet igen efter montering af
piggene.

Flyt apparatet til dets endelige placering ved
hjælp af hjulene i bunden af apparatet.
Monter de to bagerste nivelleringsfødder bag
på apparatet.

Overvej følgende, når apparatet er monteret
på tæpper.

• Vip apparatet i stedet for at lægge det ned
ved montering af nivelleringsfødderne.

• Sørg for at kontrollere og tømme
drypbakken ofte.
• Åbn ikke enheden under drift. Dette er for at
undgå, at der dannes kondens på
tæppefladen, hvilket kan resultere i
overfladeskimmel eller mug.

3
4

• Hold bunden af kabinettet tørt, når du fylder
eller tømmer vandtankene. Hold ydersiden
af vandtankene rene og tørre for at
modvirke vækst af skimmel eller mug.

Juster enheden efter anvisningerne i
Nivellering af apparatet.
Monter de fire tæppepigge på enderne af
nivelleringsfødderne med de kortere,
ottekantede flader mod fronten.

Sådan vendes døren om
Det er muligt at vende dørens svingretning. Dette
skal gøres af montøren på monteringstidspunktet,
hvis det ønskes.

BEMÆRK
• Hvis dørens svingretning skal ændres efter
installationen, skal du kontakte LG
kundesupportcenter.

ADVARSEL

• Pas på, når du håndterer tæppepiggene. De er
designet til at trænge igennem
gulvtæppebagsiden og -underlaget, og de er
meget skarpe.
• Hold fingre og hænder væk fra piggene, når du
sætter enheden på plads for at undgå
personskade eller produktskade.

Brug af skridsikre puder
Skridsikre ark forhindrer apparatet i at ryste eller
flytte sig, når du åbner eller lukker døren.

1

Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre
puder.
• Brug en tør klud til at rengøre
fremmedlegemer eller fugt. Hvis der fortsat
er fugt, kan de skridsikre puder glide.
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2
3

Indstil apparatets hældning, når det er placeret
i installationsområdet.
Placer den klæbende side a af de skridsikre
puder på gulvet.

DA

• Hvis en anti-vælte-enhed ikke er korrekt
monteret, kan apparatet uventet væltes af et
barn eller voksen, der står på, sidder på, læner
sig op ad eller lægger overdreven vægt på en
åben dør eller de indvendige dele.
• Brug af anti-vælte-enheden udelukker ikke, at
apparatet vælter, når det ikke er korrekt
monteret.

Samling af drypbakken
Inden du bruger apparatet, skal du sætte
drypbakken ned i bunden af skabet.

1
4

Placer apparatet på de skridsikre puder.
• Fastgør ikke den klæbende a af de
skridsikre puder på apparatets fødder.

5

2

Kontrollér igen, at apparatet er i vater.

Hold bakken, så pilen og bogstavet på forsiden
af bakken vender opad.
Indsæt først den ene side af bakken og
derefter den anden. Skub bakken, indtil den
glider helt ind.

• Skub eller vip forsigtigt kanterne af
apparatet for at sikre, at det ikke rokker. Stil
igen apparatet i vater, hvis det rokker.

BEMÆRK
• Puderne kan efterlade en klistret rest, når de
fjernes. Resten kan fjernes med alkohol.

Montering af anti-vælteenheden

3

• Hvis bakken opsamler vand, skal du fjerne
den og hælde vandet væk. Efter tømning
skal du samle bakken igen.

Monter anti-vælte-enheden, der er pakket med
apparatet, for at mindske risikoen for at vælte.
• Se instruktionerne, der følger med anti-væltesættet, for korrekt montering af anti-vælteenheden.
• Brug ikke apparatet, uden at anti-vælte-enheden
er på plads og er i brug.
• Kontrollér, at anti-vælte-enheden er korrekt
monteret. Når apparatet er i den endelige
placering, skal du sørge for, at glidejusteringen
på ledningen er indstillet, indtil der er ca. 2,5 cm
friløb i ledningen.

Træk først den ene side ud og så den anden for
at løsne den.

FORSIGTIG

• Brug ikke apparatet uden at montere
drypbakken. Dette kan føre til vandskade
forårsaget af lækage.

Montering af hængselsdæksler

1

Åbn apparatets luge.

da_main.book.book Page 18 Friday, June 19, 2020 11:07 AM

DA

2

3

18

INSTALLATION

Fastgør hængselsdækslet på det øverste
hængselaggregat med den bøjede kant på
ydersiden af hængslet.

Gentag med det resterende hængselsdæksel
på det nederste hængsel.
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BETJENING
Oversigt over betjening

6

• Rør ved en programvælgerknap. Du kan
skifte til en af indstillingerne, hver gang du
trykker på knappen.

Brug af apparatet

1

Forbered emner.
• Vask først tøjet, hvis nødvendigt.

7

• Placer emnerne på bøjler eller hylde.
• Fastgør knapper og luk lynlåse for at holde
emner fast på de bevægelige bøjler og
forhindre skader.

3

Kontrollér vandtankene.
• Fyld vandforsyningstanken om nødvendigt.
Tøm vandafløbstanken om nødvendigt.
Brug rent postevand i forsyningstanken for
bedre produktydelse og levetid. Brug ikke
destilleret vand, og genanvend ikke vand fra
afløbstanken.

4

Fyld apparatet.
• Vær opmærksom på vaskeanvisninger og
valg af program. Hvis tøjet ikke passer til det
valgte program, kan det krympe eller blive
alvorligt beskadiget.
• Fjern alle tomme bøjler for at undgå støj,
friktion og beskadigelse af tøj.

5

• Åbn ikke døren under programmet. Hvis
damp eller varm luft slipper ud via den åbne
dør, kan der samles kondens på gulv eller
vægge, hvilket kan føre til skader eller mug.

Rens fnugfilteret, og skift arket i
aromafilteret.
• Løft filteret ud og fjern fnug fra den sidste
kørsel for hurtigere og mere effektiv ydelse.
Geninstaller filteret og kontrollér
justeringen, mens du lukker gitteret. Brug
ikke apparatet uden fnugfilteret på plads.
Hvis du bruger et ark med skyllemiddel i
aromafilteret, skal du skifte det efter brug
hver gang.

Tænd maskinen.
• Berør knappen Power for at tænde for
apparatet.

Start et program.
• Berør og hold Start/Paus-knappen nede for
at starte et program. Sæt til enhver tid
programmet på pause ved at trykke på
Start/Paus-knappen igen. Genstart
programmet inden for 14 minutter efter, at
det er sat på pause, ellers slukker apparatet,
og indstillingerne går tabt.

• Ingen varmefølsomme emner eller emner,
der kan beskadiges ved udsættelse for vand.

2

Vælg det ønskede program.

FORSIGTIG

• Åbn ikke døren under betjening. Der er risiko for
forbrændinger eller kvæstelser fra udslip af
varm luft eller damp.
• Lad ikke damp eller varm luft slippe ud af skabet
under drift. Åbning af døren under drift påvirker
også ydelsen, forlænger stylingtiden og
resulterer i vandkondensering og -ansamling på
gulvet.

8

Afslutning af program.
• Fjern emner, når programmet er afsluttet.
Lad døren være åben for at lade varm luft
slippe ud. Indvendigt lys slukkes efter 1,5
minutter, hvis døren efterlades åben.
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Forberedelse af vasketøj
Kontrol af tøjets
vaskeanvisninger
De fleste beklædningsgenstande har
vaskeanvisninger, der indeholder instruktioner om
korrekt pleje. Nedenfor er nogle af de symboler,
der er relevante for valg af passende emner til
apparatet.

Symboler på vaskeanvisningerne
Etiket

Betydning

Kontr
ollér

Håndvask

OK

Maskinvask, normal cyklus

OK

Strygefrit/krøller ikke

OK

Skånsom behandling/sarte
tekstiler

OK

Må ikke vaskes

OK*1

Normal

OK

Strygefrit/krøller ikke

OK

Skånsom behandling/sarte
tekstiler

OK

Må ikke tørretumbles

OK

Må ikke tørres

NEJ

Ophængning/tørresnor

OK

Dryptørres

OK

Ligge tørre

OK

Høj

OK

Mellem

OK

Etiket

Betydning

Kontr
ollér

Lav

OK

Ingen varme/lufttørre

NEJ

*1 Nogle emner såsom pels og læder, der er
mærket som må ikke vaskes, kan bruges
sammen med apparatet.

Sortering af emnerne
• For at få den bedst mulige stofpleje skal du altid
behandle stoffer, der kræver lignende
behandling, sammen.
• Forskellige stoffer har forskellige plejekrav, og
nogle stoffer kan ikke behandles i visse
programmer eller skal behandles separat.

Kontrol af emnerne, før de
lægges i maskinen
Nogle emner er ikke egnede til brug med
apparatet. Brug af forkert program til emner kan
resultere i beskadigelse af stofferne.
• Tjek, at alle lommer er tomme. Emner som
spænder, kuglepenne, mønter og nøgler kan
ødelægge både apparatet og tøjet.
• Anbring ikke emner, der er følsomme over for
varme, eller som ikke er egnede til vask med
vand i Styler-programmer, der bruger damp.
Brug kun Gentle Dry-programmet.
• Pels, læder (kun 100 % naturligt læder) skal kun
behandles med Fur/Leather Care-programmet.
Dette program kan downloades.
• Vask stærkt snavset eller plettet tøj, inden du
sætter dem i apparatet. Apparatet har ikke en
vaskefunktion. Løs jord eller pletter kan
overføres mellem beklædningsgenstande under
programmer.
• Behandl emner med en ubehagelig lugt separat.
Lugt kan overføres mellem emner under
programmer.
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• Tøjet skal lukkes sikkert med lynlåse og knapper
lukket, så det ikke falder af den bevægelige bøjle
under programmet.
• Læg ikke meget våde emner i apparatet til
tørring. Ryst eller vrid overskydende vand ud,
inden du sætter emner i skabet til tørring. Hvis
en stor mængde vand samler sig i skabet, kan
styling-ydeevnen påvirkes, eller apparatet kan
blive beskadiget.

Kontrol af alle emner inden
hver vask
Kontrol af fnugfilteret
Sørg altid for at fnugfilteret er rent, inden du
starter en ny kørsel; et tilstoppet fnugfilter øger
stylingtiderne.

1

FORSIGTIG

• Kontrollér, at siderne er korrekt justeret, når du
indsætter frontgitteret.

Kontrol af aromaarket
Brug et ark med skyllemiddel til at tilføje en
forfriskende aroma til emner. Udskift arket med
skyllemiddel efter hver brug.

1

Fjern aromafilteret fra apparatet.

Åbn frontgitteret a og tag fnugfiltret b ud.

2
2

DA

Åbn aromafilteret, og sæt et ark med
skyllemiddel a ind i det.

Børst fnugfilteret med en blød børste, eller
rens det med en støvsuger.
• Hvis fnugfiltret er revet eller beskadiget, skal
du udskifte det med et nyt.

3

Luk aromafilteret, og sæt det tilbage i
apparatet.
• Indsæt aromafilteret i pilens retning. Du kan
justere åbningen af aromafilteret ved hjælp

3

Geninstaller filteret.
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af justeringshåndtaget. Jo mere åbent
aromafilteret er, jo rigere er aromaen.

• Brug rent postevand eller flaskevand for at
opnå den bedste ydelse og længere
produktlevetid. Brug ikke destilleret vand og
genanvend ikke vandet fra
vandafløbstanken.
• Første gang apparatet bruges, bruges 2/3 af
vandet i den fyldte vandforsyningstank.
Efterfølgende programmer bruger mindre
vand.

FORSIGTIG

4

Når programmet er afsluttet, skal du fjerne
aromafilteret og bortskaffe arket med
skyllemiddel.

BEMÆRK
• Spray parfume 4-5 gange på en vatrondel, og
anbring den derefter i aromaholderen til brug.
(Duftstyrken kan dog variere afhængigt af
duften.)

Kontrol af vandtanke
Kontrollér vandet i vandtankene før brug.
Vandforsyningstanken skal fyldes med vand, inden
apparatet tages i brug. Apparatet fungerer ikke
uden vand. Vandafløbstanken skal tømmes inden
hver brug.

1

Træk håndtaget på tanken fremad, og tag
derefter tankene ud af apparatet. Kontrollér
vandstanden i tankene.

• Brug kun vand, når du fylder
vandforsyningstanken. Ethvert andet stof,
såsom vaskemiddel eller skyllemiddel, kan
beskadige apparatet.
• Brug kun rent postevand eller flaskevand.
Fremmedlegemer i vandet kan forkorte
apparatets levetid.
• Brug ikke destilleret vand. Vandføleren fungerer
muligvis ikke.
• Brug ikke vandet i vandafløbstanken til at fylde
vandforsyningstanken.

3
4

Sørg for, at vandafløbstanken er tom.
Vandafløbstanken vil blive fyldt efter ca. tre
anvendelser. Tanken fyldes hurtigere under
stylingprogrammer. Apparatet fungerer ikke,
hvis vandafløbstanken er fuld.
• Noget misfarvning af vandafløbstanken kan
forekomme over tid. Dette er normalt og
påvirker ikke produktets ydeevne.

Opfyldning af apparatet
ADVARSEL

2

Sørg for, at vandforsyningstanken er fyldt med
vand.
• Den fulde vandforsyningstank kan bruges
cirka fire gange, afhængigt af de anvendte
programmer.

• Brandfarlige genstande som lightere eller
tændstikker kan antændes og forårsage brand.
Hvis du ikke fjerner dem, kan det medføre brand,
eksplosion eller død.
• Vask ikke tøj, der er blevet udsat for olie, benzin
eller andre antændelige stoffer. Manglende
overholdelse af denne advarsel kan medføre
brand, eksplosion eller død.
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Valg af Styling-metode, der
passer til dine emner
Element

DA

hvilken som helst plast- eller metalbøjle, der passer
godt i indhakkene i den bevægelige bøjle.

Sådan styles det

Jakkesætsjakke, blazer
Frakke, jakke (kort)

Bevægelig bøjle

Frakke (lang)
Kjole (kort)
Kjole (lang)

Flytning af bøjle efter
fjernelse af hylden
• Brug den bevægelige bøjle til jakkesæt, frakker,
jakker, bluser, kjoler, nederdele og bukser, der
ikke kræver en fold. Brug buksepressen til at give
bukser pressefolder.

Nederdel
Let tæppe
Babytæppe
Bukser (ikke krøllede)

Bevægelig bøjle

Shorts

• Style sweatere eller strik på hylden for at undgå
bøjlemærker.

Børnetøj
Tørklæde
Slips

Bevægelig bøjle eller
hylde

Sjal
Lingeri
Skjorte, bluse
Bukser (krøllede)

• Alt, der kan placeres sikkert på en bøjle og
dampes eller tørres uden at bibeholde
bøjlemærker eller anden skade, kan placeres på
den bevægelige bøjle.

Bevægelig bøjle eller
hylde (hvis sart)
Pressefoldspleje

Kasket, hat
Bamser
Pude
Sweater

Hylde

Strikket tøj
Tøj til nyfødte

• Arranger tøj, så det ikke berører siderne eller
bagsiden af skabet, hvis det er muligt. Der kan
dannes kondens på skabets indvendige
overflade, og genstande, der er i kontakt med
overfladen, kan forblive fugtige efter
programmets afslutning. Hæng større emner på
de diagonale indhak på den bevægelige bøjle.
• Den bevægelige bøjle bevæger sig, selv når kun
hylden bruges.
• Når du bruger en almindelig metal-/plastikbøjle,
er krogen mindre end 4 mm tyk, og krogen skal
sidde tæt ind i indhakket i det bevægelige
ophæng. Hvis bøjlen sidder for løst, kan det
resultere i vibrationer, støj og beskadigelse af
tøj.

FORSIGTIG

• Fjern tomme bøjler fra den bevægelige bøjle, og
anbring dem på hylden, før du starter
programmet. Tomme bøjler kan forårsage
unødvendig støj, friktion og skader på stoffer.

Den bevægelige bøjle

• Undgå at læne dig op ad eller trække i den
bevægelige bøjle.

Hæng tøj på den bevægelige bøjle ved hjælp af
bøjlerne, der fulgte med apparatet, eller brug en

• Hæng bøjler i samme retning på den bevægelige
bøjle for at forhindre kollisioner.
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FORSIGTIG

• Lad ikke børn lege med eller hænge på den
bevægelige bøjle. Apparatet kan vippe, hvilket
kan resultere i skade eller personskade.

Brug af den bevægelige bøjle

1

Indsæt bøjler i åbningerne, og træk ned for at
fastgøre krogen godt.
• Krogene skal sidde tæt fast i åbningerne for
at forhindre støj, vibrationer eller
beskadigelse af emner under drift.

2

Brug de diagonale åbninger (c, e) til store
emner.

• Brug de diagonale ophængsspor i den
bevægelige bøjle til store eller klodsede emner.
• Fjern tomme bøjler, eller opbevar dem i hylden
under drift.
• Fastgør knapper og lynlåse på hængende tøj for
at forhindre, at de falder af bøjlerne under drift.
Fastgør nakkeområdet med bomuldssnor, hvis
der ikke er nogen knap eller lynlås.
• Fjern eller opbevar hylden, når du hænger
længere emner op, så emnerne ikke bliver
krøllede.

1

Vælg en passende bøjle.
• Vælg en bøjle i apparatet, der passer til det
emne, du hænger på den.

2

Fastgør knapperne og lynlåsene på alt tøj, og
hæng det på bøjler.
• Det hjælper med at forhindre, at tøjet falder
af eller bliver mere krøllet under
programmet. Hvis et stykke tøj ikke har
knapper eller lynlås, skal du fastgøre det
med en bomuldssnor omkring
kraveområdet.

• Brug ikke diagonale åbninger (c, e) og
standardåbninger (a, b, d, f, g) under
det samme program. Bøjlerne kan ramme
ind i hinanden og beskadige tøjet.

BEMÆRK
• Placer ikke emner tæt sammen. Jo færre
genstande, jo bedre er stylingydelsen. Emner,
der berører siderne af skabet, kan opfange
kondens fra skabet og ikke styles komplet.

3

Placer bøjlerne i åbningerne i den bevægelige
bøjle.

Brug af bøjlerne
Bøjlerne, der følger med apparatet, er kun til brug
med apparatet. Enhver plastik- eller metalbøjle, der
har en krog, der er mindre end 4 mm tyk og passer
tæt ind i indrykkene i det bevægelige ophæng, kan
bruges i apparatet.
• Brug ikke bøjler til uld, strik eller sart lingeri.
Tøjet kan strække sig eller få bøjlemærker.
• Der kan komme krøller på bagsiden af kraven på
noget tøj.

Buksebøjlen
Placer bukser enten på den bevægelige bøjle eller i
buksepressen, afhængigt af om det er ønskeligt at
opretholde folder på buksebenene.
• Hvis bukser hænges på den bevægelige bøjle,
kan det reducere folderne på buksebenene.
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• For at opretholde folderne på buksebenene skal
du bruge buksepressen.

2

• Bukserne må ikke være bredere end 96 cm eller
længere end 110 cm for at passe ind i
buksepressen. Kontrollér buksens størrelse, før
du bruger pleje af bukserne. Hvis bukserne er for
store, skal du bruge den bevægelige bøjle.

DA

Fold bukserne langs foldelinjerne (eller hvor
foldelinjerne ville være), og fastgør
buksebøjlen ved enderne af buksebenene.

• Tøjets stofindhold påvirker hvor godt krøller
reduceres.
• Brug det standard downloadede ekstra
plejeprogram til bukser for at få den mest
effektive fjernelse af krøller for bukser.

Åbning og lukning af buksebøjlen

1

For at åbne skal du folde krogen ned mod
bøjlevingerne for at låse og adskille vingerne.

3

2

Når bukserne er indsat, skal du bringe
vingerne sammen og dreje krogen op og væk
fra vingerne for at låse dem på plads.

4

Sådan hænges bukser på
buksebøjlen

1

Træk forsigtigt i siderne af buksebenene. Sørg
for, at bukserne er strakt stramt ud inden i
bøjlen uden krøller og ikke falder ud af bøjlen
under programmet.

Fjern alle genstande fra bukselommerne, og
knap baglommerne.

Placer buksebøjlen på den bevægelige bøjle
eller i buksepressen.
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Pressefoldsplejen

• Hvis bukserne er længere, skal du bruge de
højere kroge a for at forhindre, at bukserne
rammer skabets gulv.

Hæng tøj i buksepressen ved hjælp af den
buksebøjle, der fulgte med apparatet, eller en
hvilken som helst buksebøjle, der passer ind i
kroge over døren til buksepressen.

FORSIGTIG

• Undgå at læne dig op ad døren til buksepressen
eller hænge tunge emner på den. Apparatet kan
vippe, hvilket kan resultere i skade eller
personskade.
• Tillad ikke børn at lege med eller hænge på
døren til buksepressen. Apparatet kan vippe,
hvilket kan resultere i skade eller personskade.

• Bukserne må ikke være bredere end 96 cm
eller længere end 110 cm. Kontrollér
buksens størrelse, før du bruger
buksepressen. Hvis bukserne er for store,
skal du bruge den bevægelige bøjle.

• Hold fingrene ude fra områder med
klemmepunkter, når du lukker buksepressen.
Overvåg børn i nærheden for at forhindre
skader.

1

2

Åbn buksepressen ved at trykke på ikonet på
siden.

3

Sørg for, at bukserne hænger lige.
• Kontrollér folderne på benene for at sikre
dig, at de hænger korrekt. Fastgør bukserne
med 2 klemmer, før du lukker buksepressen.
Hvis buksebenene ikke er korrekt justeret,
eller bukserne ikke hænger lige, kan der
vises dobbeltlinjer i buksekanten, eller
bukserne kan blive krøllede.

Hæng buksebøjlen på den kroge over
buksepressen, som passer bedst til længden
på den buks, der presses.

4

Luk buksepressen, og ret derefter bukserne
endnu en gang.
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• Træk forsigtigt i kanterne på bukserne for at
udjævne eventuelle krøller. Sørg for, at
bukserne hænger lige i buksepressen.

DA

kan falde ned, hvilket kan resultere i skade eller
personskade.

BEMÆRK
• Brug hylden til trøjer, strik, lingeri eller sarte
bluser, der kan vise bøjlemærker, stræk eller
tage anden skade, hvis de tørres på en bøjle.
• For at få den bedste stylingydelse må du ikke
stable emner på hylden. Style enkelte elementer,
eller placér emner side om side med
mellemrum.
• Opbevar hylden på hyldeholderne bagpå skabet,
når den ikke er i brug.
• Arranger emner på hylden, så de ikke rører
siderne eller bagsiden af skabet, hvis det er
muligt. Der kan dannes kondens på skabets
indvendige overflade, og emner, der er i kontakt
med overfladen, kan forblive fugtige efter
programmets afslutning.

BEMÆRK
• Bukser kan presses, mens andre emner
opfriskes i det samme program.

Montering af hylden

• For at undgå dobbeltfolder skal du bruge den
stærke behandling med bevægelig bøjle for at
fjerne eventuelle eksisterende skarpe læg og
derefter bruge buksepressen.
• For optimale resultater skal du bruge det ekstra
plejeprogram for bukserne, som er designet til
brug sammen med buksepressefunktionen.
Dette program kan downloades ved hjælp af LG
ThinQ og bruges som det downloadede
program.

Hylden
Brug hylden, når du styler tøj eller andre emner,
der er svære at hænge op, eller som kan blive
beskadiget af hængende styling.

FORSIGTIG

• Lad ikke børn klatre på eller hænge på hylden.
Hylden kan falde ned, eller apparatet kan vælte,
hvilket kan resultere i skade eller personskade.
• Anbring ikke tunge genstande på hylden, og
brug den ikke til at opbevare genstande. Hylden

1
2

Hold hylden, så den grå kant er mod fronten.
Indsæt den venstre hylde-rille i den venstre
hyldeunderstøtning, og sænk derefter den
højre hylde-rille på den højre hyldestøtte.

BEMÆRK
• Hylden kan ikke samles ved at skubbe den ind i
skabet. Den falder ned, hvis den ikke samles
korrekt.
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Løft højre side af hylden, og træk derefter
venstre side af hylden fra hyldestøtten for at
skille den ad.

1

Indsæt bøjlerne mellem skinnerne på hylden.

BEMÆRK
• Hæng hylden på hyldeholderen, når du
behandler langt tøj som frakker eller kjoler.

2
3

Når du styler langt tøj, skal bøjlerne opbevares
uden for apparatet, når hylden er gemt på
hyldeholderen.
Brug ikke hylden til opbevaring af tunge
emner.

Opbevaring af bøjler
Fjern ubrugte bøjler fra den bevægelige bøjle, og
opbevar dem i hylden under drift. Dette forhindrer
støj og beskadigelse af tøjet.

Betjeningspanel
Kontrolpanelet reagerer på berøring ved hjælp af statisk elektricitet. En let berøring er nok til at betjene
det. Brug en klud, når du rengør kontrollerne, for at undgå kontakt og aktivering af knapperne. Fremmede
substanser på kontrolpanelet, handsker eller berøring af knapperne gennem stof kan forhindre, at
knapperne aktiveres.

Betjeningspanelets funktioner
Afhængigt af modellen er nogle af følgende funktioner muligvis ikke tilgængelige.
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a Power-knap
Rør ved Power-knappen for at tænde/slukke for apparatet. Når programmet er afsluttet, slukkes
apparatet automatisk efter nogle få sekunder, hvis der ikke røres nogen knapper.

BEMÆRK
• Hvis du rører ved knappen Power under et program, annulleres det program, og
programindstillingerne vil gå tabt.

b Programstatusindikatorer
Denne del af displayet viser hvilket trin i stylingprogrammet, der i øjeblikket er i gang.

c Valg- og alarmindikatorer
• Night Care lyser op, når apparatet er i Night Care-tilstand.
• Delay On lyser op, når indstillingen Delay Start er aktiveret.
• Fill Water lyser op, når vandforsyningstanken mangler eller er tom.
• Empty Water lyser op, når vandafløbstanken skal tømmes eller er fuld.
• Remote lyser op, når apparatet kan fjernstyres.
•

f : lyser op, når apparatet er koblet til Wi-Fi-netværket i hjemmet.

d LCD-display
Skærmen viser den estimerede resterende tid og fejlmeddelelser for apparatet. Programtiden kan
variere afhængigt af brugsbetingelserne.

e Start/Paus-knap
Berør og hold nede for at starte det valgte program. Hvis apparatet kører, skal du berøre for at sætte
programmet på pause uden at miste de aktuelle indstillinger.

BEMÆRK
• Hvis du ikke berører Start/Paus-knappen for at genoptage et program inden for en time efter at have
stoppet det, slukkes apparatet automatisk.

f LG ThinQ-logo
Søg efter LG ThinQ-appen fra Google Play Store og Apple App Store på en smartphone.

g Refresh-program
Berør denne knap for at vælge et Refresh-program. Du kan skifte til en af indstillingerne, når du
berører knappen gentagne gange.

h Special Care-program
Berør denne knap for at vælge et Special Care-program. Du kan skifte til en af indstillingerne, når du
berører knappen gentagne gange.

BEMÆRK
• Når du skifter til Downloaded-indstillingen, kan du bruge 5 specialprogrammer, der er indstillet som
standard på dit apparat. Det giver dig mulighed for at downloade et nyt specialprogram ved hjælp af LG
ThinQ-applikationen på en smartphone.
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i Sanitary-program
Berør knappen for at vælge et Sanitary-program. Du kan skifte til en af indstillingerne, når du berører
knappen gentagne gange.
Night Care
• Berør og hold knappen Sanitary nede i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere Night Care-funktionen.

j Gentle Dry-program
Berør knappen for at vælge et Gentle Dry-program. Du kan skifte til en af indstillingerne, når du
berører knappen gentagne gange.
Remote Start
• Med appen LG ThinQ kan du bruge en smartphone til at fjernstyre dit apparat.
• For at bruge fjernstartfunktionen, se SMARTE FUNKTIONER.

k Delay Start
Berør denne knap for at forsinke programmets starttid.
Wi-Fi
• Berør denne knap og hold den nede i 3 sekunder for at indlede apparatets forbindelse til LG ThinQapplikationen.
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Programtabel
Programmerne er designet til at passe til forskellige situationer. Vælg det program og den indstilling, der
bedst matcher det tøj, der skal vaskes og de ønskede resultater for maksimal ydeevne og pleje af stof.

Vejledning til stylingprogram
Program

Refresh

Indstilling

Normal / Light / Heavy
Genopfrisk dit tøj med varm damp og vibrationer. Programmet hjælper dig
med at reducere lugt og krøller i tøjet.

Stof/tøj

Dragt, frakke, skoleuniform, tørklæde, uld, strik, udendørs-/træningstøj,
håndklæder, undertøj, t-shirts, sokker, jeans, cowboyjakker, lingeri,
sportstøj, duge

Bemærk

• Kun vaskbare emner må bruge dette program, fordi apparatet sprøjter
damp på tøjet.
• Apparatet udjævner krøllerne ved at sprøjte damp på tøjet. Krøllerne kan
forblive på tøjet efter styling. Stryg eventuelt tøjet.
• Ydeevnen for krølleprogrammet afhænger af tøjets vægt og stof.

Program

Special Care

Indstilling

Suits/Coats: Opfrisk tøjet med damp ved lav temperatur og vibrationer.
Indstillingen hjælper dig med at pleje dragter og frakker, der indeholder
naturlige fibre.
Wool/Knit: Specielt designet til at fjerne krøller fra uld og strik.
Sports Wear: Brug til at beskytte stof til sportstøj.
Downloaded: Der er 5 specialprogrammer, der er indstillet som standard.
Du kan vælge et af specialprogrammerne, hver gang Special Care-knappen
berøres.
• Med LG ThinQ-applikationen kan du se, hvilket specialprogram, der er
valgt, og downloade et nyt specialprogram.

Program

Sanitary

Indstilling

Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty
Brug dette program til at reducere bakterier og til at tørre emner. Vælg dette
program til tøj, sengetøj, børnetøj og blødt legetøj. Tæpper skal være
enkeltlags og veje 1,5 kg eller mindre.

Stof/tøj

Dragt, frakke, skoleuniform, tørklæde, udendørs-/træningstøj, håndklæder,
undertøj, t-shirts, sokker, jeans, cowboyjakker, lingeri, sportstøj, duge
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Program

Sanitary

Bemærk

• Brug ikke dette program til uld eller strik, da de høje temperaturer og
dampen kan få det til at krympe.
• Naturfibre skal være mærket vaskbart/vaskes i hånden og må
tørretumbles for at undgå krympning.
• Må ikke bruges sammen med emner, der indeholder gummi, skum eller
klæbemiddel.

Program

Gentle Dry

Indstilling

Normal: Tør tøj ved hjælp af varm luft og bevægelig bøjle uden brug af
tørretumbler. Det er velegnet til at opfriske ikke-vaskbare stoffer og naturlige
fibre som 100 % uld, kashmir. Programmet hjælper dig med at reducere lugt
og krøller i tøjet.
Rain/Snow: Brug denne indstilling til at tørre fugtigt tøj.
Dehumidify: Brug denne indstilling til at affugte det rum, hvor apparatet er
installeret. Brug mens døren er åben 45º. Hvis døren er lukket, fungerer
indstillingen ikke.

Bemærk

• Ydeevnen for krølleprogrammet afhænger af tøjets vægt og stof.

BEMÆRK
• Se Fabric Care Guide i denne manual og vaskeanvisninger på tøjet før styling.
• Nogle emner forbliver krøllede. Krøller, der skyldes lang tids opbevaring kan være vanskelige at
reducere. Krøller i bomuld eller hør reduceres muligvis ikke helt. Stryg efter styling, hvis ønsket.
• Nogle lugte kan være vanskelige at fjerne. Lugt fra olieagtige substanser kan være vanskelige for
dampen at trænge igennem. Lugt fra længerevarende opbevaring kan også være vanskelig at fjerne.
• Programtiderne kan variere afhængigt af anvendelsesmiljøet, inklusive vandtemperatur.
• Det er ikke sikkert, at meget tykt tøj er tørret ensartet efter programmets afslutning.
• Stylingtiderne for programmet kan være længere for vådt tøj, der ikke er centrifugeret.

Wrinkle Care
Apparatet bruger damp ved høj temperatur og bevægelige bøjler til at reducere krøller uden at beskadige
tøjet.

Sammenligning af Styler-ydeevne for krøllepleje
Apparatet bruger damp til indirekte at stryge, men krøllet tøj bliver muligvis ikke helt glat. På dette
tidspunkt kan der være en forskel i krølleprogrammets ydelse afhængigt af stoffets vægt og materiale.
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a

Styler

A

Før strygning

B

Dampstrygejern

C

Pressejern

DA
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Procesdetaljer for hvert stylingprogram
• Preparing: Denne proces opvarmer vandet i vandtanken under forberedelse til tilførsel af damp.
• Steaming: Denne proces sprøjter damp på tøjet.
• Drying: Denne proces fjerner fugt i tøjet.
• Sanitizing: Denne proces fjerner bakterier fra tøjet.
Program

Stylingproces

Program

Indstilling

Preparing

Steaming

Drying

Refresh

Normal

#

#

#

Light

#

#

#

Heavy

#

#

#

Suits/Coats

#

#

#

Wool/Knit

#

#

#

Sports Wear

#

#

#

Normal

#

#

#

#

Bedding

#

#

#

#

Fine Dust

#

#

#

#

Heavy Duty

#

#

#

#

Special Care

Sanitizing

Downloaded
Sanitary

Gentle Dry

Normal
Rain/Snow
Dehumidify

#
#

#

#
-

BEMÆRK
• Hvis Sanitary-programmet ændres til et slags Refresh- eller Gentle Dry-program under betjening,
udføres desinficeringsprocessen ikke.
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Vejledning til stofpleje
Program
Stof og tøj

Refresh
Krøller

Lugte

Sanitary

Gentle Dry

Cotton (Bomuld)
Håndklæder, sokker, undertøj,
jeans, sportstøj, T-shirts, tæpper

#

#

#

Linned, hamp, ramie
Sommertøj, duge

#

#

#

#*1

#*1

#*1

Alpaca, kameluld, kashmir
Frakker, jakkesæt

#*1

Tørklæder, strik
Pels, læder
Frakker, tørklæder
Silke
Slips, bånd, tørklæder, bluser,
silke/fløjl/plys

#*1

#

• Style pels- og lædertøj ved hjælp af et specialprogram, der kan
downloades fra LG ThinQ-appen. Men læder er kun 100 %
naturligt læder (ikke kunstlæder)
• Brug kun downloadet Silk Care-cyklus (tørring ved lav
temperatur).

Wool (Uld)
Sweatere, strik

#*1

#

Vinterfrakker, dragter, sportstøj,
uniformer

#

#

#

#

Acetat
For i jakkesæt, bluser, slips,
pyjamas

#

#

#

#

Akryl
For i jakkesæt, bluser, slips,
pyjamas

#

#

#

#

Nylon
Sokker, lingeri

#

#

#

#

Polyurethan (mindre end 5 %)
Strækbart tøj

#

#

#

#

Rayon
For i jakkesæt

#

#

#

#

*1 Kontrollér vaskeanvisninger i tøj før brug.
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BEMÆRK
• Stoffer findes i en lang række vægt og finisher og kan have forskellige plejekrav for hver slags. Det er
vanskeligt at dække dem tilstrækkeligt i denne manual. Før du bruger apparatet med et stykke tøj, skal
du kontrollere vaskeanvisningen, før du fortsætter.
• Anbring ikke emner, der ikke er farveægte, er varmefølsomt eller ikke egner sig til at blive vasket med
vand i Refresh- eller Sanitary-programmerne. Foretag en vandplettest på en lille, usynlig plet (en
indersøm) for at afgøre, om stoffet er farveægte. For yderligere hjælp, konsulter tøjfabrikanten, en
professionel renserimedarbejder eller en mere detaljeret stofplejeguide.
• Brug af apparatet med emner, der er meget våde eller ikke er farveægte, kan resultere i beskadigelse af
emner og misfarvning fra stoffarver på indersiden af skabet. Disse pletter påvirker ikke apparatets
betjening. Brug tandpasta til at fjerne pletter fra skabets indre.
• Apparatet har ikke en vaskefunktion. Vask snavsede emner før brug.

Valgbare programmer og
ekstra funktioner
Børnelås
Brug denne funktion til at forhindre uønsket brug
af apparatet eller for at forhindre, at
programindstillingerne ændres, mens apparatet er
i drift.

1
2

1

Rør ved Power-knappen.

2

Vælg et program og en indstilling.

3

• Standardforsinkelsen er 3 timer. Hver gang
du rører ved knappen, øges tiden med en
time, op til 19 timer.

Berør og hold knapperne Gentle Dry og Delay
Start nede samtidigt i 3 sekunder for at
aktivere/deaktivere kontrollås-funktionen.

CL vises på LCD-displayet, og alle

kontrolelementer er deaktiveret undtagen
Power-knappen.

BEMÆRK
• Funktionen låser ikke døren.
• Funktionen bevares, selvom der er
strømafbrydelse.
• Når den er indstillet, forbliver funktionen aktiv,
indtil den er deaktiveret manuelt. Funktionen
skal deaktiveres for at køre et andet program.

Forsinket start
Brug denne funktion til at forsinke programmets
starttid.

Rør ved Delay Start-knappen for at indstille
programmets starttid.

• Berør og hold på knappen nede for at øge
forsinkelsestiden hurtigere.

BEMÆRK
• Denne indstilling kan ikke vælges, når apparatet
er i Night Care-tilstand.

Night Care
Brug denne funktion til at opbevare emner natten
over eller når som helst, emner ikke kan fjernes
kort efter, at et program er afsluttet. Funktionen
producerer med jævne mellemrum luft for at
forhindre kondens, så emnerne holdes varme og
tørre, indtil de fjernes.

1

Placer tøj i apparatet.

2

Vælg et program og en indstilling.
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3
4

Berør og hold Sanitary nede i 3 sekunder for at
aktivere Night Care-funktionen.
Berør Start/Paus.

BEMÆRK
• Når den er indstillet, starter funktionen, når det
valgte program er afsluttet. Tryk på en anden
programknap for at annullere funktionen.
• Funktionen kan ikke indstilles til at følge et
Gentle Dry-program.
• Indstillingerne går tabt, hvis du berører knappen
Power.
• Funktionen kører i højst 24 timer.
• Det er sikkert at åbne døren når som helst under
funktionen, selv når der blæses luft.
• Der vil periodisk være støj, når der produceres
varm luft.

Affugt
Affugter det rum, hvor apparatet er monteret.
Rumaffugtningstid kan indstilles til 2 eller 4 timer
ved at trykke på knappen Gentle Dry.
Meddelelsesikonet vises med alarm, hvis
vandafløbstanken er fuld. Tøm vandafløbstanken,
og rør ved Start/Paus-knappen for at fortsætte
affugtningen.
• Funktionen Night Care kan ikke bruges, mens
du bruger indstillingen Dehumidify.
• Brug, mens døren er åben i en position på 45º.
Hvis døren er lukket, fungerer behandlingen
ikke.
• Vandafløbstanken kan være fyldt inden
slutningen af Dehumidify-indstillingen
afhængigt af miljøet.
• Det er muligt at stuetemperaturen stiger på
grund af udgående luftstrøm fra apparatet.

DA
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SMARTE FUNKTIONER
LG ThinQ-applikation
LG ThinQ-applikationen giver dig mulighed for at
kommunikere med apparatet ved hjælp af en
smartphone.

Inden brug af LG ThinQapplikation

1

LG ThinQ
applikationsfunktioner

• Hvis afstanden mellem apparatet og den
trådløse router er for stor, bliver
signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at
registrere, eller installationen udføres
muligvis ikke.

Kommuniker med apparatet fra en smartphone
ved at bruge de nemme smartfunktioner.

Push-meddelelser
Når programmet er færdigt, eller apparatet har
problemer, kan du vælge at modtage pushmeddelelser på en smartphone. Meddelelserne
udløses også, selvom LG ThinQ-apparatet er
slukket.

Kontrollér afstanden mellem apparatet og den
trådløse router (wi-fi-netværk).

2

Slå Mobildata eller Netværksdata fra på din
smartphone.

Smart Diagnosis
Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm.
diagnosticering og løsning af problemer med
apparatet på grundlag af brugsmønstret.

3

Slut smartphonen til en trådløs router.

Energiovervågning
Denne funktion kontrollerer energiforbruget for
det nyligt anvendte program og det månedlige
gennemsnit.

Indstillinger
Gør det muligt at indstille forskellige muligheder
på apparatet og i appen.

BEMÆRK
• Hvis du ændrer din trådløse router,
internetserviceudbyder eller adgangskode, skal
du slette det registrerede apparat fra LG ThinQappen og registrere det igen.
• Appen kan ændres med henblik på forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.
• Egenskaber kan variere fra model til model.

BEMÆRK
• For at verificere Wi-Fi-forbindelsen, skal du
kontrollere, at Wi-Fi eller f-ikonet på
kontrolpanelet lyser.
• Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4
GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din
udbyder af internettjeneste, eller se
vejledningen til din trådløse router.
• LG ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netværksforbindelsen eller
eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget
af netværksforbindelse.
• Hvis apparatet har svært ved at koble sig på WiFi-netværket, er det muligvis placeret for langt
fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at
forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
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• Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette
forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet
hjemmenetværksmiljøet.
• Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke
korrekt afhængigt af internetudbyderen.
• Det omgivende, trådløse miljø kan få den
trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
• Apparatet kan ikke registreres på grund af
problemer med transmissionen af det trådløse
signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét
minut, før du prøver igen.
• Hvis firewallen på den trådløse router er
aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje
en undtagelse til den.
• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være
en kombination af latinske bogstaver og tal.
(Brug ikke specialtegn)
• Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan
variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.
• Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til
WEP, kan netværket muligvis ikke konfigureres.
Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (WPA2
anbefales), og registrer produktet igen.

Installation af LG ThinQapplikation
Søg efter LG ThinQ-appen fra Google Play Store og
Apple App Store på en smartphone. Følg
anvisningerne for at downloade og installere
appen.

Fjernbetjening af apparatet
Fjernbetjent Start
Brug en smartphone til at kontrollere dit apparat
på afstand. Du kan også overvåge dit program, så
du ved, hvor lang tid der er tilbage af programmet.
Ved brug af denne funktion

1

Læg tøjet ind i apparatet.

2

Rør ved Power-knappen.

3
4

DA

Berør og hold knappen Gentle Dry i 3
sekunder for at aktivere
fjernbetjeningsfunktionen.
Start et program fra LG ThinQ-appen på din
smartphone.

BEMÆRK
• Når denne funktion er aktiveret, kan du starte et
program fra LG ThinQ-smartphone-appen. Hvis
programmet ikke er startet, vil apparatet vente
med at starte programmet indtil det slukkes
fjernbetjent fra appen eller denne funktion
deaktiveres.
• Hvis døren er blevet åbnet, kan du ikke starte et
program på afstand.
Deaktivering af denne funktion manuelt
Når funktionen er aktiveret, skal du trykke og holde
knappen Refresh nede i 3 sekunder.

Download program
Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i
apparatets basiscyklusser.
Det er muligt at hente flere forskellige
specialcyklusser til apparatet, hvis dette er
registreret.
Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet,
gemmer apparatet den hentede cyklus, indtil der
hentes en ny cyklus.
For at betjene et downloadet program på
apparatet skal du trykke på knappen Special Care
på apparatet gentagne gange, indtil Downloadedindstillingen lyser.

BEMÆRK
• Det er kun muligt at gemme ét downloadet
program i apparatet ad gangen.
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Specifikationer for trådløst
LAN-modul

Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.

Model

LCW-004

Frekvensomr
åde

2412 til 2472 MHz

Udgangseffek
t (Maks.)

IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0
Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette
apparat installeres og betjenes med en
minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og
kroppen.

Strømforbrug i standbytilstand

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle
licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der
dækker omkostningerne ved at udføre sådan en
distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel
til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i en
periode på tre år efter vores sidste forsendelse af
dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har
modtaget disse oplysninger.

Smart Diagnosis
Funktionen er kun tilgængelig på modeller med c
eller d-logo.

Strømforbrug i standbytilstand

0,5 W

Strømforbrug i
netværksstandbytilstand

2,0 W

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at
diagnosticere og løse problemer med apparatet.

Tidsrummet, hvorefter
energistyringsfunktionen eller en
tilsvarende funktion automatisk
slår udstyret over i
standbytilstand og/eller slukket
tilstand og/eller en driftstilstand
med netværksforbundet
standbytilstand

20 min.

BEMÆRK

Overensstemmelseserklæring

• Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's
uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke
på grund af eksterne faktorer som, men ikke
begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse
af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller
utilgængelighed af appen.
• Funktionen kan ændres uden forudgående
varsel og kan have en anden form afhængigt af
hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at
diagnosticere problemer
LG Electronics erklærer herved, at tørretumbleren
med integreret trådløst netværk er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan
findes på følgende webadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederlandene

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fiudstyrede apparat, kan det overføre
fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af LG
ThinQ-applikationen.
• Start LG ThinQ-applikationen, og vælg
funktionen Smart Diagnosis i menuen. Følg
instruktionerne i LG ThinQ-applikationen.
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Brug af lyddiagnosen til at
diagnosticere problemer
Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den
hørbare diagnosemetode.
• Start LG ThinQ-applikationen, og vælg
funktionen Smart Diagnosis i menuen. Følg
instruktionerne for lyddiagnosen i LG ThinQapplikationen.

1

Berør knappen Power for at tænde for
apparatet.
• Rør ikke ved andre knapper eller ikoner på
skærmen.

2

Placer mikrofonen på din smartphone i
nærheden af logoet c eller d.

x.
Ma
mm
10

3

x.
Ma
mm
10

Berør og hold knapperne Sanitary og Gentle
Dry nede i 3 sekunder eller længere, mens du
holder munddelen af din smartphone mod
logoet, indtil dataoverførslen er afsluttet.
• Hold smartphonen på plads, indtil
dataoverførslen er færdig. Displayet viser
den resterende tid for dataoverførsel.

4

Når dataoverførslen er afsluttet, vises
diagnosen i applikationen.

BEMÆRK
• For at opnå det bedste resultat, må
smartphonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.

DA
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VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL

• Inden rengøring af apparatet skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød.
Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
• Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre
apparatet. De vil beskadige overfladebehandlingen.

Almindelig rengøring

Sådan renses fnugfilteret

Indvendig og udvendig
rengøring

Fjern altid fnug fra filteret efter hvert program.
Hvis fnugfilteret er blevet meget beskidt eller
tilstoppet, skal du vaske fnugfilteret i varmt
sæbevand og lade det tørre grundigt, før det
genmonteres.

Korrekt vedligeholdelse af dit apparat kan
forlænge dets levetid.

1

Rengør apparatet indvendigt og udvendigt
med en fugtig klud.
• Glasrens kan bruges til at rengøre den
forreste glasplade, men sprøjt det på en klud
og tør i stedet for at sprøjte det direkte på
panelet.

2
3

Gnid døren tør med en ren, tør klud for at
forhindre vandpletter.
Lad det indre og det ydre tørre fuldstændigt,
før du sætter stikket i og betjener apparatet.

FORSIGTIG

• Brug aldrig apparatet uden fnugfilteret.
• Brug aldrig apparatet med et vådt fnugfilter.

Sådan renses aromafilteret
For at opnå de bedste resultater vaskes
aromafilteret med varmt vand og opvaskesæbe.
Efter rengøring skal du tørre filteret med en ren
klud, og lade det tørre helt, før du geninstallerer
det.
Aromafilteret kan også rengøres i det øverste stativ
på opvaskemaskinen.
• Brug aldrig apparatet uden aromafilteret.
• Brug aldrig apparatet med et vådt aromafilter.

• Sprøjt ikke vand direkte på apparatet.
• Brug ikke vaskemiddel, methyleret spiritus,
opløsningsmidler eller flygtige væsker til
rengøring af apparatets ydre.
• Brug aldrig ståluld eller slibemidler; de kan
beskadige overfladen.
• Hold skarpe genstande væk fra apparatets ydre.
Berøringspanelet fungerer muligvis ikke, hvis
det er beskadiget.

Rengøring af vandtankene
Vandet i vandforsyningstanken kommer i direkte
kontakt med tøjet og emner, der er behandlet i
apparatet. Rengør begge tanke med jævne
mellemrum, og hold dem altid rene. Hvis tankene
ikke er renset ordentligt, kan de begynde at lugte
eller skal udskiftes.
• Noget misfarvning af vandafløbstanken kan
forekomme over tid. Dette er normalt og
påvirker ikke produktets ydeevne.
• Brug kun rent ledningsvand i forsyningstanken
for at opnå den bedste ydeevne og for at
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forlænge apparatets levetid. Brug ikke
destilleret vand.
• Brug ikke vandet fra vandafløbstanken i
vandforsyningstanken.

1
2

3

4

Rens det udvendige af tankene med en våd
klud.
Rengør indersiden af vandbeholderne med
vand ved hjælp af en børste, der er egnet til at
rense vandbeholdere.

Sørg for, at drændysen a, der er forbundet
med vandafløbstanken og
vandforsyningshullet b, der er tilsluttet
vandforsyningstanken, ikke er tilstoppet.

Lad de udvendige sider af tankene tørre
fuldstændigt, før tankene monteres igen.

DA
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FEJLFINDING
Brug af dit apparat kan føre til fejl og funktionsforstyrrelse. De følgende tabeller indeholder mulige
årsager og råd til at løse en fejlmeddelelse eller funktionsforstyrrelse. Det anbefales at læse tabellerne
nedenfor grundigt for at spare dig selv for tid og penge, som det ellers ville koste dig at ringe til LG
Electronics servicecenter.

Før der ringes efter service
Dit apparat er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og
diagnosticerer fejl. Hvis dit produkt ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de
følgende punkter, før du kontakter serviceafdelingen.

Fejlmeddelelser
Symptomer
Fill Water-ikonet
blinker.
Empty Water-ikonet
blinker.

Årsag & Løsning
Vandforsyningstanken er tom, eller tanken mangler.
• Fyld vandforsyningstanken, og montér den igen.
Vandafløbstanken er fuld, eller tanken mangler.
• Tøm vandafløbstanken, og geninstaller den.

dE Der vises en
fejlmeddelelse på
displayet.

Døren er ikke helt lukket.

AE, LE-, LEz-, E1-, E4-,
tE1-, tEz-, tE3- eller
tEs-fejlmeddelelse

Systemfejl.

vises på displayet.

• Kontrollér, at emnerne er helt inde i skabet, og at døren er tæt lukket.

• Tag apparatets stik ud af stikkontakten og ring for at få service.
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Betjening
Symptomer
Apparatet fungerer
ikke.

Årsag & Løsning
Betjeningspanelet er slukket på grund af inaktivitet.
• Det er helt normalt. Rør ved knappen Power for at tænde for apparatet.
Ledningen er trukket ud.
• Sørg for at ledningen er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt.
Relæ/sikring er udløst/sprunget.
• Kontrollér husets afbrydere/sikringer. Udskift sikringerne eller nulstil
afbryderen. Apparatet skal være på et dedikeret kredsløb.
Apparatet er ikke tilsluttet 220-240 V-stik.
• Sørg for, at ledningen er sluttet til et jordet stik, der er klassificeret til dette
apparat.

Programmet starter
ikke.

Der blev ikke rørt ved Start/Paus efter et ønsket program blev valgt.
• Berør Start.
Programmet producerer damp.
• Der kan være en periode med inaktivitet, mens der produceres damp.
Kontrolpanelet er låst.
• Deaktiver låsningen af kontrolpanelet, og berør Start.

Der kommer røg ud,
når døren åbnes.
Fuld
vandforsyningstank er
tom efter kun en brug.
Apparatet giver en
kraftig vibrerende støj
ved opstart.
Stylingtiderne tager
længere tid end
forventet.
Apparatet bevæger sig
fra venstre til højre
under betjening.
Lyd fra motorhvirvling.

Døren åbnes under drift.
• Det er normalt, at damp eller varm luft slipper ud, hvis døren åbnes under
drift.
Apparatet bruges første gang.
• Der er behov for en større mængde vand, første gang apparatet bruges,
for at fylde det tomme reservoir.
Den bevægelige bøjle balancerer belastningen før drift.
• Dette er normalt i starten af programmet. Hvis støjen øges eller fortsætter
i lang tid, skal du ringe efter service.
Tøjet var ekstremt vådt, da det blev hængt ind.
• Stylingtiderne kan være længere for meget vådt eller tykt tøj. Tør fugtigt
tøj, inden du lægger det i apparatet. Apparatet stopper automatisk, når
tøjet er tørt.
Gulvet under apparatet er ikke plant eller er ikke solidt nok til at
understøtte apparatets vægt uden at give sig.
• Installér apparatet, hvor gulvet er plant og stabilt. Kompensér for let
ujævnhed i gulvet med nivelleringsbenene.
Kompressoren kører under styling.
• Dette er normalt.
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Symptomer
Lyd af vand, der kører,
koger eller suser.
Damp eller varm luft
lækker ud, når døren er
lukket.
Kontrolpanelet
reagerer ikke.

Årsag & Løsning
Damp genereres og sprøjtes på tøj.
• Dette er normalt.
En genstand bliver fanget i døren og holder den let åben.
• Sørg for, at alle emner er helt inde i skabet, og at der ikke sidder noget fast
i døren, der forhindrer den i at lukke helt.
Kontrolpanelet eller -knappen er snavset.
• Snavs eller fremmedlegemer på kontrolpanelet forstyrrer betjeningen af
knapperne. Rengør kontrolpanelet.
Kontrolpanelet er låst.
• Deaktiver låsningen af kontrolpanelet.

Ydeevne
Symptomer
Tøjet er vådt efter
programmets
afslutning.

Årsag & Løsning
Filteret er tilstoppet, eller gitteret vender på hovedet.
• Rens fnugfiltret. Indsæt gitteret med hullerne på højre side.
Dørpakningen er beskadiget.
• Hvis gummidørspakningen er beskadiget, efterlader det et hul i
dørforseglingen, hvilket påvirker apparatets ydelse. Ring efter service.
Tøj er fanget i døren.
• Sørg for, at alle emner er helt inde i skabet og ikke sidder fast i døren, så
den ikke kan lukkes helt. Kør programmet igen.

Lugt er ikke fjernet
efter programmets
afslutning.

Krøller reduceres ikke
efter programmets
afslutning.

Tøjet har en
ubehagelig lugt ved
afslutningen af
programmet.
Funktioner fungerer
ikke korrekt.

Tøjet blev opbevaret i en lang periode eller er farvet med et stærkt
lugtende stof.
• Lugt kan være særligt vanskeligt at fjerne fra tøj, der har været opbevaret
i lange perioder eller har stærkt lugtende, olieagtige pletter. Vask tøjet,
inden du bruger apparatet.
Tøjet blev opbevaret i en lang periode.
• Krøller kan være meget vanskelige at reducere, hvis de har været der i lang
tid, især i bomulds- og hørstoffer. Stryg tøj, der er blevet opbevaret i lang
tid, før det behandles med apparatet, for at reducere krøller mere
effektivt.
Apparatet har ikke været brugt i lang tid, eller vandtankene og filtrene
er ikke blevet rengjort.
• Kontrollér for snavs eller fremmedlegemer i vandforsyningen og
vandafløbstankene. Rengør filtre og vandtanke.
Vaskemiddel eller skyllemiddel placeret i vandforsyningstanken.
• Brug ikke andet end rent vand i vandforsyningstanken.
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Symptomer
Krøller bag på nakken
efter program.

Bukserne mangler
pressefolder efter
programmet.
Tøjet har pletter efter
programmet, farven er
falmet eller løbet ud.

DA

Årsag & Løsning
Emnet er for stort til bøjler eller stoffet er for sart.
• Brug den rette bøjle til emnet, så stoffet ikke klumper sig sammen og
forårsager krøller. Nogle stoffer er sarte og klumper sig rundt om bøjlen,
uanset hvad du gør. Brug hylden til lingeri og andre sarte emner.
Bukser blev hængt på den bevægelige bøjle, ikke i buksepressen.
• Hæng bukserne i buksepressen for at opretholde folder på kanten af
buksebenene.
Stoffet kan ikke vaskes eller er ikke farvefast.
• Kontrollér vaskeanvisningerne, før du behandler emner.

Wi-Fi
Symptomer

Årsag & Løsning

Dit hjemmeapparat og
din smartphone er ikke
forbundet til wi-finetværket.

Adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse
til, er forkert.
• Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og
registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
Mobildata til din smartphone er slået til.
• Slå mobildata fra på din smartphone, og registrér apparatet ved hjælp af
wi-fi-netværket.
Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert.
• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af
latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.
• Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse
router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil
kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af
internettjeneste eller routerens producent herom.
Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.
• Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet
være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt
routerens placering, så den er tættere på apparatet.
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Läs denna bruksanvisning noga innan installationen
påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och
säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert
sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten
efter installationen för framtida referens.
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SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING
Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda
risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av
produkten.
Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp. ”FÖRSIKTIGHET” enligt
beskrivning nedan.

Säkerhetsanvisningar
Denna symbol markerar funktioner och åtgärder som kan
utgöra en risk.
Läs texten intill denna symbol noga och följ anvisningarna för
att undvika risken.
VARNING
Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall
föreligger om anvisningarna inte följs.
FÖRSIKTIGHET
Detta indikerar att risk för lätta personskador eller skador på
apparaten föreligger om anvisningarna inte följs.

VARNINGAR
VARNING

• För att minska risken för explosion, elchock, skada på egendom,
personskador eller dödsfall vid användning av denna produkt ska
grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland följande:

Teknisk säkerhet
• Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av
personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker
under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker
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SÄKERHETSANVISNINGAR

användning av apparaten och därmed förstår förknippade risker.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll
får inte utföras av barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls
under ständig tillsyn.
Klipp, under inga omständigheter, inte av eller avlägsna
jordningsstiftet från stickkontakten. Nätsladden måste för att
undvika personskador eller skada på apparaten anslutas till ett
korrekt jordat eluttag.
Denna apparat måste anslutas till ett jordat eluttag med
nätspänningen 220 - 240 VAC, 50 Hz, avsäkrat med en 15 A
smältsäkring eller automatsäkring. Underlåtenhet att efterleva dessa
anvisningar kan resultera i brand, explosion eller dödsfall.
Denna apparat måste anslutas till ett korrekt jordat eluttag. Elchock
kan resultera om apparaten inte är korrekt skyddsjordad. Låt en
kvalificerad elektriker kontrollera eluttaget och kretsen för att
säkerställa att eluttaget är korrekt jordat. Underlåtenhet att efterleva
dessa anvisningar kan medföra risk för elchock och/eller brand.
Installera apparaten där eluttaget är lätt åtkomligt. Dra
stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används för att
undvika risk för brand eller elchock.
Dra stickkontakten ur eluttaget före montering eller reparation för
att undvika risk för elchock.
Apparaten ska endast anslutas till ett eget separat eluttag med en
nätspänning som överensstämmer med den på typskylten. Detta
tillhandahåller bästa prestanda och förhindrar dessutom att
byggnadens elkretsar överbelastas vilket kan medföra brandrisk till
följd av överhettade elledningar.
Använd inte en förlängningssladd för anslutning till ett eluttag. Att
göra så kan resultera i brand eller elchock.
Dra aldrig stickkontakten ur eluttaget genom att dra i sladden. Grip
alltid i kontakten och dra den rakt ut ur eluttaget. Nätsladden kan
skadas med risk för brand och elchock som följd.
Kontakta LG eller en kvalificerad tekniker omedelbart angående
reparation eller utbyte av nätsladdar som är fransade eller skadade
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på annat sätt. Använd inte en nätsladd som uppvisar sprickor eller
slitskador längs dess längd eller vid endera ändan. Nätsladden kan
smälta och medföra risk för elchock och/eller brand.
• När apparaten installeras eller flyttas, var noga med att inte klämma,
krossa eller skada nätsladden. Detta kommer att förhindra
personskador eller skada på apparaten till följd av brand och elchock.

Installation
• När du flyttar apparaten från väggen, var försiktig så att du inte kör
över eller skadar nätsladden.
• Apparaten är tung. Två eller fler personer krävs för att flytta och
installera apparaten och undvika personskador eller att apparaten
skadas.
• Säkerställ före användning att du ansluter apparaten till ett
dedikerat, skyddsjordat eluttag med tillräcklig strömkapacitet för
apparatens förbrukning. Vid byte av ett 2-poligt (ojordat) uttag till ett
3-poligt (jordat) uttag bör detta ske av en behörig elektriker.
• Apparaten måste före användning installeras korrekt enligt
anvisningarna i denna bruksanvisning. Elchock kan förorsakas om
apparaten inte är korrekt skyddsjordad.
• Installera inte apparaten där den kan välta. Apparaten är inte
konstruerad för användning i transportmedel såsom fartyg och
flygplan. Rådgör med ett auktoriserat LG servicecenter för
användning under andra speciella förhållanden.
• Modifiera inte kontrollpanelen eller reglagen.
• Installera apparaten på ett stabilt och horisontellt underlag.
Apparaten kan vibrera kraftigt och eventuellt välta om den installeras
på en ostabil yta med personskador och skada på egendom som
följd.
• Lyft inte apparaten med gaffellyftare mot framsidan, och skydda
alltid framsidan. Underlåtenhet kan medföra att det härdade glaset
splittras.
• Skyddsjorda apparaten korrekt till överensstämmelse med gällande
bestämmelser och förordningar. Följ installationsanvisningarna.
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• Installera och förvara apparaten där den inte kommer att exponeras
för temperaturer lägre än 0 °C eller otjänlig väderlek. Låt apparaten
värmas upp till rumstemperatur om den levereras under vintern eller
vid temperaturer lägre än 0 °C.
• Reparera eller byt inte delar på apparaten, och försök inte att själv
serva den om detta inte specifikt rekommenderas i
bruksanvisningarna eller i utgivna anvisningar för självreparation
som du förstår och har förmåga att utföra.
• För att minska risken för elchock, installera inte apparaten i fuktiga
utrymmen såsom ett badrum. Underlåtenhet att efterleva denna
varning kan orsaka dödsfall, svåra personskador, brand, elchock eller
att produkten deformeras eller felfungerar.
• Avlägsna allt emballagematerial och bortskaffa det på korrekt sätt.
• Anslut apparaten till en korrekt avsäkrad elektrisk krets med
passande strömkapacitet för att undvika elektrisk överbelastning.
Olämpliga elkretsar kan smälta vilket medför risk för elchock och/
eller brand.
• Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, någon av
dess servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika
fara.
• Håll barn på avstånd från emballagematerialet. Det kan vara farligt
för barn.
• Installera inte apparaten nära värmekällor såsom spisar, ugnar eller
värmeelement.
• Placera inte stearinljus, rykande material eller andra brännbara
föremål på apparaten.
• Avlägsna all skyddsfolie från apparaten.
• Apparaten ska installeras i enlighet med gällande nationella
bestämmelser.

Handhavande
• Låt inte barn leka på eller i apparaten. Noggrann uppsikt av barn
krävs när apparaten används i barns närvaro.
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• Klättra, stå eller häng inte på apparatens dörr eller på hylla eller eljest
på apparatens insida.
• Stå inte på luckorna till vattentankarna.
• Placera inte tunga eller farliga föremål på apparaten.
• Placera inte levande djur i apparaten.
• Låt aldrig barn gå in i apparaten.
• In händelse av en gasläcka (propan/LPG), säkerställ tillräcklig
ventilation och kontakta ett auktoriserat servicecenter innan
apparaten åter används. Vidrör eller demontera inte apparatens
eluttag.
• Använd eller placera inte lättantändliga ämnen (kemikalier,
mediciner, kosmetika, mm.) nära apparaten, och förvara dem inte på
apparatens insida. Placera inte apparaten i närheten av lättantändlig
gas.
• Dra omedelbart stickkontakten ur eluttaget om du hör ovanliga ljud,
känner ovanlig lukt eller ser rök komma ut ur apparaten.
• I händelse av översvämning, gå inte nära apparaten, och kontakta ett
auktoriserat servicecenter.
• Använd inte mjukgöringsmedel eller produkter för att eliminera
statisk elektricitet om detta inte rekommenderas av
mjukgöringsmedlets eller produktens tillverkare.
• Placera inte händer eller kroppen nära ångmunstycket under
användningen. Ångan är het och kan förorsaka personskador.
• För inte in föremål i ångmunstycket.
• Drick inte vattnet från dränerings- eller tillförseltankarna.
• Demontera eller modifiera inte apparaten.
• För inte in händer, fötter eller metallföremål under apparaten.
• Handha inte apparaten och vidrör inte nätsladden med våta händer.
• Håll fingrarna borta från klämpunkter. Gapet mellan dörren och
skåpet är av nödvändiga orsaker litet. Var försiktig när du stänger
dörren med barn i närheten.
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• Placera inte artiklar som har exponerats för matoljor i apparaten.
Artiklar som är förorenade med matoljor kan bidra till en kemisk
reaktion som kan medföra att textilerna antänds.
• Torka inte artiklar som tidigare har rengjorts med, tvättats i, är
indränkta eller nedstänkta med bensin, kemtvättmedel eller andra
lättantändliga eller explosiva ämnen eftersom dessa alstrar ångor
som kan antändas eller explodera.
• Använd inte värme för att torka artiklar som innehåller skumgummi
eller liknande gummiliknande material.
• Öppna inte dörren under användningen. Apparatens prestanda kan
påverkas negativt. Om apparaten är installerad på eller nära en
matta kan denna skadas av kondensering av utströmmande varmluft
eller ånga som kan fläcka eller skada mattan.
• Skada som uppkommer till följd av apparatens användning på annat
sätt än som anges i denna bruksanvisning täcks inte av garantin.

Underhåll
• Torka regelbundet bort främmande föremål (såsom damm och
vatten) från stickkontaktens stift och kontaktområden. Använd inte
en våt eller fuktig trasa vid rengöring av stickkontakten.
• Använd inte en apparat för att torka insidan. Tänd inte ett stearinljus
för att avlägsna lukter på apparatens insida.
• Spruta inte vatten direkt på apparaten vid rengöring. Att göra så kan
resultera i brand eller elchock.
• Torka insidan med en torr trasa efter användning.
• Rengör luddfiltret före eller efter varje användning.
• Använd inte blekmedel såsom syre- eller klorbaserade blekmedel på
apparatens utsida.
• Använd inte vassa föremål vid rengöring eller manövrering av
manöverorganen. Risk för elchock.
• Undvik att slå på glasfrontpanelen med tunga föremål. Även om den
är tillverkad av härdat glas kan panelen brista till följd av ett hårt slag
och förorsaka personskador.
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• Håll produkten fri från gnagare, insekter och andra främmande
föremål. De kan skada elledningar och förorsaka brand eller elchock.

Bortskaffande
• Innan apparaten tas ur drift eller skrotas, avlägsna dörren till
torkutrymmet. Klipp av nätsladden och förstör kontrollpanelen för
att förhindra återanvändning.

Anvisningar för skyddsjordning
• Felaktigt utförd anslutning av jordningsledaren kan medföra risk för
elchock. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker
vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
• Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer
jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att
tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska
strömmen.
• Denna apparat måste förses med en nätsladd med jordningsledare
och jordad stickkontakt. Stickkontakten får endast anslutas till ett
lämpligt eluttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med
tillämpliga lokala bestämmelser och förordningar.
• Modifiera inte stickkontakten. Låt en kvalificerad elektriker installera
ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.
• Denna apparat måste anslutas till en jordad metallskena, permanent
elledningssystem eller en ledare för jordning av utrustning vilken
måste förläggas tillsammans med kretsens ledare och anslutas till
utrustningens jordningsanslutningspunkt eller en jordningsskena på
apparaten. Elchock kan resultera om apparaten inte är korrekt
skyddsjordad.
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SKYDDA MILJÖN
Bortskaffning av den gamla apparaten
• Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att
elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska bortskaffas
separat från hushållsavfallet och lämnas in till av
kommunen anvisat plats för återvinning.
• Gamla elektroniska och elektriska produkter kan
innehålla farliga substanser, därför förhindrar korrekt
avfallshantering av produkten negativa konsekvenser
för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat
kan innehålla återanvändningsbara delar som används
för att reparera andra produkter och andra värdefulla
material som kan återvinnas för att spara begränsade
resurser.
• Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte
produkten eller kontakta din kommun för information
om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest
uppdaterade informationen i ditt land, gå till
www.lg.com/global/recycling.

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser
• R134a (GWP: 1430): 0,155 kg/0,222 t CO2-ekvivalenter. Hermetiskt
sluten.
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INSTALLATION
Delar och specifikationer
ANMÄRKNING
• Utseende och specifikationer kan ändras utan tillkännagivande för att förbättra apparatens kvalité.

Invändigt

a Invändig belysning

j Droppbricka

b Rörlig hängare

k Krokar för byxpress

c Invändig belysning

l Byxpress

d Hyllfäste

m Dörr*1

e Hylla

n Klämma

f Aromafilter

o Ångmunstycke

g Öppning för varmluftcirkulation

p Vattentillförseltank

h Vattendräneringstank
i Tillbehörslåda

*1 Dörrens öppningsriktning kan ändras av
installatören för att passa installationsplatsen.
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Specifikationer
Asterisker innebär modellvarianten och kan variera (0-9) eller (A-Z).
Modell

S5**

Krav på elkraftförsörjningen

220 - 240 VAC, 50 Hz

Dimensioner (Bredd × Djup × Höjd)

600 mm × 596 mm × 1 960 mm, 1 190 mm (djup
med öppen dörr)

Produktens vikt

100 kg

Effektförbrukning

1 700 - 1 900 W

Maximal kapacitet

6 artiklar

Tillbehör

Hylla

Droppbricka

3 st. galgar

byxgalge

2 st. antiglidplattor

Antivältningssats

Skruvnyckel

2 st. gångjärnslock

2 st. bakre
nivelleringsfötter

Dubbar för installation
på matta

ANMÄRKNING
• Medföljande tillbehör kan variera beroende på vilken modell du köpt.
• Kontakta den återförsäljare från vilken produkten köptes eller LG kundtjänst om tillbehör är skadade
eller saknas.
• För din egen säkerhet och för att förlänga produktens livslängd, använd endast auktoriserade
komponenter. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för funktionsfel eller olyckor som förorsakats av
användning av separat inköpta, icke auktoriserade komponenter eller delar.
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Krav på
installationsplatsen

• Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt
att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse
av ett haveri.

Kontrollera följande information för att säkerställa
att apparaten installeras på en lämplig plats innan
installationen genomförs.

• Installera inte apparaten i ett området där den
kommer att exponeras till vatten och/eller väder.
Underlåtenhet att efterleva denna varning kan
resultera i elchock, personskador, skada på
produkten eller felfunktion.

Dimensioner

• Installera inte apparaten på en ihålig eller
flexibel plattform. Att göra så kan alstra kraftig
buller och vibration och resultera i skada på
apparaten eller personskador om apparaten
välter.

ANMÄRKNING
• Ett stabilt underlag ska uppbära apparatens
totala vikt om 100 kg. Den sammanlagda vikten
för andra tvättapparater ska även beaktas.

Rekommenderat fritt utrymme

Dimensioner (mm)
A

520

B

1500

C

460

D

1960

E

600

F

596

Vi rekommenderar följande fria utrymme runt
apparaten. Även om apparaten har provats för 3
cm utrymme på sidorna och bakom den bör de
rekommenderade avstånden beaktas av följande
orsaker:

Installationsplats
• Ett jordat eluttag ska finnas inom 61 cm från en
av apparatens sidor.
• Installera apparaten på ett plant golv. (Tillåten
lutning under apparaten: 1°)
• Underlaget måste vara horisontalt med en
största lutning om 2,5 cm under apparaten. Om
lutningen är större än 2,5 cm kan apparaten inte
nivelleras korrekt.

a Ha minst 46 cm framför apparaten för att
bekvämt kunna öppna dörren.

b Säkerställ minst 5 cm fritt utrymme på båda
sidorna och mellan apparatens baksida och
väggen.
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c Ha minst 20 cm mellan apparatens ovansida
och en eventuell hylla eller ett skåp ovanför.

ANMÄRKNING
• Om apparaten är alltför nära intilliggande
artiklar kan prestanda nedsättas och
elförbrukningen kan öka.
• Ytterligare utrymme på apparatens alla sidor bör
tillhandahållas för att minska bullernivån.

Omgivande temperatur
• Temperaturen måste vara mellan 10 °C och 35
°C.
• Om den omgivande temperaturen är för låg eller
för hög kan prestanda påverkas.
• Installera inte apparaten i direkt solljus eller där
temperaturen kan falla under 0 °C.

Elanslutning
• Använd inte en förlängningssladd eller ett
grenuttag.

Att packa upp apparaten
VARNING

• Apparaten bör packas upp och flyttas av två
personer. Allvarliga personskador kan åsamkas
om apparaten välter.

Att avlägsna kartong- och
emballagematerial
Packa upp apparaten ur kartongen och avlägsna
därefter eventuella tejpremsor och tillfälliga
dekaler från apparaten.
• Avlägsna inte varningsdekaler, dekalen med
modell och serienummer eller dekalen med
tekniska data, placerad under apparatens
framsida.

FÖRSIKTIGHET

• Använd inte vassa föremål, alkohol,
lättantändliga vätskor eller slipande
rengöringsmedel för att avlägsna tejp eller lim.
Dessa produkter kan skada apparatens yta.

• Anslut inte fler än en apparat till uttaget.

ANMÄRKNING

• Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet
med gällande elsäkerhetsföreskrifter.

• Tejp- eller limrester kan lätt avlägsnas genom att
gnugga resterna med en liten mängd flytande
diskmedel på fingrarna. Torka rent med varmt
vatten och torka torrt.

• Apparaten måste placeras nära ett eluttag så att
stickkontakten är lätt åtkomlig.

VARNING

• Stickkontakten får endast anslutas till ett
lämpligt uttag som är installerat och jordat i
enlighet med tillämpliga lokala bestämmelser
och förordningar.

Att flytta apparaten
Använd hjulen a på apparatens undersida för att
flytta den. Skjut apparaten sakta ungefär mitt på
framsidan.
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• Höj eller sänk apparaten med användning av
nivelleringsfötterna tills samtliga sidor är
lodräta.

FÖRSIKTIGHET

• Håll apparaten upprätt när du flyttar den. Om du
lägger apparaten på sidan kan kylmedel läcka ut
och medföra att apparaten fungerar felaktigt.

Att nivellera apparaten
Att kontrollera planinställning
Att nivellera apparaten förhindrar onödiga buller,
vibration och förflyttning. Kontrollera att
apparaten står perfekt nivellerad efter
installationen.

Att justera och nivellera
apparaten

VARNING

• Apparaten är tung. Två eller fler personer krävs
för att nivellera apparaten. Underlåtenhet att
observera denna varning kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.

1

FÖRSIKTIGHET

• Säkerställ att alla nivelleringsfötter är i full
kontakt med underlaget. Om apparaten
används utan nivellering kan den välta,
förorsaka personskada, skada på egendom eller
felfungera.
• Justera nivelleringsfötterna endast så mycket
som behövs för att nivellera apparaten. Att
skruva ner nivelleringsfötterna mer än
nödvändigt kan resultera i att apparaten
vibrerar.

3

Dra fast låsmuttrarna a när apparaten är helt
stabil och alla nivelleringsfötter vilar på
underlaget.

Placera apparaten på den slutliga platsen, och
kontrollera att den är nivellerad.
• Samtliga nivelleringsfötter måste vila på
underlaget. Tryck lätt på apparatens hörn
för att säkerställa att den inte vaggar från
hörn till hörn. Säkerställ att inga gap finns
mellan de främre nivelleringsfötterna och
underlaget.

2

Använd skruvnyckeln (medföljer apparaten) för
att vrida nivelleringsfötterna.
• Skruva ut de främre fötterna för att höja
apparaten eller skruva in fötterna för att
sänka den. Om apparaten inte kan nivelleras
med användning av endast de främre
fötterna ska de två bakre fötterna monteras
genom att luta apparaten. Lägg inte ner
apparaten på underlaget för att montera
nivelleringsfötterna.

Installation på en
heltäckningsmatta
Följ dessa anvisningar när apparaten installeras på
en heltäckningsmatta.

VARNING

• Apparaten är tung. Det krävs två eller fler
personer för att installera de bakre
nivelleringsfötterna och mattdubbarna.
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i
ryggskada eller andra personskador.
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INSTALLATION

VARNING

5

• Om heltäckningsmattan är mycket tjock kan
de främre fötterna behöva skruvas ut något
för att installera droppbrickan.

• Håll apparaten upprätt när du flyttar och
installerar den. Om du lägger apparaten på
sidan kan kylmedel läcka ut och medföra att
apparaten felfungerar.

1
2

Nivellera åter enheten sedan dubbarna
installerats.

Flytta apparaten till den slutliga platsen med
användning av hjulen på apparatens
undersida.
Installera de två bakre nivelleringsfötterna på
apparatens bakre undersida.

Beakta följande när apparaten har installerats
på en heltäckningsmatta.

• Luta apparaten men lägg inte ner den för att
installera nivelleringsfötterna.

• Säkerställ att du ofta kontrollerar och
tömmer droppbrickan.
• Öppna inte enheten när den arbetar för att
undvika att kondens bildas på mattans yta
vilket kan resultera i mögel.
• Håll skåpets botten torrt när du fyller eller
tömmer vattentankarna. Håll tankarnas
utsidor rena och torra för att motverka
mögelbildning.

3
4

Nivellera enheten enligt anvisningarna i
avsnittet Att nivellera apparaten.
Installera de fyra mattdubbarna på
nivelleringsfötternas ändar med de korta,
åttkantiga ytorna vända mot framsidan.

Att ändra dörrens
öppningsriktning
Det går att ändra dörrens öppningsriktning. Detta
bör om så önskas utföras av installatören vid
installationen.

ANMÄRKNING
• Kontakta LG kundinformationscenter om
dörrens öppningsriktning behöver ändras efter
installationen.

VARNING

• Var försiktig när du hanterar mattdubbarna. De
är konstruerade för att tränga genom
heltäckningsmattans stomme och stoppning
och är mycket vassa.
• Håll fingrar och händer borta från dubbarna när
enheten ställs på plats för att undvika
personskador eller skada på produkten.

Användning av antiglidplattor
Antiglidplattorna förhindrar apparaten från att
skaka eller förflyttas under användning eller när
dörren stängs.

1

Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.
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SV

• Använd en torr trasa för att rengöra ytan
från främmande föremål eller fukt. Om fukt
finns kvar kan antiglidplattorna glida.

• Kontrollera att antivältanordningen är korrekt
installerad. Säkerställ när apparaten står på den
slutliga platsen att remmen justeras så att
slacket är ungefär 2,5 cm.

Justera nivelleringen när apparaten har
placerats på installationsplatsen.

• Om antivältanordningen inte är korrekt
installerad kan ett barn eller en vuxen person
oavsiktligt välta apparaten genom att stå på,
sitta på, luta sig mot eller anbringa vikt på en
öppen dörr eller de invändiga delarna.

Placera antiglidplattornas häftande sida a
mot golvet.

• En felaktigt installerad antivältanordning
förhindrar inte att enheten välter.

Att montera droppbrickan
För in droppbrickan på skåpets botten innan du
använder apparaten.

1
4

Ställ apparaten på antiglidplattorna.
• Fäst inte antiglidplattornas häftande sida a
på apparatens fötter.

5

2

Håll brickan så att pilen och bokstaven på
brickans framsida är vända uppåt.
För först in brickans ena sida och därefter den
andra. Skjut in brickan tills den är helt införd.

Säkerställ att apparaten är nivellerad.
• Tryck ner eller vicka försiktigt på apparatens
övre kanter för att kontrollera att den står
stabilt. Om apparaten vaggar, nivellera den
på nytt.

ANMÄRKNING
• Plattorna kan efterlämna en klibbig rest när de
avlägsnas. Resterna kan avlägsnas med alkohol.

3
Att installera
antivältanordningen
Installera den med apparaten förpackade
antivältanordningen för att minska risken för att
apparaten välter.
• Se de med antivältsatsen bifogade
anvisningarna angående korrekt installation.
• Använd inte apparaten utan
antivältanordningen på plats och kopplad.

För att ta ut brickan, dra först ut ena sidan och
därefter den andra.
• Om vatten ansamlas på brickan, ta ut den
och häll bort vattnet. Återmontera därefter
brickan.

FÖRSIKTIGHET

• Använd inte apparaten utan droppbrickan på
plats. Att göra så kan leda till vattenskador till
följd av läckage.
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Att installera gångjärnlocken

1
2

3

Öppna apparatens dörr.
Tryck fast gångjärnslocket på övre
gångjärnsenheten med den böjda kanten
längst från gångjärnet.

Upprepa med det andra gångjärnslocket på
den nedre gångjärnsenheten.
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HANDHAVANDE
Handhavandeöversikt
Att använda apparaten

1

Förbered artiklarna.

• Vidrör knappen Ström för att slå på
apparaten.

6

• Vidrör en programvalsknapp. Du kan växla
till en av inställningarna varje gång du vidrör
knappen.

• Tvätta om så erfordras kläderna först.
• Sortera bort värmekänsliga artiklar eller
artiklar som kan skadas av vatten.
• Placera artiklarna på hängarna eller hyllan.

7

Rengör luddfiltret och byt arket i
aromafiltret.
• Lyft ut filtret och avlägsna ludd från sista
användningen för snabbare och effektivare
prestanda. Återinstallera filtret och
kontrollera inriktningen när du stänger
gallret. Använd inte apparaten utan filtret på
plats. Om du använder ett ark med
mjukgöringsmedel i aromafiltret ska du byta
det efter varje användning.

3

Kontrollera vattentankarna.
• Fyll vid behov vattentillförseltanken. Töm vid
behov vattendräneringstanken. Använd rent
kranvatten i tillförseltanken för bättre
produktprestanda och längre livslängd.
Använd inte destillerat vatten eller använt
vatten från dräneringstanken.

4

Placera textilerna i apparaten.
• Observera informationen på
tvättrådsetiketterna och välj program med
ledning därav. Om kläderna inte är lämpliga
för det valda programmet kan de krympa
och skadas.
• Avlägsna alla tomma hängare för att
undvika buller, friktion och skada på
kläderna.

5

Slå på apparaten.

Starta ett program.
• Vidrör och håll knappen Start/Paus intryckt
för att starta ett program. Pausa
programmet när som helst genom att åter
vidröra knappen Start/Paus. Återstarta
programmet inom 14 minuter eftersom
apparaten annars stängs av och
inställningarna raderas.

• Knäpp knappar och stäng blixtlås för att
hålla artiklarna kvar på hängarna och
förhindra att de skadas.

2

Välj önskat program.

• Öppna inte dörren under programmet. Om
ånga eller varm luft tränger ut från dörren
kan kondens ansamlas på golvet eller
väggarna med skada eller mögel som följd.

FÖRSIKTIGHET

• Öppna inte dörren under pågående användning.
Risk för brännskador eller personskador från
utströmmande het luft eller ånga.
• Låt inte ånga eller het luft strömma ut ur skåpet
under användning. Att öppna dörren under
användning påverkar också prestanda, tiden för
styling och resulterar i att vatten kondenseras
och ansamlas på golvet.

8

Programmets slut.
• Ta ut artiklarna när programmet är avslutat.
Låt dörren stå på glänt för att låta den heta
luften strömma ut. Belysningen i skåpet
släcks efter 1,5 minuter om dörren lämnas
öppen.

sv_main.book.book Page 20 Friday, June 19, 2020 11:30 AM

SV

20

HANDHAVANDE

Att förbereda kläderna

Etikett

Att kontrollera
tvättrådsetiketterna
Flertalet klädesartiklar är försedda med
tvättrådsetiketter som inkluderar anvisningar för
lämplig skötsel. Nedan visas några av de symboler
som är relevanta för val av lämpliga funktioner på
apparaten.

Symboler på tvättrådsetiketter
Etikett

Betydelse

Kontr
ollera

Handtvätt

OK

Kan vattentvättas i maskin,
normalt program

OK

Permanentpress/
skrynkelfri

OK

Skonsamt/ömtålig

OK

Kan inte tvättas

OK*1

Normal

OK

Permanetpress/skrynkelfri

OK

Skonsamt/ömtålig

OK

Torktumla inte

OK

Torka inte

NEJ

Hängtorkning

OK

Dropptorkning

OK

Plantorkning

OK

Hög

OK

Medium

OK

Betydelse

Kontr
ollera

Låg

OK

Värm inte/lufttorkning

NEJ

*1 Vissa artiklar såsom päls eller läder, märkta för
att inte tvättas, kan användas i apparaten.

Att sortera artiklarna
• För att erhålla bästa resultat ska tyger med
liknande skötselkrav alltid behandlas
tillsammans.
• Olika tyger har olika skötselkrav, och vissa tyger
kan inte behandlas i vissa program eller bör
behandlas separat.

Att kontrollera artiklarna före
hängning
Vissa artiklar är inte lämpliga för användning med
apparaten. Användning av fel program för artiklar
kan skada textilerna.
• Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är
tomma. Föremål som klämmor, pennor, mynt
och nycklar kan skada både apparaten och dina
kläder.
• Fräscha inte upp värmekänsliga artiklar eller
artiklar som inte kan tvättas i vatten med Stylerprogram som använder ånga. Använd endast
programmet Gentle Dry.
• Pälsar, läder (endast 100 % naturläder) bör
endast behandlas med programmet Fur/
Leather Care. Detta är ett nedladdningsbart
program.
• Tvätta kraftigt nedsmutsade eller fläckade
kläder innan de placeras i apparaten. Apparaten
har ingen tvättfunktion. Löst sittande smuts eller
fläckar kan överföras mellan kläderna under
programmen.
• Fräscha upp artiklar med en oangenäm lukt
separat. Lukter kan överföras mellan artiklarna
under programmen.
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• Kläderna ska vara säkert infästa med blixtlås och
knappar stängda så att de inte faller från
hängarna under programmet.
• Placera inte mycket våta artiklar för torkning i
apparaten. Skaka av eller vrid ur
överskottsvattnet innan artiklarna placeras i
skåpet. Om vattenpölar bildas i skåpet kan
styling-prestanda sänkas eller apparaten
skadas.

Kontrollera artiklarna före
varje användning
Att kontrollera luddfiltret
Säkerställ alltid att luddfiltret är rent innan du
startar ett program. Ett igensatt luddfilter kommer
att förlänga styling-tiderna.

1

FÖRSIKTIGHET

• Kontrollera att sidorna är korrekt inriktade när
du för in främre gallret.

Att kontrollera aromaarket
Använd ett mjukgöringsark för textil för att tillsätta
en uppfriskande doft till artiklarna. Byt arket efter
användning eller när doften blivit för svag.

1

Avlägsna aromafiltret från apparaten.

Öppna främre gallret a och ta ut luddfiltret b.

2
2

SV

Öppna aromafiltret och sätt in ett
mjukgöringsark a.

Borsta luddfiltret med en mjuk borste eller
rengör det med en dammsugare.
• Om filtret är slitet eller skadat ska det bytas
till ett nytt.

3

Stäng aromafiltret och sätt det tillbaka i
apparaten.
• För in aromafiltret i pilens riktning. Du kan
justera öppningen i aromafiltret med

3

Återinstallera filtret.
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• Använd rent kranvatten eller kokat vatten
för bästa prestanda och längre livslängd för
produkten. Använd inte destillerat vatten,
och återanvänd inte vattnet i
dräneringstanken.

justeringsspaken. Ju mer öppet aromafiltret
är, desto rikare blir doften.

• Första gången apparaten användas
förbrukas ⅔ av vattnet i den helt fyllda
vattentillförseltanken. Efterföljande
program förbrukar mindre mängd vatten.

FÖRSIKTIGHET

4

Avlägsna aromafiltret och kasta
mjukgöringsarket när programmet är avslutat
eller när doften blivit för svag.

ANMÄRKNING
• Spreja parfym 4 - 5 gånger på en bomullsdyna
och placera den i aromahållaren.
(Parfymdoftens styrka kan emellertid variera
avhängigt doften.)

Att kontrollera vattentankarna
Kontrollera vattnet i vattentankarna före
användningen. Vattentillförseltanken måste vara
fylld med vatten innan apparaten används.
Apparaten arbetar inte utan vatten.
Vattendräneringstanken ska tömmas före varje
användning.

1

Dra tankens handtag framåt och ta därefter ut
tanken ur apparaten. Kontrollera vattennivån i
tankarna.

• Använd endast vatten vid fyllning av
vattentillförseltanken. Andra ämnen såsom
rengöringsmedel eller mjukgöringsmedel kan
skada apparaten.
• Använd endast rent kranvatten eller flaskvatten.
Främmande material i vattnet kan avkorta
apparatens livslängd.
• Använd inte destillerat vatten. Vattensensorn
kommer kanske inte att fungera.
• Återanvänd inte vattnet i
vattendräneringstanken för att fylla
vattentillförseltanken.

3
4

Säkerställ att vattendräneringstanken är tom.
Dräneringstanken kommer att vara fyll efter
cirka tre användningar. Tanken fylls snabbare
under styling-program. Apparaten arbetar inte
om dräneringstanken är full.
• Missfärgning av vattendräneringstanken
kan med tiden inträffa. Detta är normalt och
kommer inte att påverka produktens
prestanda.

Att hänga in klädesartiklar
VARNING

2

Säkerställ att vattentillförseltanken är fylld
med vatten.
• Den fulla vattentillförseltanken kan
användas cirka fyra gånger avhängigt det
använda programmet.

• Lättantändliga föremål såsom cigarettändare
eller tändstickor kan antändas och förorsaka
brand. Underlåtenhet att efterleva denna
varning kan leda till brand, elchock eller dödsfall.
• Fräscha inte upp kläder som har exponerats för
olja, bensin eller andra lättantändliga ämnen.
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Underlåtenhet att efterleva denna varning kan
leda till brand, elchock eller dödsfall.

Att välja lämplig metod för dina
artiklar
Artikel

SV

Den rörliga hängaren
Häng kläderna på den rörliga hängaren med hjälp
av de med apparaten medföljande galgarna eller
använd en plast- eller metallgalge som passar tätt
in i den rörliga hängarens fördjupningar.

Styla såhär

Kostym, blazer
Rock, jacka (kort)

Rörlig hängare

Rock (lång)
Klänning (kort)
Klänning (lång)

Rörlig hängare sedan
hyllan avlägsnats
• Använd den rörliga hängaren för kostymer,
rockar, jackor, blusar, klänningar, kjolar och
byxor som inte kräver pressveck. Använd
byxpressen för att pressa byxor med pressveck.

Kjol
Lätt filt, överkast
Bebisfilt
Byxor (utan pressveck)

Rörlig hängare

Shorts

• Styla tröjor eller stickat på hyllan för att undvika
hängmärken.

Barnkläder
Scarf
Slips

Rörlig hängare eller
hylla

Schal
Damunderkläder
Skjorta, blus
Byxor (med pressveck)

Rörlig hängare eller
hylla (om ömtålig)
Byxpress

Mössa, hatt
Stoppade leksaker
Kudde
Tröja
Stickat
Spädbarnskläder

• Allt som säkert kan placeras på en galge och
ångas eller torkas utan att erhålla märken efter
galgen eller annan skada kan placeras på den
rörliga hängaren.

Hylla

• Arrangera om möjligt kläderna så att de inte
vidrör skåpets sidor eller bakre vägg.
Kondensering kan bildas på skåpets invändiga
ytor, och artiklar i kontakt med ytorna kan vara
fuktiga vid programmet slut. Häng större artiklar
i de diagonal fördjupningarna på den rörliga
hängaren.
• Den rörliga hängaren kommer att röra sig även
om endast hyllan används.
• Vid användning av vanliga metall-/plastgalgar
måste krokens tjocklek vara mindre än 4 mm,
och kroken måste passa tätt i fördjupningen i
den rörliga hängaren. Om passningen är för lös
kan vibration, buller och skador på kläderna
uppkomma.
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FÖRSIKTIGHET

• Avlägsna tomma hängare från den rörliga
hängaren och placera dem på hyllan innan
programmet startas. Tomma hängare kan
förorsaka onödiga buller, friktion och skada på
tygerna.

Att använda galgarna
Galgarna som medföljer apparaten är endast
avsedda för användning med apparaten. Galgar av
plast eller metall med krokar med mindre än 4 mm
tjocklek och passar tätt i fördjupningar i den rörliga
hängaren kan användas i apparaten.

• Luta dig inte mot eller dra i den rörliga
hängaren.

• Använd inte galgen med ylle, stickat och
ömtåliga damunderkläder. Kläderna kan
sträckas eller erhålla märken från galgen.

• Häng galgarna på den rörliga hängaren i samma
riktning för att förhindra kollisioner.

• Rynkor kan bildas på kragens baksida på vissa
kläder.

• Låt inte barn leka med eller hänga på den rörliga
hängaren. Apparaten kan välta med skada på
apparaten och personskador som följd.

• Använd de diagonala galgspåren i den rörliga
hängaren för stora eller skrymmande artiklar.

Att använda den rörliga
hängaren

1

För in galgarna i slitsarna och dra dem nedåt
för att fästa kroken tätt.
• Krokarna ska passa tätt i slitsarna för att
förhindra buller, vibration eller skada på
artiklarna under användningen.

2

Använd de diagonala slitsarna (c, e) för
skrymmande artiklar.
• Använd inte de diagonala slitsarna (c, e)
och standardslitsarna (a, b, d, f, g)
under samma program. Hängarna kan slå
mot varandra och skada kläderna.

ANMÄRKNING
• Häng inte alltför många artiklar i skåpet. Ju färre
artiklar, desto bättre styling-prestanda. Artiklar
som vidrör skåpets sidor kan fuktas av
kondensering i skåpet och inte stylas helt.

• Avlägsna tomma galgar och förvara dem på
hyllan under användningen.
• Knäpp knappar och stäng blixtlåsen på
hängande kläder för att förhindra att de faller av
galgarna under användningen. Fäst området vid
halsen med bomullstråd om knappar eller
blixtlås saknas.
• Avlägsna eller förvara hyllan när du hänger
långa artiklar så att artiklarna inte rynkas.

1

Välj en passande galge.
• Välj den galge som passar den artikel du
hänger.

2

Knäpp knapparna och stäng blixtlåsen på alla
kläder och häng dem på galgarna.
• Detta bidrar till att förhindra att kläderna
faller eller blir skrynkligare under
programmet. Om en artikel saknar knappar
eller blixtlås kan den fästas med en
bomullstråd runt området runt kragen.

sv_main.book.book Page 25 Friday, June 19, 2020 11:30 AM

HANDHAVANDE 25

3

Placera galgarna i slitsarna på den rörliga
hängaren.

2

SV

Efter att har fört in byxorna ska bladen slutas
och kroken fälls upp och bort från bladen för
att låsa dem på plats.

Byxgalgen
Placera byxor antingen på den röriga hängaren
eller i byxpressen avhängigt om pressvecken på
byxbenen ska bibehållas.
• Att hänga byxorna på den rörliga hängaren kan
reducera pressvecken på byxbenen.
• Använd byxpressen för att bibehålla
pressvecken på byxbenen.

Att hänga byxor på byxgalgen

1
2

• Byxorna får inte vara bredare än 96 cm eller
längre än 110 cm för att få plats i byxpressen.
Kontrollera byxornas storlek innan du använder
byxpressen. Använd den rörliga hängaren om
byxorna är för stora.

Töm alla fickor på byxorna och knäpp
bakfickorna.
Vik byxorna längs pressvecken (eller där dessa
ska vara) och fäst byxgalgen på byxbenens
ändar.

• Tyget i kläderna påverkar hur väl rynkor
reduceras.
• Använd det som standard nerladdade
programmet för skötsel av byxor för effektivaste
borttagning av skrynklor på byxor.

Att öppna och stänga byxgalgen

1

För att öppna hängaren, fäll kroken nedåt mot
galgen blad för att låsa upp och separera
bladen.

3

Dra försiktigt i byxbenens sidor. Säkerställ att
byxorna är sträcka i hängaren, utan skrynklor,
och inte kan falla från hängaren under
programmet.
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Placera byxgalgen på den rörliga hängaren
eller i byxpressen.

1

Öppna byxpressen genom att trycka på
symbolen på sidan.

Byxpressen
Häng kläder i byxpressen med användning av den
medföljande byxgalgen eller annan byxgalge som
passar i krokarna ovanför dörren till
pressvecksskötseln.

2

Häng byxgalgen på den krok ovanför
byxpressen som bäst passar byxornas som ska
pressas längd.
• Om byxorna är längre, använd de övre
krokarna a för att förhindra att byxorna
vidrör skåpets golv.

FÖRSIKTIGHET

• Luta dig inte mot och häng inte tunga artiklar på
byxpressens dörr. Apparaten kan välta med
skada på apparaten och personskador som följd.
• Låt inte barn leka med eller hänga på
byxpressens dörr. Apparaten kan välta med
skada på apparaten och personskador som följd.
• Håll fingrarna på avstånd från klämpunkter när
du stänger byxpressens dörr. Håll barn i
närheten under uppsikt för att förhindra
personskador.

• Byxorna får inte vara bredare än 96 cm eller
längre än 110 cm. Kontrollera byxornas
storlek innan du använder byxpressen.
Använd den rörliga hängaren om byxorna är
för stora.

3

Säkerställ att byxorna hänger rakt.
• Kontrollera pressvecken på benen för att
säkerställa att de är parallella. Fäst byxorna
med 2 klämmor innan du stänger
byxpressen. Om byxbenen inte är parallella,
eller om byxorna inte hänger rakt, kan
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dubbla veck uppstå läng byxornas kanter
eller byxorna skrynklas.
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• För optimala resultat, använd det extra
programmet för skötsel av byxor som är avsett
för användning med funktionen
pressvecksskötsel. Detta program kan laddas
ner med användning av LG ThinQ och användas
som det nerladdade programmet.

Hyllan
Använd hyllan när du stylar kläder eller andra
artiklar som är svåra att hänga eller som kan
skadas vid hängande styling.

FÖRSIKTIGHET

• Låt inte barn klättra på eller hänga på hyllan.
Hyllan kan falla eller apparaten kan välta med
skada på apparaten och personskador som följd.

4

Stäng byxpressen och räta åter ut byxorna.
• Dra försiktigt i byxornas kanter för att släta
ut eventuella rynkor. Säkerställ att byxorna
hänger rakt i byxpressen.

• Placera inte tunga föremål på hyllan, och förvara
inte föremål på den. Hyllan kan falla med skada
på apparaten eller personskador som följd.

ANMÄRKNING
• Använd hyllan för tröjor, stickat,
damunderkläder eller ömtåliga blusar som kan
erhålla hängmärken, sträckas eller skadas på
annat sätt om den torkas på en hängare.
• För bästa stylings-prestanda, stapla inte artiklar
på hyllan. Styla enskilda artiklar och placera dem
sida vid sida med mellanrum.
• När hyllan inte används bör den förvaras på
hyllhållarvreden på skåpets bakre vägg.
• Arrangera om möjligt kläderna så att de inte
vidrör skåpets sidor eller bakre vägg.
Kondensering kan bildas på skåpets invändiga
ytor, och artiklar i kontakt med ytorna kan vara
fuktiga vid programmet slut.

ANMÄRKNING
• Byxor kan pressas samtidigt som andra artiklar
fräschas i samma program.
• För att undvika dubbla veck, kör det kraftiga
programmet med de rörliga hängarna för att
avlägsna eventuellt befintliga knivskarpa veck,
och använd därefter byxpressen.
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Att montera hyllan

Att förvara galgar
Avlägsna oanvända galgar från den rörliga
hängaren och förvara dem på hyllan under
användningen. Detta förhindrar buller och skada
på kläderna.

1

1
2

Håll hyllan med den grå dekorationen mot
framsidan.
För in hyllans vänstra spår i vänstra hyllstödet,
och sänk därefter ner hyllans högra spår på
högra hyllstödet.

ANMÄRKNING
• Hyllan kan inte monteras genom att skjuta in
den i skåpet. Den kommer att falla om den inte
monteras korrekt.

3

För in galgarna mellan hyllans skenor.

För att ta ut hyllan, lyft hyllans högra sida och
dra därefter ut hyllans vänstra sida från
hyllstödet.

ANMÄRKNING
• Häng hyllan på hyllhållaren när du behandlar
långa kläder såsom rockar eller klänningar.

2
3

När du stylar långa kläder och när hyllan
förvaras på hyllhållaren, förvara hängarna
utanför apparaten under användningen.
Förvara inte tunga artiklar på hyllan.
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Kontrollpanel
Kontrollpanelen reagerar med statisk elektricitet vid vidröring. En lätt beröring är tillräckligt. Använd en
trasa när du rengör kontrollpanelen för att undvika att aktivera knapparna. Främmande föremål på
kontrollpanelen, handskar eller att vidröra knapparna genom en trasa kan göra att knapparna inte
aktiveras.

Kontrollpanelens funktioner
Avhängigt modellen är några av följande funktioner kanske inte tillgängliga.

a Knappen Ström
Vidrör knappen Ström för att slå på/stänga av apparaten. När programmet avslutats stängs apparaten
av efter några sekunder om ingen knapp vidrörs.

ANMÄRKNING
• Vidröring av knappen Ström under ett program kommer programmet att avbrytas och inställningarna
raderas.

b Programstatusindikator
Denna del av displayen visar vilken del av styling-programmet som för närvarande pågår.

c Tillvals- och varningsindikatorer
• Night Care tänds när apparaten arbetar i läge Night Care.
• Delay On tänds när funktionen Delay Start är aktiverad.
• Fill Water tänds när vattentillförseltanken saknas eller är tom.
• Empty Water tänds när vattendräneringstanken saknas eller är full.
• Remote tänds när apparaten kan fjärrstyras.
•

f : tänds när apparaten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk i hemmet.

d LCD-display
Displayen visar den uppskattade kvarvarande tiden och felmeddelanden för apparaten. Programtiden
kan variera med användningsförhållanden.

e Knappen Start/Paus
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Vidrör och håll knappen intryckt för att starta det valda programmet. Om apparaten arbetar, vidrör
knappen för pausa programmet utan att förlora nuvarande inställningar.

ANMÄRKNING
• Om du inte vidrör knappen Start/Paus för att fortsätta ett program inom en timme stängs apparaten
automatiskt av.

f LG ThinQ logotyp
Sök efter applikationen LG ThinQ i Google Play eller Apple App Store på en smarttelefon.

g Programmet Refresh
Vidrör denna knapp för att välja ett Refresh-program. Du kan växla mellan olika alternativ när du vidrör
knappen upprepade gånger.

h Programmet Special Care
Vidrör denna knapp för att välja ett Special Care-program. Du kan växla mellan olika alternativ när du
vidrör knappen upprepade gånger.

ANMÄRKNING
• När du växlar till inställningen Downloaded kan du använda 5 specialprogram som är inställda som
standard på din apparat. Den tillåter dig att ladda ner ett nytt specialprogram med användning av appen
LG ThinQ på en smarttelefon.

i Programmet Sanitary
Vidrör denna knapp för att välja ett Sanitary-program. Du kan växla mellan olika alternativ när du
vidrör knappen upprepade gånger.
Night Care
• Vidrör och håll knappen Sanitary intryckt i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera funktionen Night
Care.

j Programmet Gentle Dry
Vidrör denna knapp för att välja ett Gentle Dry-program. Du kan växla mellan olika alternativ när du
vidrör knappen upprepade gånger.
Remote Start
• Med appen LG ThinQ kan du använda en smarttelefon för att fjärrstyra din apparat.
• För att använda Fjärrstartfunktionen hänvisar vi till SMARTA FUNKTIONER.

k Delay Start
Vidrör denna knapp för att senarelägga programmets start.
Wi-Fi
• Vidrör och håll denna knapp intryckt i 3 sekunder för att initiera apparatens anslutning till appen LG
ThinQ.
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Programtabell
Programmen är avsedda för olika situationer. Välj det program och den inställning som bäst
överensstämmer med kläderna och önskat resultat för bästa prestanda och skötsel av textilerna.

Guide för styling-program
Program

Refresh

Alternativ

Normal / Light / Heavy
Fräscha dina kläder med ånga av hög temperatur och vibration. Programmet
bidrar till att minska lukter och skrynklor på kläderna.

Tyg/Kläder

Kostym, rock, skoluniform, halsduk, ylle, stickat, fritids-/träningskläder,
handdukar, underkläder, T-tröjor, sockor, jeans, jeansjackor,
damunderkläder, sportkläder, bordsdukar

Observera

• Endast tvättbara artiklar får använda detta program eftersom apparaten
sprutar ånga på artiklarna.
• Apparaten slätar ut skrynklor genom att spruta ånga på kläderna.
Skrynklor kan finnas kvar på kläderna efter stylingen. Stryk kläderna om så
önskas.
• Den byxpressens prestanda är avhängig klädernas vikt och tyg.

Program

Special Care

Alternativ

Suits/Coats: Fräscha upp kläderna med ånga av låg temperatur och
vibration. Inställningen hjälper dig att sköta kostymer och rockar av
naturfiber.
Wool/Knit: Speciellt avsett att avhjälpa skrynklor i ull och stickat.
Sports Wear: Används för att skydda tyger i sportkläder.
Downloaded: 5 specialprogram kan väljas som standard. Du kan välja ett av
specialprogrammen varje gång knappen Special Care vidrörs.
• Med applikationen LG ThinQ kan du se vilket specialprogram är valt och
ladda ner ett nytt specialprogram.

Program

Sanitary

Alternativ

Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty
Använd detta program för att minska mängden bakterier och för att torka
artiklar. Välj detta program för kläder, sängkläder och barnkläder och mjuka
leksaker. Täcken och filtar ska vara ett enda lager och väga 1,5 kg eller
mindre.

Tyg/Kläder

Kostym, rock, skoluniform, halsduk, fritids-/träningskläder, handdukar,
underkläder, T-tröjor, sockor, jeans, jeansjackor, damunderkläder,
sportkläder, bordsdukar
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Program

Sanitary

Observera

• Använd inte detta program för ylle eller stickat eftersom de höga
temperaturerna och ångan kan krympa artiklarna.
• Naturfibrer måste vara märkta som tvättbara/tvättas för hand och
torktumling för att undvika krympning.
• Använd inte med artiklar som innehåller skumplast, skumgummi eller lim.

Program

Gentle Dry

Alternativ

Normal: Torka kläderna med varm luft och rörliga hängare utan tumling.
Programmet är lämpligt för att fräscha upp icke tvättbara tyger och
naturfiber såsom 100 % ylle och kashmir. Programmet hjälper dig att
reducera lukter och skrynklor på kläderna.
Rain/Snow: Använd denna inställning för att torka fuktiga kläder.
Dehumidify: Använd denna inställning för att avfukta rummet där
apparaten är installerad. Låt dörren stå öppen till 45°. Inställningen fungerar
inte när dörren är stängd.

Observera

• Den byxpressens prestanda är avhängig klädernas vikt och tyg.

ANMÄRKNING
• Kontrollera Råd för skötsel av textiler i denna bruksanvisning och tvättrådsetiketten på kläderna före
stylingen.
• Skrynklor kan finnas kvar på vissa artiklar. Skrynklor som orsakats av långvarig förvaring kan vara svåra
att avlägsna. Skrynklor på bomull och linne kan kanske inte avlägsnas helt. Stryk artiklarna efter styling
om så önskas.
• Vissa lukter kan vara svåra att bli av med. Lukt från oljiga ämnen kan vara svåra för ånga att tränga in i.
Även lukter från långtidsförvaring kan vara svåra att avlägsna.
• Programtiderna kan variera avhängigt användningsmiljön inklusive vattnets temperatur.
• Mycket tjocka kläder kanske inte torkar uniformt mot slutet av programmet.
• Styling-tiderna för programmet kan vara längre för våta kläder som inte har centrifugerats.

Skrynkelfritt
Denna apparat använder ånga vid hög temperatur och rörliga galgar för att minska skrynkling utan att
skada artikeln.
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Jämförelse mellan styling-prestanda
Apparaten använder ånga för att indirekt stryka skrynkliga kläder men kan kanske inte sträcka kläderna
helt. Prestanda kan därför avvika avhängigt tygets material och vikt.

a

Styler

A

Före strykning

B

Ångstrykjärn

C

Presstryckjärn

sv_main.book.book Page 34 Friday, June 19, 2020 11:30 AM

SV

34

HANDHAVANDE

Processdetaljer för varje styling-program
• Preparing: Denna process värmer vattnet i vattentanken för att förbereda för ånggenerering.
• Steaming: Denna process sprutar ånga på kläderna.
• Drying: Denna process avlägsnar fukten från kläderna.
• Sanitizing: Denna process avlägsnar bakterier från kläderna.
Program

Styling-process

Program

Alternativ

Preparing

Steaming

Drying

Refresh

Normal

#

#

#

Light

#

#

#

Heavy

#

#

#

Suits/Coats

#

#

#

Wool/Knit

#

#

#

Sports Wear

#

#

#

Normal

#

#

#

#

Bedding

#

#

#

#

Fine Dust

#

#

#

#

Heavy Duty

#

#

#

#

Special Care

Sanitizing

Downloaded
Sanitary

Gentle Dry

Normal
Rain/Snow
Dehumidify

#
#

#

#
-

ANMÄRKNING
• Om programmet Sanitary ändras till en variant av programmen Refresh eller Gentle Dry under
pågående användning utförs inte saneringsprocessen.

sv_main.book.book Page 35 Friday, June 19, 2020 11:30 AM

HANDHAVANDE 35

Råd för skötsel av textiler
Program
Tyg och kläder

Refresh
Skrynkling

Lukter

Sanitary

Gentle Dry

Bomull
Handdukar, sockor,
underkläder, jeans, sportkläder,
T-tröjor, filtar

#

#

#

Linne, hampa, rami
Sommarkläder, bordsdukar

#

#

#

#*1

#*1

#*1

Alpacka, kamelhår, kashmir
Rockar, kostymer

#*1

Halsdukar, stickat
Pälsar, läder
Rockar, halsdukar

Silke
Slipsar, band, halsdukar, blusar,
silkessammet/plysch

#*1

#

• Fräscha upp pälsar och läderkläder med användning av ett
speciellt program som kan nerladdas från applikationen LG
ThinQ. Lädret måste vara enbart 100 % naturläder (inte
konstläder).
• Använd endast nedladdad cykel Silk Care (torkning vid låg
temperatur).

Ylle
Tröjor, stickat

#*1

#

Vinterrockar, kostymer,
sportkläder, uniformer

#

#

#

#

Acetat
Foder i kostymer, blusar, slipsar,
pyjamas

#

#

#

#

Akryl
Foder i kostymer, blusar, slipsar,
pyjamas

#

#

#

#

Nylon
Strympbyxor, -underkläder

#

#

#

#

Polyuretan (mindre än 5 %)
Stretchiga kläder

#

#

#

#

Rayon
Foder i kostymer

#

#

#

#

*1 Kontrollera tvättrådsetiketten på kläderna före användning.

SV
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ANMÄRKNING
• Tyger finns i en mängd olika vikter och behandlingar och kan kräva olika skötsel. Det är svårt att täcka
dem helt i denna bruksanvisning. Kontrollera tvättrådsetiketten innan du använder apparaten med
artiklarna.
• Fräscha inte upp artiklar som inte är färgsäkra, är värmekänsliga eller inte är lämpade för tvätt i vatten
med programmen Refresh eller Sanitary. Gör ett vattenfläckprov på en liten, undangömd fläck (en
invändig söm) för att se om tyget är färgfast. För ytterligare information, rådgör med klädernas
tillverkare, en kemtvättspecialist eller se mer detaljerade tvättråd.
• Användning av apparaten med artiklar som är mycket våta eller inte är färgfasta kan resultera i skada
på artikeln och färgning från tygfärger på skåpets insida. Dessa färgningar kommer inte att påverka
apparatens funktion. Använd tandkräm för att avlägsna färgningar från skåpets insida.
• Apparaten har ingen tvättfunktion. Tvätta smutsiga artiklar före användning.

Alternativprogram och
extrafunktioner
Barnlås
Använd denna funktion för att förhindra oönskad
användning av apparaten eller för att förhindra att
programinställningarna ändras när apparaten
arbetar.

1

2

Tryck in och håll knapparna Gentle Dry och
Delay Start intryckta samtidigt i 3 sekunder för
att aktivera eller avaktivera
kontrollåsfunktionen.

CL visas på LCD-displayen och alla kontrollerna
avaktiveras utom knappen Ström.

ANMÄRKNING
• Funktionen låser inte dörren.
• Funktionen kvarhålls även vid ett strömavbrott.
• Efter att den valts kvarhålls funktionen tills den
avaktiveras manuellt. Funktionen måste
avaktiveras för att köra ett annat program.

Senarelagd start
Använd denna funktion för att senarelägga
programmets starttid.

1

Vidrör knappen Ström.

2

Välj ett program och inställning.

3

Vidrör knappen Delay Start för att ställa in
programmets starttid.
• Den fabriksinställda fördröjningen är 3
timmar. Tiden ökas med en timme varje
gång du vidrör knappen upp till 19 timmar.
• Vidrör och håll knappen intryckt för att öka
tiden snabbare.

ANMÄRKNING
• Detta alternativ kan inte väljas när apparaten är
ställd i läge Night Care.

Night Care
Använd denna funktion för att förvara artiklar över
natten eller när som helst om artiklarna inte kan
tas ut ur apparaten när ett program är avslutat.
Funktionen alstrar varm luft då och då för att
förhindra kondensering, hålla artiklarna varma och
torra tills de avlägsnas.

1

Placera kläderna i apparaten.

2

Välj ett program och inställning.
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3
4

Vidrör och håll knappen Sanitary intryckt i 3
sekunder för att aktivera funktionen Night
Care.
Vidrör Start/Paus.

ANMÄRKNING
• Efter inställning startar funktionen när det valda
programmet har körts. Vidrör en annan
programknapp för att avbryta funktionen.
• Funktionen kan inte ställas i för körning efter
programmet Gentle Dry.
• Inställningarna raderas om du vidrör knappen
Ström.
• Funktionen är aktiv i högst 24 timmar.
• Det är säkert att när som helst öppna dörren när
funktionen är aktiverad, även när luft blåses.
• Ett svagt ljud kan förnimmas periodvis när varm
luft alstras.

Avfuktning
Avfuktar rummet där apparaten är installerad.
Tiden för avfuktning kan ställas in till 2 eller 4
timmar genom att vidröra knappen Gentle Dry.
Meddelandesymbolen kommer att visas med larm
om dräneringstanken är full. Töm
dräneringstanken och vidrör knappen Start/Paus
för att fortsätta avfuktningen.
• Funktionen Night Care kan inte användas
tillsammans med funktionen Dehumidify.
• Lämna dörren öppen till 45°. Programmet
fungerar inte om dörren är stängd.
• Dräneringstanken kan, avhängigt miljön, fyllas
innan den inställda tiden för Dehumidify har
löpt ut.
• Rumstemperaturen kan höjas till följd av det
utströmmande luftflödet från apparaten.

SV
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SMARTA FUNKTIONER
Applikationen LG ThinQ
Applikationen LG ThinQ låter dig kommunicera
med apparaten via en smarttelefon.

Applikationsfunktioner för LG
ThinQ

Innan du använder
applikationen LG ThinQ

1

• Om avståndet mellan utrustningen och den
trådlösa routern är för stort kommer
signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för
lång tid att registrera eller så kan
installationen misslyckas.

Kommunicera med apparaten från en
smarttelefon med hjälp av de praktiska smarta
funktionerna.

Push-meddelanden
När programmet är klart eller appen har problem
har du möjligheten att få push-meddelanden till en
smarttelefon. Meddelandena skickas även om
appen LG ThinQ är avstängd.

Kontrollera avståndet mellan utrustningen och
den trådlösa routern (Wi-Fi nätverk).

2

Stäng av Mobildata eller Mobilnät på din
smarttelefon.

Smart Diagnosis
Den här funktionen tillhandahåller användbar
information för felsökning och lösningar av
problem för enheten, baserat på
användarmönster.

3

Anslut din smarttelefon till den trådlösa
routern.

Energiövervakning
Denna funktion kontrollerar energiförbrukningen
för de senast använda programmen och det
månadsvisa genomsnittet.

Inställningar
Tillåter dig att ställa in olika alternativ för Stylern
och applikationen.

ANMÄRKNING
• Om du byter din trådlösa router,
internetleverantör eller lösenord, ta bort den
registrerade apparaten från appen LG ThinQ
och registrera den igen.
• Applikationen kan modifieras för förbättring av
hushållsapparaten utan notis till användare.
• Funktioner kan variera beroende på modell.

ANMÄRKNING
• För att verifiera Wi-Fi anslutningen, kontrollera
att symbolen Wi-Fi eller f på kontrollpanelen
lyser.
• Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi
nätverk. För att kontrollera ditt nätverks
frekvens, kontakta din internetleverantör eller
sök svar i manualen för den trådlösa router.
• LG ThinQ ansvarar inte för eventuella problem
med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner,
eller misstag som orsakas av
nätverksanslutning.
• Om apparaten har problem vid anslutning till WiFi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern.
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Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för
att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
• Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller
avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
• Nätverksanslutningen kan eventuellt inte
fungera ordentligt beroende på
internetleverantören.
• Den omgivande trådlösa miljön kan leda till att
den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.

För att använda denna funktion,

1

Placera kläderna i apparaten.

2

Vidrör knappen Ström.

3

Vidrör och håll knappen Gentle Dry intryckt i 3
sekunder för att aktivera
fjärrstyrningsfunktionen.

• Utrustningen kan inte registreras på grund av
problem med transmissionen av den trådlösa
signalen. Dra ut utrustningens kontakt och
försök igen efter några minuter.

4

• Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen,
stäng av brandväggen eller skapa ett undantag
för den.

ANMÄRKNING

• Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en
kombination av engelska bokstäver och siffror.
(Använd inte specialtecken.)
• Smartphone-användargränssnittet (UI) kan
variera beroende på mobilens operativsystem
(OS) och tillverkaren.
• Om routerns säkerhetskontroll är inställd på
WEP kan inställning av nätverk misslyckas.
Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll
(WPA2 rekommenderas) och registrera
produkten igen.

SV

Starta ett program från appen LG ThinQ på din
smarttelefon.

• När denna funktion är aktiverad kan du starta ett
program från smarttelefon-appen LG ThinQ.
Om programmet inte startar kommer apparaten
att vänta med att starta programmet tills det
stängs av fjärrstyrt från appen eller denna
funktion avaktiveras.
• Om dörren har öppnats kan du inte fjärrstarta
programmet.
Avaktivera denna funktion manuellt
När denna funktion är aktiverad trycker du och
håller knappen Refresh intryckt i 3 sekunder.

Att ladda ner program

Installera applikationen LG
ThinQ

Ladda ner nya och speciella cykler som inte
inkluderas i de grundläggande cyklerna på
apparaten.

Sök efter applikationen LG ThinQ i Google Play &
Apple App Butik på en smartphone. Följ
instruktionerna för att ladda ner och installera
applikationen.

Enheter som har registreras kan ladda ner en
mängd olika speciella cykler som är specifika för
apparaten.

Att använda apparaten
fjärrstyrd

För att köra det nerladdade programmet på
apparaten, vidrör knappen Special Care på
apparaten upprepade gånger tills inställningen
Downloaded tänds.

Fjärrstart
Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din
apparat. Du kan även övervaka ditt programs
körning för att hålla reda på hur mycket tid som
återstår av programmet.

När nedladdningen av cykeln till apparaten är klar
behåller apparaten den nedladdade cykeln tills en
ny cykel laddas ner.

ANMÄRKNING
• Endast ett nedladdat program åt gången kan
lagras på enheten.
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Specifikationer för den trådlösa
LAN-modulen

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna

Information om programvara
med öppen källkod

Modell

LCW-004

Frekvensomr
åde

2412 till 2472 MHz

Uteffekt
(Max.)

IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Trådlös funktion S/W version: V 1.0
Med hänsyn till användaren bör denna apparat
installeras och användas med ett avstånd på
åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Energiförbrukning vid
vänteläge

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du
hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra
öppna källkod-licenser som ingår för den här
produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla
tillhörande licensvillkor, samt information om
garantifriskrivning och upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även öppen källkod
till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker
utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom
kostnad för media, transport och hantering) efter
e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta
erbjudande är giltigt under en period av tre år efter
vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande
är giltigt för alla som erhåller denna information.

Smart Diagnosis

Energiförbrukning vid vänteläge

0,5 W

Energiförbrukning vid vänteläge
för nätverk

2,0 W

Denna funktion är bara tillgänglig på modeller med
c eller d logotyp.

Den tidsperiod efter vilken
energistyrningsfunktionen, eller
en liknande funktion, automatiskt
växlar över produkten till
vänteläge och/eller frånläge och/
eller det tillstånd som ger
nätverksanslutet vänteläge

20 min.

Använd den här funktionen för att hjälpa dig att
diagnostisera och lösa problem med din apparat.

Försäkran om
överensstämmelse

LG Electronics försäkrar härmed att
radioutrustning av typen Tork överensstämmer
med EU-direktiv 2014/53/EU. EU-direktivets hela
text om EG försäkran om överensstämmelse är
tillgänglig på följande internetadress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

ANMÄRKNING
• Av skäl som inte kan tillskrivas försumlighet av
LGE kanske inte tjänsten fungerar på grund av
externa faktorer t.ex., men inte begränsat till,
Wi-Fi-tillgänglighet, Wi-Fi-frånkoppling, lokal
appbutikspolicy eller att appen inte är tillgänglig.
• Funktionen kan ändras utan föregående
meddelande och kan ha en annan form
beroende på var du befinner dig.

Att använda LG ThinQ för att
diagnostisera problem
Om det uppstår problem med din apparat med WiFi kan den överföra felsökningsdata till en
smartphone med applikationen LG ThinQ.
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• Starta applikationen LG ThinQ och välj
funktionen Smart Diagnosis i menyn. Följ
instruktionerna i applikationen LG ThinQ.

Använda akustisk diagnos för
att diagnostisera problem
Följ instruktionerna nedan för att använda den
hörbara diagnosmetoden.
• Starta applikationen LG ThinQ och välj
funktionen Smart Diagnosis i menyn. Följ
instruktionerna för akustisk diagnos i
applikationen LG ThinQ.

1

Vidrör knappen Ström för att slå på apparaten.
• Vidrör inga andra knappar eller symboler på
displayskärmen.

2

Placera mikrofonen på din smarttelefon nära
loggan c eller d.

x.
Ma
mm
10

3

x.
Ma
mm
10

Vidrör och håll knapparnaSanitary och Gentle
Dry intryckta i 3 sekunder eller längre medan
du håller smarttelefonens mikrofon mot
logotypen tills dataöverföringen har slutförts.
• Håll smartphonen på plats tills
dataöverföringen har slutförts. Återstående
tid för dataöverföringen visas.

4

När dataöverföringen är klar visas diagnosen i
applikationen.

ANMÄRKNING
• För bästa resultat, flytta inte smarttelefonen när
tonerna överförs.

SV
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UNDERHÅLL
VARNING

• Dra apparatens stickkontakt ur eluttaget före rengöring för att undvika risk för elchock. Underlåtenhet
att efterleva denna varning kan leda till allvarliga personskador, brand, elchock eller dödsfall.
• Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra
apparaten. Dessa kan skada ytan.

Regelbunden rengöring

Rengöring av luddfiltret

Att rengöra insidan och utsidan

Avlägsna alltid luddet från filtret efter varje
program. Om luddfiltret är mycket smutsigt eller
igensatt, tvätta luddfiltret i varmt tvålvatten och låt
det torka helt före återinstallering.

Korrekt skötsel av din apparat kan förlänga dess
livslängd.

1

Rengör apparatens insida och utsida med en
fuktig trasa.
• Glasrengöringsmedel kan användas för
rengöring av främre glaspanelen, men
spreja den på en trasa och torka av glaset i
stället för att spreja direkt på panelen.

2
3

Polera dörren med en ren, torr trasa för att
förhindra eventuella vattenfläckar.
Låt insidan och utsidan torka helt innan
stickkontakten sätts i eluttaget och apparaten
används.

FÖRSIKTIGHET

• Spruta inte vatten direkt på apparaten.
• Använd inte rengöringsmedel, metylerad sprit,
lösningsmedel eller andra lättflyktiga vätskor vid
rengöring av apparatens utsida.
• Använd aldrig stålull eller slipande
rengöringsmedel. De kan skada ytorna.
• Håll vassa föremål borta från apparatens utsida.
Pekpanelen kanske inte fungerar om den är
skadad.

• Använd aldrig apparaten utan luddfiltret
installerat.
• Använd aldrig apparaten med ett vått luddfilter.

Rengöring av Aromafiltret
För bästa resultat, tvätta aromafiltret i varmt vatten
och diskmedel. Torka filtret med en ren trasa efter
rengöring och låt det torka helt före
återinstallering.
Aromafiltret kan även rengöras på översta korgen
i en diskmaskin.
• Använd aldrig apparaten utan aromafiltret
installerat.
• Använd aldrig apparaten med ett vått
aromafilter.

Att rengöra vattentankarna
Vattnet i vattentankarna kommer i direkt kontakt
med kläderna och artiklarna i apparaten. Rengör
båda tankarna regelbundet, och håll dem alltid
rena. Om tankarna inte rengörs korrekt kan de
börja lukta eller behöva bytas ut.
• Missfärgning av vattendräneringstanken kan
med tiden inträffa. Detta är normalt och kommer
inte att påverka produktens prestanda.
• Använd endast rent kranvatten i tillförseltanken
för bästa prestanda och för att förlänga
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apparatens livslängd. Använd inte destillerat
vatten.
• Återanvänd inte vattnet från
vattendräneringstanken i vattentillförseltanken.

1
2

3

4

Rengör tankarnas utsida med en våt trasa.
Var god rengör vattentankarnas insida med
vatten, och borsta ytorna rena. Skölj därefter
väl.

Säkerställ att det till vattendräneringstanken
anslutna dräneringsmunstycket a och det till
vattentillförseltanken anslutna
vattentillförselhålet b inte är igensatta.

Låt tankarnas utsidor torka helt innan tankarna
återinstalleras.

SV
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FELSÖKNING
Att använda din apparat kan leda till fel och driftavbrott. Följande tabell innehåller möjliga orsaker och
information om hur man kvitterar ett felmeddelande eller driftavbrott. Vi rekommenderar att du läser
igenom tabellen nedan noga för att minimera både förlorad tid och eventuella utgifter som kan uppstå när
du kontaktar LG Electronics servicecenter.

Innan du ringer efter service
Apparaten är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem för att upptäcka och diagnostisera
problem på ett tidigt stadium. Om din produkt inte fungerar som den ska eller inte fungerar alls,
kontrollera följande innan du tillkallar service.

Felmeddelanden
Indikation
Symbolen Fill Water
blinkar.
Symbolen Empty Water
blinkar.

dE Felmeddelande
visas på displayen.
AEFelmeddelandet LE,
LEz, E1, E4, tE1, tEz,
tE3 eller tEs visas på

displayen.

Orsak & Åtgärd
Vattentillförseltanken är tom eller saknas.
• Fyll vattentillförseltanken och återinstallera den.
Vattendräneringstanken är full eller saknas.
• Töm vattendräneringstanken och återinstallera den.
Dörren är inte helt stängd.
• Kontrollera att artiklarna är helt inne i skåpet och att dörren är helt stängd.
Systemfel.
• Dra stickkontakten ur eluttaget och kontakta ett servicecenter.
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SV

Handhavande
Indikation
Apparaten fungerar
inte.

Orsak & Åtgärd
Kontrollpanelen har stängts av till följd av inaktivitet.
• Detta är normalt. Tryck på knappen Ström för att starta apparaten.
Stickkontakten sitter inte i eluttaget.
• Se till att stickkontakten är ansluten till ett fungerande eluttag på ett säkert
sätt.
Automatsäkringen/smältsäkringen har löst ut/bränts av.
• Kontrollera byggnadens automatsäkringar/smältsäkringar. Byt
smältsäkringar eller återställ automatsäkringen. Apparaten ska
strömförsörjas från en dedikerad krets.
Apparaten är inte ansluten till ett eluttag med spänningen 220 - 240 V.
• Säkerställ att stickkontakten är ansluten till ett jordat eluttag med
strömkapacitet för denna apparat.

Programmet startar
inte.

Start/Paus vidrördes inte efter inställning av programmet.
• Vidrör Start.
Programmet alstrar ånga.
• En period inaktivitet kan inträffa när ånga alstras.
Kontrollpanelen är låst.
• Avaktivera kontrollpanelens låsning och vidrör Start.

Ånga tränger ut när
dörren öppnas.
Den fyllda
vattentillförseltanken
är tom efter endast en
användning.
Apparaten avger ett
kraftigt vibrerande
ljud vid start.
Styling-tiderna är
längre än beräknat.

Apparaten förflyttas
från vänster till höger
när den arbetar.

Dörren öppnas under pågående användning.
• Det är normalt att ånga eller varm luft tränger ut om dörren öppnas under
pågående användning.
Apparaten används första gången.
• En större mängd vatten krävs första gången apparaten används för att
fylla den tomma reservoaren.
Den rörliga hängaren balanserar plaggen före användningen.
• Detta är normalt vid programmets början. Om ljudet blir starkare eller
fortsätter under en längre tid, tillkalla service.
Kläderna var mycket våta när de hängdes in i skåpet.
• Styling-tiderna kan vara längre för mycket våta och tjocka kläder. Torka
fuktiga kläder innan de hängs in i skåpet. Apparaten stoppar automatiskt
när kläderna är torra.
Underlaget är inte horisontalt eller inte tillräckligt stabilt för att
uppbära apparatens vikt utan att bågna.
• Installera apparaten där underlaget är horisontalt och stabilt.
Kompensera för eventuella ojämnheter på underlaget med
nivelleringsfötterna.
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Indikation
Surrande motorljud.

Orsak & Åtgärd
Kompressorn arbetar under stylingen.
• Detta är normalt.

Ljud av rinnande,
kokande eller
utsprutande vatten.
Ånga eller hetluft
strömmar ut när
dörren är stängd.
Kontrollpanelen
reagerar inte på
beröring.

Ånga alstras och sprejas på kläderna.
• Detta är normalt.
En artikel är klämd i dörren och håller den på glänt.
• Säkerställ att alla artiklar är helt på skåpets insida och att inget kläms i
dörren och hindrar den från att stängas helt.
Kontrollpanelen eller knappen är smutsig.
• Smuts eller främmande föremål på kontrollpanelen stör knapparnas
funktion. Rengör kontrollpanelen.
Kontrollpanelen är låst.
• Avaktivera kontrollpanelens låsning.

Prestanda
Indikation
Kläderna är våta vid
programmets slut.

Orsak & Åtgärd
Filtret är igensatt eller gallret sitter upp och ner.
• Rengör luddfiltret. För in gallret med hålen på högra sidan.
Dörren är skadad.
• Om gummipackningen på dörren är skadad lämnas ett gap i tätningen
vilket påverkar apparatens prestanda. Tillkalla service.
Kläder är klämda i dörren.
• Säkerställ att alla artiklar är helt på skåpets insida och att inget kläms i
dörren och hindrar den från att stängas helt. Kör programmet igen.

Lukt avlägsnas inte vid
programmets slut.

Kläder förvarades under en längre tid eller är nerstänkta med ett starkt
luktande ämne.
• Lukter kan vara svåra att avlägsna från kläder som har förvarats under
lång tid eller har starkt luktande, oljiga fläckar. Tvätta kläderna innan de
placeras i apparaten.

Skrynklor är inte
avlägsnade vid
programmets slut.

Kläder har förvarats en länge tid.
• Skrynklor kan vara svåra att avlägsna om de varit på kläderna under lång
tid, speciellt på bomulls- och linnetyger. Stryk kläder som har förvarats
under en längre tid innan de behandlas i apparaten för att effektivare
minska Skrynklorna.
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Indikation

SV

Orsak & Åtgärd

Kläder har en
oangenäm lukt vid
programmet slut.

Apparaten har inte används under en lång tid eller vattentankarna och
filtren har inte rengjorts.

Funktioner fungerar
inte korrekt.

Tvättmedel eller mjukgöringsmedel tillsatts i
vattenförsörjningstanken.

• Kontrollera med avseende på smuts eller främmande föremål i
vattentillförsel- och vattendräneringstankarna. Rengör filtren och
vattentankarna.

• Använd inte annat än rent vatten i vattenförsörjningstanken.
Skrynklor på kragens
baksida efter
programmet.
Pressvecken har
avlägsnats från
byxorna efter
programmet.
Kläderna har
vattenfläckar efter
programmet, och
färgen har bleknat
eller runnit.

Artikeln är för stor för galgen eller tyget är alltför ömtåligt.
• Använd en galge av lämplig storlek så att tyget inte veckas och rynkas.
Vissa textiler är ömtåliga och kommer att veckas runt galgen oavsett vad
du gör. Använd hyllan för damunderkläder och andra ömtåliga artiklar.
Byxorna hängdes på den rörliga hängaren, inte i byxpressen.
• Häng byxorna i byxpressen för att bibehålla pressvecken på byxbenen.

Tyget är inte tvättbart eller inte färgfast.
• Kontrollera tvättrådsetiketten innan du behandlar artiklarna.
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Wi-Fi
Indikation
Din hemutrustning och
smarttelefon är inte
ansluten till Wi-Fi
nätverket.

Orsak & Åtgärd
Lösenordet är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till.
• Hitta Wi-Fi-nätverket som är anslutet till din smarttelefon och ta bort det,
registrera därefter din apparat på LG ThinQ.
Mobil-data för din smarttelefon är påslagen.
• Stäng av mobildata på din smarttelefon och registrera apparaten med
användning av Wi-Fi-nätverket.
Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt.
• Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska
bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken.)
Routerns frekvens är inte 2,4 GHz.
• Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern
till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att
kontrollera routerns frekvens, rådfråga din internetleverantör eller
routerns tillverkare.
Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor.
• Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stort kommer
signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta
routern närmare utrustningen.
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STYLER

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før
installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at
produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse
anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig
referanse.
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Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Med enerett.
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3

NO

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK
De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett
fare eller skader på grunn av utrygg eller feilaktig bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FORSIKTIG», som
beskrevet nedenfor.

Sikkerhetsmeldinger
Dette symbolet vises for å indikere forhold og operasjoner
som kan forårsake risiko.
Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for
å unngå risiko.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare
for alvorlige personskader eller dødsfall.
FORSIKTIG
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare
for mindre personskader eller skader på apparatet.

ADVARSELSOPPLYSNINGER
ADVARSEL

• For å redusere risikoen for brann eller eksplosjon, elektrisk støt,
skade på eiendom, skade på personer eller dødsfall når du bruker
dette apparatet, må du følge grunnleggende
sikkerhetsforholdsregler, inkludert følgende:

Teknisk sikkerhet
• Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller
instruksjon om trygg bruk av apparatet og forstår farene dette
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER

medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
Barn som er yngre enn tre år må holdes på avstand, med mindre de
er under tilsyn hele tiden.
Ikke under noen omstendighet skal jordingspinnen i strømledningen
kuttes eller fjernes. For å forhindre personskade eller skade på
apparatet, må den elektriske strømledningen kobles til en jordet
stikkontakt.
Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt på 220–240 VAC
og 50 Hz, beskyttet av en 15-ampere sikring eller effektbryter.
Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til brann,
eksplosjon eller død.
Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Elektrisk støt kan
oppstå hvis ikke apparatet er ordentlig jordet. La en kvalifisert
elektriker kontrollere vegguttaket og -kretsen for å sikre at
stikkontakten er ordentlig jordet. Unnlatelse av å følge disse
instruksjonene kan føre til fare for elektrisk støt og/eller brannfare.
Installer apparatet der støpselet er lett tilgjengelig. Koble fra
apparatet når det ikke er i bruk for å unngå fare for brann eller
elektrisk støt.

• Koble fra apparatet før demontering eller reparasjon for å unngå fare
for elektrisk støt.
• Apparatet skal alltid kobles til en egen stikkontakt, med en
spenningsklasse som samsvarer med typeskiltet. Dette gir best ytelse
og forhindrer også overbelastning av ledningsnettverk i huset som
kan forårsake brannfare grunnet overopphetede ledninger.
• Ikke bruk skjøteledning for å koble til en stikkontakt. Dette kan føre
til brann eller elektrisk støt.
• Trekk aldri ut strømstøpselet ved å dra i strømledningen. Ta alltid
godt tak i strømstøpselet, og trekk det rett ut av stikkontakten.
Strømledningen kan bli skadet, noe som kan føre til brann og
elektrisk støt.
• Kontakt LG eller en kvalifisert reparatør umiddelbart for å reparere
eller skifte ut alle strømledninger som har blitt frynsete eller på
annen måte skadet. Ikke bruk en ledning som har sprekker eller
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slitasje langs lengden eller i endene. Strømledningen kan smelte og
forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.
• Når du installerer eller flytter apparatet, må du være forsiktig så du
ikke klemmer, knuser eller skader strømledningen. Dette vil
forhindre personskade og skade på apparatet grunnet brann og
elektrisk støt.

Installasjon
• Når du flytter apparatet bort fra veggen, må du være forsiktig så du
ikke ruller over eller skader strømledningen.
• Apparatet er tungt. For å forhindre skade eller personskade må to
eller flere personer til for å flytte og installere apparatet.
• Før bruk må du forsikre deg om at du kobler apparatet til en eget
jordet stikkontakt som er klassifisert for bruk med apparatet. Det er
brukerens ansvar å erstatte et standard vegguttak for to pinner med
et standard vegguttak for tre pinner.
• Før bruk må apparatet være riktig installert som beskrevet i denne
håndboken. Elektrisk støt kan oppstå hvis apparatet ikke er ordentlig
jordet.
• Ikke installer apparatet der det kan være fare for at apparatet faller.
Apparatet er ikke designet for bruk på transport som skip og fly.
Kontakt et autorisert LG servicesenter for bruk under andre spesielle
omstendigheter.
• Ikke tukle med kontrollene.
• Installer apparatet der gulvet er stabilt og i vater. Apparatet kan
vibrere for mye og til slutt falle hvis det er installert på en ustabil
overflate, hvilket kan forårsake skade eller personskade.
• Ikke frakt apparatet med truck med forsiden inn, og hold alltid
forsiden beskyttet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at det
herdede glasset på apparatet blir ødelagt.
• Sørg for å jorde apparatet riktig, slik at det er i samsvar med alle
regler og forskrifter. Følg detaljene i installasjonsinstruksjonene.
• Installer og lagre apparatet der det ikke utsettes for temperaturer
under frysepunktet eller er værutsatt. La apparatet varmes opp til
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romtemperatur før bruk hvis det ble levert om vinteren, eller ved
temperaturer under null.
Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet, eller prøv å utføre
service, med mindre det er spesifikt anbefalt i bruksanvisningen eller
i publiserte reparasjonsinstruksjoner for brukeren som du forstår og
har ferdighetene til å utføre.
For å redusere risikoen for elektrisk støt, skal ikke apparatet
installeres i fuktige rom som et bad. Unnlatelse av å følge denne
advarselen kan føre til død, alvorlig personskade, brann, elektrisk
støt, eller produktdeformasjon eller funksjonsfeil.
Fjern all emballasje og avhend alt forsendelsesmateriell på riktig
måte.
Koble til en beskyttet strømkrets av riktig merkespenning og
størrelse for å unngå elektrisk overbelastning. Feil strømkretser kan
forårsake smelting, elektrisk støt og/eller brannfare.
Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en
autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å
unngå en farlig situasjon.
Hold all emballasje borte fra barn. Emballasjemateriell kan være
farlig for barn.
Ikke installer i nærheten av en annen varmekilde som komfyr,
stekeovn eller varmeovn.
Ikke plasser stearinlys, røykemateriell eller andre brennbare stoffer
på toppen av apparatet.

• Fjern all beskyttende vinylfilm fra apparatet.
• Apparatet skal installeres i samsvar med nasjonale forskrifter for
ledningsføring.

Drift
• Ikke tillat barn å leke på eller i apparatet. Tett tilsyn med barn er
nødvendig når apparatet brukes i nærheten av barn.
• Ikke klatre, stå eller heng på apparatets dør eller på hyllen, eller noe
sted på innsiden av apparatet.
• Ikke trå på lukene til vanntankene.
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Ikke plasser tunge eller farlige gjenstander på toppen av apparatet.
Ikke sett levende dyr inne i apparatet.
Ikke tillat barn å klatre på apparatet.
I tilfelle gasslekkasje (propan/LPG), må du sørge for tilstrekkelig
ventilasjon og kontakte et autorisert servicesenter før du fortsetter
bruken. Ikke berør eller demonter det elektriske uttaket på
apparatet.

• Ikke bruk eller plasser brennbare stoffer (kjemikalier, medisiner,
kosmetikk, osv.) i nærheten av apparatet eller lagre dem inne i
apparatet. Ikke plasser apparatet i nærheten av brennbar gass.
• Koble fra strømledningen øyeblikkelig hvis du hører støy, kjenner en
merkelig lukt eller oppdager røyk fra apparatet.
• I tilfelle oversvømmelse må du ikke være i nærheten av apparatet. Ta
kontakt med et autorisert servicesenter.
• Ikke bruk tøymyknere eller produkter for å eliminere statisk
elektrisitet, med mindre det anbefales av produsenten av
tøymykneren eller produktet.
• Ikke plasser hender eller kropp i nærheten av dampdysen under
bruk. Dampen er varm og kan føre til personskader.
• Plasser ikke elementer i dampdysen.
• Ikke drikk vannet fra vannavløpet og forsyningstankene.
• Ikke demonter eller endre apparatet.
• Ikke legg hender, føtter eller metallgjenstander under apparatet.
• Ikke bruk apparatet eller berør strømledningen med våte hender.
• Hold fingrene utenfor klemmepunktområdene; klaringene mellom
døren og kabinettet er nødvendigvis små. Vær nøye med å lukke
døren når barn er i nærheten.
• Ikke plasser elementer som er blitt utsatt for matolje i apparatet.
Elementer som er forurenset med matolje kan bidra til en kjemisk
reaksjon som kan føre til at klesvasken tar fyr.
• Ikke tørk gjenstander som tidligere har blitt tilsølt av eller rengjort,
vasket eller bløtlagt i bensin, kjemiske rensemidler eller andre
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brennbare eller eksplosive stoffer, da de avgir damp som kan
antenne eller eksplodere.
• Ikke bruk varme til å tørke gjenstander som inneholder skumgummi
eller lignende materialer med gummitekstur.
• Ikke åpne døren under bruk. Apparatets ytelse kan bli negativt
påvirket. Hvis apparatet er installert på eller i nærheten av et teppe,
kan kondens fra utslipp av varmluft eller damp lage flekker på eller
skade teppet.
• Garantien dekker ikke skader som oppstår ved bruk av apparatet til
andre formål enn de som er spesifisert i denne brukerhåndboken.

Vedlikehold
• Tørk fremmedlegemer (for eksempel støv og vann) av pinnene på
strømstøpselet og kontaktområdene regelmessig. Ikke bruk en våt
eller fuktig klut når du rengjør støpselet.
• Ikke bruk et apparat til å tørke innsiden. Ikke tenn et stearinlys for å
fjerne lukt fra innsiden.
• Ikke spray vann direkte på apparatet når du rengjør det. Brann eller
elektrisk støt kan oppstå.
• Tørk av innsiden med en tørr klut etter bruk.
• Rengjør lofilteret etter hver last.
• Ikke bruk blekemidler som er oksygen- eller klorbaserte på utsiden av
apparatet.
• Ikke bruk skarpe elementer når du rengjør eller bruker kontrollene.
Elektrisk støt kan oppstå.
• Unngå å treffe frontpanelet av med tunge elementer. Selv om det er
laget av herdet glass kan panelet gå i stykker om det treffes hardt, og
forårsake personskader.
• Hold produktet fritt for gnagere, insekter og andre
fremmedelementer. De kan skade ledninger og forårsake brann eller
elektrisk støt.

no_main.book.book Page 9 Friday, June 19, 2020 10:49 AM

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

9

NO

Avhending
• Før apparatet tas ut av drift eller kasseres, må du fjerne døren til
tørkeavdelingen. Kutt av strømstøpselet og ødelegg knappdelen for
å forhindre gjenbruk.

Jordingsinstruksjoner
• Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til fare for elektrisk
støt. Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er
i tvil om hvorvidt apparatet er riktig jordet.
• Dette apparatet må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil
jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste
motstand for strømmen.
• Dette apparatet må være utstyrt med en ledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, som er installert og jordet i samsvar med alle
lokale forskrifter og bestemmelser.
• Ikke modifiser støpselet. Hvis det ikke passer i kontakten, må en
autorisert elektriker installere riktig kontakt.
• Dette apparatet må kobles til jordet permanent metalledningsnett
eller en utstyrsjordingsleder må kjøres med kretslederne og kobles til
utstyrets jordingsklemme eller ledningen på apparatet. Elektrisk støt
kan oppstå hvis ikke apparatet er ordentlig jordet.
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TENK PÅ MILJØET
Avhending av gamle apparater
• Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at
kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE)
skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til
den kommunale resirkuleringen.
• Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige
stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å hindre potensielt negative
konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle
apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan
brukes til å reparere andre produkter og andre
verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare
begrensede ressurser.
• Du kan bringe apparatet enten til butikken der du
kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale
myndighetens avfallskontor for informasjon om
nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall
(WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen
for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.

Dette apparatet inneholder fluorholdige drivhusgasser
• R134a (GWP: 1430): 0,155 kg / 0,222 t CO2-eq. Hermetisk forseglet.
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INSTALLASJON
Deler og spesifikasjoner
MERK
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre apparatets kvalitet.

Innsiden

a Innvendig lys

j Dryppbrett

b Bevegelig henger

k Kroker for buksepresspleie

c Innvendig lys

l Buksepresspleie

d Hylleholder

m Dør*1

e Hylle

n Klemme

f Aromafilter

o Dampdyse

g Ventil for varmluftsirkulasjon

p Vannforsyningstank

h Vannavløpstank
i Tilbehørsbeholder

*1 Retningen døren svinger i kan snus av
installatøren for å tilpasses installasjonsstedet.
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Spesifikasjoner
Asterisk(er) refererer til modellvariant og kan være 0–9 eller A–Z.
Modell

S5**

Elektrisitetskrav

220–240 V~, 50 Hz

Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)

600 mm × 596 mm × 1960 mm, 1190 mm (dybde
med åpen dør)

Produktets vekt

100 kg

Strømforbruk

1700–1900 W

Maksimumkapasitet

Seks plagg

Tilbehør

Hylle

Dryppbrett

Tre hengere

Buksehenger

To sklisikringsmatter

Veltesikringssett

Skiftenøkkel

To hengseldeksler

To bakre vatringsføtter

Knotter for installering
på teppe

MERK
• Det inkluderte tilbehøret kan variere avhengig av modellen du har kjøpt.
• Kontakt butikken der apparatet ble kjøpt eller LG kundeservice hvis noe tilbehør er skadet eller mangler.
• Bruk bare autoriserte komponenter for din sikkerhet og for forlenget produktlevetid. Produsenten er
ikke ansvarlig for funksjonsfeil ved produktet eller ulykker forårsaket av bruk av separat kjøpte
uautoriserte komponenter eller deler.

no_main.book.book Page 13 Friday, June 19, 2020 10:49 AM

INSTALLASJON 13

Krav til installasjonssted
Sjekk følgende informasjon før du installerer
apparatet for å sikre at apparatet installeres på et
egnet sted.

NO

• Ikke installer apparatet i et område der det blir
utsatt for vann og/eller vær. Unnlatelse av å
følge denne advarselen kan føre til fare for
elektrisk støt, personskade, produktskade eller
funksjonsfeil.
• Ikke installer apparatet på en hul eller fleksibel
plattform. Å gjøre dette kan forårsake for mye
støy og vibrasjoner, samt føre til skade eller
personskade hvis apparatet velter.

Dimensjoner

MERK
• Et solid gulv skal støtte apparatets totale vekt på
100 kg. Den kombinerte vekten av andre
apparater i vaskerommet bør også tas i
betraktning.

Anbefalt installasjonsavstand
Følgende klaringer anbefales for apparatet. Selv
om apparatet er testet for klaringer på tre cm på
sidene og bak, bør anbefalte klaringer vurderes av
følgende grunner:
Dimensjoner (mm)
A

520

B

1500

C

460

D

1960

E

600

F

596

Installasjonssted
• En jordet stikkontakt skal være plassert innenfor
61 cm fra hver side av apparatet.

a Tillat minst 46 cm foran for å åpne døren.
b Tillat minst fem cm på begge sider og mellom
baksiden av apparatet og veggen.

• Installeres på et flatt gulv. (Tillatt helling under
apparatet: 1°)

c Tillat minst 20 cm mellom toppen av apparatet

• Gulvet må være i vater, med en maksimal helling
på 2,5 cm under apparatet. Hvis hellingen er
større enn 2,5 cm kan ikke apparatet vatres riktig

MERK

• Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig for en
ingeniør når det er installert, i tilfelle det slutter
å virke.

og eventuelle overhengene hyller eller skap.

• Hvis apparatet er for nært tilstøtende elementer,
kan ytelsen reduseres og strømforbruket øke.
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MERK
• Ekstra avstand på alle sider av apparatet bør
vurderes for å redusere overføring av lyd.

Omgivelsestemperatur
• Temperaturen må være mellom 10 ℃ og 35 ℃.
• Hvis omgivelsestemperaturen er for lav eller
høy, kan ytelsen bli påvirket.
• Ikke installer i direkte sollys eller der
temperaturen kan falle under 0 °C.

Elektrisk tilkobling
• Ikke bruk en skjøteledning eller dobbel adapter.
• Ikke overbelast stikkontakten med mer enn ett
apparat.
• Koble apparatet til en jordet stikkontakt i
overensstemmelse med gjeldende
bestemmelser for ledningsføring.
• Apparatet må plasseres i nærheten av
stikkontaktene slik at støpselet er lett
tilgjengelig.

ADVARSEL

Fjerning av eske og
forsendelsesmaterialer
Pakk apparatet av esken og fjern deretter bånd og
midlertidige etiketter fra apparatet.
• Fjern ikke advarselsetiketter, etiketten for
modell og serienummer eller etiketten med
teknisk informasjon foran på apparatet.

FARE

• Ikke bruk skarpe instrumenter eller gni med
alkohol, brennbare væsker eller
rengjøringsmidler for å fjerne tape eller lim.
Disse produktene kan skade overflaten på
apparatet.

MERK
• Teip eller limrester kan også enkelt fjernes ved å
gni en liten mengde flytende oppvasksåpe over
limet med fingrene. Stryk det bort med varmt
vann og la det tørke.

Flytting av apparatet
Bruk hjulene a i bunnen av apparatet for å flytte
apparatet. Skyv apparatet sakte fra omtrent
halvveis ned på forsiden.

• Strømstøpselet må settes inn i en passende
veggkontakt som er riktig montert og jordet i
overensstemmelse med alle lokale
bygningsregler og -forskrifter.

Utpakking av apparatet
ADVARSEL

• Bruk to eller flere personer til å pakke ut og flytte
apparatet. Hvis det ikke gjøres, kan det føre til
alvorlig personskade ved at apparatet velter.

FARE

• Hold apparatet stående når du flytter det. Hvis
du legger apparatet på siden, kan kjølemedium
lekke og føre til at apparatet ikke fungerer som
det skal.
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Vatre apparatet
Sjekke vatringen
Vatring av apparatet forhindrer unødvendig støy,
vibrasjon og bevegelse. Kontroller om apparatet
står helt i vater etter montering.

Justering og vatring av
apparatet

ADVARSEL

FARE

• Sørg for at alle vatringsføtter er i god kontakt
med gulvet. Hvis apparatet brukes uten vatring
kan det falle og forårsake personskader, samt
skade eller funksjonsfeil på produktet.
• Juster vatringsføttene bare så langt det er
nødvendig for å vatre apparatet. Å forlenge
vatringsføttene mer enn nødvendig kan føre til
at apparatet vibrerer.

3

• Apparatet er tungt. Det kreves to eller flere
personer når du skal vatre apparatet. Unnlatelse
av å følge denne advarselen kan føre til alvorlig
personskade eller død.

1

Når apparatet er helt stabilt og alle
vatringsføtter hviler godt på gulvet, strammer
du låsemutterne a.

Plasser apparatet der det skal stå og kontroller
at det er i vater.
• Alle vatringsføtter må hvile godt på gulvet.
Trykk forsiktig på hjørnene på apparatet for
å forsikre deg om at det ikke gynger fra
hjørne til hjørne. Forsikre deg om at det ikke
er mellomrom mellom de fremre
vatringsføttene og gulvet.

2

NO

Installering på teppegulv
Følg disse instruksjonene når apparatet installeres
på teppegulv.

Bruk skiftenøkkelen (pakket med apparatet)
for å vri vatringsføttene.
• Skru forføttene ut for å heve apparatet eller
skru føttene inn for å senke det. Hvis du ikke
klarer å vatre apparatet bare med
forføttene, må du installere de to bakre
vatringsføttene ved å vippe apparatet. Ikke
legg apparatet ned for å installere
vatringsføttene.
• Hev eller senk apparatet ved å bruke
vatringsføttene til apparatet er i vater fra
side til side og foran til bak.

ADVARSEL

• Apparatet er tungt. Det er nødvendig med to
eller flere personer for å installere de bakre
vatringsføttene og teppeknottene. Unnlatelse av
å gjøre dette kan føre til ryggskader eller annen
personskade.
• Hold apparatet stående når du flytter og
installerer det. Hvis du legger apparatet på
siden, kan kjølemedium lekke og føre til at
apparatet ikke fungerer som det skal.

1
2

Flytt apparatet dit det skal stå ved å bruke
hjulene i bunnen av apparatet.
Installer de to bakre vatringsføttene bakre del
av bunnen på apparatet.
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• Vipp apparatet, ikke legg det ned, for å
installere vatringsføttene.

• Sørg for å sjekke og tømme dryppbrettet
ofte.
• Ikke åpne enheten under bruk. Dette for å
unngå at det dannes kondens på
teppeoverflaten, noe som kan føre til
muggdannelse.
• Hold bunnen av kabinettet tørt når du fyller
eller tømmer vanntanker. Hold utsiden av
vanntankene rene og tørre for å motvirke
vekst av mugg.

3
4

Vatre enheten ved å følge instruksjonene i
Vatre apparatet.
Installer de fire teppeknottene på endene av
vatringsføttene, med de kortere, åttekantede
flatene mot fronten.

Vending av døren
Det er mulig å snu retningen døren svinger i. Dette
bør gjøres av installatøren på
installasjonstidspunktet, hvis ønskelig.

MERK
• Hvis retningen døren svinger må endres etter
installasjonen, må du kontakte LG
kundeinformasjonssenter.

ADVARSEL

• Vær forsiktig når du håndterer teppeknottene.
De er designet for å stikke hull gjennom teppets
underlag og overflate, og er veldig skarpe.
• Hold fingre og hender unna undersiden av
knottene når du setter enheten på plass, for å
unngå personskade eller produktskader.

5

Bruk av sklisikringsmatter
Sklisikringsmatter forhindrer at apparatet rister
eller flytter seg når du åpner eller lukker døren.

1

• Bruk en tørr fille for å fjerne og vaske bort
fremmedelementer og fuktighet. Hvis
fuktigheten vedvarer kan
sklisikringsmattene gli.

Vatre apparatet én gang til etter at knottene er
installert.
• Hvis teppet har veldig tykk overflate eller
polstring, kan det hende at frontføttene må
forlenges litt for å installere dryppbrettet.

Vurder følgende når apparatet installeres på
teppegulv.

Rengjør gulvet for å sette på
sklisikringsmattene.

2

Juster nivået etter at apparatet er plassert der
det skal stå.
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3

Legg den klebrige siden a av
sklisikringsmattene ned mot gulvet.

NO

• Bruken av veltesikringsenheten utelukker ikke at
apparatet velter når det ikke er riktig installert.

Montere dryppbrettet
Før bruk av apparatet må dryppbrettet settes inn
på bunnen av kabinettet.

1
4

Plasser maskinen over sklisikringsmattene.

2

• Ikke fest den klebrige siden a av
sklisikringsmattene til apparatets føtter.

5

Hold brettet slik at pilen og bokstaven på
forsiden av brettet vender opp.
Sett inn én side av brettet først, deretter den
andre. Skyv brettet til det glir helt inn.

Sjekk på nytt at apparatet står i vater.
• Skyv eller rugg forsiktig i kantene på
apparatet for å sikre at apparatet ikke
beveger seg. Dersom apparatet rugger,
vatres apparatet på nytt.

MERK
• Mattene kan etterlate klebrige rester når de
fjernes. Restene kan fjernes med alkohol.

3

• Hvis brettet samler opp vann, løsner du det
og tømmer ut vannet. Etter å ha tømt det
monterer du brettet på nytt.

Installere veltesikringsenheten
Installer veltesikringsenheten som er pakket med
apparatet for å redusere risikoen for velting.
• Se instruksjonene som følger med
veltesikringssettet for riktig installering av
veltesikringsenheten.

Før å løsne det trekker du ut den ene siden, og
deretter den andre.

FARE

• Ikke bruk apparatet uten å installere
dryppbrettet. Å gjøre det kan føre til vannskade
forårsaket av lekkasje.

• Ikke bruk apparatet uten at antivelteenheten er
på plass og er i bruk.
• Kontroller at veltesikringsenheten er riktig
installert. Når apparatet står på rett plass, må du
forsikre deg om at sklijusteringen på ledningen
er justert til det er omtrent 2,5 cm slakk i
ledningen.
• Hvis en veltesikringsenhet ikke er riktig
installert, kan apparatet uventet veltes av et
barn eller en voksen som står, sitter eller lener
seg på det, eller legger for stor vekt på en åpen
dør eller de indre delene.

Installering av hengseldeksler

1

Åpne døren til apparatet.
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INSTALLASJON

Fest hengseldekselet på øvre
hengselmontering med den bøyde kanten på
yttersiden av hengselet.

Gjenta det samme med det gjenværende
hengseldekselet på den nedre
hengselmonteringen.
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Bruksoversikt

6

• Trykk på en programvelgerknapp. Du kan
veksle til en av innstillingene hver gang du
trykker på knappen.

Bruk av apparatet

1

Klargjøre artikler.
• Vask klærne først, om nødvendig.

7

• Plasser artiklene på hengerne eller på hyllen.
• Fest knapper og lukk glidelåser for å holde
artiklene på de bevegelige hengerne og
forhindre skader.

3

Kontroller vanntankene.
• Fyll vannforsyningstanken om nødvendig.
Tøm vannavløpstanken om nødvendig. Bruk
rent kranvann i forsyningstanken for bedre
produktytelse og levetid. Ikke bruk destillert
vann eller gjenbruk vann fra avløpstanken.

4

Laste apparatet.
• Vær oppmerksom på vaskeanvisninger og
programvalg. Hvis klærne ikke passer for det
valgte programmet, kan de krympe eller bli
alvorlig skadet.
• Fjern alle tomme hengere for å unngå støy,
friksjon og skade på klær.

5

• Ikke åpne døren under programmet. Hvis
damp eller varm luft slipper ut fra de åpne
døren kan kondens samle seg på gulv eller
vegger, noe som kan føre til skade eller
mugg.

Rengjør lofilteret og skift ut arket i
aromafilteret.
• Løft ut filteret og fjern lo fra forrige for
raskere og mer effektiv ytelse. Installer
filteret på nytt, sjekk justeringen når du
lukker grillen. Ikke bruk apparatet uten at
lofilteret er på plass. Hvis du bruker et
tøymyknerark i aromafilteret, må du bytte
det etter hver bruk.

Skru på apparatet.
• Trykk på Strøm-knappen for å skru på
apparatet.

Start et program.
• Trykk og hold inne Start/Pause-knappen for
å starte et program. Sett programmet på
pause når som helst ved å trykke på Start/
Pause-knappen på nytt. Start programmet
på nytt innen 14 minutter etter at du har satt
det på pause, ellers slår apparatet seg av og
innstillingene går tapt.

• Ingen varmefølsomme artikler eller artikler
som kan bli skadet ved eksponering for
vann.

2

Velg ønsket program.

FARE

• Ikke åpne døren under bruk. Det er fare for
brannskader eller personskader på grunn av
utslipp av varm luft eller damp.
• Ikke la damp eller varm luft slippe ut av
kabinettet under bruk. Åpning av døren under
drift påvirker også ytelsen, forlenger
stylingtiden og fører til vannkondensering og
vannoppsamling på gulvet.

8

Programslutt.
• Fjern artiklene når programmet er ferdig. La
døren være åpen for å la varm luft slippe ut.
Innvendig lys slås av etter 1,5 minutter hvis
døren blir stående åpen.
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Forberede laster

Merke
lapp

Sjekke vaskeanvisningene
De fleste klesplagg har vaskeanvisninger som
inneholder instruksjoner for riktig pleie. Nedenfor
er noen av symbolene som er relevante for å velge
passende artikler for apparatet.

Symboler på vaskeanvisningene
Merke
lapp

Betydning

Kontr
oller

Håndvask

OK

Maskinvask, normal syklus

OK

Perm. press /
rynkebestandig

OK

Skånsom vask / finvask

OK

Ikke vask

OK*1

Normal

OK

Permanent press /
rynkebestandig

OK

Skånsom vask / finvask

OK

Må ikke tørkes i
tørketrommel

OK

Ikke tørk

NEI

Tørkes på snor / tørkes
hengende

OK

Dryppes tørr

OK

Tørkes flatt

OK

Høy

OK

Medium

OK

Lav

OK

Betydning
Ingen varme / lufttørkes

Kontr
oller
NEI

*1 Noen artikler, som pels og skinn som er merket
med at ikke skal vaskes, kan brukes sammen
med apparatet.

Sortering av artikler
• For best mulig stoffpleie, bør alltid stoffer med
lignende pleiekrav behandles sammen.
• Ulike stoffer har forskjellige pleiekrav, og noen
stoffer kan ikke behandles i visse programmer
eller bør behandles separat.

Sjekk av artiklene før de legges
inn
Noen artikler passer ikke til bruk med apparatet.
Bruk av feil program for artiklene kan føre til
stoffskader.
• Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme.
Gjenstander som spenner, penner, mynter og
nøkler kan skade både apparatet og klærne dine.
• Ikke legg artikler som er følsomme for varme
eller som ikke er egnet til å vaskes med vann i
Styler-programmer som bruker damp. Bruk bare
Gentle Dry-programmet.
• Pels og lær (bare 100 % naturlig skinn) skal bare
behandles med Fur/Leather Care-programmet.
Dette programmet er et nedlastbart program.
• Vask kraftig tilskitnede eller flekkete klær før de
føres inn i apparatet. Apparatet har ikke
vaskefunksjon. Løs jord eller flekker kan
overføres mellom plagg under programmene.
• Behandle artikler med ubehagelig lukt i en egen
last. Lukt kan overføres mellom artikler under
programmene.
• Klærne skal være godt festet, med glidelåser og
knapper lukket, slik at de ikke faller av den
bevegelige hengeren under programmet.
• Ikke før veldig våte artikler inn i apparatet for å
tørke dem. Rist av eller vri ut overflødig vann før
du fører artikler inn til tørk i kabinettet. Blir det
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store vanndammer i skapet kan det gå ut over
stylingresultatet, eller apparatet kan bli skadet.

Sjekk av artiklene før hver
last

NO

Kontrollere aromaarket
Bruk et tøymyknerark for tørkeapparater for å
tilføre en forfriskende aroma til artiklene. Skift ut
tøymyknerarket etter hver bruk.

1

Fjern aromafilteret fra apparatet.

Kontrollere lofilteret
Sørg alltid for at lofilteret er rent før du starter en
ny last. Et tilstoppet lofilter vil øke stylingtiden.

1

Åpne frontgrillen a og ta ut lofilteret b.

2

2

Åpne aromafilteret og sett et tøymyknerark for
tørkeapparater a i det.

Børst lofilteret med en myk børste eller rengjør
det med en støvsuger.
• Hvis lofilteret er revet eller skadet skifter du
det ut med et nytt.

3

Lukk aromafilteret og sett det inn i apparatet
på nytt.
• Sett inn aromafilteret i pilens retning. Du kan
justere åpningen til aromafilteret med
justeringsspaken. Jo mer åpent
aromafilteret er, jo sterkere blir aromaen.

3

Installer filteret på nytt.

FARE

• Kontroller at sidene er justert riktig når du setter
inn frontgrillen.

4

Når programmet er fullført fjerner du
aromafilteret og kaster tøymyknerarket.
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MERK
• Spray parfyme 4–5 ganger på en bomullsdott og
plasser den deretter til bruk i aromaholderen.
(Duftstyrken kan imidlertid variere avhengig av
duften.)

Kontrollere vanntankene
Kontroller vannet i vanntankene før bruk.
Vannforsyningstanken må fylles med vann før du
bruker apparatet. Apparatet fungerer ikke uten
vann. Vannavløpstanken skal tømmes før hver
bruk.

1

Trekk håndtaket på tanken fremover, og ta
deretter tankene ut av apparatet. Kontroller
vannstanden i tankene.

• Bruk bare rent kranvann eller flaskevann.
Fremmedelementer i vannet kan forkorte
apparatets levetid.
• Ikke bruk destillert vann. Vannsensoren
fungerer kanskje ikke da.
• Ikke bruk vannet fra vannavløpstanken til å fylle
vannforsyningstanken.

3
4

Sørg for at vannavløpstanken er tom.
Avløpstanken er full etter omtrent tre bruk.
Tanken fylles raskere under
stylingprogrammer. Apparatet fungerer ikke
hvis avløpstanken er full.
• Noe misfarging av vannavløpstanken kan
oppstå over tid. Dette er normalt og vil ikke
påvirke produktets ytelse.

Laste apparatet
ADVARSEL

2

Sørg for at vannforsyningstanken er fylt med
vann.
• Full vannforsyningstank kan brukes omtrent
fire ganger, avhengig av programmene som
brukes.
• Bruk rent kranvann eller flaskevann for
bedre ytelse og lengre levetid. Ikke bruk
destillert vann eller gjenbruk vannet fra
avløpstanken.
• Første gang apparatet brukes, brukes 2/3 av
vannet i den fylte vannforsyningstanken.
Mindre vann brukes i følgende programmer.

FARE

• Bruk bare vann når du fyller
vannforsyningstanken. Ethvert annet stoff, for
eksempel vaskemiddel eller tøymykner, kan
skade apparatet.

• Brennbare elementer som lightere eller
fyrstikker kan antenne og forårsake brann. Hvis
disse elementene ikke sjekkes kan det føre til
brann, eksplosjon eller død.
• Style aldri klær som har blitt utsatt for olje,
bensin eller andre brennbare stoffer. Overses
denne advarselen kan det føre til brann,
eksplosjon eller død.

Velge stylingmetode som
passer for artiklene dine
Artikkel

Hvordan style den

Frakk, dressjakke
Kåpe, jakke (kort)

Bevegelig henger

Kåpe (lang)
Kjole (kort)
Kjole (lang)

Bevegelig henger
etter fjerning av hylle
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Artikkel

Hvordan style den

NO

bruk en plast- eller metallhenger som henger godt
i fordypningene i den bevegelige hengeren.

Skjørt
Lett teppe, pledd
Babyteppe
Bukser (uten press)

Bevegelig henger

Shorts
Barneklær
Skjerf
Slips

Bevegelig henger eller
hylle

• Bruk den bevegelige hengeren til dresser,
frakker, jakker, bluser, kjoler, skjørt og bukser
som ikke trenger press. Bruk buksepresspleien
for å presse bukser.

Bevegelig henger eller
hylle (hvis finvask)

• Alt som kan plasseres sikkert på en henger og
dampes eller tørkes uten å få hengermerker
eller annen skade, kan plasseres på den
bevegelige hengeren.

Sjal
Finere undertøy
Skjorte, bluse
Bukser (med press)

Buksepresspleie

• Style gensere eller strikkeplagg på hyllen for å
unngå hengermerker.

Lue, hatt
Kosedyr
Pute
Genser

Hylle

Strikkeplagg
Babyklær

Den bevegelige hengeren
Heng klær på den bevegelige hengeren ved å
bruke hengerne som fulgte med apparatet, eller

• Plasser klær slik at de ikke berører sidene eller
baksiden av kabinettet, hvis mulig. Det kan
dannes kondens på skapets indre overflate, og
artikler som er i kontakt med overflaten kan
forbli fuktige etter programmets slutt. Heng
større artikler i de diagonale fordypningene på
den bevegelige hengeren.
• Den bevegelige hengeren vil bevege seg selv når
bare hyllen brukes.
• Når du bruker en vanlig metall-/plasthenger, er
kroken mindre enn 4 mm tykk, og kroken må
passe inn i fordypningen i den bevegelige
hengeren. Hvis passformen er for løs kan det
føre til vibrasjoner, støy og skade på klær.

FARE

• Fjern tomme kleshengere fra den bevegelige
hengeren og legg dem på hyllen før du starter
programmet. Tomme kleshengere kan
forårsake unødvendig støy, friksjon og skade på
stoffer.
• Ikke len deg på eller trekk i den bevegelige
hengeren.
• Heng hengerne i samme retning på den
bevegelige hengeren for å forhindre kollisjoner.
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FARE

• Ikke tillat barn å leke med eller henge på den
bevegelige hengeren. Apparatet kan velte, noe
som kan føre til skade eller personskade.

• Rynker kan oppstå på baksiden av kragen på
noen plagg.
• Bruk de diagonale hengersporene i den
bevegelige hengeren til store eller klumpete
artikler.
• Fjern tomme hengere eller lagre dem på hyllen
under bruk.

Bruke den bevegelige hengeren

1

Sett hengerne i sporene og trekk dem ned for
å feste kroken tett.
• Krokene skal passe i sporene for å forhindre
støy, vibrasjoner eller skade på artikler
under bruk.

2

• Fest knapper og glidelåser på hengende klær for
å forhindre at de faller av hengerne under bruk.
Fest nakkeområdet med en bomullssnor hvis det
ikke er noen knapp eller glidelås.
• Fjern eller sett hyllen til oppbevaring når du
henger opp lengre artikler, slik at artiklene ikke
blir krøllete.

1

• Velg apparathengeren som passer til
artikkelen du henger opp.

Bruk de diagonale sporene (c, e) til klumpete
artikler.
• Ikke bruk diagonale spor (c, e) og standard
spor (a, b, d, f, g) under samme
program. Hengerne kan dunke inn i
hverandre og skade klærne.

Velg en passende henger.

2

Fest knapper og glidelåser på alle plagg og
heng dem på hengere.
• Å gjøre det forhindrer at plaggene faller eller
blir mer krøllete under programmet. Hvis et
plagg ikke har noen knapper eller glidelås,
må du feste det med en bomullssnor rundt
krageområdet.

MERK
• Ikke bruk for mange artikler. Jo færre artikler, jo
bedre stylingytelse. Artikler som berører
kabinettets sider, kan ta til seg kondens fra
kabinettet og blir ikke ferdig stylet.

3

Plasser hengerne i sporene på den bevegelige
hengeren.

Hvordan bruke hengerne
Hengerne som følger med apparatet er kun til bruk
med apparatet. Enhver plast- eller metallhenger
som har en krok som er mindre enn 4 mm tykk og
henger godt i fordypningene i den bevegelige
hengeren, kan brukes i apparatet.
• Ikke bruk kleshengere til ull, strikkeplagg eller
finere undertøy. Plaggene kan strekke seg eller
få hengermerker.

Buksehengeren
Plasser buksene enten på den bevegelige
hengeren eller i buksepresspleie, avhengig av om
det er ønskelig å bevare pressen i buksebeina.
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• Å henge buksene på den bevegelige hengeren
kan redusere pressen i buksebeina.

2

• Bruk buksepresspleie for å bevare pressen i
buksebeina.

NO

Brett buksene langs brettlinjen (eller der
brettlinjene ville vært) og fest buksehengeren i
enden av buksebeina.

• Buksene bør ikke være bredere enn 96 cm eller
lengre enn 110 cm for å passe i
buksepresspleien. Kontroller buksens størrelse
før du bruker buksepresspleie. Hvis buksen er
for stor, bruker du den bevegelige hengeren.
• Stoffsammensetningen i plaggene påvirker hvor
godt rynker reduseres.
• Bruk det standard nedlastede programmet for
ekstra buksepleie for mest mulig effektiv
rynkefjerning for bukser.

Åpne og lukke buksehengeren

1

2

For å åpne, bretter du kroken ned mot
hengerbladene for å låse opp og skille bladene.

3

Når buksene er ført inn, samler du bladene og
roterer kroken opp og bort fra bladene for å
låse dem på plass.

4

Henge buksene på buksehengeren

1

Trekk forsiktig på sidene av buksebeina.
Forsikre deg om at buksene er strukket stramt
i hengeren, uten rynker, og at de ikke faller ut
av hengeren under programmet.

Fjern alle elementer fra bukselommene og
knepp baklommene.

Plasser buksene på den bevegelige hengeren
eller i buksepresspleie.
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Buksepresspleien

• Hvis buksene er lengre, bruker du krokene
høyere oppe a for å forhindre at buksene
treffer gulvet i kabinettet.

Heng klær i buksepresspleien ved hjelp av
buksehengeren som fulgte med apparatet, eller
hvilken som helst buksehenger som passer inn i
krokene over døren til buksepresspleien.

FARE

• Ikke len deg på eller heng tunge elementer på
døren til buksepresspleien. Apparatet kan velte,
noe som kan føre til skade eller personskade.
• Ikke tillat barn å leke med eller henge på døren
til buksepresspleien. Apparatet kan velte, noe
som kan føre til skade eller personskade.
• Buksene bør ikke være bredere enn 96 cm
eller lengre enn 110 cm. Kontroller buksens
størrelse før du bruker buksepresspleie. Hvis
buksen er for stor, bruker du den bevegelige
hengeren.

• Hold fingrene utenfor klemmepunktområdene
når du lukker døren til buksepresspleien. Ha
tilsyn med barn i nærheten for å forhindre
personskader.

1

2

Åpne buksepresspleien ved å trykke på ikonet
på siden.

3

Sørg for at buksene henger rett.
• Kontroller pressen i hvert bein for å sikre at
begge er på linje med hverandre. Fest
buksene med to klemmer før du lukker
buksepresspleien. Hvis buksebeina ikke er
riktig justert eller buksene ikke henger rett,
kan det dukke opp doble linjer i
buksekanten, eller buksene kan bli krøllete.

Heng buksehengeren på den kroken over
buksepresspleien som passer best for lengden
på buksene som presses.

4

Lukk buksepresspleien og rett deretter ut
buksene én gang til.

no_main.book.book Page 27 Friday, June 19, 2020 10:49 AM

BRUK 27
• Trekk forsiktig i kantene på buksene for å
glatte ut eventuelle rynker. Forsikre deg om
at buksene henger rett i buksebrettpleien.

NO

• Ikke legg tunge elementer på hyllen eller bruk
den til å lagre elementer. Hyllen kan falle ned,
noe som kan føre til skade eller personskade.

MERK
• Bruk hyllen til gensere, strikkeplagg, finere
undertøy eller tynne bluser som kan få
hengermerker, bli strukket eller få andre skader
hvis de tørkes på en henger.
• For best mulig stylingresultater må du ikke
stable artiklene på hyllen. Style enkeltartikler
eller legg artiklene side om side med
mellomrom.
• Når den ikke er i bruk lagrer du hyllen på
hylleholderknottene på baksiden av kabinettet.

MERK
• Buksene kan presses mens du frisker opp andre
artikler i samme program.
• For å unngå dobbelpress kjører du en kraftig
runde med den bevegelige hengeren og fjerner
slik eventuelle skarpe bretter. Bruk deretter
buksepressen.

• Plasser artikler på hyllen slik at de ikke berører
sidene eller baksiden av kabinettet, hvis mulig.
Det kan dannes kondens på skapets indre
overflate, og artikler som er i kontakt med
overflaten kan forbli fuktige etter programmets
slutt.

Montere hyllen

• For å oppnå optimale resultater bruker du
programmet for ekstra buksepleie, som er
designet for bruk med buksepresspleien. Dette
programmet kan lastes ned ved hjelp av LG
ThinQ og brukes som det nedlastede
programmet.

Hyllen
Bruk hyllen når du styler klær eller andre artikler
som er vanskelige å henge opp eller som kan bli
skadet av å styles når de henger.

FARE

• Ikke tillat barn å klatre på eller henge på hyllen.
Hyllen kan falle ned eller apparatet kan velte,
noe som kan føre til skade eller personskade.

1
2

Hold hylla slik at den grå kanten vender mot
fronten.
Sett det venstre hyllesporet inn i den venstre
hyllestøtten, og senk deretter den høyre
hyllesporet ned på den høyre hyllestøtten.

MERK
• Hyllen kan ikke monteres ved å skyve den inn i
skapet. Den vil falle ned hvis den ikke monteres
ordentlig.
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For å demontere den løfter du opp høyre side
av hyllen, og trekker deretter venstre side av
hyllen ut fra hyllestøtten.

1

Sett kleshengerne inn mellom skinnene på
hyllen.

MERK
• Heng hyllen på hylleholderen når du behandler
lange klær som kåper eller kjoler.

2
3

Hvis hyllen er lagret på hylleholderen når du
styler lange klær, må du oppbevare
kleshengere utenfor apparatet under bruk.
Ikke bruk hyllen til å lagre tunge elementer.

Lagre hengerne
Fjern ubrukte hengere fra den bevegelige
hengeren og oppbevar dem på hyllen under bruk.
Dette forhindrer støy og skade på klær.

Kontrollpanel
Kontrollpanelet reagerer på berøring gjennom statisk elektrisitet. Et lett trykk er nok til å betjene det. Bruk
en klut når du rengjør kontrollene for å unngå kontakt og aktivering av knappene. Fremmedlegemer på
kontrollen, bruk av hansker eller berøring av knappene gjennom klut kan forhindre at knappene aktiveres.

Kontrollpanel-funksjoner
Avhengig av modell er det mulig at noen av følgende funksjoner ikke er tilgjengelige.
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a Strøm Knapp
Trykk på Strøm-knappen for å slå apparatet av/på. Når programmet er fullført, slås apparatet
automatisk av etter noen sekunder hvis ingen knapper blir trykket på.

MERK
• Å trykke på Strøm-knappen under et program avbryter det programmet og programinnstillingene går
tapt.

b Programprosessindikator
Denne delen av skjermen viser hvilket trinn i stylingprogrammet som pågår.

c Indikatorer for alternativer og varsler
• Night Care lyser når apparatet er i Night Care-modus.
• Delay On lyser når Delay Start-funksjonen er stilt inn.
• Fill Water lyser når vannforsyningstanken tom eller mangler.
• Empty Water lyser når vannavløpstanken full eller mangler.
• Remote lyser når apparatet kan fjernstyres.
•

f : lyser når apparatet er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk i hjemmet.

d LCD-skjerm
Skjermen viser beregnet gjenværende tid og feilmeldinger for apparatet. Programtiden kan variere
etter bruksforhold.

e Start/Pause Knapp
Trykk på og hold inn for å starte det valgte programmet. Hvis apparatet kjører, trykker du for å stoppe
programmet uten at gjeldende innstillinger går tapt.

MERK
• Hvis du ikke trykker på Start/Pause-knappen for å fortsette et program i innen en time etter at du har
satt det på pause, slås apparatet automatisk av.

f LG ThinQ Logo
Søk etter LG ThinQ-applikasjonen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.

g Refresh Program
Trykk på denne knappen for å velge et Refresh-program. Du kan veksle til en av innstillingene når du
trykker på knappen gjentatte ganger.

h Special Care Program
Trykk på denne knappen for å velge et Special Care-program. Du kan veksle til en av innstillingene når
du trykker på knappen gjentatte ganger.

MERK
• Når du veksler til Downloaded-innstillingen, kan du bruke fem spesialprogrammer som er angitt som
standard på apparatet. Den lar deg laste ned et nytt spesialprogram ved å bruke LG ThinQapplikasjonen på en smarttelefon.
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i Sanitary Program
Trykk på knappen for å velge et Sanitary-program. Du kan veksle til en av innstillingene når du trykker
på knappen gjentatte ganger.
Night Care
• Trykk og hold Sanitary-knappen inne i tre sekunder for å aktivere/deaktivere Night Carefunksjonen.

j Gentle Dry Program
Trykk på knappen for å velge et Gentle Dry-program. Du kan veksle til en av innstillingene når du
trykker på knappen gjentatte ganger.
Remote Start
• Med LG ThinQ-appen kan du bruke en smarttelefon til å fjernstyre apparatet ditt.
• For å bruke fjernstartfunksjonen, se SMARTFUNKSJONER.

k Delay Start
Bruk denne knappen for å utsette starttiden til programmet.
Wi-Fi
• Trykk og hold denne knappen inne i tre sekunder for å starte tilkoblingen mellom apparatet og LG
ThinQ-applikasjonen.
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Programtabell
Programmene er designet for å passe til en rekke situasjoner. Velg programmet og innstillingen som
passer best til lastinnholdet og ønskede resultater for maksimal ytelse og stoffpleie.

Veiledning for stylingprogram
Program

Refresh

Innstilling

Normal / Light / Heavy
Frisk opp klærne dine med damp og vibrasjoner ved høy temperatur.
Programmet hjelper deg med å redusere lukt og rynker på klærne.

Stoffer/klær

Dress, kåpe, skoleuniform, skjerf, ull, strikkeplagg, utendørs-/arbeidsklær,
håndklær, undertøy, t-skjorter, sokker, jeans, jeansjakker, finere undertøy,
sportstøy, bordduker

Merk

• Bare vaskbare artikler er tillatt brukt i dette programmet, siden apparatet
sprayer damp på klærne.
• Apparatet glatter ut rynker ved å spraye damp på klærne. Rynkene kan
forbli på klærne etter styling. Stryk klærne, om ønskelig.
• Ytelsen for rynkepleie avhenger av klærnes vekt og stoff.

Program

Special Care

Innstilling

Suits/Coats: Frisk opp klærne med damp og vibrasjoner i lav temperatur.
Innstillingen hjelper deg med å ta vare på dresser og kåper som inneholder
naturlige fibre.
Wool/Knit: Spesialdesignet for å fjerne rynker fra ull og strikk.
Sports Wear: Bruk det til å beskytte stoffer i sportstøy.
Downloaded: Det er fem spesialprogrammer som er satt som standard. Du
kan velge et av spesialprogrammene hver gang Special Care-knappen
trykkes.
• Med LG ThinQ-applikasjonen kan du se hvilket spesialprogram som er
valgt og laste ned et nytt spesialprogram.

Program

Sanitary

Innstilling

Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty
Bruk dette programmet til å redusere bakterier og til å tørke artikler. Velg
dette programmet til klær, sengetøy, barneklær og kosedyr. Dyner eller
tepper skal ha ett enkelt lag og veie 1,5 kg eller mindre.

Stoffer/klær

Dress, kåpe, skoleuniform, skjerf, utendørs-/arbeidsklær, håndklær,
undertøy, t-skjorter, sokker, jeans, jeansjakker, finere undertøy, sportstøy,
bordduker
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Program

Sanitary

Merk

• Ikke bruk dette programmet til ull eller strikkeplagg, siden høye
temperaturer og damp kan forårsake krymping.
• Naturlige fibre må være merket kan vaskes / kan vaskes for hånd og kunne
tørkes i trommel for å unngå krymping.
• Ikke bruk det til artikler som inneholder gummi, skum eller lim.

Program

Gentle Dry

Innstilling

Normal: Tørk klær med varm luft og bevegelig henger uten tromling. Det er
egnet for å friske opp stoffer som ikke kan vaskes og naturlige fibre som 100
% ull og kasjmir. Programmet hjelper deg med å redusere lukt og rynker på
klærne.
Rain/Snow: Bruk denne innstillingen til å tørke fuktige klær.
Dehumidify: Bruk denne innstillingen til å avfukte rommet der apparatet er
installert. Brukes mens døren er 45º åpen. Hvis døren er lukket, fungerer ikke
innstillingen.

Merk

• Ytelsen for rynkepleie avhenger av klærnes vekt og stoff.

MERK
• Kontroller Stoffpleieveiledning i denne håndboken og vaskeanvisningene på plagget før du styler.
• Det kan være igjen rynker i noen artikler. Det kan være vanskelig å redusere rynker forårsaket av
forlenget lagring. Rynker i bomull eller lin kan ikke reduseres fullstendig. Stryk etter styling, om ønskelig.
• Noen lukter kan være vanskelige å fjerne. Lukt fra fettstoffer kan dampen ha vansker med å trenge
gjennom. Lukt fra forlenget lagring kan også være vanskelig å fjerne.
• Programtider kan variere avhengig av bruksmiljø, samt vanntemperatur.
• Meget tykke klær er kan hende ikke jevnt tørre etter programmets slutt.
• Stylingtidene for programmet kan være lengre for våte klær som ikke er sentrifugerte.

Rynkebehandling
Apparatet bruker damp ved høy temperatur og bevegelige kleshengere for å redusere rynker uten å skade
plagget.

Styler-sammenligning av ytelse ved rynkebehandling
Apparatet bruker damp til indirekte stryking. Det kan hende at krøllete klær ikke blir helt strukket. På dette
tidspunktet kan det være en forskjell i ytelsen ved rynkebehandling, avhengig av klærnes vekt og
materiale.
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a

Styler

A

Før stryking

B

Dampjern

C

Pressjern

NO
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Prosessdetaljer for hvert stylingprogram
• Preparing: Denne prosessen varmer opp vannet i vanntanken under forberedelsen av damptilførsel.
• Steaming: Denne prosessen sprayer damp på klærne.
• Drying: Denne prosessen fjerner fuktighet i klærne.
• Sanitizing: Denne prosessen fjerner bakterier fra klærne.
Program

Stylingprosess

Program

Innstilling

Preparing

Steaming

Drying

Refresh

Normal

#

#

#

Light

#

#

#

Heavy

#

#

#

Suits/Coats

#

#

#

Wool/Knit

#

#

#

Sports Wear

#

#

#

Normal

#

#

#

#

Bedding

#

#

#

#

Fine Dust

#

#

#

#

Heavy Duty

#

#

#

#

Special Care

Sanitizing

Downloaded
Sanitary

Gentle Dry

Normal
Rain/Snow
Dehumidify

#
#

#

#
-

MERK
• Hvis Sanitary-programmet endres til et slags Refresh- eller Gentle Dry-program under bruk, utføres
ikke saneringsprosessen.
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Stoffpleieveiledning
Program
Stoffer og klær

Refresh
Rynker

Lukt

Sanitary

Gentle Dry

Bomull
Håndklær, sokker, undertøy,
jeans, sportstøy, T-skjorter,
tepper

#

#

#

Lin, hamp, rami
Sommerklær, bordduker

#

#

#

#*1

#*1

#*1

Alpakka, kamelhår, kasjmir
Kåper, dresser

#*1

Skjerf, strikkeplagg
Pels, skinn
Kåper, skjerf
Silke
Slips, sløyfer, skjerf, bluser,
silkefløyel/plysj

#*1

#

• Styl pelsen og skinnklærne med et spesielt program, som kan
lastes ned fra LG ThinQ-applikasjonen. Men skinn er bare 100 %
naturlig skinn (Ikke skinnimitasjon)
• Bruk bare nedlastet Silk Care-syklus (tørking på temperatur).

Ull
Gensere, strikkeplagg

#*1

#

Vinterkåper, dresser, sportstøy,
uniformer

#

#

#

#

Acetat
Dressfôr, bluser, slips, pyjamas

#

#

#

#

Akryl
Dressfôr, bluser, slips, pyjamas

#

#

#

#

Nylon
Strømper, finere undertøy

#

#

#

#

Polyuretan (mindre enn 5 %)
Elastiske klær

#

#

#

#

Rayon
Dressfôr

#

#

#

#

*1 Sjekk vaskeanvisningene i plaggene før bruk.
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MERK
• Stoffer finnes i et stort utvalg av vekt og utførelse og kan ha ulike pleiekrav for hver sort. Det er vanskelig
å dekke disse tilstrekkelig i denne håndboken. Før du bruker apparatet med noen artikler, må du sjekke
vaskeanvisningen før du fortsetter.
• Ikke utsett artikler som ikke er fargebestandige, er varmefølsomme eller som ikke er egnet til å vaskes
i vann for Refresh eller Sanitary-programmene. Ta en vannflekktest på et lite, ikke synlig sted (en
innvendig søm) for å finne ut om stoffet er fargebestandig. For ytterligere hjelp kan du ta kontakt med
klesprodusenten eller et renseri, eller se en mer detaljert veiledning om stoffpleie.
• Å bruke apparatet med artikler som er veldig våte eller ikke er fargebestandige kan føre til skade på
artiklene og flekker fra fargestoff på innsiden av kabinettet. Disse flekkene påvirker ikke driften av
apparatet. Bruk tannkrem for å fjerne flekker fra kabinettet.
• Apparatet har ikke vaskefunksjon. Vask tilskitnede artikler før bruk.

Alternative programmer
og tilleggsfunksjoner
Barnesikring

2
3

2

Trykk og hold inne Gentle Dry- og Delay Startknappen samtidig i tre sekunder for å aktivere
eller kontrollåsfunksjonen.

• Trykk og hold knappen inne for å øke
tidsforsinkelsen raskere.

MERK
• Dette alternativet kan ikke velges når apparatet
er i Night Care-modus.

CL vises på LCD-skjermen og alle kontrollene
deaktiveres unntatt Strøm-knappen.

MERK
• Funksjonen låser ikke døren.
• Funksjonen opprettholdes selv ved strømbrudd.
• Når den er stilt inn, forblir funksjonen aktiv til
den deaktiveres manuelt. Funksjonen må
deaktiveres for å kjøre et annet program.

Utsett start
Bruk denne funksjonen for å utsette starttiden til
programmet.

1

Trykk på Delay Start-knappen for å stille inn
starttiden til programmet.
• Standard tidsforsinkelse er tre timer. Hver
gang du berører knappen øker tiden med én
time, inntil 19 timer.

Bruk denne funksjonen for å forhindre uønsket
bruk av apparatet eller for å forhindre at
programinnstillingene endres mens apparatet er i
drift.

1

Velg et program og en innstilling.

Trykk på Strøm-knappen.

Nattpleie
Bruk denne funksjonen til å lagre artikler over
natten eller når som helst, dersom artiklene ikke
kan fjernes like etter at et program er avsluttet.
Funksjonen produserer periodisk varmluft for å
forhindre kondens, og holder artiklene varme og
tørre til de er fjernet.

1

Plasser klær i apparatet.

2

Velg et program og en innstilling.

3

Trykk og hold Sanitary inne i tre sekunder for
å aktivere Night Care-funksjonen.
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4

Trykk på Start/Pause.

MERK
• Når den er stilt inn, starter funksjonen etter at
det valgte programmet er avsluttet. For å
avbryte funksjonen trykker du på en annen
programknapp.
• Funksjonen kan ikke stilles inn til å følge et
Gentle Dry-program.
• Innstillingene går tapt hvis du trykker på Strømknappen.
• Funksjonen kjører i maksimalt 24 timer.
• Det er trygt å åpne døren når som helst under
funksjonen, selv når luften blåser.
• Noe støy oppstår med jevne mellomrom for å
produsere varm luft.

Avfukte
Avfukter rommet der apparatet er installert.
Avfuktingstid for rommet kan settes til to eller fire
timer ved å trykke på Gentle Dry-knappen.
Varslingsikonet vises med alarm hvis avløpstanken
er full. Tøm avløpstanken og trykk på Start/Pauseknappen for å fortsette avfuktingen.
• Night Care-funksjonen kan ikke brukes samtidig
med Dehumidify-innstillingen.
• Brukes mens døren er 45º åpen. Hvis døren er
lukket, fungerer ikke kursen.
• Avløpstanken kan fylles før Dehumidifyinnstillingen er avsluttet, avhengig av miljøet.
• Det er mulig at romtemperaturen øker på grunn
av utgående luftstrøm fra apparatet.

NO
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SMARTFUNKSJONER
LG ThinQ-applikasjonen
Med LG ThinQ-applikasjonen kan du kommunisere
med apparatet via en smarttelefon.

Funksjonene til LG ThinQapplikasjonen

Før du bruker LG ThinQapplikasjonen

1

• Hvis avstanden mellom apparatet og den
trådløse ruteren er for stor, vil signalstyrken
bli svekket. Ruteren vil da bruke lang tid på
registrering av apparatet, og installeringen
kan mislykkes.

Kommuniser med apparatet fra en smarttelefon
ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Push-varsler
Når programmet er ferdig, eller apparatet har
problemer, har du mulighet til å motta pushvarsler på en smarttelefon. Varslene sendes selv
om LG ThinQ-applikasjonen er av.

Sjekk avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren (Wi-Fi-nettverket).

2

Slå av mobildata eller cellulærdata på
smarttelefonen din.

Smart Diagnosis
Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å
diagnostisere og løse problemer med apparatet,
basert på bruksmønsteret.

Energiovervåking

3

Koble smarttelefonen din til den trådløse
ruteren.

Denne funksjonen kontrollerer strømforbruket for
de siste programmene som er brukt, og det
månedlige gjennomsnittet.

Innstillinger
Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i
appen.

MERK
• Hvis du endrer din trådløse ruter, internettleverandør eller passord, slett det registrerte
apparatet fra LG ThinQ-applikasjonen og
registrer det på nytt.
• Applikasjonen er gjenstand for endringer i
forbindelse med videreutvikling uten videre
varsel.
• Funksjoner kan variere etter modell.

MERK
• For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen sjekker du at
Wi-Fi- eller f-ikonet på kontrollpanelet lyser.
• Enheten støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk. For å
sjekke nettverksfrekvensen kontakter du
internettleverandøren eller slår opp i håndboken
for den trådløse ruteren.
• LG ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med nettverkstilkoblingen eller feil
eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
• Hvis apparatet har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at det står for
langt unna ruteren. Kjøp en Wi-Fi-forsterker
(signalforsterker) for å forbedre Wi-Fi-signalets
styrke.
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• Wi-Fi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller
kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets
miljø.
• Problemer med nettverksforbindelsen kan
skyldes feil fra internettleverandørens side.
• De trådløse omgivelsene kan påvirke
hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
• Apparatet kan ikke registreres på grunn av
problemer med den trådløse overføringen.
Koble fra strømmen på apparatet, vent noen
minutter og prøv igjen.
• Brannmuren på den trådløse ruteren er aktivert,
deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk
spesialtegn.)
• Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan
variere avhengig av mobilens operativsystem
(OS) og produsenten.
• Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt til
WEP, er det mulig at nettverket ikke kobles opp.
Prøv andre sikkerhetsprotokoller (WPA2
anbefales), og registrer deretter produktet på
nytt.

Installering av LG ThinQapplikasjonen
Søk etter LG ThinQ-applikasjonen i Google Play
Store eller Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
applikasjonen.

Fjernstyrt bruk av maskinen
Fjernstart
Bruk en smarttelefon til å fjernstyre apparatet. Du
kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor
lang tid som gjenstår av programmet.
Bruk av denne funksjonen

1

Plasser klærne i apparatet.

2

Trykk på Strøm-knappen.

3
4

NO

Trykk på og hold inne Gentle Dry-knappen i tre
sekunder for å aktivere
fjernstyringsfunksjonen.
Starte et program fra LG ThinQ-applikasjonen
på smarttelefonen din.

MERK
• Når funksjonen er aktivert, kan du starte et
program fra LG ThinQ-applikasjonen på
smarttelefonen. Hvis programmet ikke har
startet, vil apparatet vente med å starte
programmet frem til det slås av med fjernstyring
via applikasjonen eller funksjonen deaktiveres.
• Hvis døren er åpen, kan du ikke starte
programmet via fjernstyring.
Deaktiver denne funksjonen manuelt
Når funksjonen er aktivert, kan du trykke på og
holde inne Refresh-knappen i tre sekunder.

Last ned program
Last ned nye og spesielle sykluser som ikke er
inkludert i standardsyklusene på apparatet.
Apparater som er registrert kan laste ned en rekke
spesialsykluser som er spesifikke for apparatet.
Når apparatet har fullført syklusnedlastingen,
beholder apparatet den nedlastede syklusen frem
til en ny syklus lastes ned.
For å betjene et nedlastet program på apparatet,
trykker du på Special Care-knappen på apparatet
gjentatte ganger til Downloaded-innstillingen
lyser.

MERK
• Bare ett nedlastet program kan lagres på
apparatet om gangen.
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Spesifikasjoner for trådløs LANmodul
Modell

LCW-004

Frekvensomr
åde

2412 til 2472 MHz

Utgangseffek
t (Maks.)

IEEE 802.11b: 17,82 dBm

Melding med informasjon om
programvare med åpen
kildekode
Gå til http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.

IEEE 802.11g: 17,72 dBm
IEEE 802.11n: 16,61 dBm

Trådløs funksjon, programvareversjon: V 1.0
Av hensyn til brukeren bør denne enheten bli
installert og brukt med en avstand på minimum 20
cm mellom enheten og kroppen.

Strømforbruk ved ventemodus

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene
(som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send
en forespørsel til opensource@lge.com. Dette
tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av
dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle
som mottar denne informasjonen.

Smart Diagnosis

Strømforbruk ved ventemodus

0,5 W

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller
med c- eller d-logoen.

Nettverkets strømforbruk ved
ventemodus

2,0 W

Bruk denne funksjonen til å diagnostisere og løse
problemer med apparatet ditt.

Tiden etter at styringssystemet for
strømforbruk, eller en lignende
funksjon, slår utstyret automatisk
over på ventemodus og/eller slår
det av og/eller den tilstanden som
skaper nettverksventemodus

20 min.

MERK

Samsvarserklæring

Herved erklærer LG Electronics at radioutstyr av
typen tørketrommel er i samsvar med direktiv
2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EUsamsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
Internettadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

• For grunner som ikke kan tilskrives forsømmelse
fra LGE, kan det hende at tjenesten ikke fungerer
på grunn av eksterne faktorer som for eksempel,
men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fifrakobling, lokale retningslinjer for appbutikker
eller utilgjengelig app.
• Funksjonen kan endres uten forvarsel, og den
kan ha et annet format avhengig av hvor du
befinner deg.

Bruk av LG ThinQ til å
diagnostisere problemer
Hvis du opplever problemer med apparatet som er
utstyrt med Wi-Fi, kan det overføre feilsøkingsdata
til en smarttelefon ved hjelp av LG ThinQapplikasjonen.
• Åpne LG ThinQ-applikasjonen og velg Smart
Diagnosis-funksjonen i menyen. Følg
instruksjonene i LG ThinQ-applikasjonen.
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Bruk av hørbar diagnose til å
diagnostisere problemer
Følg instruksjonene nedenfor for å bruke metoden
for hørbar diagnose.
• Åpne LG ThinQ-applikasjonen og velg Smart
Diagnosis-funksjonen i menyen. Følg
instruksjonene for hørbar diagnose i LG ThinQapplikasjonen.

1

Trykk på Strøm-knappen for å slå på apparatet.
• Ikke trykk på noen andre knapper eller
ikoner på skjermvisningen.

2

Plasser telefonrøret på smarttelefonen nært
logoene c eller d.

x.
Ma
mm
10

3

x.
Ma
mm
10

Trykk på og hold inneSanitary- og Gentle Dryknappene i tre sekunder eller lengre mens du
holder telefonrøret på smarttelefonen mot
logoen frem til dataoverføringen er fullført.
• Hold smarttelefonen på plass til
dataoverføringen er fullført. Gjenværende
tid for dataoverføringen vises.

4

Etter at dataoverføringen er ferdig, vises
diagnosen i applikasjonen.

MERK
• For best mulig resultat bør du ikke flytte
smarttelefonen mens tonene sendes.

NO
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ADVARSEL

• Ta ut støpselet før rengjøring av apparatet for å unngå faren for elektrisk støt. Overses denne
advarselen, kan det forårsake alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
• Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De vil
skade overflaten.

Vanlig rengjøring

Rengjøring av lofilteret

Rengjøre innsiden og utsiden

Fjern alltid lo fra filteret etter hvert program. Hvis
lofilteret har blitt veldig skittent eller tilstoppet,
vasker du lofilteret i varmt såpevann og lar det
tørke grundig før du installerer det på nytt.

Riktig stell av apparatet kan forlenge levetiden for
det.

1

Rengjør innsiden og utsiden av apparatet med
en fuktig klut.
• Rengjøringsmiddel for glass kan brukes til å
rengjøre glassplaten foran, men spray det
på en klut og tørk av i stedet for å spraye det
direkte på panelet.

2
3

• Bruk aldri apparatet uten lofilteret.
• Bruk aldri apparatet med et vått lofilter.

Rengjøring av aromafilteret

Stryk døren tørr med en ren, tørr klut for å
forhindre vannflekker.

For best resultat vasker du aromafilteret med
varmt vann og oppvasksåpe. Etter rengjøring
tørker du av filteret med en ren klut og lar det tørke
grundig før du installerer det på nytt.

La innsiden og utsiden tørke helt før du kobler
til og bruker apparatet.

• Bruk aldri apparatet uten aromafilteret.

FARE

• Ikke spray vann direkte på apparatet.
• Ikke bruk vaskemiddel, metylert sprit, løsemidler
eller flyktige væsker for å rengjøre utsiden av
apparatet.
• Bruk aldri stålull eller slipende
rengjøringsmidler; de kan skade overflaten.
• Hold skarpe gjenstander vekk fra utsiden av
apparatet. Berøringspanelet fungerer kanskje
ikke hvis det er skadet.

Aromafilteret kan også rengjøres i øverste stativ i
oppvaskmaskinen.
• Bruk aldri apparatet med et vått aromafilter.

Rengjøring av vanntankene
Vannet i vannforsyningstanken er i direkte kontakt
med klærne og artiklene som behandles i
apparatet. Rengjør begge tankene med jevne
mellomrom og hold dem rene til enhver tid. Hvis
tankene ikke er rengjort ordentlig, kan det hende
at de begynner å lukte eller må skiftes ut.
• Noe misfarging av vannavløpstanken kan oppstå
over tid. Dette er normalt og vil ikke påvirke
produktets ytelse.
• Bruk bare rent vann fra springen i
forsyningstanken for å oppnå best mulig ytelse
og for å forlenge apparatets levetid. Ikke bruk
destillert vann.
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• Ikke bruk vannet fra vannavløpstanken i
vannforsyningstanken.

1
2

3

4

Rengjør utsiden av tankene med en fuktig klut.
Rengjør innsiden av vanntankene med vann og
ved bruk av en børste til rengjøringen av
vanntankene.

Sørg for at dreneringsdysen a koblet til
vannavløpstanken og vannforsyningshullet b
koblet til vannforsyningstanken ikke er
tilstoppet.

La utsiden av tankene tørke helt før du
installerer tankene på nytt.

NO
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FEILSØKING
Bruken av apparatet kan føre til svikt eller tekniske feil. De følgende tabellene inneholder mulige årsaker
og merknader for å løse en feilmelding eller teknisk svikt. Det anbefales at du leser tabellene nøye slik at
du sparer tid og kostnadene du måtte få i forbindelse med å ringe til LG Electronics servicesenter.

Før du ringer etter service
Apparatet ditt er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer
tidlig. Hvis apparatet ditt ikke virker som det skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende før du
ringer etter service.

Feilmeldinger
Symptomer

Årsak & Løsning

Fill Water-ikonet
blinker.

Vannforsyningstanken tom eller tanken mangler.

Empty Water-ikonet
blinker.

Vannavløpstanken full eller tanken mangler.

• Fyll vannforsyningstanken og installer den på nytt.
• Tøm vannavløpstanken og installer den på nytt.

dE feilmelding vises på
skjermen.

Døren er ikke helt lukket.

AE, LE, LEz, E1, E4, tE1,
tEz, tE3 eller tEs-

Systemfeil.

feilmelding vises på
skjermen.

• Kontroller at artiklene er helt inne i kabinettet, og at døren er tett lukket.
• Koble fra apparatet og ring etter service.

Drift
Symptomer
Apparatet virker ikke.

Årsak & Løsning
Kontrollpanelet har blitt avslått på grunn av inaktivitet.
• Dette er normalt. Trykk på Strøm-knappen for å slå på apparatet.
Ledningen er frakoblet.
• Sørg for at ledningen er koblet sikkert til en stikkontakt som virker.
Effektbryter/sikring er utløst/røket.
• Sjekk sikringsskapet. Bytt ut sikringer eller tilbakestill bryteren. Apparatet
skal bare benyttes på reservert strømkrets.
Apparatet er ikke koblet til en 220–240 V kontakt.
• Sørg for at ledningen er koblet til en jordet stikkontakt som er klassifisert
for dette apparatet.
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Symptomer
Programmet starter
ikke.

NO

Årsak & Løsning
Start/Pause ble ikke trykket på etter at programmet ble innstilt.
• Trykk på Start.
Programmet produserer damp.
• Det kan være en periode med inaktivitet mens damp produseres.
Kontrollpanelet er låst.
• Deaktiver låsingen av kontrollpanelet og trykk på Start.

Det kommer røyk ut
når døren åpnes.
Den fulle
vannforsyningstanken
ble tom etter én gangs
bruk.
Apparatet lager en
kraftig vibrerende lyd
ved oppstart.
Stylingtidene er lengre
enn antatt.

Apparatet beveger seg
fra venstre til høyre
under drift.
Lyden av en motor som
durer.
Lyden av vann som
renner, koker eller
freser.
Damp eller varm luft
lekker ut når døren er
lukket.
Kontrollpanelet
responderer ikke.

Døren ble åpnet under drift.
• Det er normalt at damp eller varm luft slipper ut hvis døren åpnes under
drift.
Apparatet brukes for første gang.
• En større mengde vann er nødvendig første gang apparatet brukes for å
fylle det tomme magasinet.
Den bevegelig hengeren balanserer lasten før drift.
• Dette er normalt i begynnelsen av programmet. Hvis støyen øker eller
fortsetter over lengre tid, kan du ringe service.
Klærne var veldig våte da de ble lastet inn.
• Stylingtidene kan være lengre for veldig våte eller klumpete klær. Tørk
fuktige klær før du plasserer dem i apparatet. Apparatet stopper
automatisk når klærne er tørre.
Gulvet under apparatet er ikke i vater eller er ikke solid nok til å støtte
vekten av apparatet uten å bøye seg.
• Installer apparatet der gulvet er solid og i vater. Kompenser for lett
ujevnhet i gulvet med vatringsbeina.
Kompressoren kjører under stylingen.
• Dette er normalt.
Damp genereres og sprayes på klærne.
• Dette er normalt.
En artikkel sitter fast i døren og holder den litt åpen.
• Sørg for at alle artiklene er helt inne i kabinettet og at ingenting sitter fast
i døren, slik at den ikke lukkes helt.
Det er smuss på kontrollpanelet eller knappen.
• Smuss eller fremmedelementer på kontrollpanelet vil forstyrre bruken av
knappene. Rengjør kontrollpanelet.
Kontrollpanelet er låst.
• Deaktiver låsingen av kontrollpanelet.

no_main.book.book Page 46 Friday, June 19, 2020 10:49 AM

NO

46

FEILSØKING

Ytelse
Symptomer

Årsak & Løsning

Klærne er våte på
slutten av
programmet.

Filteret er tilstoppet eller grillen er opp ned.
• Rengjør lofilteret. Sett inn grillen med hullene på høyre side.
Dørpakningen er skadet.
• Hvis gummidørpakningen er skadet etterlater den en åpning i
dørforseglingen, noe som påvirker maskinens ytelse. Ring etter service.
Klærne sitter fast i døren.
• Sørg for at alle artiklene er helt inne i kabinettet og ikke sitter fast i døren,
slik at den ikke lukkes helt. Kjør programmet på nytt.

Lukt fjernes ikke på
slutten av
programmet.

Rynkene er ikke blitt
færre ikke ved slutten
av programmet.

Klærne har en
ubehagelig lukt på
slutten av
programmet.
Funksjonene virker
ikke som de skal.
Rynker bak i nakken
etter programmet.

Pressen er borte fra
buksene etter
programmet.
Klærne har
vannflekker etter
programmet, fargen er
bleket eller utflytt.

Klærne ble lagret i en lang periode eller er tilsølt av et sterkt luktende
stoff.
• Lukt kan være spesielt vanskelig å fjerne fra klær som har vært lagret i
lange perioder eller har sterkt luktende fettflekker. Vask klærne først, før
du bruker apparatet.
Klærne ble lagret i en lang periode.
• Det kan være veldig vanskelig å redusere rynker hvis de har satt seg over
lang tid, spesielt i bomulls- og linstoff. For å redusere rynker mer effektivt
stryker du klær som har blitt lagret i en lang periode før du behandler dem
med apparatet.
Apparatet har ikke vært brukt på lenge, eller vanntanker og filtre er
ikke rengjort.
• Sjekk for skitt eller fremmedelementer i vannforsynings- og
vannavløpstankene. Rengjør filtrene og vanntankene.
Det er tilført vaskemiddel eller tøymykner i vannforsyningstanken.
• Ikke bruk annet enn rent vann i vannforsyningstanken.
Artikkelen er for stor for hengeren eller stoffet er for tynt.
• Bruk henger av riktig størrelse for artikkelen slik at stoffet ikke samles og
forårsaker rynker. Noen stoffer er tynne og vil samle seg rundt hengeren
uansett hva du gjør. Bruk hyllen til finere undertøy og annen finvask.
Buksene ble hengt på den bevegelige hengeren, ikke i buksepressen.
• Heng buksene i buksepressen for å bevare pressen i kantene av
buksebeina.
Stoffet er ikke vaskbart eller er ikke fargebestandig.
• Sjekk vaskeanvisningene før artiklene behandles.
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Wi-Fi
Symptomer

Årsak & Løsning

Apparatet og
smarttelefonen er ikke
koblet til Wi-Finettverket.

Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.
• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det.
Registrer så enheten din på LG ThinQ.
Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.
• Slå av mobildata på smarttelefonen, og registrer enheten via Wi-Finettverket.
Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.
• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver
og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
Ruterfrekvensen er ikke 2,4 GHz.
• Kun 2,4GHz-ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruteren til
2,4GHz og koble apparatet til den trådløse ruteren. For å sjekke
ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
Avstanden mellom apparatet og ruteren er for stor.
• Dersom det er for stor avstand mellom apparatet og ruteren din, kan
signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruteren nærmere
apparatet.

sv_main.book.book Page 51 Tuesday, June 16, 2020 2:49 PM

Notater

fi_main.book.book Page 1 Friday, June 19, 2020 10:56 AM

KÄYTTÖOPAS

STYLER
Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se
helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja
turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen
jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

www.lg.com
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

fi_main.book.book Page 2 Friday, June 19, 2020 10:56 AM

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia
tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun
malliasi.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ .............................................................3
VAROITUSLAUSEKKEET......................................................................................3
YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN.................................................................10

ASENTAMINEN
Osat ja tekniset tiedot .....................................................................................11
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset ........................................................13
Laitteen purkaminen pakkauksesta ..............................................................14
Laitteen tasapainottaminen ...........................................................................15

KÄYTTÖ
Käytön yleiskuvaus ..........................................................................................19
Käsiteltävien tuotteiden valmisteleminen ....................................................20
Tuotteiden tarkistaminen ennen laittamista laitteeseen............................21
Tuotteiden laittaminen laitteeseen................................................................22
Toimintopaneeli ...............................................................................................29
Ohjelmataulukko..............................................................................................31
Lisävalinnat ja -toiminnot................................................................................36

ÄLYTOIMINNOT
LG ThinQ -sovellus ...........................................................................................38
Smart Diagnosis ...............................................................................................40

KUNNOSSAPITO
Säännöllinen puhdistaminen..........................................................................42

VIANETSINTÄ
Ennen kuin soitat huoltoon ............................................................................44

fi_main.book.book Page 3 Friday, June 19, 2020 10:56 AM

TURVALLISUUSOHJEET

3

FI

TURVALLISUUSOHJEET
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ
Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen
vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja
tai vaurioita.
Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”HUOMIO”, kuten
kuvattu alla.

Turvallisuusviestit
Tämä symboli näytetään ilmaisemaan asioita ja toimintoja,
jotka voivat aiheuttaa vaaroja.
Lue tämän symbolin sisältävä osa huolellisesti ja noudata
ohjeita vaaran välttämiseksi.
VAROITUS
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
HUOMIO
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUSLAUSEKKEET
VAROITUS

• Noudata tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun, omaisuusvaurioiden,
loukkaantumisten tai kuoleman vaaran vähentämiseksi tätä tuotetta
käytettäessä yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Tekninen turvallisuus
• 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
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ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai
kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota
koko ajan.
Älä missään olosuhteissa katkaise tai irrota maadoituspiikkiä
virtajohdosta. Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen
estämiseksi virtajohto on kytkettävä oikein maadoitettuun
pistorasiaan.
Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun 220-240 V AC:n, 50 Hz:n
pistorasiaan, joka on suojattu 15 ampeerin sulakkeella tai
virrankatkaisimella. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai kuoleman.
Tämä laite on kytkettävä oikein maadoitettuun pistorasiaan.
Seurauksena voi olla sähköisku, jos laitetta ei ole oikein maadoitettu.
Anna pätevän sähköasentajan tarkistaa, että pistorasia ja virtapiiri on
oikein maadoitettu. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
muodostaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
Asenna laite paikkaan, jossa pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi irrota pistoke
pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
Sähköiskun vaaran välttämiseksi irrota pistoke pistorasiasta ennen
laitteen purkamista tai korjaustöitä.
Laite tulee aina kytkeä omaan erilliseen pistorasiaan, jonka
jännitearvo vastaa laitteen arvokilvessä ilmaistua jännitettä. Tämä
takaa parhaan suorituskyvyn ja estää talon sähköpiirien
ylikuormittumisen, missä tapauksessa ylikuumentuneet johdot
saattaisivat aiheuttaa tulipalovaaran.
Älä käytä laitteen kytkemiseen jatkojohtoa. Muutoin seurauksena voi
olla tulipalo tai sähköisku.
Älä irrota laitetta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Ota aina
lujasti kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.
Virtajohto voi vaurioitua aiheuttaen tulipalon ja sähköiskun vaaran.
Ota välittömästi yhteyttä LG:hen tai pätevään korjaajaan
rispaantuneiden tai muutoin vaurioituneiden virtajohtojen
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korjaamiseksi. Älä käytä johtoa, jossa tai jonka päissä on murtumia tai
kulumisvaurioita. Virtajohto voi sulaa, mikä aiheuttaa sähköiskun ja/
tai tulipalon vaaran.
• Kun asennat tai siirrät laitetta, varo, ettei virtajohto joudu
puristuksiin, rusennu tai vaurioidu. Näin estät tulipalon ja sähköiskun
aiheuttamat vammat ja laitevauriot.

Asentaminen
• Kun laitetta siirretään pois seinästä, on varottava, ettei se pääse
kaatumaan eikä virtajohto vaurioitumaan.
• Laite on painava. Sen siirtämiseen ja asentamiseen tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä vaurioiden ja loukkaantumisten
välttämiseksi.
• Ennen käyttöä varmista, että laite on kytketty maadoitettuun
pistorasiaan, joka on luokiteltu laitteelle sopivaksi. Käyttäjän
vastuulla on varmistaa, että pistorasia on oikeanlainen.
• Ennen käyttöä laite on asennettava asianmukaisesti tässä
käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti. Seurauksena voi olla sähköisku,
jos laitetta ei ole asianmukaisesti maadoitettu.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi olla sen kaatumisen vaara.
Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi kulkuneuvoissa, kuten
laivassa tai lentokoneessa. Tarkista valtuutetusta LG-huoltoliikkeestä
käyttö muissa erityisissä olosuhteissa.
• Älä muuntele säätimiä.
• Asenna laite tukevalle ja tasaiselle lattialle. Jos lattia ei ole tasainen,
laite voi täristä liikaa ja lopulta kaatua, mistä voi aiheutua vaurioita tai
vammoja.
• Älä kuljeta laitetta etupuoli alaspäin ja pidä etuosa aina suojattuna.
Muutoin laitteen karkaistu lasi voi rikkoutua.
• Maadoita laite oikein kaikkien voimassa olevien sääntöjen ja
määräysten mukaisesti. Noudata asennusohjeissa annettuja tietoja.
• Asenna laite paikkaan ja säilytä sitä paikassa, jossa se ei altistu
jäätymiselle tai sääolosuhteille. Anna laitteen lämmetä
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huoneenlämpötilaan ennen käyttöä, jos se on toimitettu talvella tai
lämpötilan ollessa alle nollan.
Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa tai yritä huoltaa laitetta,
ellei niin ole erityisesti suositeltu käyttäjän kunnossapito-ohjeissa tai
julkaistuissa käyttäjän korjausohjeissa, jotka sinä ymmärrät ja joiden
suorittamiseen taitosi riittävät.
Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä asenna laitetta kosteisiin
tiloihin, kuten kylpyhuoneeseen. Tämän varoituksen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, vakavan loukkaantumisen,
tulipalon, sähköiskun tai tuotteen vääntymisen tai toimintahäiriön.
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja hävitä kaikki kuljetusmateriaalit
asianmukaisesti.
Kytke oikein mitoitettuun ja suojattuun sekä luokitukseltaan oikeaan
virtapiiriin sähköisen ylikuormituksen välttämiseksi. Vääränlaiset
virtapiirit voivat aiheuttaa sulamista, mikä puolestaan aiheuttaa
sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun
huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen
vaaratilanteiden välttämiseksi.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille.
Älä asenna lähelle toista lämmönlähdettä, kuten liettä, uunia tai
lämmitintä.
Älä laita kynttilöitä, palavia materiaaleja tai muita syttyviä aineita
laitteen päälle.
Poista kaikki suojakalvot laitteesta.
Laite tulee asentaa kansallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Käyttö
• Älä anna lasten leikkiä laitteella tai laitteessa. Lapsia on valvottava
tiiviisti, kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
• Älä kiipeä laitteen päälle, seiso sen päällä tai roiku laitteen ovessa tai
hyllyllä äläkä missään muualla laitteen sisällä.
• Älä astu vesisäiliöiden luukkujen päälle.
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Älä laita painavia tai vaarallisia esineitä laitteen päälle.
Älä laita eläimiä sisälle laitteeseen.
Älä anna lasten kiivetä laitteeseen.
Kaasuvuodon (propaani/nestekaasu) sattuessa huolehdi riittävästä
tuuletuksesta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen ennen
käytön jatkamista. Älä koske laitteen liitäntärasiaan tai pura sitä.
Älä käytä tai laita syttyviä aineita (kemikaaleja, lääkkeitä,
kosmetiikkaa jne.) lähellä laitetta tai säilytä niitä laitteen sisällä. Älä
sijoita laitetta syttyvien kaasujen läheisyyteen.
Irrota virtajohto heti, jos havaitset, että laitteesta tulee melua, outoa
hajua tai savua.
Vesivahingon sattuessa älä mene lähelle laitetta, vaan ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä käytä huuhteluaineita tai staattista sähköä poistavia tuotteita,
ellei huuhteluaineen tai tuotteen valmistaja niin ole suositellut.
Älä laita käsiä tai kehoa lähelle höyrysuutinta käytön aikana. Höyry on
kuumaa ja voi aiheuttaa vamman.
Älä työnnä esineitä höyrysuuttimeen.
Älä juo vettä veden poisto- ja syöttövesisäiliöistä.
Älä pura tai muuntele laitetta.
Älä laita käsiä, jalkoja tai metalliesineitä laitteen alle.
Älä käytä laitetta tai koske virtajohtoon märin käsin.
Pidät sormet poissa kohdista, joissa ne voivat jäädä puristuksiin; oven
ja kaapin väli on pieni. Ole varovainen sulkiessasi ovea, kun lapsia on
lähettyvillä.
Älä laita laitteeseen tuotteita, jotka ovat altistuneet ruokaöljyille.
Ruokaöljyjen tahrimat tuotteet voivat edesauttaa kemiallista
reaktiota, joka voi saada vaatteet syttymään tuleen.
Älä kuivaa tuotteita, jotka on aiemmin puhdistettu tai pesty
kuivapesuaineella, bensiinillä tai muilla syttyvillä tai räjähtävillä
aineilla tai joita on liotettu tällaisissa aineissa tai jotka ovat
tahriintuneet tällaisista aineista, sillä niistä vapautuu huuruja, jotka
voivat syttyä tai räjähtää.
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• Älä käytä lämpöä sellaisten tuotteiden kuivaamiseen, jotka sisältävät
vaahtokumia tai rakenteeltaan vastaavia kumimaisia aineita.
• Älä avaa ovea käytön aikana. Laitteen suorituskyky voi heikentyä. Jos
laite on asennettu matolle tai lähelle mattoa, kuumasta ilmasta tai
höyrystä peräisin oleva kondenssivesi voi tahrata tai vahingoittaa
mattoa.
• Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä muihin
kuin tässä käyttöohjeessa määriteltyihin tarkoituksiin.

Kunnossapito
• Pyyhi vierasaines (kuten pöly ja vesi) pois pistokkeen piikeistä ja
kosketusalueilta säännöllisesti. Älä käytä märkää tai kosteaa liinaa
pistokkeen puhdistamiseen.
• Älä käytä mitään välinettä laitteen puhdistamiseen sisäpuolelta. Älä
sytytä kynttilää hajujen poistamiseksi laitteen sisältä.
• Älä ruiskuta vettä suoraan laitteeseen puhdistaessasi sitä.
Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
• Pyyhi laite sisäpuolelta kuivalla liinalla käytön jälkeen.
• Puhdista nukkasihti ennen tai jälkeen jokaisen käyttöjakson.
• Älä käytä valkaisuainetta, kuten happi- tai klooripohjaisia
valkaisuaineita, laitteen ulkopintojen puhdistamiseen.
• Älä käytä teräviä esineitä laitetta puhdistaessasi tai säätimiä
käyttäessäsi. Seurauksena voi olla sähköisku.
• Vältä osumasta lasiseen etupaneeliin painavilla esineillä. Vaikka se on
valmistettu karkaistusta lasista, se voi mennä rikki voimakkaasta
iskusta ja aiheuttaa vammoja.
• Pidä jyrsijät, hyönteiset ja muut vierasesineet loitolla tuotteesta. Ne
voivat vahingoittaa johtoja aiheuttaen tulipalon tai sähköiskun.

Hävittäminen
• Ennen kuin poistat laitteen käytöstä tai hävität sen, irrota sen ovi.
Leikkaa virtapistoke irti ja hävitä painikeosio uudelleenkäytön
estämiseksi.
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Maadoitusohjeet
• Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen voi aiheuttaa
sähköiskun vaaran. Jos epäilet maadoituksen asianmukaisuutta,
anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön
tarkistaa se.
• Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa
toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy
suojajohtimen kautta maahan.
• 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.
• Älä muuntele pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä
ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
• Tämä kodinkone tulee kytkeä maadoitettuun metalliin, pysyvään
johdotusjärjestelmään tai laitteen maadoitusjohtimessa tulee olla
virtapiirijohtimet ja se tulee kytkeä laitteen maadoitusliittimeen tai
viedä kodinkoneeseen Tuloksena voi olla sähköisku, jos kodinkone ei
ole oikein maadoitettu.
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YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN
Vanhan laitteesi hävittäminen
• Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) tulee pitää
erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen
kierrätyskeskukseen.
• Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia
aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea
hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja.
Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen
käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan
muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita
voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien
säästämiseksi.
• Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit
tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi
ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua
WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot
koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/
recycling

Tämä laite sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja
• R134a (GWP: 1430): 0,155 kg / 0,222 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.
Hermeettisesti tiivistetty.
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ASENTAMINEN
Osat ja tekniset tiedot
HUOMAUTUS
• Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman
ennakkoilmoitusta.

Kaappi sisältä

a Sisävalo

j Tippa-alusta

b Liikkuva vaateripustin

k Housuprässin koukut

c Sisävalo

l Housuprässi

d Hyllyn säilytyspidike

m Ovi*1

e Hylly

n Pidike

f Aromisuodatin

o Höyrysuutin

g Kuuman ilman kierrätysventtiili

p Syöttövesisäiliö

h Poistovesisäiliö
i Varustekotelo

*1 Asentaja voi vaihtaa oven avautumissuunnan
asennuspaikan mukaisesti.
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Tekniset tiedot
Tähtimerkki tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).
Malli

S5**

Sähkövaatimukset

220–240 V~, 50 Hz

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)

600 mm × 596 mm × 1960 mm, 1190 mm (syvyys
ovi avattuna)

Tuotteen paino

100 kg

Virrankulutus

1700–1900 W

Enimmäistäyttömäärä

6 vaatetta

Lisävarusteet

Hylly

Tippa-alusta

3 vaateripustinta

Housuhenkari

2 liukuestepalaa

Kallistuksenestolaite

Kiintoavain

2 saranasuojaa

2 takasäätöjalkaa

Mattopiikit

HUOMAUTUS
• Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.
• Jos jokin lisävarusteista on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteyttä liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai
LG:n asiakasneuvontaan.
• Oman turvallisuutesi vuoksi ja tuotteen käyttöiän pidentämiseksi käytä vain valtuutettuja osia.
Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen toimintahäiriöistä tai onnettomuuksista, joita aiheutuu erikseen
ostettujen valtuuttamattomien osien käytöstä.
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Asennuspaikkaa koskevat
vaatimukset
Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat
tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan
paikkaan.

Mitat

FI

2,5 cm, laitetta ei voi tasapainottaa
asianmukaisesti
• Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo
tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu
vedelle ja/tai sääolosuhteille. Tämän varoituksen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
sähköiskun, vamman tai tuotteen
vaurioitumisen tai toimintahäiriön vaaran.
• Älä asenna laitetta ontolle tai joustavalle
alustalle. Muutoin seurauksena voi olla liiallista
melua ja tärinää, mistä voi aiheutua vaurio tai
vamma, jos laite kaatuu.

HUOMAUTUS
• Asenna laite vakaalle lattialle, joka kestää
laitteen kokonaispainon 100 kg. Myös muiden
pyykinkäsittelykoneiden yhteenlaskettu paino
tulee ottaa huomioon.

Suositellut asennusvälit
Mitat (mm)
A

520

B

1500

C

460

D

1960

E

600

F

596

Laitteen ympärille suositellaan jätettävän tilaa alla
mainitun mukaisesti. Vaikka laite on testattu siten,
että sen sivuilla ja takana on tilaa 3 cm, seuraavia
asennusvälejä kannattaa harkita:

Asennuspaikka
• Maadoitetun pistorasian tulee olla vähintään 61
cm:n päässä laitteen jommallakummalla
puolella.
• Asenna kone tasaiselle lattialle. (Sallittu
kaltevuus koneen alla: 1°)
• Lattian on oltava tasainen, ja laitteen alla saa olla
kaltevuutta enintään 2,5 cm. Jos kaltevuus on yli

a Jätä laitteen eteen tilaa vähintään 46 cm oven
avaamista varten.

b Jätä laitteen molemmille sivuille ja taakse tilaa
vähintään 5 cm.

c Jätä laitteen yläpuolelle tilaa vähintään 20 cm.
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HUOMAUTUS
• Jos laite on liian lähellä muita esineitä,
suorituskyky voi heiketä ja energiankulutus
kasvaa.
• Laitteen kaikille sivuille kannattaa jättää
ylimääräistä tyhjää tilaa melun siirtymisen
vähentämiseksi.

Ympäristön lämpötila
• Lämpötilan on oltava välillä 10 °C ja 35 °C.
• Jos ympäristön lämpötila on liian alhainen tai
korkea, suorituskyky voi heikentyä.
• Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon tai
paikkaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n.

seurauksena voi olla vakavia vammoja laitteen
kaatuessa.

Pakkauksen ja
kuljetusmateriaalien
poistaminen
Ota laite pois pakkauksesta ja poista sitten teipit ja
väliaikaiset merkinnät laitteesta.
• Älä poista mitään varoitusmerkintöjä, malli- ja
sarjanumeromerkintää tai teknisten tietojen
kilpeä, jotka sijaitsevat laitteen ulkopuolella
pohjassa.

VARO

• Älä käytä teräviä välineitä, isopropyylialkoholia,
syttyviä nesteitä tai hankaavia puhdistusaineita
teipin tai liiman irrottamiseen. Tällaiset tuotteet
voivat vaurioittaa laitteen pintaa.

Sähköliitäntä
• Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.

HUOMAUTUS

• Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita
samanaikaisesti.

• Voit helposti poistaa teippi- tai liimajäämät
hankaamalla sormillasi pientä määrää
nestemäistä astianpesuainetta liiman päällä.
Pyyhi lämpimällä vedellä ja kuivaa.

• Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on
paikallisten sähkömääräysten mukainen.
• Laite tulee sijoittaa lähelle pistorasiaa siten, että
pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.

VAROITUS

• Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen
pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten
määräysten ja säännösten mukaan oikein
asennettu ja maadoitettu.

Laitteen siirtäminen
Siirrä laitetta pohjassa olevien pyörien a avulla.
Kallista laitetta hitaasti etupuolelta.

Laitteen purkaminen
pakkauksesta
VAROITUS

• Purkakaa laite pakkauksesta ja siirtäkää sitä
vähintään kahden henkilön voimin. Muutoin

VARO

• Pidä laite pystyssä sitä siirtäessäsi. Jos asetat
laitteen kyljelleen, jäähdytysainetta voi vuotaa ja
seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö.
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Laitteen
tasapainottaminen
Tasapainon tarkistaminen
Laitteen tasapainotus ehkäisee tarpeetonta melua,
tärinää ja liikkumista. Varmista asennuksen
jälkeen, että laite on täysin suorassa.

Laitteen säätäminen ja
tasapainottaminen

VAROITUS

VARO

• Varmista, että kaikki säätöjalat ovat tukevasti
lattiaa vasten. Jos laitetta käytetään ilman sen
tasapainottamista, se voi kaatua ja aiheuttaa
vammoja, vaurioita tai tuotteen
toimintahäiriöitä.
• Säädä säätöjalkoja vain sen verran kuin on
tarpeen laitteen tasapainottamiseen. Jos
säätöjalkoja kierretään liikaa, se voi saada
laitteen tärisemään.

3

• Laite on painava. Laitteen tasapainottaminen on
tehtävä vähintään kahden henkilön voimin.
Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman.

1

Kun laite on täysin vakaa ja kaikki säätöjalat
ovat tukevasti lattiaa vasten, kiristä
lukkomutterit a.

Sijoita laite lopulliseen paikkaansa ja tarkista,
että se on suorassa.
• Kaikkien säätöjalkojen on oltava tukevasti
lattiaa vasten. Paina varovasti laitteen
kulmista varmistaaksesi, että se ei keiku
kulmittain. Varmista, että etusäätöjalkojen ja
lattian välissä ei ole rakoja.

2

FI

Käännä säätöjalkoja (laitteen mukana
toimitetulla) kiintoavaimella.
• Kierrä etujalkoja auki laitteen nostamiseksi
tai kiinni laitteen laskemiseksi. Jos et saa
laitetta tasapainoon vain etujalkoja
säätämällä, asenna kaksi takasäätöjalkaa
kallistamalla laitetta. Älä laske laitetta
maahan säätöjalkojen asentamista varten.
• Nosta tai laske laitetta säätöjalkojen avulla,
kunnes laite on suorassa sivuttain ja edestä
taakse.

Asentaminen kokolattiamaton
päälle
Noudata seuraavia ohjeita, jos asennat laitteen
kokolattiamaton päälle.

VAROITUS

• Laite on painava. Takasäätöjalkojen ja
mattopiikkien asentamiseen tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä. Muutoin seurauksena voi olla
selkävamma tai muu loukkaantuminen.
• Pidä laite pystyssä sitä siirtäessäsi ja
asentaessasi. Jos asetat laitteen kyljelleen,
jäähdytysainetta voi vuotaa ja seurauksena voi
olla laitteen toimintahäiriö.

1
2

Siirrä laite lopulliseen asennuspaikkaansa sen
pohjassa olevien pyörien avulla.
Asenna kaksi takasäätöjalkaa, jotka ovat
laitteen pohjassa sen takaosassa.
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Jos laite asennetaan kokolattiamaton päälle,
huomioi seuraavaa.

• Kallista laitetta, mutta älä laske sitä
kokonaan maahan, ja asenna säätöjalat.

• Tarkista ja tyhjennä tippa-alusta usein.
• Älä avaa laitetta käytön aikana, jotta maton
pintaan ei pääse muodostumaan
kondenssivettä, joka voi saada maton
homehtumaan.

3
4

Tasapainota laite kohdassa Laitteen
tasapainottaminen annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Asenna neljä mattopiikkiä säätöjalkojen päihin
siten, että lyhyemmät, kahdeksankulmaiset
sivut ovat eteenpäin.

• Pidä kaapin pohja kuivana, kun täytät tai
tyhjennät vesisäiliöitä. Pidä vesisäiliöiden
ulkopinnat puhtaina ja kuivina
homekasvuston estämiseksi.

Oven kätisyyden vaihtaminen
Oven avautumissuunnan voi vaihtaa. Asentajan
tulisi tehdä tämä tarvittaessa asennuksen
yhteydessä.

HUOMAUTUS
• Jos oven avautumissuuntaa on vaihdettava
asennuksen jälkeen, ota yhteyttä LG:n
asiakasneuvontaan.

VAROITUS

• Ole varovainen käsitellessäsi mattopiikkejä.
Niiden on tarkoitus lävistää maton pohjakangas
ja luistonestopala ja ne ovat erittäin terävät.
• Henkilövammojen ja tuotevaurioiden
välttämiseksi pidä sormet ja kädet pois piikkien
alta, kun asetat laitetta paikalleen.

5

Tasapainota laite vielä kerran piikkien
asentamisen jälkeen.
• Jos matossa on erittäin paksu nukka tai se on
muuten paksu, etujalkoja voi olla tarpeen
pidentää hieman tippa-alustan asentamista
varten.

Luistonestopalojen käyttö
Luistonestopalat estävät laitetta tärisemästä tai
siirtymästä, kun ovi avataan tai suljetaan.

1

Puhdista lattia ennen luistonestopalojen
kiinnittämistä.
• Poista roskat ja kosteus kuivalla rätillä. Jos
lattia on kostea, luistonestopalat saattavat
luistaa.

2

Säädä jalat, kun olet asettanut laitteen
asennuspaikkaan.
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3

Aseta luistonestopalojen tarrapuoli a lattiaa
vasten.

FI

• Kallistuksenestolaitteen käyttö ei estä laitteen
kallistumista, jos sitä ei ole asennettu oikein.

Tippa-alustan asentaminen
Ennen laitteen käyttämistä aseta tippa-alusta
kaapin pohjalle.

1
4

Aseta laite luistonestopalojen päälle.

2

• Älä aseta luistonestopalojen tarrapuolta a
laitteen jalkoihin päin.

5

Pitele alustaa siten, että nuoli ja alustan
etualalla oleva kirjain osoittavat ylöspäin.
Aseta ensin alustan toinen puoli ja sitten
toinen. Paina alustaa, kunnes se on liukunut
kokonaan sisään.

Tarkista uudelleen, että kone on suorassa.
• Paina koneen reunoja varovasti, ja varmista,
ettei kone heilu. Jos kone heiluu, säädä se
uudelleen vaakasuoraan.

HUOMAUTUS
• Luistonestopaloista voi jäädä liimajälkiä, kun ne
poistetaan. Liimajäljet voi poistaa alkoholilla.

3
Kallistuksenestolaitteen
asentaminen
Asenna laitteen mukana toimitettu
kallistuksenestolaite kallistumisen vaaran
vähentämiseksi.
• Katso kallistuksenestolaitteen oikea asennus sen
mukana toimitetuista ohjeista.

Ota alusta pois vetämällä ensin toinen puoli
ulos, sitten toinen.
• Jos alustalle kerääntyy vettä, irrota se ja
tyhjennä vesi. Veden tyhjentämisen jälkeen
aseta alusta takaisin paikalleen.

VARO

• Älä käytä laitetta ilman, että tippa-alusta on
asetettu paikalleen. Muutoin seurauksena voi
olla vuotojen aiheuttamia vesivahinkoja.

• Älä käytä laitetta ilman, että kallistuksenestolaite
on asennettu ja käytössä.
• Tarkista, että kallistuksenestolaite on asennettu
oikein. Laitteen ollessa lopullisessa
asennuspaikassaan säädä johdossa olevaa
liukusäädintä, kunnes johdossa on löysää noin
2,5 cm.
• Jos kallistuksenestolaitetta ei ole oikein
asennettu, laite voi kallistua odottamatta, kun
lapsi tai aikuinen seisoo, istuu, nojaa tai varaa
liikaa painoa avoimen oven tai laitteen sisäosien
päälle.

Saranasuojien asentaminen

1

Avaa laitteen ovi.
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ASENTAMINEN

Napsauta saranasuoja ylemmän saranan
päälle siten, että taivutettu reuna tulee
kauimmas saranasta.

Aseta toinen saranasuoja alempaan saranaan
samalla tavoin.
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KÄYTTÖ
Käytön yleiskuvaus
Laitteen käyttö

1

Valmistele tuotteet.

• Kosketa Virta-painiketta laitteen
kytkemiseksi päälle.

6

• Kosketa ohjelmavalitsin-painiketta. Voit
selata asetusten välillä painamalla
painiketta.

• Pese vaatteet tarvittaessa ensin.
• Ei lämpöherkkiä tuotteita tai tuotteita, jotka
voivat vahingoittua altistuttuaan vedelle.
• Laita tuotteet vaateripustimille tai hyllylle.

7

Puhdista nukkasihti ja vaihda
aromisuodattimen suodatinlevy.
• Nosta sihti pois ja poista nukka, jotta laite
toimisi nopeammin ja tehokkaammin. Aseta
sihti takaisin paikalleen ja tarkista, että se
asettuu kunnolla, kun suljet ritilän. Älä käytä
laitetta ilman että nukkasihti on paikallaan.
Jos käytät aromisuodattimessa
kankaanpehmennyslevyä, vaihda se
jokaisen käytön jälkeen.

3

Tarkista vesisäiliöt.
• Täytä syöttövesisäiliö tarvittaessa. Tyhjennä
poistovesisäiliö tarvittaessa. Käytä
syöttövesisäiliössä puhdasta hanavettä
laitteen suorituskyvyn parantamiseksi ja
käyttöiän pidentämiseksi. Älä käytä tislattua
vettä äläkä käytä poistovesisäiliön vettä
uudelleen.

4

Laita tuotteet laitteeseen.
• Kiinnitä huomiota vaatteen
pesumerkintöihin ja ohjelmavalintaan. Jos
valittu ohjelma ei sovellu vaatteille, ne voivat
kutistua tai vahingoittua.
• Poista kaikki tyhjät vaateripustimet melun,
kitkan ja vaatteiden vahingoittumisen
välttämiseksi.

5

Kytke laitteen virta päälle.

Ohjelman aloittaminen.
• Kosketa ja pidä Käynnistys/Pysäytyspainiketta painettuna aloittaaksesi
ohjelman. Voit milloin tahansa keskeyttää
ohjelman koskettamalla Käynnistys/
Pysäytys-painiketta uudelleen. Käynnistä
ohjelma uudelleen 14 minuutin kuluttua sen
keskeyttämisestä, tai laite sammuu ja
asetukset menetetään.

• Kiinnitä napit ja sulje vetoketjut, jotta
tuotteet pysyvät liikkuvilla vaateripustimilla
eivätkä vahingoitu.

2

Valitse haluamasi ohjelma.

• Älä avaa ovea ohjelman aikana. Jos höyryä
tai kuumaa ilmaa pääsee poistumaan
avoimesta ovesta, kondenssivettä voi
kerääntyä lattialle ja seiniin, mikä voi
aiheuttaa vaurioita tai homehtumista.

VARO

• Älä avaa ovea käytön aikana. Voit saada
palovammoja kaapista tulevan kuuman ilman tai
höyryn vuoksi.
• Ohjelma-ajat voivat olla pidempiä, jos vaatteet
ovat kovin märkiä tai isoja. Kuivaa kosteat
vaatteet ennen niiden laittamista laitteeseen.
Laite pysähtyy automaattisesti, kun vaatteet
ovat kuivia.

8

Ohjelman päätyttyä.
• Ota tuotteet pois kaapista, kun ohjelma on
päättynyt. Jätä kaapin ovi auki, jotta kuuma
ilma pääsee poistumaan. Sisävalo sammuu
1,5 minuutin kuluttua, jos ovi jätetään auki.
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Käsiteltävien tuotteiden
valmisteleminen
Vaatteiden pesumerkintöjen
tarkistaminen
Useimmissa vaatteissa on pesumerkinnät, joissa
on ohjeet niiden oikeaan hoitoon. Alla on esitetty
joitakin symboleita, jotka ovat oleellisia, kun mietit,
mitä vaatteita voit laittaa laitteeseen.

Merki
ntä

Merkitys

Voiko
laittaa

Alhainen

OK

Ei lämpö-/ilmakuivausta

EI

*1 Jotkin sellaiset materiaalit, kuten turkis ja nahka,
joissa on merkintä vesipesu kielletty, voidaan
laittaa laitteeseen.

Pesumerkintöjen symbolit
Merki
ntä

Merkitys
Käsinpesu

Voiko
laittaa
OK

Konepesu, normaali
ohjelma

OK

Kestoprässätyt/
rypistymättömät

OK

Hellävarainen/hienopesu

OK

Vesipesu kielletty

OK*1

Normaali

OK

Kestoprässätyt/
rypistymättömät

OK

Hellävarainen/hienopesu

OK

Älä rumpukuivaa

OK

Älä kuivaa

EI

Ripustuskuivaus

OK

Ripustus vettävaluvana

OK

Tasokuivaus

OK

Korkea

OK

Keskimääräinen

OK

Vaatteiden lajitteleminen
• Parhaiden tulosten saamiseksi käsittele yhdessä
aina sellaisia kankaita, joilla on samanlaiset
hoitovaatimukset.
• Erilaisilla kankailla on erilaisia hoitovaatimuksia,
eikä joitakin kankaita voi käsitellä tietyissä
ohjelmissa, tai ne on käsiteltävä erikseen.

Vaatteiden tarkistaminen
ennen laittamista laitteeseen
Jotkin tuotteet eivät sovellu käsiteltäviksi laitteessa.
Väärän ohjelman käyttäminen voi vahingoittaa
kankaita.
• Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat
tyhjät. Soljet, kynät, kolikot ja avaimet voivat
vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.
• Älä käytä vaatteille, jotka ovat herkkiä lämmölle
tai joille vesipesu ei sovellu, höyryä käyttäviä
Styler-ohjelmia. Käytä niille vain Gentle Dry ohjelmaa.
• Turkista ja nahkaa (vain 100 % luonnonnahkaa)
tulee käsitellä ainoastaan Fur/Leather Care ohjelmalla. Tämä ohjelma on ladattava ohjelma.
• Pese erittäin likaiset tai tahriintuneet vaatteet
ennen niiden laittamista laitteeseen. Laitteessa
ei ole pesutoimintoa. Irtolika tai tahrat voivat
siirtyä vaatteesta toiseen ohjelmien aikana.
• Käsittele pahanhajuiset vaatteet erikseen. Hajut
voivat siirtyä vaatteesta toiseen ohjelmien
aikana.
• Vaatteiden vetoketjut ja napit on suljettava ja ne
on asetettava vaateripustimille hyvin niin,
etteivät ne pääse putoamaan ohjelman aikana.
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• Älä laita laitteeseen erittäin märkiä vaatteita
kuivumaan. Ravista tai purista liika vesi pois
ennen vaatteiden laittamista kaappiin
kuivumaan. Jos vettä pääsee kertymään
lammikoiksi kaappiin, käsittelytulos voi kärsiä tai
laite voi vaurioitua.

Tuotteiden tarkistaminen
ennen laittamista
laitteeseen
Nukkasihdin tarkistaminen
Varmista aina, että nukkasihti on puhdas ennen
uuden käsittelyn aloittamista; tukkeutunut
nukkasihti pidentää käsittelyaikoja.

1

Avaa eturitilä a ja ota ulos nukkasihti b.

VARO

• Aseta eturitilä paikalleen ja tarkista, että sivut
asettuvat kohdakkain.

Aromisuodattimen
suodatinlevyn tarkistaminen
Voit käyttää kuivausrummun
kankaanpehmennyslevyä lisäämään raikasta
tuoksua tuotteisiin. Vaihda
kankaanpehmennyslevy jokaisen käytön jälkeen.

1

2

Puhdista nukkasihti pehmeällä harjalla tai
pölynimurilla.

2

• Jos nukkasihti on rispaantunut tai
vaurioitunut, vaihda se uuteen.

3

3
Aseta sihti takaisin paikalleen.

FI

Poista aromisuodatin laitteesta.

Avaa aromisuodatin ja aseta sinne
kankaanpehmennyslevy a.

Sulje aromisuodatin ja aseta se takaisin
laitteeseen.
• Aseta aromisuodatin nuolen suuntaisesti.
Voit säätää aromisuodattimen aukkoa
säätövivun avulla. Mitä enemmän auki
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aromisuodatin on, sitä voimakkaampaa
aromia se antaa.

vettä äläkä käytä poistovesisäiliön vettä
uudelleen.
• Ensimmäisellä käyttökerralla laite käyttää 2/
3 täyden syöttövesisäiliön vedestä.
Myöhemmissä ohjelmissa käytetään
vähemmän vettä.

VARO

• Käytä vain vettä syöttövesisäiliön täyttämiseen.
Muut aineet, kuten pesu- tai huuhteluaine,
voivat vahingoittaa laitetta.

4

Kun ohjelma on valmis, irrota aromisuodatin ja
heitä kankaanpehmennyslevy pois.

HUOMAUTUS
• Suihkauta hajustetta 4–5 kertaa vanulapulle ja
aseta se tuoksupidikkeeseen. (Tuoksun
voimakkuus voi vaihdella käytetystä hajusteesta
riippuen.)

• Käytä vain puhdasta hanavettä tai pullovettä.
Veden joukossa oleva vierasaines voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
• Älä käytä tislattua vettä. Vesianturi ei välttämättä
toimi.
• Älä käytä poistovesisäiliön vettä uudelleen
syöttövesisäiliön täyttämiseen.

3
Vesisäiliöiden tarkistaminen
Tarkista vesisäiliöiden vesi ennen käyttöä.
Syöttövesisäiliö tulee täyttää vedellä ennen laitteen
käyttämistä. Laite ei toimi ilman vettä.
Poistovesisäiliön tulee olla tyhjä ennen jokaista
käyttökertaa.

1

Vedä säiliön kahvaa eteenpäin ja ota sitten
säiliö ulos laitteesta. Tarkista säiliöiden
vesimäärä.

4

Varmista, että poistovesisäiliö on tyhjä.
Poistovesisäiliö täyttyy noin kolmen
käyttökerran jälkeen. Säiliö täyttyy ohjelmien
aikana. Laite ei toimi, jos poistovesisäiliö on
täynnä.
• Poistovesisäiliön väri voi haalistua ajan
mittaan. Se on normaalia eikä vaikuta
tuotteen suorituskykyyn.

Tuotteiden laittaminen
laitteeseen
VAROITUS

• Syttyvät esineet, kuten sytyttimet tai tulitikut,
voivat syttyä palamaan. Tämä voi aiheuttaa
tulipalon, räjähdyksen tai kuoleman.

2

Varmista, että syöttövesisäiliö on täynnä vettä.
• Täyttä syöttövesisäiliötä voi käyttää noin
neljä kertaa käytetyistä ohjelmista riippuen.
• Parhaiden tulosten saamiseksi ja tuotteen
käyttöiän pidentämiseksi käytä puhdasta
hanavettä tai pullovettä. Älä käytä tislattua

• Älä käsittele laitteessa vaatteita, jotka ovat
altistuneet öljylle, bensiinille tai muille syttyville
aineille. Tämän varoituksen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen
tai kuoleman.
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Käsittelytavan valitseminen
vaatteillesi
Tuote

Käsittelytapa

Puvun takki, bleiseri
Takki, jakku (lyhyt)

FI

Liikkuva vaateripustin
Ripusta vaatteet liikkuvalle vaateripustimelle
laitteen mukana toimitetuilla vaateripustimilla. Voit
myös käyttää mitä tahansa muovisia tai metallisia
henkareita, joiden koukut asettuvat tiukasti
liikkuvan vaateripustimen loviin.

Liikkuva vaateripustin

Takki (pitkä)
Mekko (lyhyt)
Mekko (pitkä)

Liikkuva vaateripustin
hylly poistettuna

Hame
Kevyt peitto, huopa
Vauvan peitto
Housut (ilman
laskoksia)

Liikkuva vaateripustin

Shortsit
Lastenvaatteet
Huivi
Solmio

Liikkuva vaateripustin
tai hylly

Hartiahuivi
Alusvaatteet
Paita, paitapusero

Liikkuva vaateripustin
tai hylly (herkät
materiaalit)

Housut (laskokset)

Housuprässi

Lakki, hattu
Pehmolelu
Tyyny
Neulepusero
Neuleet
Vauvanvaatteet

• Käytä liikkuvaa vaateripustinta puvuille, takeille,
jakuille, paitapuseroille, mekoille ja hameille
sekä housuille, joissa ei ole laskoksia. Käytä
housuprässiä laskoksellisten housujen
käsittelyyn.
• Liikkuvaan vaateripustimeen voi laittaa mitä
tahansa, jonka voi turvallisesti ripustaa
vaateripustimelle ja höyryttää tai kuivata ilman,
että vaateripustimesta jää jälkiä tai tulee muita
vaurioita.
• Muotoile villapuserot ja neuleet hyllyllä
vaateripustimen jättämien jälkien välttämiseksi.
• Järjestä vaatteet niin, että ne eivät kosketa
kaapin sivuseiniä tai takaseinää, jos mahdollista.
Kaapin sisäpinnoille voi kertyä kondenssivettä, ja
jos vaatteet osuvat kaapin seiniin, ne voivat olla
kosteita ohjelman päättyessä. Ripusta
suuremmat tuotteet liikkuvan vaateripustimen
vinoihin loviin.
• Liikkuva vaateripustin liikkuu, vaikka vain hylly
olisi käytössä.

Hylly

• Jos käytät tavallista metallista tai muovista
henkaria, koukun tulee olla alle 4 mm paksu ja
sopia loveen tiukasti. Jos loveen jää väljää,
seurauksena voi olla tärinää, melua ja vaatteiden
vahingoittumista.
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VARO

• Ota tyhjät vaateripustimet pois liikkuvasta
vaateripustimesta ja laita ne hyllylle ennen
ohjelman käynnistämistä. Tyhjät
vaateripustimet voivat aiheuttaa tarpeetonta
melua, kitkaa ja kankaiden vahingoittumista.
• Älä nojaa liikkuvaan vaateripustimeen tai vetäise
siitä.
• Ripusta vaateripustimet samansuuntaisesti
liikkuvassa vaateripustimessa törmäysten
välttämiseksi.
• Älä anna lasten leikkiä liikkuvalla
vaateripustimella tai roikkua siinä. Laite voi
kallistua aiheuttaen vaurioita tai vammoja.

Liikkuvan vaateripustimen
käyttäminen

1

Aseta vaateripustimet loviin ja vetäise alaspäin,
jotta koukku asettuu tiukasti.
• Koukkujen tulee olla tiukasti kiinni lovissa
melun, tärinän ja tuotteiden vaurioitumisen
välttämiseksi käytön aikana.

2

Käytä vinoja lovia (c, e) suurille tuotteille.
• Älä käytä vinoja lovia (c, e) ja tavallisia lovia
(a, b, d, f, g) samassa ohjelmassa.
Vaateripustimet voivat kolahdella toisiinsa ja
vahingoittaa vaatteita.

HUOMAUTUS
• Älä ahda laitetta liian täyteen. Mitä vähemmän
tuotteita, sitä parempi on käsittelytulos. Kaapin
seiniin osuvat vaatteet voivat kerätä
kondenssivettä kaapista, jolloin käsittely ei
onnistu täysin.

Vaateripustimien käyttäminen
Laitteen mukana toimitetut vaateripustimet on
tarkoitettu käytettäväksi vain laitteessa. Laitteessa
voi käyttää mitä tahansa muovista tai metallista
henkaria, jonka koukku on alle 4 mm paksu ja joka
asettuu tiukasti liikkuvan vaateripustimen loviin.
• Älä käytä vaateripustimia villalle, neuleille tai
herkille alusvaatteille. Vaatteet voivat venyä tai
niihin voi jäädä jälkiä ripustimista.
• Joihinkin vaatteisiin voi jäädä ryppyjä kauluksen
taakse.
• Käytä liikkuvan vaateripustimen vinoja lovia
suurille tai kookkaille tuotteille.
• Ota tyhjät vaateripustimet pois tai aseta ne
hyllylle käytön ajaksi.
• Kiinnitä napit ja sulje vetoketjut vaateripustimille
ripustetuista vaatteista, jotta ne eivät pääse
putoamaan vaateripustimilta käytön aikana. Jos
nappeja tai vetoketjua ei ole, kiinnitä kaulaaukon alue puuvillalangalla.
• Irrota hylly, kun ripustat kaappiin pitkiä
tuotteita, jotta ne eivät rypisty.

1

Valitse sopiva vaateripustin.
• Valitse laitteen vaateripustin, joka sopii
laitteeseen ripustettavalle tuotteelle.

2

Kiinnitä napit ja sulje vetoketjut kaikista
vaatteista ja ripusta ne vaateripustimille.
• Näin vaatteet eivät pääse putoamaan ja
rypistymään lisää ohjelman aikana. Jos
vaatteessa ei ole nappeja tai vetoketjua,
kiinnitä kaula-aukon alue puuvillalangalla.
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3

Aseta vaateripustimet liikkuvan
vaateripustimen loviin.

2

FI

Aseta housut ripustimeen, tuo vaakapuut taas
yhteen ja käännä koukku ylös vaakapuiden
lukitsemiseksi paikoilleen.

Housuhenkari
Laita housut joko liikkuvalle vaateripustimelle tai
housuprässiin riippuen siitä, haluatko käsitellä
housujen lahkeiden laskokset.
• Jos ripustat housut liikkuvalle vaateripustimelle,
housujen lahkeiden laskokset voivat kärsiä.
• Jos haluat laskoksista terävät, käytä
housuprässiä.
• Housujen leveyden tulee olla enintään 96 cm ja
pituuden enintään 110 cm, jotta ne sopivat
housuprässiin. Tarkista housujen koko ennen
housuprässin käyttöä. Jos housut ovat liian isot,
käytä liikkuvaa vaateripustinta.

Housujen ripustaminen
housuhenkariin

1
2

Tyhjennä housujen taskut ja napita takataskut.
Taittele housut laskoksia (tai mahdollisia
laskoslinjoja) pitkin ja kiinnitä housuhenkari
lahkeiden päihin.

• Vaatteiden materiaalit vaikuttavat siihen, kuinka
hyvin rypyt silottuvat.
• Käytä ladattavaa oletuksena olevaa erityistä
housujen hoito-ohjelmaa ryppyjen poistamiseksi
housuista mahdollisimman tehokkaasti.

Housuhenkarin avaaminen ja
sulkeminen

1

Avaa henkari taittamalla koukku alaspäin kohti
henkarin vaakapuita niiden avaamiseksi ja
erottamiseksi toisistaan.

3

Vedä varovasti lahkeita sivuille päin. Varmista,
että housut on venytetty tiukasti henkariin,
niissä ei ole ryppyjä ja että ne eivät pääse
putoamaan henkarilta ohjelman aikana.
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Aseta housuhenkari liikkuvalle
vaateripustimelle tai housuprässiin.

1

Avaa housuprässi painamalla sivulla olevaa
kuvaketta.

Housuprässi
Ripusta vaatteet housuprässiin laitteen mukana
toimitetulla housuhenkarilla tai muulla sellaisella
housuhenkarilla, joka sopii housuprässin luukun
yläpuolella oleviin koukkuihin.

2

Ripusta housuhenkari housuprässin
yläpuolella olevaan koukkuun, joka parhaiten
soveltuu prässättävien housujen pituudelle.
• Jos housut ovat pidemmät, käytä
korkeammalla olevia koukkuja a, jotta
housujen lahkeet eivät osu kaapin lattiaan.

VARO

• Älä nojaa housuprässin luukkuun tai ripusta
raskaita esineitä sen päälle. Laite voi kallistua
aiheuttaen vaurioita tai vammoja.
• Älä anna lasten leikkiä housuprässin luukulla tai
roikkua siinä. Laite voi kallistua aiheuttaen
vaurioita tai vammoja.
• Pidät sormet poissa kohdista, joissa ne voivat
jäädä puristuksiin, kun suljet housuprässin
luukkua. Valvo lähellä olevia lapsia vammojen
välttämiseksi.

• Housujen leveyden tulee olla enintään 96 cm
ja pituuden enintään 110 cm. Tarkista
housujen koko ennen housuprässin käyttöä.
Jos housut ovat liian isot, käytä liikkuvaa
vaateripustinta.

3

Varmista, että housut roikkuvat suorina.
• Tarkista, että lahkeiden laskokset ovat
suorassa linjassa. Kiinnitä housut kahdella
pidikkeellä ennen housuprässin sulkemista.
Jos housujen lahkeet eivät ole suorassa tai
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housut eivät roiku suorina, housuihin voi
tulla kaksi laskosta tai ne voivat rypistyä.

FI

vaateripustimella myötälaskosten poistamiseksi,
ja käytä sitten housuprässiä.
• Parhaiden tulosten saamiseksi käytä erityistä
housujen hoito-ohjelmaa, joka on suunniteltu
käytettäväksi housuprässin kanssa. Tämän
ohjelman voi ladata LG ThinQ -sovelluksella ja
sitä voi käyttää ladattuna ohjelmana.

Hylly
Käytä hyllyä, kun muotoilet vaatteita tai muita
tuotteita, jotka on vaikea ripustaa tai jotka voivat
vahingoittua, jos niitä muotoillaan ripustamalla.

VARO

4

Sulje housuprässi ja suorista housut vielä
kerran.
• Vedä varovasti lahkeiden reunoista ryppyjen
silottamiseksi. Varmista, että housut
roikkuvat suorina housuprässissä.

• Älä anna lasten kiivetä hyllylle tai roikkua siinä.
Hylly voi pudota tai laite kallistua aiheuttaen
vaurioita tai vammoja.
• Älä laita raskaita esineitä hyllylle tai käytä sitä
esineiden säilyttämiseen. Hylly voi pudota
aiheuttaen vaurioita tai vammoja.

HUOMAUTUS
• Käytä hyllyä villapuseroille, neuleille,
alusvaatteille tai herkille paitapuseroille, joihin
voi tulla jälkiä vaateripustimesta tai jotka voivat
venyä tai muutoin vahingoittua, jos ne kuivataan
vaateripustimessa.
• Parhaan tuloksen saamiseksi älä pinoa tuotteita
päällekkäin hyllylle. Muotoile yksittäisiä tuotteita
tai aseta tuotteet vieretysten jättäen tyhjää tilaa
niiden väliin.
• Kun hyllyä ei käytetä, säilytä sitä kaapin
takaosassa hyllyn säilytyspidikkeessä.

HUOMAUTUS
• Housut voi prässätä samalla, kun muita vaatteita
raikastetaan samalla ohjelmalla.
• Jotta housuihin ei tulisi kaksia laskoksia, suorita
ensin tehokas ohjelma liikkuvalla

• Järjestä tuotteet hyllylle niin, että ne eivät
kosketa kaapin sivuseiniä tai takaseinää, jos
mahdollista. Kaapin sisäpinnoille voi kertyä
kondenssivettä, ja jos tuotteet osuvat kaapin
seiniin, ne voivat olla kosteita ohjelman
päättyessä.
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Hyllyn asentaminen

Vaateripustimien säilyttäminen
Ota käyttämättömät vaateripustimet pois
liikkuvasta vaateripustimesta ja aseta ne hyllylle
laitteen käytön ajaksi. Näin estät melua ja
vaatteiden vahingoittumista.

1

1
2

Pitele hyllyä siten, että harmaa reunus on
kaapin etuosaa kohti.
Aseta hyllyn vasen ura hyllyn vasempaan
tukeen ja laske sitten hyllyn oikea ura hyllyn
oikeaan tukeen.

HUOMAUTUS
• Hyllyä ei voi asentaa työntämällä se kaappiin.
Hylly putoaa, jos sitä ei asenneta oikein.

3

Aseta vaateripustimet hyllyn kiskojen väliin.

Ota hylly pois nostamalla sen oikeaa puolta ja
vetämällä sitten hyllyn vasen puoli ulos hyllyn
tuesta.

HUOMAUTUS
• Ripusta hylly säilytyspidikkeeseensä, kun
käsittelet pitkiä vaatteita, kuten takkeja tai
mekkoja.

2
3

Kun muotoilet pitkiä vaatteita hyllyn ollessa
säilytyspidikkeessään, säilytä vaateripustimia
laitteen ulkopuolella sen käytön ajan.
Älä käytä hyllyä raskaiden esineiden
säilyttämiseen.
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Toimintopaneeli
Toimintopaneeli reagoi kosketuksen aiheuttamaan staattiseen sähköön. Sen käyttämiseen riittää kevyt
kosketus. Käytä säätimien puhdistamiseen liinaa, jotta vältät kosketuksen painikkeisiin ja niiden
aktivoitumisen. Jos säätimissä on vierasainesta, käytät käsineitä tai kosketat painikkeita liinan läpi,
painikkeet eivät välttämättä aktivoidu.

Toimintopaneelin ominaisuudet
Mallista riippuen jotkin seuraavista toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä.

a Virta-painike
Kosketa Virta-painiketta laitteen virran kytkemiseksi päälle tai pois. Kun ohjelma on valmis, laite
sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua, jos mitään painiketta ei kosketeta.

HUOMAUTUS
• Virta-painikkeen koskettaminen ohjelman aikana peruuttaa kyseisen ohjelman ja ohjelman asetukset
menetetään.

b Ohjelman prosessin ilmaisin
Näytön tässä osassa näkyy, missä vaiheessa ohjelma parhaillaan on.

c Vaihtoehtojen ja ilmoitusten merkkivalot
• Night Care palaa, kun laite on Night Care -tilassa.
• Delay On palaa, kun Delay Start -ominaisuus on valittuna.
• Fill Water palaa, kun syöttövesisäiliö puuttuu tai on tyhjä.
• Empty Water palaa, kun poistovesisäiliö puuttuu tai on täynnä.
• Remote palaa, kun laitetta voidaan ohjata etänä.
•

f : palaa, kun laite on yhteydessä kodin WiFi-verkkoon.

d LCD-näyttö
Näyttö näyttää arvioidun jäljellä olevan ajan ja mahdolliset virheviestit. Ohjelma-aika voi vaihdella
käyttöolosuhteista riippuen.

e Käynnistys/Pysäytys-painike
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Kosketa ja pidä valitun ohjelman käynnistämiseksi. Jos laite on käynnissä, kosketa ohjelman
keskeyttämiseksi ilman nykyisten asetusten menettämistä.

HUOMAUTUS
• Jos et kosketa Käynnistys/Pysäytys-painiketta ohjelman jatkamiseksi tunnin kuluessa sen
keskeyttämisestä, laite sammuu automaattisesti.

f LG ThinQ -logo
Etsi LG ThinQ-sovellus älypuhelimen Google Play Storesta tai Apple App Storesta.

g Refresh -ohjelma
Kosketa tätä painiketta valitaksesi Refresh-ohjelman. Voit selata johonkin asetuksista, kun kosketat
painiketta toistuvasti.

h Special Care -ohjelma
Kosketa tätä painiketta valitaksesi Special Care-ohjelman. Voit selata johonkin asetuksista, kun
kosketat painiketta toistuvasti.

HUOMAUTUS
• Kun selaat Downloaded-asetukseen, voit käyttää 5 erityistä ohjelmaa, jotka on asetettu oletuksiksi
laitteesssasi. Voit myös ladata uuden erityisen ohjelman älypuhelimen LG ThinQ -sovelluksella.

i Sanitary -ohjelma
Kosketa painiketta valitaksesi Sanitary -ohjelman. Voit selata johonkin asetuksista, kun kosketat
painiketta toistuvasti.
Night Care
• Kosketa ja pidä Sanitary-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan ottaaksesi käyttöön / pois
käytöstä Night Care -toiminnon.

j Gentle Dry -ohjelma
Kosketa painiketta valitaksesi Gentle Dry -ohjelman. Voit selata johonkin asetuksista, kun kosketat
painiketta toistuvasti.
Remote Start
• Voit etäohjata laitetta älypuhelimellasi LG ThinQ -sovellusta käyttäen.
• Katso ÄLYTOIMINNOT käyttääksesi etäkäynnistystä.

k Delay Start
Kosketa tätä painiketta ohjelman alkamisajan viivästyttämiseksi.
Wi-Fi
• Kosketa ja pidä tätä painiketta 3 sekuntia aloittaaksesi laitteen yhteyden muodostamisen LG ThinQ
-sovellukseen.
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Ohjelmataulukko
Ohjelmat on suunniteltu erilaisiin tilanteisiin. Valitse ohjelma ja asetus, joka parhaiten sopii käsiteltäville
tuotteille ja jolla saat parhaat mahdolliset tulokset ja haluamasi vaatehuollon.

Ohjelmaopas
Ohjelma

Refresh

Asetus

Normal / Light / Heavy
Raikasta vaatteesi kuumalla höyryllä ja tärinällä. Ohjelma auttaa
vähentämään hajuja ja ryppyjä vaatteista.

Materiaalit / vaatteet

Puvut, takit, koulupuvut, huivit, villa, neuleet, ulkoilu-/urheiluvaatteet,
tekniset vaatteet, pyyhkeet, alusvaatteet, t-paidat, sukat, farkut, farkkutakit,
pöytäliinat

Huomautus

• Tätä ohjelmaa saa käyttää vain vesipesun kestäville tuotteille, sillä laite
suihkuttaa höyryä vaatteisiin.
• Laite silottaa rypyt suihkuttamalla höyryä vaatteisiin. Ohjelman jälkeen
vaatteisiin voi jäädä ryppyjä. Silitä vaatteet halutessasi.
• Ryppyjen silotusteho riippuu vaatteiden painosta ja kankaan laadusta.

Ohjelma

Special Care

Asetus

Suits/Coats: Raikasta vaatteet matalalämpöisellä höyryllä ja tärinällä.
Asetuksella hoidat pukuja ja takkeja, jotka sisältävät luonnonkuituja.
Wool/Knit: Suunniteltu erityisesti poistamaan ryppyjä villa- ja
neulemateriaaleista.
Sports Wear: Käytä urheiluvaatteiden materiaalien suojaamiseen.
Downloaded: Laitteessa on 5 erityistä ohjelmaa, jotka on asetettu
oletukseksi. Voit valita jonkin erityisistä ohjelmista joka kerran, kun kosketat
Special Care -painiketta.
• LG ThinQ -sovelluksella voit nähdä, mikä erityinen ohjelma on valittuna, ja
ladata uuden erityisen ohjelman.

Ohjelma

Sanitary

Asetus

Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty
Käytä tätä ohjelmaa bakteerien ja mikrobien vähentämiseen ja tuotteiden
kuivaamiseen. Valitse tämä ohjelma vaatteille, vuodevaatteille sekä
lastenvaatteille ja pehmoleluille. Täkkien ja peittojen tulee olla
yksikerroksisia ja korkeintaan 1,5 kg:n painoisia.

Materiaalit / vaatteet

Puvut, takit, koulupuvut, huivit, ulkoilu-/urheiluvaatteet, tekniset vaatteet,
pyyhkeet, alusvaatteet, t-paidat, sukat, farkut, farkkutakit, pöytäliinat
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Ohjelma

Sanitary

Huomautus

• Älä käytä tätä ohjelmaa villa- tai neulemateriaaleille, sillä korkeat
lämpötilat ja höyryt voivat aiheuttaa kutistumista.
• Luonnonkuiduissa on oltava merkintä pestävä/käsinpestävä ja
rumpukuivaus, jotta ne eivät kutistuisi.
• Älä käytä ohjelmaa tuotteille, jotka sisältävät kumia, vaahtomuovia tai
liima-aineita.

Ohjelma

Gentle Dry

Asetus

Normal: Kuivaa vaatteet lämpimällä ilmalla liikkuvalla vaateripustimella
ilman rumpukuivausta. Ohjelma soveltuu vesipesua kestämättömien
materiaalien ja luonnonkuitujen, kuten 100-prosenttisen villan ja kašmirin,
raikastamiseen. Ohjelma auttaa vähentämään hajuja ja ryppyjä vaatteista.
Rain/Snow: Käytä tätä asetusta kosteiden vaatteiden kuivaamiseen.
Dehumidify: Käytä tätä asetusta kosteuden poistamiseen huoneesta, johon
laite on asennettu. Käytä oven ollessa auki 45º. Jos ovi on kiinni, asetus ei
toimi.

Huomautus

• Ryppyjen silotusteho riippuu vaatteiden painosta ja kankaan laadusta.

HUOMAUTUS
• Tarkista Materiaalien hoito-opas tästä käyttöoppaasta ja vaatteen pesumerkinnät ennen käsittelyä.
• Joihinkin tuotteisiin voi jäädä ryppyjä. Pitkäaikaisesta säilytyksestä aiheutuneita ryppyjä voi olla vaikea
vähentää. Puuvillassa tai pellavassa olevia ryppyjä ei välttämättä pystytä poistamaan kokonaan.
Halutessasi voit silittää tuotteet käsittelyn jälkeen.
• Joitakin hajuja voi olla vaikea poistaa. Höyryn voi olla vaikea tunkeutua öljymäisten aineiden läpi ja
poistaa niistä syntyneitä hajuja. Myös pitkästä säilytyksestä johtuvia hajuja voi olla vaikea poistaa.
• Ohjelma-ajat voivat vaihdella riippuen käyttöympäristöstä sekä veden lämpötilasta.
• Erittäin paksu vaate ei välttämättä ole kuivunut tasaisesti ohjelman päättyessä.
• Ohjelman ajat voivat olla pidempiä, jos vaatteet ovat märkiä eikä niitä ole lingottu.

Rypistymisen esto
Laite käyttää korkealämpöistä höyryä ja liikkuvia vaateripustimia vähentääkseen ryppyjä vaatteista niitä
vahingoittamatta.
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Ryppyjen silotustehon vertailu – Styler
Laite käyttää höyryä vaatteiden epäsuoraan silittämiseen, ryppyiset vaatteet eivät välttämättä veny
kokonaan. Tällöin ryppyjen silotustehossa voi olla eroa riippuen vaatteiden painosta ja materiaalista.

a

Styler

A

Ennen silitystä

B

Höyrysilitys

C

Prässäyssilitys

FI
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Ohjelmien prosessitiedot
• Preparing: Tämä prosessi lämmittää vesisäiliössä olevan veden valmistautuen höyryn suihkuttamiseen.
• Steaming: Tämä prosessi suihkuttaa höyryä vaatteisiin.
• Drying: Tämä prosessi poistaa kosteuden vaatteista.
• Sanitizing: Tämä prosessi poistaa bakteerit ja mikrobit vaatteista.
Ohjelma

Prosessi

Ohjelma

Asetus

Preparing

Steaming

Drying

Refresh

Normal

#

#

#

Light

#

#

#

Heavy

#

#

#

Suits/Coats

#

#

#

Wool/Knit

#

#

#

Sports Wear

#

#

#

Normal

#

#

#

#

Bedding

#

#

#

#

Fine Dust

#

#

#

#

Heavy Duty

#

#

#

#

Special Care

Sanitizing

Downloaded
Sanitary

Gentle Dry

Normal
Rain/Snow
Dehumidify

#
#

#

#
-

HUOMAUTUS
• Jos Sanitary-ohjelma muutetaan Refresh- tai Gentle Dry -ohjelmaksi käytön aikana,
desinfiointiprosessia ei suoriteta.
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Materiaalien käsittelyopas
Ohjelma
Materiaalit ja vaatteet

Refresh
Rypyt

Hajut

Sanitary

Gentle Dry

Puuvilla
Pyyhkeet, alusvaatteet, farkut,
urheiluvaatteet, T-paidat, peitot

#

#

#

Pellava, hamppu, rami
Kesävaatteet, pöytäliinat

#

#

#

#*1

#*1

#*1

Alpakka, kamelinkarva,
kašmir
Takit, puvut

#*1

Huivit, neuleet
Turkis, nahka
Takit, huivit
Silkki
Solmiot, solmukkeet, huivit,
paitapuserot, silkki, sametti,
plyysi

#*1

#

• Käsittele turkis- ja nahkavaatteet erityisellä ohjelmalla, jonka voi
ladata LG ThinQ -sovelluksella. Ohjelma soveltuu vain 100%
luonnonnahalle (ei keinonahalle)
• Käytä vain ladattua Silk Care -ohjelmaa (kuivaus alhaisella
lämpötilalla).

Villa
Neulepusero, neuleet

#*1

#

Talvitakit, puvut,
urheiluvaatteet, univormut

#

#

#

#

Asetaatti
Puvun vuorikankaat,
paitapuserot, solmiot, pyjamat

#

#

#

#

Akryyli
Puvun vuorikankaat,
paitapuserot, solmiot, pyjamat

#

#

#

#

Nailon
Sukkahousut, alusvaatteet

#

#

#

#

Polyuretaani (alle 5 %)
Joustavat vaatteet

#

#

#

#

Raion
Puvun vuorikankaat

#

#

#

#

*1 Tarkista vaatteiden pesumerkinnät ennen käyttöä.
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HUOMAUTUS
• Kankaiden painot ja viimeistelyt poikkeavat toisistaan, ja niillä on erilaisia hoitovaatimuksia. Tässä
oppaassa on mahdotonta käsitellä niitä kaikkia. Ennen vaatteen laittamista laitteeseen tarkista sen
pesumerkintä.
• Älä käytä Refresh- tai Sanitary-ohjelmia vaatteille, joiden värinpitävyyttä ei voida taata, jotka ovat
lämpöherkkiä tai joille vesipesu ei sovellu. Testaa vedenpitävyyttä huomaamattomaan kohtaan (sauman
sisäpuolelle). Apua saat vaatteen valmistajalta, kuivapesun ammattilaiselta tai yksityiskohtaisemmasta
vaatteiden hoito-oppaasta.
• Jos laitteessa käytetään erittäin märkiä vaatteita tai vaatteita, jotka eivät ole värinpitäviä, vaatteet voivat
vahingoittua ja kaapin sisätila tahriintua kankaiden väriaineista. Tällaiset tahrat eivät vaikuta laitteen
toimintaan. Poista tahrat kaapin sisätilasta hammastahnan avulla.
• Laitteessa ei ole pesutoimintoa. Pese likaiset vaatteet ennen käyttöä.

Lisävalinnat ja -toiminnot

2

Lapsilukko

3

Käytä tätä toimintoa estääksesi laitteen ei-toivotun
käytön tai ohjelma-asetusten muutokset laitteen
ollessa käytössä.

1
2

Kosketa Delay Start -painiketta asettaaksesi
alkamisajan ohjelmalle.
• Oletuksena aikaviive on 3 tuntia. Joka kerran,
kun kosketat painiketta, aika lisääntyy
tunnilla, enintään 19 tuntiin asti.

Paina Gentle Dry- ja Delay Start -painikkeita 3
sekuntia lukitustoiminnon asettamiseksi ja
ottamiseksi pois käytöstä.

• Kosketa ja pidä painiketta lisätäksesi
aikaviivettä nopeammin.

HUOMAUTUS
CL tulee LCD-näyttöön, ja kaikki säätimet ovat
pois käytöstä, lukuun ottamatta Virtapainiketta.

HUOMAUTUS
• Toiminto ei lukitse ovea.
• Toiminto säilyy myös sähkökatkoksen sattuessa.
• Kun toiminto on asetettu, se pysyy käytössä,
kunnes se poistetaan käytöstä manuaalisesti.
Toiminto on poistettava käytöstä toisen
ohjelman käyttämiseksi.

Viivästetty käynnistys
Käytä tätä toimintoa ohjelman alkamisajan
viivästyttämiseksi.

1

Valitse ohjelma ja asetus.

Kosketa Virta-painiketta.

• Tätä vaihtoehtoa ei voi valita, jos laite on Night
Care -tilassa.

Yöhoito
Käytä tätä toimintoa tuotteiden pitämiseksi
laitteessa yön yli tai muulloin, kun haluat pitää niitä
laitteessa pitkään. Tuotteita ei voi poistaa heti
ohjelman päättymisen jälkeen. Toiminto tuottaa
säännöllisin väliajoin lämmintä ilmaa
kondenssiveden estämiseksi pitäen tuotteet
lämpiminä ja kuivina, kunnes ne otetaan pois.

1

Laita vaatteet laitteeseen.

2

Valitse ohjelma ja asetus.
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4

Kosketa ja paina Sanitary-painiketta 3
sekuntia ottaaksesi Night Care -toiminnon
käyttöön.
Kosketa Käynnistys/Pysäytys.

HUOMAUTUS
• Kun toiminto on asetettu, se käynnistyy, kun
valittu ohjelma päättyy. Voit peruuttaa
toiminnon koskettamalla toista
ohjelmapainiketta.
• Toimintoa ei voi asettaa seuraamaan Gentle Dry
-ohjelman jälkeen.
• Asetukset menetetään, jos kosketat Virtapainiketta.
• Toiminto on käynnissä enintään 24 tuntia.
• Ovi on turvallista avata milloin tahansa
toiminnon aikana silloinkin, kun ilmaa
puhalletaan.
• Lämpimän ilman tuottamisesta aiheutuu melua
ajoittain.

Kosteudenpoisto
Poistaa kosteutta tilasta, johon laite on asennettu.
Kosteudenpoiston ajaksi voi asettaa 2 tai 4 tuntia
koskettamalla Gentle Dry -painiketta.
Ilmoituskuvake näytetään ja hälytys annetaan, jos
poistovesisäiliö on täynnä. Tyhjennä
poistovesisäiliö ja kosketa Käynnistys/Pysäytyspainiketta jatkaaksesi kosteudenpoistoa.
• Night Care -toimintoa ei voi käyttää, kun
käytössä on Dehumidify-asetus.
• Pidä ovi 45º auki. Jos ovi on kiinni, ohjelma ei
toimi.
• Poistovesisäiliö voi täyttyä ennen Dehumidifyasetuksen päättymistä ympäristöstä riippuen.
• Huoneen lämpötila voi nousta laitteesta tulevan
ilmavirtauksen vuoksi.

FI

fi_main.book.book Page 38 Friday, June 19, 2020 10:56 AM

FI

38

ÄLYTOIMINNOT

ÄLYTOIMINNOT
LG ThinQ -sovellus
LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta
älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen
ominaisuudet

Ennen LG ThinQ -sovelluksen
käyttöä

1

• Jos laitteen ja langattoman reitittimen
välinen etäisyys on liian suuri, signaalin
voimakkuus heikkenee. Signaalin
rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai
asennus saattaa epäonnistua.

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä
älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Push-ilmoitukset
Kun ohjelma on päättynyt tai laitteessa on
ongelmia, voit saada push-ilmoituksia
älypuhelimeen. Ilmoitukset annetaan, vaikka LG
ThinQ -sovellus olisi pois päältä.

Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen
(WiFi-verkko) etäisyys.

2

Kytke pois päältä Mobiilidata tai
Matkapuhelindata älypuhelimestasi.

Smart Diagnosis
Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto
antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen
käyttötapaan.

Energian valvonta

3

Yhdistä älypuhelimesi langattomaan
reitittimeen.

Tämä toiminto tarkastaa hiljattain käytettyjen
ohjelmien sähkönkulutuksen ja kuukausittaisen
keskiarvon.

Asetukset
Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja
sovelluksesta.

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

HUOMAUTUS
• Varmista WiFi-yhteys tarkistamalla, että WiFi- tai
f-kuvake palaa toimintopaneelissa.
• Laite tukee vain 2,4 GHz WiFi-verkkoa.
Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole
yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso
langattoman reitittimesi käyttöopasta.
• LG ThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista
tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista,
toimintahäiriöistä tai virheistä.
• Jos laitteella on ongelma WiFi-verkkoon
yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana
reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja)
parantamaan WiFi-signalin voimakkuutta.
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• WiFi-yhteys ei onnistu tai voi olla keskeytynyt
johtuen kotiverkon ympäristöstä.
• Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen
Internet-palveluntarjoajasta.
• 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 uudelleenyrittämistä.
• 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.

3
4

FI

Kosketa ja pidä Gentle Dry -painiketta
painettuna 3 sekuntia etäohjaustoiminnon
käyttämiseksi.
Käynnistä ohjelma älypuhelimesi LG ThinQsovelluksesta.

HUOMAUTUS
• Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää
ohjelman vain älypuhelimen LG ThinQ sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite
odottaa ohjelman käynnistämistä, kunnes
ohjelma kytketään pois päältä etänä
sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois
käytöstä.
• Jos ovi on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää
etänä.
Tämän toiminnon poistaminen käytöstä
manuaalisesti
Kun tämä toiminto on aktivoituna, paina ja pidä
Refresh-painiketta 3 sekuntia.

Lataa ohjelma

LG ThinQ -sovelluksen
asentaminen
Etsi LG ThinQ-sovellus älypuhelimen Google Play
Storesta tai Apple App Storesta. Noudata
sovelluksen lataus- ja asennusohjeita.

Koneen etäkäyttö
Remote Start (Etäkäynnistys)
Käytä älypuhelinta laitteesi etäohjaukseen. Voit
myös valvoa ohjelman toimintaa, jolloin tiedät,
kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.
Toiminnon käyttäminen

1

Laita vaatteet laitteeseen.

2

Kosketa Virta-painiketta.

Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät
kuulu koneen perusohjelmiin.
Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat
ladata monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.
Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun
ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.
Voit käyttää ladattua ohjelmaa laitteessa
koskettamalla Special Care -painiketta laitteesta
toistuvasti, kunnes Downloaded-asetus syttyy.

HUOMAUTUS
• Laitteeseen voidaan tallentaa vain yksi ladattu
ohjelma kerrallaan.

Langattoman LAN-moduulin
tekniset tiedot
Malli

LCW-004

Taajuusalue

2412–2472 MHz
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ÄLYTOIMINNOT
lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella
osoitteesta http://opensource.lge.com.

Malli

LCW-004

Lähtöteho
(maks.)

IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Langattoman toiminnon ohjelmistoversio: V 1.0
Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten,
että etäisyys laitteen ja käyttäjän välillä on
vähintään 20 cm.

Virrankulutus valmiustilassa
Virrankulutus valmiustilassa

0,5 W

Virrankulutus
verkkovalmiustilassa

2,0 W

Aika, jonka jälkeen
tehonhallintatoiminto tai
vastaava toiminto siirtää laitteen
automaattisesti valmiustilaan ja/
tai pois päältä -tilaan ja/tai
verkkovalmiustilaan

20 min.

Vaatimustenmukaisuusvakuut
us

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
Tämä ominaisuus on saatavilla vain malleissa,
joissa on c tai d logo.
Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien
ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS
• Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä
riippumattomista syistä, joita ovat muiden
muassa se, ettei WiFi-yhteyttä ole käytettävissä,
WiFi-yhteyden katkeaminen, paikalliset
sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus
ole käytettävissä.
• Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta
ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen
sijaintipaikastasi.

LG Electronics julistaa täten, että
radiolaitetyyppinen kuivauslaite vastaa direktiiviä
2014/53/EU. EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti
löytyy osoitteesta:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Alankomaat

Avoimen lähdekoodin
ohjelmiston ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän
lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen

LG ThinQ -sovelluksen käyttö
ongelmatilanteissa
Jos WiFi-varustellun laitteen käytössä ilmenee
ongelma, vianmääritystiedot voidaan lähettää sen
kautta älypuhelimeen LG ThinQ -sovellusta
käyttäen.
• Käynnistä LG ThinQ -sovellus ja valitse valikosta
Smart Diagnosis -ominaisuus. Noudata LG
ThinQ -sovelluksessa annettuja ohjeita.
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Äänimerkkivianmäärityksen
käyttö ongelmatilanteissa
Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi
äänimerkkivianmääritystä.
• Käynnistä LG ThinQ -sovellus ja valitse valikosta
Smart Diagnosis -ominaisuus. Noudata LG
ThinQ -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien
äänimerkkivianmääritystä.

1

Kosketa Virta-painiketta kytkeäksesi laitteen
päälle.
• Älä kosketa mitään muita painikkeita tai
kuvakkeita näytöltä.

2

Vie puhelimesi mikrofoni lähelle c- tai dlogoa.

x.
Ma
mm
10

3

x.
Ma
mm
10

Paina Sanitary ja Gentle Dry -painikkeita
vähintään 3 sekuntia pitäen samalla
älypuhelimen suukappaletta lähellä logoa,
kunnes tiedonsiirto on valmis.
• Pidä puhelin paikallaan, kunnes tiedonsiirto
loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika
näkyy näytössä.

4

Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen
tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS
• Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta
älypuhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.

FI
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KUNNOSSAPITO

KUNNOSSAPITO
VAROITUS

• Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi. Tämän
varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, tulipalon, sähköiskun tai kuoleman.
• Älä käytä laitteen puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.
Ne voivat vahingoittaa pintaa.

Säännöllinen
puhdistaminen
Laitteen puhdistaminen sisä- ja
ulkopuolelta
Laitteen asianmukainen hoito voi pidentää sen
käyttöikää.

1

Puhdista laite sisä- ja ulkopuolelta kostealla
liinalla.
• Lasisen etupaneelin voi puhdistaa
lasinpuhdistusaineella, mutta suihkuta sitä
ensin liinaan ja pyyhi sitten; älä suihkuta
suoraan paneeliin.

2
3

Pyyhi ovi kuivaksi puhtaalla, kuivalla liinalla,
jotta siihen ei jää vesitahroja.
Anna laitteen sisä- ja ulkopuolen kuivua
kokonaan ennen kuin kytket laitteen
pistorasiaan ja käytät sitä.

VARO

Nukkasihdin puhdistaminen
Poista aina sihdistä nukka jokaisen ohjelman
jälkeen. Jos nukkasihti on erittäin likainen tai
tukossa, pese se lämpimällä saippuavedellä ja
anna kuivua perusteellisesti ennen sen asettamista
takaisin paikalleen.
• Älä koskaan käytä laitetta ilman nukkasihtiä.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos nukkasihti on
märkä.

Aromisuodattimen
puhdistaminen
Parhaiden tulosten saamiseksi pese aromisuodatin
kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.
Puhdistamisen jälkeen pyyhi suodatin puhtaalla
liinalla ja anna kuivua huolellisesti ennen sen
asettamista takaisin paikalleen.
Aromisuodattimen voi myös puhdistaa
astianpesukoneen yläkorissa.
• Älä koskaan käytä laitetta ilman
aromisuodatinta.

• Älä ruiskuta vettä suoraan laitteeseen.

• Älä koskaan käytä laitetta, jos aromisuodatin on
märkä.

• Älä käytä puhdistusaineita, denaturoitua
alkoholia, liuottimia tai tulenarkoja nesteitä
laitteen ulkopintojen puhdistamiseen.

Vesisäiliöiden puhdistaminen

• Älä käytä puhdistamiseen teräsvillaa tai
hankaavia puhdistusaineita; ne voivat
vahingoittaa pintaa.
• Pidä terävät esineet loitolla laitteesta.
Kosketuspaneeli ei välttämättä toimi, jos se
vahingoittuu.

Syöttövesisäiliön vesi on suorassa kosketuksessa
laitteessa käsiteltäviin vaatteisiin. Puhdista
molemmat säiliöt säännöllisesti ja pidä ne aina
puhtaina. Jos säiliöitä ei puhdisteta
asianmukaisesti, ne voivat alkaa haista tai ne
saattaa olla tarpeen vaihtaa.
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• Poistovesisäiliön väri voi haalistua ajan mittaan.
Se on normaalia eikä vaikuta tuotteen
suorituskykyyn.
• Käytä syöttövesisäiliössä vain puhdasta
hanavettä parhaan suorituskyvyn takaamiseksi
ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Älä käytä
tislattua vettä.
• Älä käytä poistovesisäiliön vettä uudelleen
syöttövesisäiliössä.

1
2

3

4

Pyyhi säiliöiden ulkopinnat märällä liinalla.
Puhdista vesisäiliöt sisäpuolelta vedellä ja
harjalla.

Varmista, etteivät poistovesisäiliön
poistosuutin a ja syöttövesisäiliön veden
syöttöaukko b ole tukossa.

Anna säiliöiden kuivua ulkopuolelta kokonaan
ennen niiden asettamista takaisin paikoilleen.

FI
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VIANETSINTÄ

VIANETSINTÄ
Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät
mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot
huolellisesti. Voit säästää aikaa ja rahaa, jos sinun ei välttämättä tarvitse soittaa LG Electronicsin
huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin soitat huoltoon
Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat
varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi lainkaan, tarkista seuraavat asiat ennen huoltoon
soittamista.

Virheviestit
Oireet
Fill Water -kuvake
vilkkuu.
Empty Water -kuvake
vilkkuu.

Syy & Ratkaisu
Syöttövesisäiliö on tyhjä tai se puuttuu.
• Täytä syöttövesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen.
Poistovesisäiliö on täynnä tai se puuttuu.
• Tyhjennä poistovesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen.

dE -virheviesti näkyy
näytössä.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

AE-, LE-, LEz-, E1-, E4-,
tE1-, tEz-, tE3- tai tEs-

Järjestelmävirhe.

virheviesti näkyy
näytössä.

• Tarkista, että tuotteet ovat kokonaan kaapin sisällä ja että ovi on tiiviisti
kiinni.
• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
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Käyttö
Oireet
Laite ei toimi.

Syy & Ratkaisu
Toimintopaneeli on sammunut sen vuoksi, että mitään toimintoja ei ole
tehty.
• Tämä on normaalia. Kosketa Virta-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
Virtajohto on irti pistorasiasta.
• Varmista, että virtajohto on kunnolla liitetty toimivaan pistorasiaan.
Katkaisin/sulake on lauennut/palanut.
• Tarkista talon virrankatkaisimet/sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai nollaa
virrankatkaisin. Laite on kytkettävä sille tarkoitettuun haaroituspiiriin.
Laitetta ei ole kytketty 220-240 V pistorasiaan.
• Varmista, että virtajohto on kytketty maadoitettuun, luokitukseltaan tälle
laitteelle soveltuvaan pistorasiaan.

Ohjelma ei käynnisty.

Käynnistys/Pysäytys-painiketta ei kosketettu ohjelman asettamisen
jälkeen.
• Kosketa Start.
Ohjelma tuottaa höyryä.
• Ohjelmassa saattaa olla tauko, jolloin tuotetaan höyryä.
Toimintopaneeli on lukittu.
• Poista toimintopaneelin lukitus käytöstä ja kosketa Start.

Savua tulee ulos, kun
ovi avataan.
Täysi syöttövesisäiliö
tyhjentyy vain yhden
käyttökerran jälkeen.
Käynnistyessään laite
pitää kovaa tärisevää
melua.
Käsittelyajat kestävät
arvioitua pidempään.

Toimiessaan laite
liikkuu vasemmalta
oikealle.
Moottorin suriseva
ääni.

Ovi avataan toiminnan aikana.
• On normaalia, että laitteesta tulee höyryä tai kuumaa ilmaa, jos ovi
avataan toiminnan aikana.
Laitetta käytetään ensimmäisen kerran.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tarvitaan enemmän vettä.
Liikkuva vaateripustin tasapainottaa kuorman ennen käyttöä.
• Tämä on normaalia ohjelman alussa. Jos melu lisääntyy tai jatkuu pitkän
aikaa, pyydä huolto.
Vaatteet olivat hyvin märkiä, kun ne laitettiin laitteeseen.
• Käsittelyajat voivat olla pidempiä, jos vaatteet ovat kovin märkiä tai isoja.
Kuivaa kosteat vaatteet ennen niiden laittamista laitteeseen. Laite
pysähtyy automaattisesti, kun vaatteet ovat kuivia.
Lattia laitteen alla on epätasainen tai ei tarpeeksi vakaa tukeakseen
laitteen painon taipumatta.
• Asenna laite paikkaan, jossa lattia on tasainen ja vakaa. Tasaa lattian
hienoista epätasaisuutta säätöjalkojen avulla.
Kompressori käy käsittelyn aikana.
• Tämä on normaalia.
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Oireet
Veden kiertävä,
kiehuva tai sihisevä
ääni.
Höyryä tai kuumaa
ilmaa vuotaa ulos,
vaikka ovi on kiinni.
Toimintopaneeli ei
reagoi.

Syy & Ratkaisu
Höyryä tuotetaan ja suihkutetaan vaatteisiin.
• Tämä on normaalia.
Tuote on jäänyt oven väliin ja pitää sen hieman raollaan.
• Varmista, että kaikki tuotteet ovat kokonaan kaapin sisällä eikä oven
välissä ole mitään, mikä estäisi sitä sulkeutumasta kunnolla.
Toimintopaneelissa tai painikkeessa on likaa.
• Lika tai vierasaines toimintopaneelissa häiritsee painikkeiden toimintaa.
Puhdista toimintopaneeli.
Toimintopaneeli on lukittu.
• Poista toimintopaneelin lukitus käytöstä.

Suorituskyky
Oireet
Vaatteet ovat märkiä
ohjelman päättyessä.

Syy & Ratkaisu
Suodatin on tukossa tai ritilä on väärinpäin.
• Puhdista nukkasihti. Aseta ritilä paikalleen siten, että aukot ovat oikealla
puolella.
Oven tiiviste on vaurioitunut.
• Jos kuminen oven tiiviste on vaurioitunut, ovi ei ole enää täysin tiivis, mikä
vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. Pyydä huolto.
Vaatteita on jäänyt oven väliin.
• Varmista, että kaikki tuotteet ovat kokonaan kaapin sisällä eikä oven
välissä ole mitään, mikä estäisi sitä sulkeutumasta kunnolla. Suorita
ohjelma uudelleen.

Haju ei ole hävinnyt
ohjelman päättyessä.

Vaatteet olivat olleet pitkäaikaisessa säilytyksessä tai tahriintuneet
voimakkaan hajuisesta aineesta.
• Hajuja voi olla erityisen vaikea poistaa vaatteista, joita oli säilytetty pitkän
aikaa tai joissa on voimakkaan hajuisia öljytahroja. Pese vaatteet ensin
ennen laitteen käyttämistä.

Rypyt eivät ole
hävinneet ohjelman
päättyessä.

Vaatteissa on
epämiellyttävä haju
ohjelman päättyessä.

Vaatteet olivat olleet pitkäaikaisessa säilytyksessä.
• Ryppyjä voi olla vaikea poistaa, jos vaatteita on säilytetty pitkän aikaa,
erityisesti puuvilla- ja pellavakankaista. Silitä pitkäaikaisessa säilytyksessä
olleet vaatteet ennen niiden käsittelyä laitteessa ryppyjen vähentämiseksi
tehokkaasti.
Laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan tai vesisäiliöitä tai suodattimia ei
ole puhdistettu.
• Tarkista, onko syöttö- tai poistovesisäiliössä likaa tai vierasainesta.
Puhdista suodattimet ja vesisäiliöt.

fi_main.book.book Page 47 Friday, June 19, 2020 10:56 AM

VIANETSINTÄ 47

Oireet
Toiminnot eivät toimi
oikein.
Ryppyjä niskassa
ohjelman päättyessä.

Housuissa ei enää ole
laskoksia ohjelman
jälkeen.
Vaatteissa on
vesitahroja ohjelman
jälkeen, väri on
haalistunut tai
lähtenyt.

FI

Syy & Ratkaisu
Syöttövesisäiliöön on laitettu pesu- tai huuhteluainetta.
• Käytä syöttövesisäiliössä vain puhdasta vettä, älä mitään muuta.
Vaate on ripustimelle liian suuri tai kangas liian herkkää.
• Käytä oikean kokoista vaateripustinta, jotta kangas ei pakkaudu mytyksi ja
ryppyynny. Jotkin kankaat ovat herkkiä ja kietoutuvat ripustimen ympärille
tekipä mitä tahansa. Käytä alusvaatteille ja muille herkille vaatteille
tarkoitettua hyllyä.
Housut olivat liikkuvalla vaateripustimella, eivät höyryprässissä.
• Ripusta housut housuprässiin laskosten säilyttämiseksi housuissa.
Kangas ei ole vesipestävä tai värinpitävä.
• Tarkista vaatteiden pesumerkinnät ennen niiden käsittelemistä.

WiFi
Oireet
Kodinkoneesi ja
älypuhelimesi eivät ole
yhteydessä WiFiverkkoon.

Syy & Ratkaisu
Salasana WiFi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.
• Etsi älypuhelimeesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen
rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.
Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä.
• Kytke pois päältä älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen
WiFi-verkkoa.
Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin.
• Langattoman verkon 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:n
taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen
taajuus Internet-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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