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DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Drošības paziņojumi
Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt
risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un
ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.
BRĪDINĀJUMS!
Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus,
iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties
nāve.
UZMANĪBU!
Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus,
iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami
izstrādājuma bojājumi.

BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS!

• Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas
bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus,
tostarp šādus:

Tehniskā drošība
• Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar
pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek

LATVIEŠU

Turpmāk sniegto drošības norādījumu mērķis ir novērst
neparedzamus riskus vai kaitējumu, ko rada nedroša vai nepareiza
iekārtas ekspluatācija. Ir divu veidu norādījumi – ar apzīmējumu
“BRĪDINĀJUMS” un apzīmējumu “UZMANĪBU” –, kā aprakstīts turpmāk.
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nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas
izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo
apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez
uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar
pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs
personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai
saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu.
Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst aukstumiekārtās ievietot
produktus un izņemt tos.
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgām
vajadzībām, piemēram:
- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un cita veida darba vietās;
- lauku saimniecībās, klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvošanai
paredzētā vidē;
- „B&B“ tipa iestādēs;
- ēdināšanas un līdzīgos ar mazumtirdzniecību nesaistītos
lietojumos.
Šī saldēšanas iekārta nav paredzēta tik izmantota kā iebūvēta iekārta.

•

Šis simbols brīdina par uzliesmojošiem materiāliem, kas
neuzmanīgas rīcības rezultātā var aizdegties un izraisīt
ugunsgrēku.
• Šajā iekārtā ir neliels daudzums izobutāna aukstumaģenta (R600a),
taču tas ir arī viegli uzliesmojošs. Transportējot un uzstādot iekārtu,
jānodrošina, ka netiek bojātas dzesēšanas sistēmas daļas.
• Iekārtā lietotā dzesētājviela un izolējošā gāze jāutilizē atbilstoši
īpašām utilizācijas procedūrām. Pirms to utilizēšanas konsultējieties
ar apkalpojošo speciālistu vai līdzīgi kvalificētu personu.
• Nebojājiet dzesēšanas sistēmas caurules.
• Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet
šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
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LATVIEŠU

• Nenovietojiet iekārtas aizmugurē vairākus pārnēsājamos
kontaktligzdu sadalītājus vai pārnēsājamos elektrības vadu
pagarinātājus.
• Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet
kontaktdakšu kontaktligzdā.
• Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada.
Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izvelciet no
kontaktligzdas.
• Sekojiet, lai netiktu aizsprostotas iekārtas korpusā vai iebūvētajā
struktūrā esošās ventilācijas atveres.
• Neievietojiet šajā ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola
flakonus ar uzliesmojošu propelentu.
• Transportēšanas laikā nesašķiebiet ierīci slīpi, lai to vilktu vai stumtu.
• Novietojot iekārtu, pārliecinieties, ka nav iespiests vai bojāts
elektrības vads.
• Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet mehāniskas ierīces
vai citus līdzekļus.
• Iekārtas iekšpuses nosusināšanai nelietojiet matu fēnu un
neievietojiet tajā sveci, lai novērstu smaku.
• Nelietojiet elektroierīces ledusskapja iekšienē.
• Pārliecinieties, ka jūsu ekstremitātes, piemēram, roka vai kāja,
neiesprūst iekārtā tās pārvietošanas laikā.
• Pirms iekārtas tīrīšanas no iekšpuses vai ārpuses atvienojiet strāvas
vadu no kontaktligzdas.
• Neizsmidziniet ūdeni vai uzliesmojošas vielas (zobu pasta, alkohols,
šķīdinātājs, benzols, uzliesmojošs šķidrums, abrazīvs materiāls u.c.)
iekārtas tuvumā tās tīrīšanas laikā.
• Netīriet iekārtu ar suku, drānu vai sūkli, kuram ir raupja virsma vai kas
ir izgatavots no metāliska materiāla.
• Iekārtu drīkst izjaukt, remontēt vai pārveidot tikai apmācīts LG
Electronics tehniskā atbalsta centra remonta darbu speciālists. Ja
iekārta jāpārvieto un jāuzstāda citā vietā, sazinieties ar LG Electronics
klientu informācijas centru.
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Ugunsgrēka risks un uzliesmojoši materiāli
• Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai
potenciāliem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet
telpu, kurā atrodas iekārta. Lai nepieļautu uzliesmojoša gāzes un
gaisa maisījuma izveidošanos tad, ja dzesēšanas sistēmā notiek
noplūde, telpas, kur atrodas ledusskapis, izmēram jāatbilst lietotās
dzesētājvielas daudzumam. Uz katriem 8 g iekārtā esošās R600a
dzesētājvielas jānodrošina vismaz 1 m² telpas.
• No caurulēm izplūstoša dzesētājviela var aizdegties vai izraisīt
sprādzienu.
• Jūsu konkrētās dzesētājvielas daudzums ir norādīts uz iekārtas
iekšpusē esošās datu plāksnītes.

Uzstādīšana
• Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot
iekārtu.
• Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
• Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un
neuzglabājiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta
nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem,
vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
• Nenovietojiet iekārtu vietā, kur to tieši apspīd saule, un neļaujiet uz to
iedarboties siltumam no sildierīcēm, piem., plītīm vai sildītājiem.
• Uzstādot iekārtu, nodrošiniet, lai tās aizmugure būtu aizsegta.
• Uzstādiet iekārtu vietā, kurā iekārtas kontaktdakšu var viegli atvienot
no kontaktligzdas.
• Uzstādot vai demontējot iekārtu, nodrošiniet, lai tai neizkristu durvis.
• Uzstādot vai demontējot iekārtas durvis, nodrošiniet, lai netiktu
iespiests, saspiests vai sabojāts strāvas vads.
• Nodrošiniet, ka kontaktdakša nav jāiesprauž virzienā uz augšu un ka
iekārta nebalstās pret kontaktdakšu.
• Nepievienojiet spraudņu adapteri vai citus piederumus strāvas
kontaktligzdas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
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Ekspluatācija
• Nelietojiet ierīci citā nolūkā (medicīnisku vai eksperimentālu
materiālu uzglabāšanai vai transportēšanai) kā tikai mājsaimniecībā
pārtikas uzglabāšanai.
• Ja iekārtas elektriskajās daļās iekļūst ūdens, atvienojiet kontaktdakšu
un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
• Spēcīga negaisa laikā vai, ja ilgstoši nelietojat iekārtu, atvienojiet
kontaktdakšu.
• Neaiztieciet kontaktdakšu vai iekārtas vadības pulti ar mitrām rokām.

LATVIEŠU

• Nepārveidojiet un nepagariniet strāvas vadu.
• Pārliecinieties, ka kontaktligzda ir pareizi zemēta un uz strāvas vada
esošais zemējuma zars nav bojāts vai izņemts no kontaktdakšas.
Sīkāku informāciju par zemējumu meklējiet LG Electronics klientu
informācijas centrā.
• Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar
zemējumu. Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir
uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un
noteikumiem.
• Nekādā gadījumā neiedarbiniet iekārtu, ja tai ir bojājuma pazīmes.
Šaubu gadījumā konsultējieties ar izplatītāju.
• Nepievienojiet iekārtu adapterim ar vairākām ligzdām, kuram nav
barošanas kabelis (uzstādīts).
• Iekārtai jābūt pievienotai pie īpaši paredzētas barošanas līnijas, kurai
ir atsevišķi drošinātāji.
• Nelietojiet sadalītāju ar vairākām ligzdām, kas nav pareizi iezemēts
(pārnēsājams). Ja tiek izmantots pareizi iezemēts sadalītājs ar
vairākām ligzdām (pārnēsājams), lietojiet tādu sadalītāju, kura
pieļaujamā strāva atbilst barošanas vada nominālajiem parametriem
vai ir lielāka, un pievienojiet sadalītājam tikai iekārtu.
• Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un
putustirolu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma
materiāli var izraisīt nosmakšanu.
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• Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus
priekšmetus.
• Ja konstatējat no iekārtas plūstošu neparastu skaņu, aromātu vai
dūmus, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG
Electronics tehniskā atbalsta centru.
• Neturiet rokas un nenovietojiet metāla priekšmetus zonā, kas izdala
auksto gaisu, kā arī ierīces aizmugurē uz apvalka vai siltumu izdalošā
režģa.
• Nelietojiet pārmērīgu spēku vai spiedienu uz iekārtas aizmugurējā
apvalka.
• Atverot vai aizverot ierīces durvis, pārliecinieties, vai tuvumā nav
bērnu. Durvis var bērnu nogāzt un savainot. Neļaujiet cilvēkiem
karāties jebkurās no iekārtas durvīm, jo rezultātā iekārta var
apgāzties un radīt smagas traumas.
• Izvairieties no riska, ka bērns var tikt iesprostots iekārtā. Iekārtā
iesprostots bērns var nosmakt.
• Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
• Nenovietojiet uz iekārtas smagus vai trauslus priekšmetus, ar
šķidrumu pildītus traukus, viegli uzliesmojošas vielas vai priekšmetus
(piemēram, sveces, lampas u. c.), kā arī sildierīces (piemēram,
krāsnis, sildītājus u. c.).
• Neievietojiet iekārtas iekšpusē elektroniskas ierīces (piem., sildierīces
vai mobilos telefonus).
• Ja rodas gāzes (izobutāna, propāna, dabīgās gāzes u. c.) noplūde,
nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet
telpu. Šai iekārtai kā dzesētājviela tiek lietota gāze (izobutāns, R600a).
Lai gan iekārtā izmanto nelielu gāzes daudzumu, tā tomēr ir viegli
uzliesmojoša gāze. Iekārtas transportēšanas, uzstādīšanas vai
ekspluatācijas laikā radusies gāzes noplūde var izraisīt ugunsgrēku,
sprādzienu vai traumas, ja radušās dzirksteles.
• Neuzglabājiet ierīces tuvumā viegli uzliesmojošas vai ugunsnedrošas
vielas (ēteri, benzolu, spirtu, ķimikālijas, sašķidrināto naftas gāzi,
insekticīdus, gaisa atsvaidzinātājus, kosmētikas līdzekļus u.c.).

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

9

Utilizācija
• Utilizējot ierīci, izņemiet durvju paplāksni, bet atstājiet vietās plauktus
un grozus un neļaujiet bērniem piekļūt iekārtai.

UZMANĪBU!

• Lai, lietojot produktu, samazinātu risku cilvēkiem gūt nelielas
traumas, radīt darbības traucējumus vai produkta vai īpašuma
bojājumus, ievērojiet pamata drošības pasākumus, tostarp tālāk
sniegtos norādījumus:

Uzstādīšana
• Pēc izpakošanas pārbaudiet, vai ierīcē nav bojājumu, kas varētu būt
radušies transportēšanas laikā.
• Gaidiet vismaz 3 līdz 4 stundas, lai nodrošinātu dzesēšanas ķēdes
pilnīgu efektivitāti.

Ekspluatācija
• Neaizskariet ar mitrām rokām saldētāja nodalījumā ievietotu
sasaldētu pārtiku vai metāla daļas. Tā varat gūt apsaldējumus.
• Nenovietojiet stikla taru, pudeles vai bundžas (it īpaši tās, kurās ir
gāzēti dzērieni) saldēšanas vai ledus uzglabāšanas nodalījumā
(tostarp arī uz plauktiem), ja temperatūra tajā var kļūt zemāka par
sasalšanas temperatūru.
• Rūdītais stikls iekārtas durvju priekšpusē vai uz plauktiem var tikt
sabojāts trieciena rezultātā. Ja tas ir saplīsis, neaiztieciet to ar rokām.
• Neieķerieties iekārtas durvīs, nodalījumos un plauktos un nerāpieties
uz tiem.
• Neglabājiet durvju plauktos lielu daudzumu ūdens pudeļu vai uzkodu
trauku.
• Neatveriet un neaizveriet iekārtas durvis pārlieku spēcīgi.

LATVIEŠU

UZMANĪBU!
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• Ja durvju eņģes ir bojātas vai nedarbojas, pārstājiet lietot iekārtu un
sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.
• Nepieļaujiet, ka dzīvnieki skrubina strāvas kabeli vai ūdens šļūteni.
• Nekādā gadījumā neēdiet saldētu ēdienu tūlīt pēc tā izņemšanas no
saldētavas.
• Ievērojiet piesardzību, lai, atverot vai aizverot durvis vai tajās
uzstādītās durvis, neievērtu roku vai kāju.

Apkope
• Šī ierīce ir aprīkota ar LED iekšējo apgaismojumu, kam nav
nepieciešama apkope. Nenoņemiet vāciņu vai LED lampu,
nemēģiniet to salabot vai nomainīt. Sazinieties ar LG Electronics
klientu informācijas centru.
• Netīriet stikla plauktus vai vākus ar siltu ūdeni, ja tie ir auksti. Pēkšņas
temperatūras maiņas rezultātā tie var saplīst.
• Neievietojiet plauktus otrādi. Tie var izkrist.
• Lai uzzinātu, kā no iekārtas noņemt apsarmojumu, sazinieties ar LG
Electronics klientu informācijas centru.
• Ilgāka strāvas atslēguma gadījumā izņemiet ledu no saldētavas ledus
trauka.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 11

RŪPES PAR VIDI
Jūsu vecās ierīces likvidēšana
LATVIEŠU

• Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem –
norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
(EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
• Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas,
tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs
novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka
veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt
izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu
izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus,
kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus
resursus.
• Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo
izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās
pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt
sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas
punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē
www.lg.com/global/recycling
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UZSTĀDĪŠANA
Pirms uzstādīšanas
Izmēri un nepieciešamie attālumi līdz citiem priekšmetiem
Pārāk mazs attālums līdz apkārtējiem priekšmetiem var izraisīt saldēšanas spējas pasliktināšanos un
palielinātus izdevumus par elektrību. Kad uzstādiet ierīci, atstājiet vismaz 50 mm lielu attālumu līdz visām
blakus esošajām sienām.
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Izmērs (mm)

Iegremdēts
rokturis

Stieņveida
rokturis
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rokturis

Stieņveida
rokturis

A

595

595

595

595

B

1 860 / 2 030

1 860 / 2 030

1 860 / 2 030

1 860 / 2 030

C

682

718

675

712

D

616

616

610

610

E

682

682

675

675

F

-

718

-

712

G

1 230

1 237

1 225

1 232

H

995

995

995

995

UZMANĪBU!

• Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
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• Nenovietojiet iekārtu vietā, kur to tieši apspīd saule, un neļaujiet uz to iedarboties siltumam no
sildierīcēm, piem., plītīm vai sildītājiem.

• Lai noteiktu, kāda veida ir jūsu ierīce, skatiet ierīces iekšējo etiķeti.

Apkārtējā temperatūra

Piederumi

• Ierīce ir izstrādāta tā, lai atkarībā no klimata
zonas darbotos noteiktā apkārtējās
temperatūras diapazonā.

*1 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem
modeļiem.

• Iekšējo temperatūru var ietekmēt ierīces
atrašanās vieta, apkārtējās vides temperatūra,
durvju atvēršanas biežums un citi apstākļi.
• Klimata klasi var atrast uz tehnisko datu
plāksnes.
Klimata klase

Apkārtējās temperatūras
diapazons, ºC

SN (Paplašinātas
temperatūras
diapazona)

+10 – +32

N (Mērena)

+16 – +32

ST (Subtropu)

+16 - +38 / +18 - +38**

T (Tropu)

+10 - +43* / +16 - +43 /
+18 - +43**

a Apakšējā eņģe*1
b Vada turētājs*1
c Uzlīme*1

Durvju atvēršanas puses maiņa
Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.
Šīs iekārtas durvīm ir iespējams mainīt vēršanās
virzienu, tādēļ tās var uzstādīt, lai atvērtu uz labo
vai kreiso pusi, pielāgojot virtuves iekārtojumam.

* Austrālija, Indija, Kenija

PIEZĪME

** Argentīna

• Durvju atvēršanas puses maiņa jāveic
kvalificētam LG Electronics darbiniekam, pretējā
gadījumā uz durvīm neattieksies iekārtas
garantija.

PIEZĪME
• Iekārtas ar apzīmējumu no SN līdz T ir
paredzētas izmantošanai apkārtējās vides
temperatūrā no 10 ºC līdz 43 ºC.

Iekārtas līmeņošana
Līmeņošanas kājas regulēšana
Ja iekārta nav stabila vai nav iespējams viegli
aizvērt durvis, noregulējiet iekārtas slīpumu,
izmantojot turpmāk sniegtos norādījumus.

LATVIEŠU

PIEZĪME

14 UZSTĀDĪŠANA

1

Pagrieziet līmeņošanas kāju pulksteņa rādītāja
kustības virzienā, lai attiecīgo iekārtas pusi
paceltu augstāk, vai pagrieziet to pretēji
pulksteņa rādītāja kustības virzienam, lai
attiecīgo iekārtas pusi nolaistu zemāk.

Iekārtas pārvietošana uz
citu vietu
Sagatavošanās pārvietošanai

1
2
3
2

Atveriet durvis un pārbaudiet, vai tās var viegli
aizvērt.

4

PIEZĪME
• Durvju līmeņošana var nebūt iespējama, ja ir
slīpa grīda vai grīdai ir nestabila vai slikta
konstrukcija.
• Ledusskapis ir smags, un tas būtu jāuzstāda uz
cieta un stingra pamata.
• Dažas koka grīdas var apgrūtināt iekārtas
līmeņošanu, jo tās pārmērīgi ieliecas.

Strāvas padeves ieslēgšana
Iekārtas pievienošana
Pēc ierīces uzstādīšanas pievienojiet strāvas
kontaktdakšu kontaktligzdai. Nedublējiet ar citām
ierīcēm vienā un tajā pašā kontaktligzdā.

PIEZĪME
• Pēc barošanas vada (vai kontaktdakšas)
ievietošanas kontaktligzdā ir 3 vai 4 stundas
jāpagaida un tikai tad ledusskapī var ievietot
pārtiku. Ja tā tiek ievietota iekārtā, pirms iekārta
ir pilnīgi atdzesēta, pārtika var sabojāties.
• Lai izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas
kontaktdakšu no kontaktligzdas.

5

Izņemiet no iekārtas visu tajā esošo pārtiku.
Atvienojiet kontaktdakšu un ievietojiet to
kontaktdakšas turētājā iekārtas aizmugurē.
Nostipriniet ar līmlenti kustīgās daļas,
piemēram, plauktus un durvju rokturi, lai
iekārtas pārvietošanas laikā tās nenokristu.
Nodrošiniet, lai iekārtu uzmanīgi pārvietotu ne
mazāk kā divi cilvēki. Transportējot to lielākā
attālumā, nodrošiniet, lai tā atrastos stāvus.
Pēc iekārtas uzstādīšanas ievietojiet
kontaktdakšu tīkla kontaktligzdā un ieslēdziet
iekārtu.
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EKSPLUATĀCIJA
- Kad saldētavas durvis ir atvērtas pārāk ilgu
laiku vai tiek atvērtas pārāk bieži.

Norādījumi ekspluatācijai

- Kad strāvas padeve ir pārtraukta uz pārāk ilgu
laiku.

• Lietotājiem jāievēro, ka var veidoties
apsarmojums, ja durvis nav pilnīgi aizvērtas vai
vasarā ir paaugstināts mitrums.
• Nodrošiniet, ka starp plauktā vai durvju grozā
uzglabāto pārtiku ir pietiekams attālums, lai
varētu pilnībā aizvērt durvis.
• Durvju atvēršana uz ilgāku laiku var iekārtas
nodalījumos izraisīt ievērojamu temperatūras
paaugstināšanos.

- Kad saldētavas nodalījumā ievietots liels
daudzums siltas pārtikas.

Izslēdziet trauksmes signālu
Nospiediet Freezer pogu līdz trauksmes signāls
beidz skanēt.

Kļūmes noteikšana

• Ja aukstumiekārta ilgāku laiku tiek atstāta tukša,
izslēdziet to, atsaldējiet, iztīriet, izslaukiet un
atstājiet durvis atvērtas, lai iekārtā novērstu
pelējuma veidošanos.

Darbības laikā iekārta var automātiski konstatēt
problēmas.

Atvērtu durvju signāls

• Ja konstatēta problēma, iekārta nedarbojas un
tiek attēlots kļūdas kods - arī tad, ja tiek
piespiesta poga.

Ja ledusskapja durvis 1 minūti ir atvērtas vai nav
pilnīgi aizvērtas, 3 reizes ar 30 sekunžu intervālu
atskan trauksmes signāls.

PIEZĪME
• Ja signāls turpina skanēt arī pēc visu durvju
aizvēršanas, sazinieties ar LG Electronics klientu
informācijas centru.

PIEZĪME

• Ja displejā tiek attēlots kļūdas kods, neizslēdziet
iekārtu. Nekavējoties sazinieties ar LG
Electronics klientu informācijas centru un
nosauciet kļūdas kodu. Ierīces izslēgšana varētu
mūsu informācijas centra remonta tehniķim
apgrūtināt problēmas konstatēšanu.

Ieteikums enerģijas taupīšanai
Augstas temperatūras
trauksmes signāls

• Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju,
pārliecinieties, vai durvju tvertnes, atvilktnes un
plaukti ir pareizi salikti.

Augstas temperatūras trauksmes signāls ir
funkcija, kas brīdina, kad saldētavas temperatūra
paaugstinās tiktāl, ka traucē ledusskapja lietošanu.
Tādā gadījumā mirgo saldētavas temperatūras
displeja LED un atskan skaņas signāls.

• Nodrošiniet, ka starp uzglabāto pārtiku ir
pietiekams atstatums. Tas ļaus vienmērīgi riņķot
aukstajam gaisam un pazeminās elektrības
patēriņu.

• Turpmāk norādītajos gadījumos atskan
trauksmes signāls:
- Kad iekārta ir ieslēgta pirmo reizi (tādēļ
saldētavas temperatūra ir augsta).

• Lai novērstu rasu un apsarmojumu, karstu
pārtiku uzglabājiet tikai pēc tam, kad tā ir
atdzesēta.
• Ievietojot saldētavā pārtiku, iestatiet zemāku
saldētavas temperatūru, nekā norādīts uz
pārtikas produkta.

LATVIEŠU

Pirms lietošanas
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• Neiestatiet zemāku iekārtas temperatūru, kā
nepieciešams.

• Nepārpildiet iekārtu. Ja ierīce ir pārpildīta,
nenotiek pareiza gaisa cirkulācija.

• Nenovietojiet ēdienu ledusskapja temperatūras
sensora tuvumā. Saglabājiet vismaz 3 cm
atstatumu no sensora.

• Ja uzglabāšanai ir iestatīta pārmērīgi zema
temperatūra, pārtika var sasalt. Neiestatiet
temperatūru, kas ir zemāka par attiecīgo
produktu uzglabāšanai paredzēto.

• Ievērojiet, ka iekārtas tehniskajos datos ir
noteikta pieļaujamā temperatūras
paaugstināšanās amplitūda pēc atlaidināšanas.
Ja vēlaties samazināt ietekmi, ko temperatūras
paaugstināšanās atstāj uz pārtikas uzglabāšanu,
cieši noslēdziet iepakojumu vai ietiniet uzglabāto
pārtiku vairākās iepakojuma kārtās.

Efektīva pārtikas uzglabāšana
• Pārtika var sasalt vai sabojāties, ja to uzglabā
nepareizā temperatūrā. Iestatiet ledusskapī
pareizo uzglabājamās pārtikas temperatūru.
• Sasaldētu pārtiku vai atdzesētu pārtiku
uzglabājiet noslēgtos traukos.
• Pirms pārtikas ievietošanas iekārtā pārbaudiet
derīguma termiņu un etiķeti (uzglabāšanas
norādes).
• Ja pārtika zemā temperatūrā ātri bojājas,
neuzglabājiet to ilgu laika posmu.
• Nesasaldētu pārtiku novietojiet tā, lai tā
neatrastos tiešā saskarē ar jau sasaldētu pārtiku.
Ja sasaldēšanu ir paredzēts veikt katru dienu, var
būt nepieciešamība samazināt sasaldējamās
pārtikas daudzumu.
• Pēc atdzesētās pārtikas vai saldētās pārtikas
iegādes nekavējoties ievietojiet to ledusskapī vai
saldētavā.
• Svaigu gaļu un zivis ledusskapī uzglabājiet
piemērotos traukos, lai šie produkti nesaskartos
ar citu pārtiku vai nepilētu uz tās.
• Atdzesētu pārtiku un citus pārtikas produktus
var glabāt virs dārzeņu atvilktnes.
• Izvairieties sasaldēt pārtiku, kas jau bijusi pilnībā
atkususi. Atkārtoti sasaldējot pārtiku, kas bijusi
pilnībā atkususi, pazemināsies tās garša un
uzturvērtība.
• Karstu pārtiku pirms uzglabāšanas atdzesējiet.
Ja iekšienē ievietots pārāk daudz karstas
pārtikas, iekārtas iekšējā temperatūra var
paaugstināties un negatīvi ietekmēt pārējo
iekārtā uzglabāto pārtiku.

• Ja ierīce ir aprīkota ar dzesēšanas nodalījumiem,
neuzglabājiet tajos dārzeņus un augļus ar lielāku
mitruma saturu, jo tie var sasalt zemākas
temperatūras dēļ.
• Elektroenerģijas padeves pārrāvumu gadījumā
sazinieties ar elektroapgādes uzņēmumu un
noskaidrojiet, cik ilgs tas būs.
- Kamēr ir atslēgta elektroenerģijas padeve,
centieties neatvērt durvis.
- Kad elektroenerģijas padeve ir atjaunota,
pārbaudiet pārtikas produktu stāvokli.

Maksimālā saldēšanas jauda
• Funkcija Express Freeze iestatīs saldētavu uz
maksimālo saldēšanas jaudu. Parasti tam
nepieciešams līdz 24 stundām ilgs laika posms,
un tā izslēdzas automātiski.
• Express Freeze jāieslēdz 7 stundas pirms tam,
kad saldētavas nodalījumā ievieto svaigus
produktus.
• Lai panāktu labāku gaisa riņķošanu, ievietojiet
visas iekšpuses detaļas, piemēram, grozus un
plauktus.

Maksimālā pārtikas daudzuma
sasaldēšana
Ja nepieciešams uzglabāt lielu pārtikas daudzumu,
no iekārtas jāizņem visas saldētavas atvilktnes un
pārtikas produkti jāsaliek tieši saldētavas plauktā
(vai plauktos) saldētavas nodalījumā.

UZMANĪBU!

• Lai izņemtu atvilktnes, vispirms izņemiet no
atvilktnēm pārtiku un pēc tam uzmanīgi izvelciet
atvilktnes; pretējā gadījumā iespējams gūt
traumas vai sabojāt atvilktnes.
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PIEZĪME
• Lai gaisa cirkulācija būtu labāka, ievietojiet visas
atvilktnes.

LATVIEŠU

• Katras atvilktnes forma var atšķirties, ievietojot
tās pareizajā pozīcijā.
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Produkta īpašās funkcijas
Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.

Iekšpuse
*1:Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

a LED spuldzīte
Atverot iekārtas durvis, iekšpusē iegaismojas LED spuldzītes.

b Ledusskapja plaukts
Tajā tiek uzglabāta atdzesētā pārtika un citi priekšmeti.
• Pārtiku ar augstāku mitruma saturu uzglabājiet plaukta priekšpusē.
• Plauktu augstumu var mainīt, ievietojot tos cita līmeņa rievās.
• Dažādiem modeļiem būs atšķirīgs faktiskais plauktu daudzums.

c Pudeļu režģis*1
Garas pudeles var uzglabāt horizontāli, izmantojot pudeļu režģi.

UZMANĪBU!

• Neuzglabājiet uz pudeļu režģa īsas pudeles. Tās var nokrist un radīt traumas vai sabojāt iekārtu.

d Saliekams plaukts*1
Tajā tiek uzglabāta atdzesētā pārtika un augsti priekšmeti.

e Fresh Balancer*1
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Tajā uzglabātos augļus un dārzeņus var saglabāt svaigus, regulējot mitruma kontroli.

f Fresh Converter*1

• Lai iegūtu vairāk telpas, varat lietot vēso zonu bez vēsuma nodalījuma atvilktnes.

g Pārvietojama olu paplāte
Tajā uzglabā olas.
• Šo olu paplāti var pārvietot vēlamajā vietā, tikai ne ledusskapja augšējā plauktā vai dārzeņu atvilktnē.

h Ledusskapja durvju grozs
Tajā uzglabā nelielus atdzesētas pārtikas iepakojumus, dzērienus un mērču trauciņus.

i Ūdens dozatora tvertne*1
Šeit dozatoram tiek pievadīts ūdens. Piepildiet ūdens tvertni ar dzeramo ūdeni.

j Ledus paplāte
Tajā tiek gatavots un uzglabāts ledus.
• Lai iegūtu vairāk telpas, varat izņemt ledus paplāti vai ledus kubiņu spainīti.

k Saldētavas atvilktne
Tā ir paredzēta ilgstošai sasaldētu produktu uzglabāšanai.

LATVIEŠU

Šis ir vēss nodalījums, kurā uzglabā gaļu, zivis un dārzeņus. Palīdziet saglabāt svaigumu, regulējot
ledusskapja nodalījuma aizmugurē uzstādīto mitruma kontroli.
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Vadības panelis
Dažādiem modeļiem var būt atšķirīgi vadības paneļi.

Vadības panelis un funkcijas
*1 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.
Atkarībā no modeļa vadības panelis atrodas vai nu ledusskapja durvju ārpusē vai ledusskapja iekšpusē.

a Fridge
Lai atlasītu vēlamo temperatūru amplitūdā no 1 °C līdz 7 °C, vairākkārt piespiediet šo pogu.
• Rūpnīcā iestatītā ledusskapja temperatūra ir 3 °C.

b Express Cool
Ar šo funkciju var ātri atdzesēt lielu pārtikas daudzumu, piemēram, dārzeņus, augļus un līdzīgu pārtiku.
• Funkcija tiek iespējota un atspējota katru reizi, kad 3 sekundes piespiežat pogu.

c Freezer
Lai atlasītu vēlamo temperatūru amplitūdā no -15 °C līdz -23 °C, vairākkārt piespiediet šo pogu.
• Rūpnīcā iestatītā saldētavas temperatūra ir -18 °C.

d Express Freeze
Ar šo funkciju var ātri sasaldēt lielu daudzumu ledus vai saldētas pārtikas.
• Nospiediet Express Freeze poga, lai aktivizētu funkciju uz 24 stundām. Funkcija automātiski izslēdzas
pēc 24 stundām.
• Funkcija tiek iespējota un atspējota katru reizi, kad 3 sekundes piespiežat pogu.
• Kad ir ieslēgta šī funkcija, var atskanēt troksnis un palielināties enerģijas patēriņš.

e Eco Friendly
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Šī funkcija samazina enerģijas patēriņu un ir lietderīga, ja dodaties atvaļinājumā. Ja ir ieslēgta šī
funkcija, ledusskapja temperatūra ir 7 °C un saldētavas temperatūra — -15 °C. Ja funkcija ir izslēgta,
ledusskapī un saldētavā atgriežas iepriekš iestatītā temperatūra.
• Funkcija tiek iespējota un atspējota katru reizi, kad piespiežat pogu.

f Wi-Fi*1
Izmantojot šo pogu, iekārtu var savienot ar mājas Wi-Fi tīklu. Skatiet SMART FUNTIONS, lai uzzinātu
informāciju par LG ThinQ lietojumu.

g Lock*1
Ar to var bloķēt vadības paneļa pogas.
• Lai bloķētu vadības paneļa pogas, piespiediet un trīs sekundes turiet piespiestu pogu Lock līdz
funkcija tiek aktivizēta.
• Lai atspējotu funkciju, piespiediet un trīs sekundes turiet piespiestuLock pogu līdz funkcija tiek
deaktivizēta.

PIEZĪME
• Parādītā temperatūra ir mērķa temperatūra, nevis faktiskā temperatūra ierīces iekšpusē.
• Faktiskā temperatūra ierīces iekšienē ir atkarīga no šādiem faktoriem: istabas temperatūras, pārtikas
daudzuma un durvju atvēršanas biežuma, un kur ierīce atrodas. Iestatiet temperatūras, ņemot vērā šos
faktorus.
• Vadības panelis automātiski izslēgsies, lai taupītu enerģiju.
• Ja vadības paneļa tīrīšanas laikā tam pieskaras ar pirkstu vai ādu, var sākt darboties ierosinātās pogas
funkcija.

Water Dispenser (Ūdens
dozators)
Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

Dozatora lietošana
Ūdeni dozē, piespiežot sviru.
• Lai dozētu aukstu ūdeni, piespiediet ūdens
dozatora lāpstiņu a.

UZMANĪBU!

• Sargājiet dozatoru no bērniem un nepieļaujiet,
ka bērni spēlējas ar kontrolierīci vai sabojā to.

PIEZĪME
• Ja krūzei ir neliels diametrs, ūdens no tās var
izšļakstīties vai pilnībā aiztecēt tai garām.

Dozatora tīrīšana
• Noslaukiet visu virsmu ar mitru drānu.
Izšļakstītais ūdens var ātri saslapināt dozatoru.

LATVIEŠU

• Kad ir ieslēgts šis režīms, visas pārējās pogas, izņemot Lockun Wi-Fi nedarbosies.
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• Izvades atvere var ātri kļūt netīra, tādēļ regulāri
noslaukiet to ar tīru drānu.

UZMANĪBU!

• Izņemot vai ievietojot ūdens tvertni, nedariet to
ar pārmērīgu spēku vai grūdienu.
• Ja ūdens netiek izvadīts, piepildiet tvertni ar
dzeramo ūdeni.

PIEZĪME

UZMANĪBU!

• Pirms dzeramā ūdens iepildīšanas ūdens tvertne
jāizmazgā.

• Lai iztīrītu ūdens dozēšanas sistēmu, aptuveni 2
minūtes skalojiet caur dozatoru ūdeni.
• Regulāri notīriet virsmas, kuras saskaras ar
pārtiku.

Ledus automāts
Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

PIEZĪME

Ledus paplātes lietošana

• Pie izvades atveres var pielipt drānas pūkas.

Tā paredzēta manuālai ledus pagatavošanai.
Piepildiet ledus paplāti ar ūdeni līdz atzīmētajai
ūdens iepildes līnijai.

Ūdens tvertnes uzpildīšana
Ūdens tvertnē tiek uzglabāts dozēšanai
paredzētais ūdens.

1

Atveriet vāciņu ūdens tvertnes augšpusē.

BRĪDINĀJUMS!

• Piepildiet vienīgi ar dzeramo ūdeni.

UZMANĪBU!

• Nepagrieziet ledus paplāti pārmērīgi spēcīgi, jo
tā var salūzt.

2

Piepildiet ūdens tvertni ar dzeramo ūdeni un
aizveriet vāciņu.

BRĪDINĀJUMS!

• Iepildiet tikai dzeramo ūdeni. Neiepildiet ūdens
tvertnē dzērienus vai karstu ūdeni.
• Neļaujiet ūdens tvertnes tuvumā uzturēties
bērniem.

• Ja ledusskapja durvis bieži tiek atvērtas un
aizvērtas, ūdens saldēšanai var būt
nepieciešams ilgāks laiks.

PIEZĪME
• Ja ledus paplāte ir pārpildīta, ledus gabaliņi var
salipt kopā un tos var būt grūti izņemt.
• Lai ledu vieglāk izņemtu, uz ledus paplātes var
uzliet ūdeni.
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Ledusskapja atvilktne

Pabīdot kloķi a, iespējams regulēt mitrumu
dārzeņu nodalījumā.

LATVIEŠU

Vēsuma līmeņa pārveidotāja
lietošana
Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.
Tāpat kā vēsuma nodalījuma, arī Fresh Converter
(Vēsuma līmeņa pārveidotāja) temperatūru var
regulēt, pabīdot nodalījuma priekšpusē esošo sviru
a vienā vai otrā virzienā.

b Paredzēts dārzeņu uzglabāšanai. (Ieteicams)
c Paredzēts augļu uzglabāšanai

Svaiguma saglabāšanas vāka
izņemšana

1
b Paredzēts dārzeņu uzglabāšanai. (Ieteicams)
c paredzēts zivju uzglabāšanai.
d Paredzēts gaļas uzglabāšanai

PIEZĪME

2

• Neuzglabājiet dārzeņus un augļus vēsuma
nodalījumā Meat (Gaļa) un Fish (Zivis) režīmā, jo
pazeminātā temperatūra var veicināt to
sasalšanu.

Ar vienu roku paceliet priekšpusi un ar otru
roku atbalstiet zem vāka. Nolieciet vāku 45
grādu leņķī un velciet to uz priekšu, lai to
noņemtu.
Pēc dārzeņu atvilktnes vāka noņemšanas
pavelciet priekšējo svaiguma saglabāšanas
vāka daļu uz leju.

Vēsuma līmeņa pārveidotājs
Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

3

Pavelciet svaiguma saglabāšanas vāku, lai to
noņemtu.
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Svaiguma saglabāšanas vāka
uzstādīšana atpakaļ

1

2

Iebīdiet cilpas svaiguma saglabāšanas vāka
aizmugures spraugās atvilktnes vāka
aizmugurē.

3
2

Paceliet atvilktni uz augšu un izvelciet to.

Stumiet svaiguma saglabāšanas vāka
priekšpusi, lai priekšējie cilpas nofiksētos vietā.

Ievietojiet atvilktni, veicot pretējā secībā tās
darbības, ko izpildījāt, grozu izņemot.

Plaukts
Saliekamā plaukta lietošana
Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.
Lai uzglabātu garākus priekšmetus, piemēram,
kannas vai pudeles, pabīdiet plaukta priekšējo daļu
zem plaukta aizmugurējās daļas.

3

Turiet dārzeņu atvilktnes vāku 45 grādu leņķī
un ievietojiet to ledusskapī. Atbalstiet vāku ar
vienu roku, novietojiet vāku horizontālā
pozīcijā un uzlieciet to uz vadotnēm. Stumiet
vāku atpakaļ vietā.

• Lai plauktu atjaunotu, pavelciet plaukta
priekšdaļu uz priekšu.

Ledusskapja atvilktnes
izņemšana un ievietošana

1

Izņemiet no atvilktnes tās saturu. Satveriet
atvilktnes rokturi un uzmanīgi pilnīgi izvelciet
atvilktni, līdz tā apstājas.

Plaukta izņemšana un
ievietošana

1

Satveriet abas plaukta malas. Paceliet plauktu
uz augšu un izņemiet, velkot uz ārpusi.
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2

Iebīdiet plauktu atpakaļ vietā, līdz plaukts
nofiksējas rāmī.

Durvju groza izņemšana un
ievietošana

1

2

Satveriet abas groza malas un izņemiet grozu,
paceļot to uz augšu.

Ievietojiet durvju grozu, veicot pretējā secībā
tās darbības, ko izpildījāt, grozu izņemot.

Saldētavas atvilktne
Saldētavas atvilktnes
izņemšana un ievietošana

1
2

3

Izņemiet no atvilktnes tās saturu. Satveriet
atvilktnes rokturi un uzmanīgi pilnīgi izvelciet
atvilktni, līdz tā apstājas.
Paceliet atvilktni uz augšu un izvelciet to.

Ievietojiet atvilktni, veicot pretējā secībā tās
darbības, ko izpildījāt, grozu izņemot.

LATVIEŠU

Durvju grozs
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VIEDĀS FUNKCIJAS
Lietojumprogramma LG
ThinQ

2

Viedtālrunī izslēdziet opciju Mobile data
(Mobilie dati) vai Cellular Data (Mobilie dati).

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar Wi-Fi.
LG ThinQ programma ļauj sazināties ar iekārtu,
izmantojot viedtālruni.

LG ThinQ lietotnes funkcijas
Sazinieties ar iekārtu no viedtālruņa, izmantojot
ērtās viedās funkcijas.
Smart Diagnosis

3

Savienojiet savu viedtālruni ar bezvadu
maršrutētāju.

• Ja iekārtas lietošanas laikā rodas problēma, šī
viedās diagnostikas funkcija palīdzēs
diagnosticēt problēmu.
Iestatījumi
• Ļauj iestatīt dažādas iespējas iekārtā un
lietojumprogrammā.

PIEZĪME
• Ja nomaināt bezvadu maršrutētāju, interneta
pakalpojumu sniedzēju vai paroli, izdzēsiet
reģistrēto iekārtu no programmas LG ThinQ un
reģistrējiet to vēlreiz.
• Iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā
programma var tikt mainīta, neinformējot
lietotāju.
• Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Pirms LG ThinQ programmas
lietošanas

1

Pārbaudiet attālumu starp ierīci un bezvadu
maršrutētāju (Wi-Fi tīkls).
• Ja attālums starp iekārtu un bezvadu
maršrutētāju ir pārāk liels, signāla stiprums
var mazināties. Var būt nepieciešams ilgāks
laiks, lai reģistrētos, vai arī uzstādīšana var
neizdoties.

PIEZĪME
• Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu,
pārliecinieties, ka vadības panelī ir iegaismots
Wi-Fi indikators.
• Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai
pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar
savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai
atsaucieties uz sava bezvadu maršrutētāja
lietošanas rokasgrāmatu.
• LG ThinQ nenes atbildību par jebkādām tīklu
savienojumu problēmām vai kļūmēm, darbības
traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās tīkla
savienojuma dēļ.
• Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi
tīklu, var būt, ka tā atrodas pārāk tālu no
maršrutētāja. Iegādājieties Wi-Fi retranslātoru
(diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi
signāla jaudu.
• Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai arī tikt
pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
• Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši
atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
• Apkārtējās bezvadu vides dēļ bezvadu tīkla
pakalpojumi var strādāt lēni.
• Bezvadu signālu radīto problēmu dēļ iekārtu var
nebūt iespējams reģistrēt. Atvienojiet to un
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uzgaidiet vismaz vienu minūti, pirms mēģiniet
veikt šo darbību vēlreiz.

• Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jāsastāv
vienīgi no latīņu burtiem un cipariem.
(Neizmantojiet īpašās rakstzīmes.)
• Viedtālruņa lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties
atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
• Ja maršrutētāja drošības protokols ir iestatīts kā
WEP, tīkla iestatīšana var neizdoties. Lūdzu,
nomainiet to, iestatot citu drošības protokolu
(iesakām WPA2) un reģistrējiet izstrādājumu
atkārtoti.

PIEZĪME
• Lai atspējotu Wi-Fi funkciju, 3 sekundes turiet
nospiestu Wi-Fi pogu. Wi-Fi indikators tiks
izslēgts.

Atbilstības deklarācija

Ar šo LG Electronics apliecina, ka radio aprīkojums
Ledusskapis atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES
atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams šādā
interneta adresē:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Lietojumprogrammas LG ThinQ
instalēšana
“Sameklējiet viedtālrunī LG ThinQ
lietojumprogrammu no Google Play Store & Apple
App Store. Ievērojiet norādījumus
lietojumprogrammas lejupielādei un instalēšanai.”

Savienojums ar Wi-Fi
Wi-Fi poga, kad izmantota ar LG ThinQ
lietojumprogrammu, ļauj ierīcei izveidot
savienojumu ar mājas Wi-Fi tīklu. Wi-Fi indikators
parāda ierīces tīkla savienojuma statusu. Kad ierīce
ir savienota ar Wi-Fi tīklu, iedegas Wi-Fi indikators.
• Sākotnējā iekārtas reģistrācija
Lai reģistrētu iekārtu, palaidiet
lietojumprogrammu LG ThinQ un izpildiet tās
norādījumus.
• Iekārtas atkārtota reģistrācija vai cita
lietotāja reģistrācija
Piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu pogu
Wi-Fi, lai to īslaicīgi izslēgtu. Lai reģistrētu
iekārtu, palaidiet lietojumprogrammu LG ThinQ
un izpildiet tās norādījumus.

Atvērtā pirmkoda
programmatūras informācija
Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL
un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir
pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu
un piekļūt visiem minētajiem licences
noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un
citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu,
apmeklējiet vietni https://opensource.lge.com.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī
kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas
veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā
apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu
kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu
opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo
informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta
nosūtīšanas.

Smart Diagnosis
Lietojiet šo funkciju, lai palīdzētu iekārtā
diagnosticēt problēmas un tās atrisināt.

PIEZĪME
• Ar LGE nolaidību nesaistītu iemeslu dēļ ārēju
faktoru rezultātā pakalpojums varētu
nedarboties, piemēram, bet ne tikai, Wi-Fi

LATVIEŠU

• Ja jūsu bezvadu maršrutētājā ir iespējots
ugunsmūris, atspējojiet to vai pievienojiet tam
izņēmumu.
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nepieejamības, Wi-Fi atvienošanās, vietējā
lietojumprogrammu veikala noteikumu vai
lietojumprogrammas nepieejamības dēļ.

3

Atveriet durvis un turiet tālruni pie skaļruņa
atveres.

• Funkcija var tikt mainīta bez iepriekšēja
brīdinājuma, un, atkarībā no jūsu atrašanās
vietas, tai var būt atšķirīga forma.

LG ThinQ lietošana problēmu
diagnosticēšanai
Ja iekārtā, kas aprīkota ar Wi-Fi, rodas problēma,
iekārta var nosūtīt traucējummeklēšanas datus uz
viedtālruni, izmantojot lietojumprogrammu LG
ThinQ.
• Palaidiet lietojumprogrammu LG ThinQ un
izvēlnē atlasiet funkciju Smart Diagnosis.
Sekojiet lietojumprogrammā LG ThinQ
sniegtajiem norādījumiem.

Dzirdamās diagnosticēšanas
lietošana problēmu
diagnosticēšanai

4

Kad datu nosūtīšana būs pabeigta,
lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

Vadības panelis 2: ledusskapja iekšpusē*1

1

Atveriet ledusskapja durvis.

2

Piespiediet pogu Eco Friendly.
• Ja durvis ir bijušas atvērtas ilgāk par 60
sekundēm, aizveriet durvis un atkārtojiet 1.
un 2. darbību.

3

Turiet tālruni pie skaļruņa atveres.

*1 Vadības panelis ir pieejams tikai atsevišķiem
modeļiem.
Lai izmantotu dzirdamās diagnosticēšanas metodi,
izpildiet turpmāk sniegtās norādes.
• Palaidiet lietojumprogrammu LG ThinQ un
izvēlnē atlasiet funkciju Smart Diagnosis.
Sekojiet lietojumprogrammā LG ThinQ
sniegtajiem norādījumiem par dzirdamo
diagnosticēšanu.

4

Vadības panelis 1: ledusskapja durvju ārpusē*1

1

Lai ieslēgtu bloķēšanas funkciju, nospiediet
pogu Lock.
• Ja displejs ir bloķēts ilgāk par 5 minūtēm,
jums ir jādeaktivizē bloķētājs un pēc tam
atkal tas jāaktivizē.

2

Piespiediet un 3 sekundes vai ilgāk turiet
piespiestu pogu Freezer.

5

Piespiediet pogu Freezer un turiet piespiestu
trīs sekundes vai ilgāk, vienlaikus turot tālruni
pie skaļruņa, līdz tiek veikta pilnīga datu
nosūtīšana.
Kad datu nosūtīšana būs pabeigta,
lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

PIEZĪME
• Lai iegūtu vislabāko rezultātu, skaņu
nosūtīšanas laikā nekustiniet tālruni.
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APKOPE
Iekšpuses tīrīšana

Vispārēji ieteikumi tīrīšanai

• Ja no iekārtas iekšpuses jāizņem plaukts vai
atvilktne, vispirms izņemiet no tiem visu tur
uzglabāto pārtiku, lai novērstu traumas vai
iekārtas bojājumus. Pretējā gadījumā uzglabātās
pārtikas smagums var būt par iemeslu traumām.

• Iekārtas manuāla atkausēšana, apkope vai
tīrīšana laikā, kad saldētavā glabājas pārtika, var
izraisīt pārtikas temperatūras paaugstināšanos
un saīsināt tās uzglabāšanas laiku.
• Regulāri notīriet virsmas, kuras saskaras ar
pārtiku.
• Tīrot ierīces iekšpusi vai ārpusi, neslaukiet to ar
rupju birsti, zobupastu vai viegli uzliesmojošiem
materiāliem. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus,
kas satur uzliesmojošas vielas. Tas var radīt
krāsu izbalēšanu vai bojājumus ierīcei.
- Viegli uzliesmojošas vielas: spirts (etanols,
metanols, izopropilspirts, izobutilgrupas
spirts, utt.), šķīdinātāji, balinātāji, benzols,
uzliesmojoši šķidrumi, abrazīvi un citas vielas.
• Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai nav bojāts
barošanas vads.

Ārpuses tīrīšana
• Ja iekārtas ārējās ventilācijas lūkas tīra ar putekļu
sūcēju, iekārtas barošanas vads ir jāatvieno no
kontaktligzdas, lai nepieļautu statisko izlādi, kas
var sabojāt elektroniku vai izraisīt
elektrotraumu. Lai nodrošinātu uzticamu un
ekonomisku iekārtas darbību, ieteicams regulāri
tīrīt aizmugures un sānu ventilācijas lūku režģus.
• Rūpējieties par iekārtas ārpuses ventilācijas lūku
tīrību. Bloķētas ventilācijas lūkas vai izraisīt
ugunsgrēku vai iekārtas bojājumus.
• Iekārtas ārpuses tīrīšanai lietojiet tīru sūkli vai
mīkstu drānu un siltā ūdenī izšķīdinātu saudzīgu
tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet abrazīvus vai
spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Rūpīgi nosusiniet ar
mīkstu drānu. Netīriet nerūsošā tērauda durvis
ar piesūcinātu drānu. Lietojiet šim nolūkam īpaši
paredzētu drānu un slaukiet virsmu tekstūras
virzienā. Tas palīdz samazināt traipu un blāvas
virsmas veidošanos.

• Izņemiet plauktus un atvilktnes, nomazgājiet ar
ūdeni un pirms ievietošanas atpakaļ pietiekami
nosusiniet.
• Durvju paplāksnes regulāri noslaukiet ar mitru,
mīkstu dvieli.
• Jānotīra notecējumi un traipi uz durvju groza, jo
tie var ierobežot groza uzglabāšanas spēju un
pat sabojāt grozu.
• Nekādā gadījumā nemazgājiet plauktus vai
tvertnes trauku mazgājamā mašīnā. Karstumā
tie var deformēties.
• Ierīces automātiskā atkausēšanas sistēma
nodrošina, ka nodalījumā normālos darba
apstākļos paliek bez ledus uzkrāšanās.
Lietotājiem tas nav jāatkausē manuāli.

LATVIEŠU

Tīrīšana
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TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA
Pirms aicināt apkopes darbinieku
Dzesēšana
Simptomi
Nenotiek dzesēšana
vai sasaldēšana.

Iespējamais cēlonis un risinājums
Vai ir noticis strāvas padeves pārtraukums?
• Pārbaudiet strāvas padevi citās ierīcēs.
Pārbaudiet strāvas padevi citās ierīcēs.
• Ievietojiet strāvas kontaktdakšu pareizi kontaktligzdā.
Iespējams, ka jūsu mājās ir izdedzis drošinātājs vai atslēdzies jaudas
slēdzis. Vai arī ierīce ir savienota ar GFCI (zemes traucējumu ķēdes
pārtraucējs) kontaktligzdu un kontaktligzdas jaudas slēdzis ir atslēgts.
• Pārbaudiet galveno elektrisko kārbu un nomainiet drošinātāju vai
atiestatiet ķēdes pārtraucēju. Nepalieliniet drošinātāju jaudu. Ja problēma
ir ķēdes pārslodze, uzticiet tā nomaiņu kvalificētam elektriķim.
• Atiestatiet GFCI ķēdes pārtraucēju. Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar elektriķi.

Nepietiekama
atdzesēšana vai
sasaldēšana.

Vai ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz siltāko iestatījumu?
• Iestatiet ledusskapja vai saldētavas temperatūru uz aukstāku iestatījumu.
Vai uz iekārtas krīt tieši saules stari, vai arī tā atrodas siltumu
ģenerējošu objektu, piem., plīts vai sildierīces, tuvumā?
• Pārbaudiet uzstādīšanas zonu un uzstādiet iekārtu tālāk no siltumu
ģenerējošām ierīcēm.
Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?
• Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai
saldētavā.
Vai ievietojāt pārāk daudz pārtikas?
• Uzglabājiet pārtikas produktus piemērotā attālumā vienu no otra.
Vai iekārtas durvis ir cieši aizvērtas?
• Cieši aizveriet durvis un nodrošiniet, lai ievietotā pārtika neaizsprosto
durvis.
Vai ap iekārtu ir pietiekami daudz telpas?
• Pielāgojiet uzstādīšanas pozīciju, lai ap iekārtu būtu pietiekami daudz
telpas.
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Simptomi
Iekārtā jūtams
nepatīkams aromāts.

Iespējamais cēlonis un risinājums
Vai ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz iestatījumu "Silta"?
• Iestatiet ledusskapja vai saldētavas temperatūru uz aukstāku iestatījumu.
• Pārtiku ar spēcīgu aromātu uzglabājiet slēgtos traukos.
Vai dārzeņu atvilktnē ir sabojājušies dārzeņi vai augļi?
• Izmetiet puvušos dārzeņus vai augļus un iztīriet to atvilktni. Neuzglabājiet
dārzeņus atvilktnē pārāk ilgi.

Ūdens
Simptomi
No tvertnes netiek
izdalīts ūdens.

Iespējamais cēlonis un risinājums
Varbūt ūdens dozatora tvertne ir tukša? (Tikai modeļiem, kuriem nav
ūdensvada pieslēguma.)
• Piepildiet dozatora tvertni.

Kondensāta un apsarmojuma veidošanās
Simptomi
Iekārtas iekšpusē vai
dārzeņu kastes vāka
apakšpusē ir sakrājies
kondensāts.

Iespējamais cēlonis un risinājums
Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?
• Atdzesējiet karsto ēdienu pirms ievietošanas saldētavā.
Vai iekārtas durvis bija atstātas atvērtas?
• Lai gan drīz pēc iekārtas durvju aizvēršanas kondensāts izzudīs, tomēr
varat to noslaucīt ar sausu drānu.
Vai iekārtas durvis tika pārāk bieži atvērtas un aizvērtas?
• Tā kā iekārtas ārpusē ir atšķirīga temperatūra, iekārtā var veidoties
kondensāts. Noslaukiet mitrumu ar sausu drānu.
Vai novietojāt iekārtā siltu vai mitru pārtiku, kas nav ievietota noslēgtā
traukā?
• Uzglabājiet pārtiku pārklātos vai slēgtos traukos.

LATVIEŠU

Vai iekārtā ir ievietota pārtika ar spēcīgu aromātu?
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Simptomi
Saldētavā izveidojies
apsarmojums.

Iespējamais cēlonis un risinājums
Vai durvis varētu nebūt pietiekami aizvērtas?
• Pārbaudiet, vai durvis neaizsprosto pārtikas produkts iekārtas iekšpusē un
pārliecinieties, ka durvis tiek cieši aizvērtas.
Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?
• Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai
saldētavā.
Vai ir bloķēta gaisa ieeja vai izeja saldētavā?
• Pārliecinieties, ka nav bloķēta gaisa ieeja vai izeja un gaiss iekšpusē var
brīvi cirkulēt.
Vai saldētava ir pārpildīta?
• Uzglabājiet produktus piemērotā attālumā vienu no otra.

Iekārtas iekšpusē
izveidojies
apsarmojums vai
kondensāts.

Vai iekārtas durvis tiek bieži atvērtas un aizvērtas, vai arī iekārtas durvis
nav pienācīgi aizvērtas?
• Ja iekārtā iekļūst gaiss no ārpuses, var veidoties apsalums vai kondensāts.
Vai uzstādīšanas vide ir mitra?
• Ja uzstādīšanas zona ir pārāk mitra, uz iekārtas ārpuses var parādīties
kondensāts. Kondensāts var veidoties arī mitrā dienā, piemēram, lietus
laikā. Noslaukiet mitrumu ar sausu drānu.

Iekārtas sāni vai
priekšpuse ir silta.

Šajās iekārtas daļās ir piestiprinātas pretkondensācijas caurules, kas
samazina kondensāta veidošanos zonā ap durvīm.
• Iekārtas priekšpusē un sānos ir uzstādīta siltuma izdalīšanas caurule, kas
novērš kondensāta veidošanos. It īpaši tās karstumu var sajust tūlīt pēc
iekārtas uzstādīšanas vai vasarā. Varat būt drošs, ka tā nav problēma un ir
gluži parasta parādība.

Iekārtas iekšpusē vai
ārpusē ir ūdens.

Vai telpā, kurā atrodas iekārta, radusies ūdens noplūde?
• Pārbaudiet, vai ūdens nav noplūdis no izlietnes vai citas vietas.
Vai uz iekārtas pamatnes ir ūdens?
• Pārbaudiet, vai ūdens neplūst no atkusušas saldētās pārtikas vai saplīsuša,
vai nokrituša trauka.
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Iekārtas daļas un funkcijas
Simptomi

Vai iekārta ir sasvērusies uz priekšu?
• Noregulējiet priekšējo kāju, lai nedaudz paceltu priekšpusi. Vai plaukti tika
pareizi uzstādīti?
• Ja vajadzīgs, pārlieciet plauktus.
Vai aizvērāt durvis ar pārmērīgu spēku?
• Ja aizverat durvis ar pārmērīgu spēku vai pārāk ātri, pēc aizvēršanas tās var
uz brīdi palikt atvērtas. Aizverot durvis, neaizcērtiet tās. Aizveriet durvis
mierīgi.

Grūti atvērt ierīces
durvis.

Neieslēdzas lampiņa
iekārtas iekšpusē.

Vai atvērāt durvis tūlīt pēc to aizvēršanas?
• Ierīces iekšpusē radītā spiediena dēļ varētu būt grūti atkal atvērt durvis
vienas minūtes laikā pēc durvju aizvēršanas. Mēģiniet vēlreiz atvērt durvis
pēc dažām minūtēm, kad iekšējais spiediens būs stabilizējies.
Lampiņas kļūme
• Aizveriet durvis un pēc tam atveriet. Ja lampiņa neieslēdzas, lūdzu,
sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru. Necentieties
lampiņu izņemt.

Trokšņi
Simptomi
No iekārtas dzirdams
troksnis un neparastas
skaņas.

Iespējamais cēlonis un risinājums
Vai iekārta ir uzstādīta uz nestabilas grīdas, vai arī iekārta nav
pietiekami nolīmeņota?
• Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
Vai iekārtas aizmugure saskaras ar sienu?
• Pielāgojiet uzstādīšanas pozīciju, lai ap iekārtu būtu pietiekami liela
atstarpe.
Vai aiz ierīces ir izsvaidīti priekšmeti?
• Izņemiet aiz ierīces izsvaidītos priekšmetus.
Vai uz iekārtas virspuses ir novietoti priekšmeti?
• Noņemiet priekšmetus no iekārtas virspuses.

Klikšķošas skaņas

Sākoties un beidzoties automātiskajam atkausēšanas ciklam,
noklikšķēs atkausēšanas kontrolierīce. Iesākot un pabeidzot ciklu
noklikšķēs arī termostata kontrolierīce (vai dažos modeļos iekārtas
vadības ierīce).
• Normāla darbība

LATVIEŠU

Iekārtas durvis nevar
cieši aizvērt.

Iespējamais cēlonis un risinājums
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Simptomi
Klaudzošas skaņas

Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta nebalstās vienmērīgi uz grīdas.
• Grīda ir nestabila vai nelīdzena, vai arī jānoregulē līmeņošanas kājas.
Iekārta ar lineāro kompresoru darbības laikā tika pārvietota.
• Normāla darbība. Ja kompresors pēc 3 minūtēm nepārtrauc klaudzēt,
izslēdziet iekārtu un pēc tam atkal ieslēdziet.

Svelpjošas skaņas

Iztvaices ierīces ventilatora motors nodrošina gaisa cirkulāciju
ledusskapja un saldētavas nodalījumos.
• Normāla darbība
Kondensatora ventilators pūš gaisu uz kondensatoru.
• Normāla darbība

Burbuļojošas skaņas

Darbojas iekārtas dzesēšanas sistēma.
• Normāla darbība

Būkšķošas skaņas

Temperatūras izmaiņu radīta iekšējo sienu saraušanās un izplešanās.
• Normāla darbība

Vibrācija

Ja iekārtas sāni vai aizmugure saskaras ar virtuves skapīti vai sienu,
dažas parastas vibrācijas var radīt saklausāmas skaņas.
• Lai novērstu šo skaņu, pārliecinieties, ka sāni un aizmugure nesaskaras ar
sienu vai virtuves skapīti.
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Wi-Fi
Simptomi

Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.
• Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni un atvienojiet to, tad
reģistrējiet savu ierīci LG ThinQ.
Mobilie dati jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.
• Izslēdziet funkciju Mobilos datus savā viedtālrunī un reģistrējiet ierīci,
izmantojot Wi-Fi tīklu.
Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.
• Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jāsastāv vienīgi no latīņu burtiem un
cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes.)
Maršrutētāja frekvence nav 2,4 GHz.
• Atbalstīts tiek vienīgi 2,4 GHz maršrutētājs. Iestatiet bezvadu
maršrutētājam 2,4 GHz, un savienojiet to ar iekārtu. Lai uzzinātu
maršrutētāja frekvenci, sazinieties ar tā ražotāju vai interneta
pakalpojumu sniedzēju.
Attālums starp ierīci un maršrutētāju ir pārāk liels.
• Ja attālums starp ierīci un maršrutētāju ir pārāk liels, signāls var būt pārāk
vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet
maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.

Klientu aprūpe un apkalpošana
Sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
• Lai iegūtu informāciju par LG autorizēto servisa centru, apmeklējiet mūsu vietni www.lg.com.
• Tikai kvalificēts apkalpojošais personāls no LG autorizētā servisa centra drīkst izjaukt, salabot vai
pārveidot iekārtu.
• Regulā ES 2019/2019 minētās rezerves daļas ir pieejamas 7 gadus.(vienīgi durvju blīves ir pieejamas 10
gadus).
• Lai iegādātos rezerves daļas sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru vai apmeklējiet
mūsu vietni www.lg.com.

PIEZĪME
• Regula ES 2019/2019, kas ir spēkā no 2021. gada 1. marta, ir saistīta ar energoefektivitātes klasēm ar
Regulu ES 2019/2016.
• Lai iegūtu papildinformāciju par iekārtas energoefektivitāti apmeklējiet vietni https://ec.europa.eu un
veiciet meklēšanu izmantojot modeļa nosaukumu (derīgs no 2021. gada 1. marta).
• Skenējiet QR kodu uz enerģijas etiķetes, kas piegādāta kopā ar iekārtu un nodrošina tīmekļa saiti uz
informāciju, kas saistīta ar iekārtas darbību ES EPREL datu bāzē. Saglabājiet enerģijas marķējumu
atsauces nolūkiem un visiem citiem dokumentiem, kas piegādāti kopā ar ierīci (derīgs no 2021.gada
1.marta).

LATVIEŠU

Jūsu mājas ierīce un
viedtālrunis nav
savienots ar Wi-Fi tīklu.

Iespējamais cēlonis un risinājums
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PIEZĪME
• Modeļa nosaukumu var atrast uz iekārtas datu plāksnes.
• Šis produkts satur G energoefektivitātes klases gaismas avotu.

Atgādinājums

Atgādinājums

Atgādinājums

