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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
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Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni
riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea
nesigură sau incorectă a produsului.
Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” şi „ATENŢIE”,
după cum se descrie mai jos.
Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și
operațiunile care pot provoca riscuri. Citiţi cu atenție
partea care conţine acest simbol și urmați instrucțiunile
pentru a evita riscul.
AVERTISMENT
Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate
provoca vătămarea gravă sau decesul.
ATENŢIE
Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate
provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces,
electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la
utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de
precauție, inclusiv următoarele:

Copiii din gospodărie

•Acest
•
aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv
copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau
persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în
care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța
lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
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•Dacă
•
aparatul este echipat cu o încuietoare (doar pentru unele
țări), păstrați cheia ferită de accesul copiilor.

Pentru utilizarea în Europa:

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de
8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care
sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea
aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreţinerea
realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii
nesupravegheaţi.

Instalare

•Aparatul
•
trebuie transportat doar de către două sau mai multe
persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
•Asigurați-vă
•
că priza este împământată în mod corespunzător și
că pinul de împământare de la cablul de alimentare nu este
deteriorat sau scos din fișa de rețea. Pentru mai multe detalii cu
privire la împământare, adresați-vă unui centru de informații pentru
clienți LG Electronics.
•Acest
•
aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are
conductor pentru împământarea echipamentelor și fișă de rețea cu
împământare. Fișa de rețea trebuie conectată într-o priză
corespunzătoare, care este instalată și împământată
corespunzător, în conformitate cu toate codurile și regulamentele
locale.
•În
• cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă
priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un
centru de service autorizat.
•Nu
• conectați aparatul la o priză multiplă fără cablu (montat).
Nerespectarea acestui lucru poate cauza incendii.
•Nu
• modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.
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•Nu
• utilizați prelungitoare sau adaptor dublu. Aparatul trebuie
conectat la o linie de alimentare specială cu siguranță fuzibilă
separată.
•Nu
• folosiți o priză multiplă (prelungitor), care nu este împământată
în mod corespunzător. În cazul utilizării unei prize multiple
(prelungitor) cu împământare corespunzătoare, folosiți una cu o
capacitate nominală egală sau mai mare cu cea necesară și
folosiți priza multiplă numai pentru aparat. În caz contrar, puteți
suferi șocuri electrice sau provoca incendii, din cauza încălzirii
prizei multiple. Alimentarea poate fi oprită atunci când este folosit
întrerupătorul de circuit.
•Instalați
•
aparatul într-un loc unde este ușor să deconectați fișa de
rețea de la aparat.
•Aveți
•
grijă ca fişa de reţea să nu fie orientată în sus sau aparatul
să nu fie rezemat de fişa de rețea.
•Instalați
•
aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
•Nu
• instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu
depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile
atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații
sau temperaturi sub punctul de îngheț.
•Nu
• amplasați aparatul în lumina directă a soarelui și nu îl expuneți
la căldura degajată de aparate pentru încălzire, precum sobe sau
radiatoare.
•Aveți
•
grijă să nu expuneţi partea din spate a aparatului în timpul
instalării.
•Aveți
•
grijă să nu lăsaţi uşa aparatului să cadă în timpul montării
sau demontării.
•Aveți
•
grijă să nu înțepați, să nu striviți și să nu deteriorați în vreun
alt fel cablul de alimentare atunci când montați sau demontați ușa
aparatului.
•Nu
• conectați un adaptor pentru ștecăr sau alte accesorii la
ștecărul de alimentare.
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Operare

•Nu
• utilizați aparatul în alt scop (depozitarea materialelor de uz
medical sau experimentale ori transport) decât depozitarea
alimentelor din gospodărie.
•În
• caz de inundații, deconectați ștecărul și contactați centrul de
informații pentru clienți LG Electronics.
•Deconectați
•
fişa de reţea în timpul furtunilor puternice sau
fulgerelor ori atunci când aparatul nu este utilizat o perioadă lungă
de timp.
•Nu
• atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
•Nu
• îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un
obiect greu peste acesta.
•Dacă
•
pătrunde apă la componentele electrice ale aparatului,
deconectați fișa de rețea și contactați un centru de informații
pentru clienți LG Electronics.
•Nu
• puneți mâinile sau obiecte metalice în interiorul zonei care
emite aerul rece, la capac sau pe grătarul care eliberează căldură,
din partea din spate.
•Nu
• forțați și nu loviți capacul din spate al aparatului.
•Nu
• așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul
aparatului.
•Aveţi
•
grijă la copiii din apropiere atunci când deschideți sau
închideți ușa aparatului. Ușa poate lovi copilul și poate provoca
rănirea acestuia. Nu permiteți niciunei persoane să se balanseze
pe uși, deoarece această acțiune poate provoca răsturnarea
unității și, ca urmare, leziuni grave.
•Evitați
•
riscul ca un copil să rămână închis în interiorul aparatului.
Un copil care rămâne închis în interiorul aparatului se poate
sufoca.
•Nu
• amplasați pe dispozitiv obiecte grele sau fragile, recipiente
pline cu lichid, carburanți, substanțe inflamabile (cum ar fi
lumânări, lămpi, etc.) sau dispozitive de încălzire (cum ar fi plite,
radiatoare, etc.).
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•Dacă
•
există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural
etc.), nu atingeți aparatul sau fișa de rețea și ventilați imediat
zona. Acest aparat utilizează un gaz ecologic (izobutan, R600a)
ca agent frigorific. Deși utilizează o cantitate mică de gaz, este, în
continuare, un gaz combustibil. Scurgerea de gaz în timpul
transportării, instalării sau funcționării aparatului poate provoca
incendii, explozii sau rănire dacă se produc scântei.
•Nu
• utilizați și nu depozitați substanțe inflamabile sau combustibile
(eter, benzen, alcool, substanţe chimice, GPL, pulverizare
combustibilă, insecticide, odorizant de aer, cosmetice etc.) în
apropierea aparatului.
•Deconectați
•
imediat ștecărul și contactați un centru de informații
pentru clienți LG Electronics dacă detectaţi un zgomot ciudat,
miros sau fum emanat de aparat.
•Umpleți
•
numai cu apă potabilă dispozitivul de producere a gheții
sau rezervorul dozatorului de apă.

Întreținerea

•Deconectați
•
cablul de alimentare înainte de a curăța aparatul sau
de a înlocui becul din interior (dacă este prevăzut).
•Conectați
•
bine ștecărul în priză după ce umezeala și praful au fost
îndepărtate complet.
•Nu
• deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare.
Apucați întotdeauna ferm de ștecăr și trageți-o în linie dreaptă din
priză.
•Nu
• pulverizați apă sau substanțe inflamabile (pastă de dinți,
alcool, diluant, benzen, lichid inflamabil, abraziv, etc.) pe suprafața
interioară sau exterioară a aparatului pentru a-l curăța.
•Nu
• curățați aparatul cu perii, lavete sau bureți cu suprafață aspră
ori fabricaţi din material metalic.
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•Aparatul
•
poate fi demontat, reparat sau modificat doar de personal
calificat pentru reparații de la centrul de service LG Electronics.
Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics
dacă mutați și instalați aparatul în alt loc.
•Nu
• utilizaţi un uscător de păr pentru a usca interiorul aparatului și
nu introduceţi o lumânare în interior pentru a elimina mirosurile.
•Nu
• utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a
accelera procesul de dezghețare.

Eliminare

•La
• eliminarea aparatului, scoateți garnitura de la ușă, lăsați
rafturile și sertarele la loc și nu lăsați copiii în preajma aparatului.
•Aruncați
•
toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic
sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot
provoca sufocarea.

Siguranța tehnică

•Păstrați
•
neobstrucţionate deschiderile pentru aerisire din carcasa
aparatului sau din structura incorporată.
•Nu
• utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor
aparatului pentru depozitarea alimentelor, cu excepția cazului în
care acestea sunt de tipul recomandat de producător.
•Agentul
•
frigorific şi gazele insuflate izolatoare utilizate în aparat
necesită proceduri speciale de eliminare. Înainte de aruncarea
acestora, consultaţi-vă cu reprezentantul de service sau cu o
persoană calificată în mod similar.
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•Acest
•
aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan
(R600a), gaz natural compatibil cu mediul înconjurător, dar care
este şi combustibil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie
să procedaţi cu grijă pentru a vă asigura că nicio parte a circuitului
frigorific nu va fi deteriorată.
•Agentul
•
frigorific care se scurge din conducte se poate aprinde
sau poate provoca o explozie.
•Dacă
•
se detectează o scurgere, evitați orice foc deschis sau surse
potențiale de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea
în care stă aparatul. Pentru a evita crearea unui amestec aer-gaz
inflamabil în cazul în care are loc o scurgere în circuitul de răcire,
dimensiunea camerei în care este utilizat aparatul trebuie să
corespundă cantităţii de agent frigorific utilizat. Camera trebuie să
aibă dimensiunea de 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific
R600a din interiorul aparatului.
•Cantitatea
•
de agent frigorific din aparatul dvs. special este indicată
pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
•Nu
• porniţi niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare.
Dacă aveți dubii, consultați distribuitorul dvs.
•Acest
•
aparat este destinat exclusiv pentru utilizarea în gospodărie
și în aplicații similare. Nu trebuie utilizat în scop comercial, de
catering sau în structuri mobile precum rulote sau ambarcațiuni.
•Nu
• depozitaţi substanțe explozive, cum ar fi cilindri cu aerosoli cu
un propulsor inflamabil în acest aparat.
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ATENŢIE
Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor,
riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a
altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri
elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

•Nu
• înclinați aparatul pentru a-l trage sau a-l împinge în timpul
transportului.
•Aveți
•
grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce
mutați aparatul.

Operare

•Nu
• atingeți produsele alimentare înghețate sau părțile metalice din
compartimentul congelatorului cu mâinile ude sau umede. Acest
lucru poate provoca degerături.
•Nu
• așezați recipiente, sticle sau vase de sticlă (în special cu
băuturi carbogazoase) în compartimentul congelatorului, pe rafturi
sau în tava de gheață care vor fi expuse la temperaturi mai mici
decât cea de îngheț.
•Sticla
•
securizată din partea din față a ușii aparatului sau rafturile
se pot deteriora în urma unui impact. Dacă se sparge sticla, nu
atingeți cu mâinile ude, întrucât vă puteți răni.
•Nu
• amplasați obiecte grele pe ușa Door in Door.
•Nu
• utilizați ușa Door in Door ca tocător și asigurați-vă că nu este
zgâriat cu un obiect ascuțit, deoarece acest lucru poate provoca
daune aparatului.
•Nu
• vă sprijiniți de ușa dispozitivului, camera de depozitare, raft
sau ușa frigiderului și nu vă urcați pe acestea.
•Nu
• puneți un număr excesiv de sticle de apă sau recipiente pentru
gustări în coșurile de pe ușă. În caz contrar, coșul se poate rupe
sau vă puteți lovi cu mâna de structura din jur și vă puteți răni.
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•Păstrați
•
alimentele organizate în interiorul aparatului.
•Nu
• lăsați animalele să roadă cablul de alimentare sau furtunul de
apă.
•Nu
• deschideţi și nu închideţi ușa aparatului cu forță excesivă.
•În
• cazul în care balamaua ușii produsului este deteriorată sau
funcționează necorespunzător, nu o mai utilizați și contactați un
centru de service LG Electronics.
•Nu
• deteriorați circuitul frigorific.
•Nu
• puneți dispozitive electronice (cum ar fi aparate de încălzire și
telefoane mobile) în interiorul aparatului.
•Nu
• curățați capacele sau rafturile din sticlă cu apă caldă atunci
când sunt reci. Acestea s-ar putea sparge dacă sunt expuse la
schimbări bruște de temperatură.
•Nu
• consumați niciodată alimente congelate chiar după ce au fost
scoase din congelator.
•Nu
• introduceți mâinile la piesa mecanică a dispozitivului automat
de producere a gheții, de exemplu compartimentul pentru gheață
sau dozatorul de gheață.
•Nu
• luați gheață de la dozator într-o ceașcă de cristal sau porțelan
subțire.
•Nu
• scoateți capacul de la dispozitivul automat de producere a
gheții. Nu atingeți nicio piesă mecanică a dispozitivului automat de
producere a gheții. În caz contrar, v-ați putea răni.
•Aveți
•
grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce
deschideți sau închideți aparatul.
•Nu
• deschideți ușa aparatului cu sistemul Door-in-Door deschis sau
nu deschideți sistemul Door-in-Door în timp ce aparatul este
deschis. Sistemul Door-in-Door riscă să fie blocat și deteriorat de
marginea aparatului.
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Întreținerea

•Nu
• introduceți rafturile cu fața în jos. Rafturile ar putea cădea,
provocând rănirea.
•Pentru
•
a elimina gheaţa din interiorul aparatului, contactați un
centru de informații pentru clienți LG Electronics.
•Aruncați
•
gheața din interiorul compartimentului pentru gheață din
congelator când are loc o pană de curent prelungită.
•Conectați
•
conducta de alimentare cu apă (exclusiv pentru modele
cu țeavă) numai la o sursă de apă potabilă. În caz contrar,
impuritățile din apă pot duce la îmbolnăvire.
Eliminarea aparatului vechi
•• Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie
eliminate separat de celelalte deșeuri.
•• Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin
eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului
înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină
piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale
importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
•• Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau
puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării
locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice
(WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm
vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling
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Compartimente

Cheie tip 1

Cheie tip 2

Manualul utilizatorului

Suport pentru ouă (opțional)

Garnitură inelară

Lavetă de curățare (opțional)

Filtru de apă
••Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcţie de model.
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Note pentru deplasare și
transport
••Scoateți toate alimentele din interiorul
aparatului. Apoi, transportați aparatul numai
după ce ați fixat piesele fragile, precum
rafturile și mânerul ușii, cu bandă adezivă. În
caz contrar, aparatul s-ar putea deteriora.
••Scoateți ștecărul, introduceți-o și fixați-o în
cârligul pentru ștecăr de pe partea din spate
sau de sus a aparatului. Nerespectarea
acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea
ștecărului sau zgârierea podelei.
••La transportul aparatului, mai mult de doi
oameni trebuie să transporte aparatul cu grijă.
Scăparea aparatului, care este extrem de
greu, poate provoca rănirea persoanelor sau
deteriorarea aparatului.
••La transportul aparatului pe o distanță mai
lungă, țineți aparatul pe verticală. Aparatul ar
putea cădea, rezultând defecțiuni. Nu
transportați niciodată aparatul culcat, întrucât
circulația agentului frigorific se poate defecta
când este readus în poziția inițială.
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Note de instalare
••Instalați aparatul pe o suprafață solidă și
dreaptă.
−−Dacă aparatul este instalat pe o podea
neuniformă, aceasta poate provoca vibrații și
zgomot, iar aparatul ar putea cădea
provocând rănire. De asemenea, ușile ar
putea să nu se închidă corect, iar umezeala
ar putea pătrunde în interior în timpul
funcționării.
−−Dacă partea din față sau din spate a
aparatului nu este la nivel, reglați picioarele
din față astfel încât să se remedieze
problema. În situații mai complicate, ar putea
fi nevoie să se pună bucăți de lemn subțiri
pe podea.
••Evitați plasarea unităţii în apropierea unor
surse de căldură, lumină solară directă sau
umezeală.
••Conectați cablul de alimentare (sau ștecărul)
la priză. Nu dublaţi cu alte aparate pe aceeași
priză.
••După conectarea cablului de alimentare (sau
a ștecărului) la priză, așteptați 2-3 ore înainte
de a pune alimente în aparat. Dacă puneți
înăuntru alimente înainte de răcirea completă
a aparatului, acestea s-ar putea strica.
••După instalarea aparatului, conectați cablul de
alimentare la o priză. Înainte de a muta sau
demonta aparatul, deconectați cablul de la
priză.
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Dimensiuni și distanța față de
alte obiecte
••O distanță prea mică față de obiectele
alăturate poate cauza scăderea capacității de
înghețare și creșterea costurilor de
electricitate. Lăsați un spațiu de cel puțin 50
mm față de orice perete alăturat în timpul
instalării aparatului.
A
D

H
C

Tip
A
B
C
D
E
F
G
H

Adâncime A
912 mm
1797 mm
924 mm
20 mm
898 mm
904 mm
996 mm
1637 mm

••Aparatul este proiectat să funcționeze într-un
interval limitat de temperaturi ambientale, în
funcție de zona de climă. Nu folosiți aparatul
la o temperatură care depășește limita.
••Temperaturile interne pot fi afectate de locația
aparatului, temperatura ambientală, frecvența
deschiderii ușii și așa mai departe.
••Clasa de climă se găsește pe eticheta de
rating
Clasa de climă

GF E

B

Temperatură ambientală

Adâncime B
912 mm
1797 mm
759 mm
20 mm
733 mm
739 mm
996 mm
1637 mm

SN (Temperat
Extinsă)
N (Temperată)
ST (Subtropicală)
T (Tropicală)

Intervalul de
temperatură
ambientală în ºC
+10 - +32
+16 - +32
+16 - +38
+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenia

NOTĂ
••Aparatele clasificate între SN și T trebuie
folosite la o temperatură ambientală între
10°C et 43°C.

NOTĂ
••Puteți determina tipul de aparat verificând
eticheta din compartimentul frigiderului.
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Scoaterea ușii

2

În timp ce apăsați cârligul (1) de la
articulația conectorilor electrici, scoateți
articulația trăgând de ea în ambele direcții.

3

Rotiți brațul balamalei în sensul invers
acelor de ceasornic.
Scoateți balamaua superioară de pe brațul
de blocare al acesteia.

Dacă este necesar să mutați aparatul printr-o
deschizătură îngustă, se recomandă scoaterea
ușilor.

AVERTISMENT
••Deconectați cablul de alimentare, siguranța
casei sau întrerupătorul înainte de a instala
sau a repara aparatul. Nerespectarea acestor
instrucțiuni poate provoca moartea, un
incendiu sau electrocutare.

Îndepărtarea Ușii din partea
stângă a frigiderului
Alimentarea cu apă este conectată în partea din
dreapta sus din spatele aparatului. În timp ce
apăsați inelul de prindere spre conectorul
tubului, scoateți tubul de apă conectat.

Inel de prindere
Conector tub
Tub de apă

Îndepărtarea Ușii din partea
dreaptă și stângă a frigiderului

1

16

Scoateți șurubul de la apărătoarea
balamalei din partea superioară a aparatului
rotind-o în sens antiorar.

Braț de blocare a
balamalei

ATENŢIE
••La înlăturarea articulației superioare, asigurațivă că sprijiniți ușa, deoarece aceasta va
cădea în față. Se recomandă ca, la scoaterea
și remontarea ușii, să participe două sau mai
multe persoane.
••Atunci când scoateți balamaua de pe braț,
aveți grijă ca ușa să nu cadă în față.
••Așezați ușa, cu interiorul în sus, pe o
suprafață care nu provoacă zgârieturi.

RO

4

Ridicați ușa din partea stângă a frigiderului
(1). În acest moment, ușa trebuie ridicată
suficient pentru ca tubul de apă cu arc
spiralat (2) să iasă complet.

<Ușa din partea stângă a frigiderului>

NOTĂ
••La mutarea ușii din partea stângă a
frigiderului, aveți grijă să nu deteriorați tuburile
de apă. După ce au fost scoase, ușile trebuie
așezate jos, pe o pătură, într-o zonă sigură.
••Dacă capătul tubului de apă este deteriorat,
trebuie tăiat pentru a vă asigura că nu sunt
scurgeri când este montat la loc.

Nu este drept Deteriorat

Alungit

••În timp ce apăsați inelul spre conectorul
tubului, introduceți cu grijă tubul de apă, până
când rămâne vizibilă doar o linie. Trageți tubul
de apă pentru a vă asigura că tubul este bine
fixat.
Ridicați balamaua superioară fixată între
aparat și ușa acestuia și apoi scoateți-o.

Inel de prindere

<Ușa din partea dreaptă a frigiderului>
Balama superioară

Tub de apă
Linie de introducere

<Corect>
Ușă

ATENŢIE
••Așezați ușa pe o suprafață care nu provoacă
zgârieturi, cu partea interioară în sus.

5

Ridicați ușa de pe axul balamalei din mijloc
și îndepărtați-o.

<Incorect>

Remontarea ușilor frigiderului
Montați parcurgând în ordine inversă etapele de
la demontare după introducerea aparatului pe
ușa de acces.
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Îndepărtarea ușii congelatorului

Reglarea înălțimii ușii

1

În cazul în care ușa este prea joasă, ridicați ușa
și introduceți un bolț pentru balamaua ușii în
modul prezentat mai jos, cu ajutorul unei chei și
a unui clește ascuțit.

Îndepărtați cele două bolțuri ale balamalelor.

Reglarea ușii frigiderului

2

Ușa stângă
Rotiți balamaua pentru ridicarea capătului
pivotant astfel încât ușa să poată fi
demontată.
Ridicați ușa de pe axul balamalei inferioare
și îndepărtați-o.

Deschideți ușa frigiderului și folosiți cheia de tip
1 pentru a roti bolțul balamalei ușii conform
ilustrației.

Diferență de înălțime

Ușa frigiderului

3

Îndepărtați ușa, ridicând-o de pe axul
balamalei inferioare.
Ușa congelatorului

Balama inferioară

Remontarea ușilor congelatorului
Montați parcurgând în ordine inversă etapele de
la demontare după introducerea aparatului pe
ușa de acces.
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Ușa dreaptă
În cazul în care ușa este prea joasă, ridicați ușa
dreaptă și folosiți un clește ascuțit pentru a
introduce inele, până când ușile sunt echilibrate.

1

Slăbiți contrapiulița rotind-o în sens antiorar
cu ajutorul unei chei de 19 mm.

Diferență de înălțime
Pentru a slăbi piulița
Ușa frigiderului

2

Reglați diferența de înălțime a ușii
aparatului rotind știftul balamalei de reglare
în sens orar sau antiorar cu o cheie de 8
mm.

Ușa congelatorului

Sus
Jos

Reglarea ușii congelatorului
Dacă ușa aparatului nu este la nivel, reglați
diferența de înălțime a ușii aparatului utilizând
metoda următoare.

3

După reglarea diferenței de înălțime a ușii
aparatului, fixați contrapiulița rotind-o în
sens orar.

NOTĂ
••Întrucât știftul balamalei poate cădea, nu
modificați înălțimea ușii aparatului cu mai mult
de 5 cm.

Pentru a strânge piulița

Dacă nu este posibilă reglarea înălțimii ușii
aparatului prin metoda de mai sus, aduceți ușa
la nivel conform instrucțiunilor următoare.

*Referință

Contrapiuliță
Cheie pentru piuliţe

Știftul balamalei de
reglare
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Reglarea înclinării aparatului

Conectarea liniei de apă

Dacă ușa aparatului nu este la nivel, reglați
diferența de înălțime a ușii aparatului utilizând
metoda următoare.

Accesorii

NOTĂ
••Întrucât știftul balamalei poate cădea, nu
modificați înălțimea ușii aparatului cu mai mult
de 5 cm.

Tub de apă

Bridă

Conector tub

Cerințe referitoare la alimentarea
cu apă
Piuliță de reglare
Ușa de sus

Cheie pentru piuliţe
Ușa de jos

Diferență de înălțime

Deschideți ușa și folosiți cheia furnizată de tip 2
pentru a regla nivelul părții mai joase, folosind
piulița de pe piciorul round reglabil, conform
diagramei de mai jos.

Pentru a acționa dozatorul de apă, este
necesară alimentarea cu apă rece cu o
presiune între 138 kPa și 827 kPa (1,4~8,4 kgf/
cm²). Dacă frigiderul este instalat într-o zonă
cu presiune scăzută a apei (sub 138 kPa),
puteți instala o pompă auxiliară pentru a
compensa presiunea scăzută.
Dacă la alimentarea cu apă rece este racordat
un sistem de filtrare a apei prin osmoză inversă,
presiunea apei la sistemul de osmoză inversă
trebuie să fie de cel puțin 138 kPa - 827 kPa
(1,4~8,4 kgf/cm²)

AVERTISMENT
••Deconectați aparatul înainte de a efectua o
lucrare care are legătură cu racordarea
conductei de apă. În caz contrar, vă puteți
electrocuta.
••Conectați conducta de apă numai la o sursă
de alimentare cu apă rece. În caz contrar, pot
apărea defecțiuni la nivelul filtrului de apă.
Loviturile de berbec hidraulic (izbiturile apei în
țevi) în țevile din casă pot cauza defecțiuni la
nivelul pieselor aparatului și pot provoca
scurgeri de apă sau inundație.
••Racordarea conductei de apă trebuie
efectuată numai de un instalator calificat și în
conformitate cu legislația locala și cu
reglementările privind calitatea apei.

NOTĂ
••Instalarea conductei de apă nu este acoperită
de garanția aparatului.
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Racordarea aparatului

Verificarea racordului de apă

1

Desfiletați piulița cu guler filetată de metal
din partea din spate a aparatului și
așezați-o peste unul din capetele tubului de
apă.

1

Deschideți alimentarea cu apă și porniți
aparatul. Verificați cu atenție toate fitingurile
pentru a depista eventualele scurgeri
cauzate de montarea inadecvată a
furtunurilor.

2

Împingeți ferm tubul de apă pe supapa de
admisie a apei și strângeți piulița cu guler.

2

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Water
Filter timp de 3 secunde. Ca urmare, se va
reseta pictograma Înlocuire filtru. Noul filtru
de apă a fost activat.

3

Puneți o cană sub dozatorul de apă pentru
a verifica dacă apa curge prin aparat.

4

Verificați din nou tubul de conectare și
îmbinările pentru a vedea dacă nu există
scurgeri.

5

Filtrul de apă trebuie fixat într-un loc
corespunzător, unde se poate ajunge cu
ușurință când este necesară înlocuirea.

Racordarea la robinetul de apă

1

2

Împingeți tubul de apă în gaura conectorului
robinetului, furnizat printre accesorii. Țeava
trebuie să ținută bine în timp ce conectorul
este împins pe țeavă.

Asigurați-vă că șaiba din cauciuc este fixată
în interior spre interiorul conectorului
robinetului înainte de a o înfileta la robinet.
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Piese şi funcţii

1 Panou de control
Afișează dispozitivul care produce gheață și modurile de dozare, precum și starea filtrului de
apă.
2 InstaView Ușă în ușă
Compartimentul InstaView Ușă în ușă facilitează accesul la produsele alimentare utilizare în mod
curent.
3 Mânerul Ușă în ușă
Acest mâner deschide Ușă în ușă.

••Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcţie de model.
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2

1

3
5

4
6

3

3

7

1 Unitate de diagnosticare inteligentă
Utilizați această funcție când contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics pentru
a vă ajuta să efectuați o diagnosticare exactă în cazul în care aparatul funcționează anormal sau
apare o defecțiune.
2 Bară de sunet Bluetooth (opțional)
Vă puteți conecta dispozitivul inteligent la o bară de sunet Bluetooth. Vă rugăm să consultați
ghidul inclus în aparat pentru mai multe detalii.
3 Lampã LED
Lămpile cu LED din interiorul aparatului se aprind atunci când deschideți ușa.
4 Pur și proaspăt
Această funcție reduce și îndepărtează mirosurile din compartimentul frigiderului.
5 Raftul frigiderului
Acesta este locul în care sunt depozitate alimentele refrigerate și alte elemente.
••Înălțimea raftului poate fi reglată prin introducerea raftului pe altă șină, la o înălțime diferită.
••Depozitați alimentele cu un conținut de umiditate mai mare în partea din față a raftului.
••Numãrul real de rafturi va diferi de la model la model.
6 Raft pliant
Raftul este reglabil, conform necesităților de depozitare individuale.
7 Sertar pentru legume
Aici sunt depozitate fructele și legumele pentru a se păstra proaspete cât mai mult timp.
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12
10
11

13

9

10

8

8 Spațiu suplimentar (opțional)
În acesta pot fi depozitate produsele alimentare mici, precum brânza și șunca.
9 Stâlp ușă
Acesta împiedică aerul rece să iasădin frigider.
10 Coșul de pe ușa frigiderului
Acesta este locul în care sunt depozitate pachete mici de alimente refrigerate, bãuturi și
recipiente cu sosuri.
11 Dispozitiv automat de producere a gheții
Acesta este locul în care gheața este produsă automat și depozitată.
12 Coș pentru lactate
Aici pot fi depozitatea produsele lactate, precum untul și brânza.
13 Sistemul Ușă în ușă
Aici sunt puse alimentele care sunt scoase frecvent, precum băuturile și gustările.
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2
3
1

1
4

1 Coșul congelatorului
Aici se pot pune pachete mici de produse alimentare congelate.
••Nu puneți în aceste coșuri înghețată sau alimente care vor fi păstrate o perioadă mai lungă de
timp.
2 Zonă de prospețime (opțional)
Acest compartiment este proiectat pentru depozitarea produselor alimentare proaspete pentru o
perioadă mai lungă, fără combinarea mirosurilor cu celelalte produse.
••Așezați produsele alimentare în zona de prospețime și păstrați capacul închis.
3 Tavă pentru congelator
Acesta este locul în care pot fi depozitate alimentele congelate, cum ar fi carnea, peștele şi
înghețata.
••Rafturile glisante permit accesul ușor și utilizarea comodă.
4 Sertarul congelator
Acesta este pentru depozitarea pe termen lung a elementelor congelate.

NOTĂ
••Coșul sau sertarul secțiunii Două stele (
) poate fi utilizat pentru a depozita gheață și
alimente între -12 °C și -18 °C pe perioade scurte.
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Note pentru operare
••Nu utilizați rezervorul dozatorului de apă
înghețată pentru alte băuturi decât apa.
••Utilizatorii trebuie să rețină că se poate forma
gheață dacă ușa nu este închisă complet,
dacă umiditatea este mare pe timp de vară
sau dacă ușa de la congelator este deschisă
frecvent.
••Asigurați-vă că este suficient spațiu între
alimentele depozitate pe raft sau în coșul de
pe ușă pentru a permite închiderea completă
a ușii.
••Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald
în aparat și poate duce la creşterea
temperaturii în interior.
••Nu deschideţi și nu închideţi ușa aparatului în
mod excesiv.
••Lampa cu LED este concepută exclusiv pentru
aparate de uz casnic și nu este adecvată
pentru iluminarea unei încăperi dintr-o
locuință.
••Dacă lăsați aparatul oprit o perioadă mai
lungă de timp, scoateți toate produsele
alimentare și deconectați cablul de alimentare.
Curățați interiorul și lăsați ușile ușor deschise
pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului în
interiorul aparatului.
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Sugestie pentru economisirea
energiei
••Asigurați-vă că există suficient spațiu între
alimente. Astfel, aerul rece poate circula în
mod uniform, ceea ce va reduce consumul de
curent electric.
••Depozitați alimentele fierbinți numai după ce
s-au răcit; astfel, nu se va foma condens sau
gheață.
••La depozitarea alimentelor în congelator,
setați temperatura congelatorului în așa fel
încât să fie mai mică decât temperatura
indicată pe aparat.
••Nu setaţi temperatura aparatului mai jos decât
este necesar. Pentru a produce gheață într-o
ambianță normală, temperatura congelatorului
trebuie să fie setată cel puțin pe -18 °C.
••Nu puneți alimente în apropierea senzorului
de temperatură al frigiderului. Păstrați o
distanță de cel puțin 3 cm faţă de senzor.
••Vă rugăm să rețineți că în specificațiile tehnice
ale aparatului există un interval permis de
creștere a temperaturii după decongelare.
Dacă doriți să reduceți la minimum impactul
pe care acest lucru l-ar putea avea asupra
depozitării alimentelor din cauza unei creșteri
a temperaturii, sigilați sau înfășurați alimentele
depozitate în mai multe straturi.
••Sistemul de decongelare automată din aparat
nu permite acumularea de gheață în
compartiment în condiții normale de
funcționare.
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Depozitarea alimentelor în mod
eficient
••Depozitaţi alimentele congelate sau alimentele
refrigerate în interiorul recipientelor etanşate.
••Verificaţi data de expirare şi eticheta
(instrucţiunile de depozitare) înainte de a
depozita alimente în interiorul aparatului.
••Nu depozitați alimente pentru o perioadă
lungă (mai mult de 4 săptămâni) în cazul în
care acestea se strică repede la temperatură
scăzută.
••Puneţi alimentele refrigerate sau alimentele
congelate în frigider sau în congelator imediat
după cumpărare.
••Evitați recongelarea alimentelor care s-au
dezghețat complet. Alimentele care sunt
recongelate după ce s-au dezghețat complet
își pierd savoarea și valoarea nutritivă.
••Nu înfășurați și nu depozitați legumele în
hârtie de ziar. Hârtia de ziar sau alte
substanțe străine pot murdări și contamina
alimentele.
••Nu umpleţi excesiv aparatul. Umpleți mai puțin
de 70 % din spațiu. Aerul rece nu poate
circula în mod corespunzător atunci când
aparatul este supraîncărcat.
••Răciţi alimentele fierbinţi înainte de
depozitare. Dacă este pusă prea multă
mâncare fierbinte în interior, temperatura din
interiorul aparatului poate creşte şi poate
afecta negativ alte alimente depozitate în
aparat.
••Dacă setați o temperatură prea scăzută pentru
alimente, acestea ar putea îngheța. Nu setați
o temperatură mai mică decât temperatura
necesară pentru depozitarea corespunzătoare
a alimentelor.
••Menţineţi tot timpul curat aparatul.
••În cazul în care în aparat sunt compartimente
reci, nu depozitați legume și fructe cu un
conținut ridicat de umiditate în
compartimentele reci, deoarece acestea pot
îngheța din cauza temperaturii scăzute.
••În cazul unei căderi de tensiune, contactați
compania de electricitate și întrebați cât de
mult va dura.
−−Evitați să deschideți ușa în perioada în care
electricitatea este oprită.
−−După revenirea electricității, verificați starea
alimentelor.

Capacitate maximă de congelare
••Funcția Express Freeze (Congelare expres)
va permite capacitatea maximă de congelare
a congelatorului. Aceasta durează în general
circa 24 ore, însă se va dezactiva automat
după un timp specificat și, de asemenea,
poate să fie oprită manual în orice moment.
••Pentru a obține o circulare mai bună a aerului,
introduceți toate componentele interioare,
precum coșurile, sertarele și rafturile.

Depozitare maximă
••Pentru a obține o mai bună circulație a
aerului, introduceți toate sertarele.
••Dacă urmează să depozitați cantități mari de
alimente, toate sertarele congelatorului trebuie
scoase din aparat cu excepția celui inferior, iar
alimentele trebuie depozitate direct pe rafturile
congelatorului din compartimentul acestuia.

NOTĂ
••Pentru a scoate sertarele, în primul rând
scoateţi alimentele din sertare. Apoi, utilizați
mânerul sertarelor şi scoateţi sertarele cu
grijă. Acest lucru poate provoca rănire.
••Forma fiecărui sertar poate fi diferită,
introduceți-l în poziția corectă.
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Panou de control
Unități și funcții

7

9

8

1 Freezer Temperature (Temperatură
congelator)
••Acesta setează temperatura-țintă a
congelatorului.
2 Fridge Temperature (Temperaturã
frigider)
••Acesta setează temperatura-țintă a
frigiderului.
3 Express Freeze (Congelare rapidă)
••Acesta setează funcţiile pentru Congelarea
expresă.
4 Pur și proaspăt
••Panoul de control se va activa în oricare
dintre următoarele cazuri.
••Această funcție reduce și îndepărtează
mirosurile din compartimentul frigiderului.

6 Water Dispenser (Dozator de apă)
••Acesta reglează funcția Cuburi de gheață,
Apă, Gheață zdrobită.
7 Gheață Pornită/Oprită
••Aceasta PORNEȘTE sau OPREȘTE
dispozitivul de producere a gheții.
8 Filtru de schimb
••Acesta indică automat perioada de
înlocuire a filtrului de apă.
9 * Wi-Fi
••Această funcție setează frigiderul să se
conecteze la rețeaua Wi-Fi din locuința
dumneavoastră.

5 * Lock (Blocare)
••Acesta blochează butoanele de pe panoul
de control.

−−Panoul de control efectiv poate diferi de la model la model.
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Note privind utilizarea Panoului
de control
••Panoul de control se va activa în oricare
dintre următoarele cazuri.
−−Când este pornită alimentarea
−−Când este atins un buton
−−Când este deschisă ușa de la aparat
(frigider, congelator, Door in Door)
••Panoul de control se va dezactiva automat
pentru economisirea energiei în oricare dintre
următoarele cazuri.
−−După 1 minut de la pornirea alimentării
−−Dacă nu se execută nicio operație aferentă
unui buton timp de 20 de secunde după ce
butonul dorit este apăsat
−−După 20 de secunde de la deschiderea sau
închiderea ușii de la aparat (frigider,
congelator, spațiu magic)
••În caz de contact cu degetul sau pielea
asupra panoului de control în timpul curățării,
funcția aferentă butonului declanșat ar putea fi
acționată.

Setarea temperaturii

••Aparatul poate detecta automat probleme în
timpul funcționării.
••Dacă este detectată o problemă, aparatul nu
funcționează și se afișează un cod de eroare
chiar și atunci când nu este apăsat niciun
buton.
••În acest caz, nu opriți alimentarea și contactați
imediat un centru de informații pentru clienți
LG Electronics. Dacă opriți alimentarea cu
energie electrică, tehnicianul de reparații de la
centrul de informații pentru clienți LG
Electronics ar putea avea dificultăți în
identificarea problemei.

Setarea congelării rapide
Funcția poate îngheța rapid o cantitate mare de
gheață sau alimente congelate.
••Când apăsaţi butonul Express Freeze, pe
panoul de control se aprinde pictograma
Express Freeze.
••Funcția este activată și dezactivată pe rând,
ori de câte ori apăsați butonul.
••Funcția Congelare rapidă se dezactivează
automat după un anumit interval de timp.

Acesta setează temperatura frigiderului sau a
congelatorului.
••Apăsați butonul Fridge sau Freezer pentru a
regla temperatura.
••Este setată temperatura inițială.
−−Frigider: 3°C
−−Congelator: -18 °C
••Temperatura poate fi reglată.
−−Frigider: între 0°C și 6 °C
−−Congelator: între -24 °C și -16 °C
••Temperatura interioară efectivă depinde de
starea alimentelor, având în vedere că
temperatura de setare indicată este o
temperatură ţintă, nu temperatura efectivă din
aparat.

NOTĂ
••Setarea temperaturii implicite poate fi diferită
în funcție de aparat.
••După ce conectați aparatul la priză, așteptați 2
- 3 ore înainte de a pune alimentele în aparat.
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Setarea și resetarea blocării

Stâlp ușă

Acesta blochează butoanele de pe panoul de
control.
••Țineți apăsat butonul Lock (Blocare) timp de
3 secunde. Atunci când funcția Lock (Blocare)
este activă, toate butoanele sunt blocate.
••Când apăsaţi butonul Lock timp de 3
secunde, pictograma Lock/Unlock se aprinde
pe panoul de control. Funcția este activată și
dezactivată pe rând, ori de câte ori apăsați
butonul.
••Dacă apăsaţi alt buton în afară de Blocare
atunci când blocarea este setată, butonul nu
va funcționa.
••Dacă apăsaţi alt buton în afară de Blocare
când blocarea este setată, pictograma Lock/
Unlock de pe panoul de control va lumina
intermitent de 3 ori.
••Pentru a modifica o setare, apăsați mai întâi
butonul Lock timp de 3 secunde pentru a
dezactiva funcția.

Acest stâlp al ușii previne ieșirea aerului rece
din aparat.

ATENŢIE
••Alarma ușii sună la fiecare 30 de secunde în
cazul în care ușa rămâne deschisă mai mult
de un minut. Asigurați-vă că stâlpul pliabil este
pliat înăuntru înainte de închiderea ușii din
partea stângă.

Spațiu suplimentar (opțional)
Depozitați produsele alimentare mici precum
brânza, șunca, cașcavalul, etc.
Deschiderea și închiderea se face prin
împingerea sau tragerea mânerelor.

Suport pentru spațiu
suplimentar
2

ATENŢIE
••Aveți grijă când manipulați și depozitați ouă
mai mari. Acesta se pot sparge în cazul în
care sertarul este împins în timp ce capacul
nu este închis complet.
••Analizați diagramele de mai sus când
îndepărtați și remontați suportul pentru spațiu
suplimentar după curățare.
••Depozitați toate produsele alimentare umede
și ușor de înghețat, precum tofu, frunze de
susan, etc., pe partea din față a rafturilor.
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••Pentru a reduce riscul zgârierii ușii și
deteriorarea stâlpului central, asigurați-vă că
acest stâlp al ușii aparatului este întotdeauna
pliat.
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Funcția InstaView

Ușă în ușă (opțional)

Funcția InstaView din Ușă în ușă vă permite să
vedeți fără a deschide ușa frigiderului dacă
produsele utilizate în mod frecvent, precum
băuturile sau snack-urile, sunt pe cale să se
termine.

Trageți în sus maneta din partea inferioară a
ușii, până când se deschide ușa interioară.
Există mult spațiu de depozitare în interiorul
Ușă în ușă și în coșurile din jur, ceea ce vă
permite să depozitați alimentele într-un mod
organizat.

1

Bateți de două ori în geam pentru a activa
sau dezactiva LED-ul din Ușă în ușă.

2

LED-ul se oprește automat după zece
secunde.

••Funcția InstaView Ușă în ușă este dezactivată
atunci când ușa dreaptă a frigiderului și ușa
stângă a congelatorului sunt deschise, timp de
două secunde după închiderea ușii și atunci
când dozatorul de gheață este utilizat.
••Bateți aproape de centrul geamului. Este
posibil ca atunci când bateți la marginea
geamului, funcția InstaView Ușă în ușă să nu
fie activată în mod corespunzător.
••Bateți suficient de tare încât sunetul să poată
fi auzit.
••Funcția InstaView Ușă în ușă se poate activat
în cazul în care este emis un sunet puternic în
apropierea frigiderului.
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Coș mobil (opțional)
Mutați cu ușurință coșul mobil mai sus sau mai
jos, după caz.
••Îndepărtați toate articolele din coșul mobil
înainte de a-l muta în sus sau în jos.
••Reglarea coșului mobil facilitează depozitarea
produselor alimentare mai înalte.

1

Pentru a ridica coșul mobil, țineți de centrul
coșului și împingeți-l în sus până când
acesta se fixează printr-un clic.

2

Pentru a coborî coșul mobil, împingeți în
sus pentru a elibera brațele din partea
laterală a coșului și coborâți coșul până
când acesta se fixează printr-un clic.

ATENŢIE
••Pentru a evita accidentările personale sau
deteriorarea coșului sau a conținutului
acestuia, goliți coșul mobil înainte de a-l muta
mai sus sau mai jos.
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Zonă de prospețime
(opțional)
Acest compartiment este proiectat pentru
depozitarea produselor alimentare proaspete
pentru o perioadă mai lungă, fără combinarea
mirosurilor cu celelalte produse.
••Așezați produsele alimentare în zona de
prospețime și păstrați capacul închis.
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Utilizarea dozatorului de apă
sau de gheață

Dispozitiv automat de
producere a gheții

Puteți elibera cuburi de gheață, apă sau gheață
zdrobită prin apăsarea butonului corespunzător
modului dorit.
••Atunci când apăsați butonul Cubed (Cuburi de
gheață), Water (Apă) sau Crushed (Gheață
zdrobită) de pe panoul de control, indicatorul de
pe panoul de control se va activa și se va seta
modul dorit. În acest moment, dacă apăsați
maneta de dozare, aparatul va doza conform
funcției selectate (cuburi de gheață, apă sau
gheață zdrobită).
••Funcția este activată și dezactivată pe rând, ori
de câte ori apăsați butonul de pe panoul de
control.

Dispozitivul automat de producere a gheții
poate produce automat 70 - 182 de cuburi o
dată, într-un interval de 24 de ore, în condiții
favorabile. Această cantitate poate varia în
funcție de mediu (temperatura ambientală din
jurul aparatului, frecvența deschiderii ușii,
cantitatea de alimente depozitate în aparat,
etc.).
••Când compartimentul este plin cu gheață,
producerea gheții se va opri.
••Este normal să se producă un sunet la
căderea gheții în compartimentul pentru
gheață.
••Dispozitivul de producere a gheții produce în
mod normal gheață după circa 48 de ore de la
instalarea inițială a aparatului.
••Aruncați gheața produsă prima dată, fără să o
utilizați.
••În timp ce dispozitivul automat de producere a
gheții funcționează, nu îl atingeți direct cu
mâinile.
••Când cuburile stau mai mult timp în
compartimentul pentru gheață, se pot lipi între
ele și nu mai pot fi separate cu ușurință. În
acest caz, curățați compartimentul pentru
gheață înainte de a-l utiliza.

ATENŢIE
••Nu lăsați copiii să se apropie de dozator pentru
a-i împiedica să se joace cu comenzile sau să le
defecteze.
••Aruncați primele loturi de gheață (circa 20 cuburi
și 7 cești de apă). Acest lucru este, de
asemenea, necesar dacă aparatul nu a fost
folosit o perioadă îndelungată.

NOTĂ
••Dacă deschideți ușa de la congelator în timp ce
se eliberează apă, alimentarea cu apă se va opri,
iar panoul de control va reveni la ecranul inițial.
••Dacă deschideți ușa frigiderului în timp ce se
eliberează apă, cuburi de gheață sau gheață
zdrobită, operația de eliberare se va întrerupe. La
închiderea ușii, articolul selectat pentru modul
selectat anterior va continua să fie eliberat.
••Dacă gura cănii este mică, apa ar putea fi
împroșcată în afară sau ar putea să nu ajungă
deloc în cană.
••La eliberarea apei, a cuburilor de gheață sau a
gheții zdrobite, folosiți o cană cu diametrul gurii
de peste 68 mm.
••Dacă dispozitivul de producere a gheții produce
cuburi de gheață mici sau cuburile se lipesc între
ele, cantitatea de apă care ajunge la dispozitivul
de producere a gheții poate fi scăzută din cauza
cantității insuficiente de apă din rezervorul de
apă. De asemenea, dacă gheața nu este utilizată
în mod frecvent, cuburile s-ar putea lipi între ele.

Pornirea sau Oprirea
dispozitivului automat de
producere a gheții
Pentru a Porni/Opri dispozitivul automat de
producere a gheții, țineți apăsat butonul Ice On/
Off de pe panoul de control timp de 3 secunde.
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Îndepărtarea
compartimentului pentru
gheață
1

Trageți cu grijă mânerul pentru a deschide
compartimentul pentru gheață.

2

Pentru a îndepărta compartimentul pentru
gheață din ușă, prindeți de mânerul frontal,
ridicați ușor în timp ce țineți de părțile
superioare și inferioare (1) și trageți ușor
compartimentul, conform imaginii (2).

AVERTISMENT
••Nu atingeți părțile mecanice ale dispozitivului
automat de producere a gheții cu mâna sau
cu un instrument. În caz contrar, puteți
provoca daune ale aparatului sau accidentări.
••Trebuie luate măsuri de precauție, deoarece
dispozitivul automat de producere a gheții
funcționează continuu după ce ușa
congelatorului este deschisă, atunci când
butonul dispozitivului automat de producere a
gheții este setat la poziția On (Pornit).
••Nu dezasamblați, reparați sau modificați
dispozitivul automat de producere a gheții.
Aceste sarcini trebuie efectuate numai de
către un tehnician autorizat.
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ATENŢIE
••Aruncați primele loturi de gheață (circa 20
cuburi și 7 cești de apă). Acest lucru este, de
asemenea, necesar dacă aparatul nu a fost
folosit o perioadă îndelungată.
••Prima gheață și apă eliberată poate include
particule sau mirosuri de pe conducta de
alimentare cu apă sau din rezervorul de apă.
••Nu lăsați copiii să se apropie de dozator.
Copiii se pot juca cu comenzile sau le pot
deteriora.
••Pasajul de eliberare a gheții se poate bloca cu
gheață dacă se utilizează numai gheață
zdrobită. Îndepărtați gheața acumulată
scoțând compartimentul pentru gheață și
eliberând pasajul de trecere cu o spatulă de
cauciuc. Eliberarea periodică a cuburilor de
gheață poate, de asemenea, să contribuie la
prevenirea acumulării de gheață.
••Dacă se eliberează gheață decolorată,
verificați rezervorul de apă și alimentarea cu
apă pentru a depista sursa. Dacă problema
persistă, contactați centrul de informații pentru
clienți LG Electronics. Nu utilizați gheață sau
apă până la remedierea problemei.
••Eliberați gheață într-un pahar înainte de a-l
umple cu apă sau cu alte băuturi. Dacă
eliberați gheață într-un pahar care conține
deja lichid, puteți stropi în jur.
••Nu atingeți orificiul de ieșire a gheții sau
dispozitivul automat de producere a gheții cu
mâna sau cu un instrument. Nerespectarea
acestei instrucțiuni poate duce la rănirea
persoanelor sau la deteriorarea aparatului.
••Atunci când montați înapoi tava de gheață,
asigurați-vă că aceasta este așezată corect. În
cazul în care este înclinată sau instabilă, este
posibil ca aceasta să nu mai producă gheață
din cauza întreruperii senzorului.
••Nu folosiți niciodată un pahar foarte îngust
sau adânc. Gheața poate bloca canalul pentru
gheață, afectând performanța aparatului.
••Țineți paharul la o distanță corespunzătoare
față de orificiul de ieșire a gheții. Dacă țineți
paharul prea aproape de orificiul de ieșire,
puteți împiedica eliberarea gheții.
••Aruncați gheața din interiorul tăvii de gheață
din compartimentul congelatorului în cazul în
care plecați în vacanță sau în cazul în care
are loc o pană de curent lungă. Apa formată
din gheața topită poate curge din dozator pe
podea.

FUNCȚII INTELIGENTE
Utilizarea aplicației LG
SmartThinQ
Lucruri de verificat înainte de a
folosi LG SmartThinQ
••Pentru aparate cu logo-ul

sau

1

Verificați distanța dintre aparat și routerul
wireless (rețeaua Wi-Fi).
••În cazul în care distanța dintre aparat și
routerul wireless este prea mare, puterea
semnalului scade. Înregistrarea poate dura
mai mult timp sau instalarea poate eșua.

2

Dezactivați Datele mobile sau Date
celulare de pe smartphone-ul
dumneavoastră.
••Pentru telefoane iPhone, opriți datele
accesând Configurări → Conexiune
celulară → Date celulare.

3

Conectați-vă smartphone-ul la routerul
wireless.

RO
••În cazul în care aparatul are probleme cu
conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi
situat prea departe de router. Achiziționați un
repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru
a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
••Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze
sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei
din locuință.
••Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze
în mod corespunzător în funcție de furnizorul
de servicii de internet.
••Mediul wireless înconjurător poate face ca
serviciul de rețea wireless să funcționeze mai
lent.
••Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza
problemelor cu transmisia semnalului wireless.
Deconectați aparatul și așteptați un minut
înainte de a încerca din nou.
••În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs.
wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau
adăugați o excepție în cadrul acestuia.
••Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o
combinație de litere și cifre. (Nu folosiți
caractere speciale)
••Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului
poate varia în funcție de sistemul de operare
mobil (OS) și de producător.
••Dacă protocolul de securitate al routerului este
setat pe WEP, este posibil să nu puteți
configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați
protocolul de securitate (se recomandăWPA2)
și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG
SmartThinQ
NOTĂ
••Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați
dacă pictograma Wi-Fi
de pe panoul de
control este aprinsă.
••Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4
GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei
dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de
servicii de internet sau consultați manualul
routerului dumneavoastră wireless.
••Compania LG nu este responsabilă pentru
problemele de conexiune ale SmartThinQ,
defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la
retea.

Căutați aplicația LG SmartThinQ de la
magazinul Google Play Store & Apple App
Store pe un smartphone. Urmați instrucțiunile
pentru a descărca și a instala aplicația.

NOTĂ
••În cazul în care alegeți autentificarea simplă
pentru accesarea aplicației LG SmartThinQ,
va trebuie să treceți prin procesul de
înregistrare a aparatului de fiecare dată când
vă schimbați smartphone-ul sau reinstalați
aplicația.
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Funcția Wi-Fi
••Pentru aparate cu logo-ul
sau
Comunicați cu aparatul de pe un smartphone
prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Firmware Update (Actualizare Firmware)
Păstrați actualizată performanța aparatului.

Smart Diagnosis™
Dacă utilizați funcția Smart Diagnosis, veți primi
informații utile, precum modul corect de utilizare
al aparatului pe baza obiceiurilor de utilizare.

Setări
Vă permite să setați diferite opțiuni ale
frigiderului și ale aplicației.

NOTĂ
••În cazul în care vă schimbați routerul wireless,
furnizorul de servicii de internet sau parola
după înregistrarea aparatului, vă rugăm să îl
ștergeți din LG SmartThinQ Setări → Editare
produs și să îl înregistrați din nou.
••Aplicația poate fi modificată cu scopul
îmbunătățirii aparatului fără notificarea
utilizatorilor.
••Funcțiie pot varia în funcție de model.

Reînregistrarea aparatului sau
înregistrarea unui alt utilizator
Țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde
pentru a opri temporar această funcție. Porniți
aplicația LG SmartThinQ și urmați instrucțiunile
din aplicație pentru a înregistra aparatul.

NOTĂ
••Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, țineți apăsat
butonul Wi-Fi timp de 3 secunde. Pictograma
Wi-Fi se va stinge.

Specificații modul LAN Wireless
Model
Interval
frecvență
Putere ieșire
(max.)

LCW-004
între 2412 și 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funcția wireless S/W versiunea : V 1.0
Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că
acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o
distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și
corp.

Declarație de conformitate

Conectarea la Wi-Fi
Butonul Wi-Fi, atunci când este utilizat
împreună cu aplicația LG SmartThinQ, permite
conectarea frigiderului la o rețea Wi-Fi din
locuința dumneavoastră. Pictograma Wi-Fi
afișează starea conexiunii la rețea a frigiderului.
Pictograma se aprinde atunci când frigiderul
este conectat la o rețea Wi-Fi.

Prima înregistrare a aparatului
Porniți aplicația LG SmartThinQ și urmați
instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra
aparatul.
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Prin prezenta, LG Electronics declară că
Frigiderul de tip echipament radio este în
conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul
complet al declarației de conformitate a EU este
disponibilă la următoarea adresă de internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Olanda
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Informaţii de notificare privind
software-ul open source
Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL,
MPL şi alte licenţe open source, care sunt
conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi
http://opensource.lge.com.
În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile
licenţei, denegările de responsabilitate privind
garanţia şi notele despre drepturile de autor la
care se face referire sunt disponibile pentru
descărcare.
LG Electronics va oferi şi codul sursă pe
CD-ROM în schimbul unei sume care să
acopere costurile unei asemenea distribuţii
(cum ar fi costurile suporturilor media, de
transport şi de procesare), în urma unei
solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.
Această ofertă este valabilă pentru o perioadă
de trei ani de la data ultimului transport al
acestui produs. Această ofertă este valabilă
pentru orice persoană care primeşte aceste
informaţii.

Smart Diagnosis™ cu ajutorul
unui telefon inteligent
••Pentru aparatele cu logo-ul
sau
Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o
diagnosticare exactă printr-un centru de
informații pentru clienți LG Electronics atunci
când aparatul funcţionează necorespunzător
sau se defectează.
Smart Diagnosis™ nu poate fi activată dacă
aparatul nu este conectat la o sursă de
alimentare cu energie. Dacă aparatul nu poate
fi pornit, atunci trebuie efectuată depanarea fără
a utiliza Smart Diagnosis™.

37

RO

Utilizarea Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ prin Centrul de
informații pentru clienți
Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o
diagnosticare precisă a unui centru de reparaţii
LG Electronics atunci când produsul nu
funcţionează în mod corespunzător sau se
defectează. Utilizați această funcție doar pentru
a contacta reprezentantul de reparaţii, nu în
timpul funcționării normale.

1

Apăsați butonul Lock pentru a activa funcția
blocare.
••Dacă funcția de blocare a fost deja
activată, apăsați butonul Lock pentru a
dezactiva funcția de blocare, apoi apăsați
din nou butonul Lock pentru a activa
funcția de blocare.
••Rețineți că funcția de Diagnosticare
inteligentă nu va funcționa decât după ce
trec cinci minute de la activarea funcției
de blocare.

2

Deschideți ușa frigiderului și apoi țineți
telefonul pe orificiul difuzorului din dreapta
sus.
••Poziționați telefonul astfel încât microfonul
sa fie aliniat cu orificiul difuzorului.

3

Apăsați și mențineți apăsat butonul Freezer
timp de cel puțin trei secunde în timp ce
continuați să țineți telefonul pe difuzor.
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4

După ce transferul de date este complet,
reprezentantul de service vă va explica
rezultatul funcţiei Smart Diagnosis™.

NOTĂ
••Poziționați telefonul astfel încât microfonul sa
fie aliniat cu orificiul difuzorului.
••Sunetul funcţiei Smart Diagnosis™ este
generat după aproximativ 3 secunde.
••Țineți telefonul la orificiul difuzorului din
dreapta sus și așteptați până când sunt
transmise datele.
••Nu îndepărtaţi telefonul de orificiul difuzorului
în timp ce sunt transmise datele.
••Sunetul de transfer de date poate fi strident
pentru ureche în timp ce sunt transmise datele
pentru funcţia Smart Diagnosis™, dar nu luaţi
telefonul de pe orificiul difuzorului de
diagnosticare precisă până când nu se
opreşte sunetul pentru transferul de date.
••Când transferul de date este complet, este
afișat mesajul de finalizare a transferului iar
panoul de control se deconectează automat și
apoi porneşte din nou după câteva secunde.
Apoi centrul de informații pentru clienți explică
rezultatul diagnosticării.
••Funcția Smart Diagnosis™ depinde de
calitatea apelului local.
••Performanţa comunicării se va îmbunătăți, iar
dvs. puteți transmite un semnal mai bun dacă
utilizați telefonul fix de acasă.
••În cazul în care transferul de date al funcţiei
Smart Diagnosis™ este slab din cauza calităţii
slabe a apelului, este posibil să nu primiți cele
mai bune servicii Smart Diagnosis™.

ÎNTREȚINEREA
Note pentru curăţare
••Când scoateți un raft sau un sertar din aparat,
scoateți toate alimentele depozitate pe raft
sau în sertar pentru a nu vă răni sau a nu
deteriora aparatul.
−−În caz contrar, v-ați putea răni din cauza
greutății alimentelor depozitate.
••Când curățați orificiile de aerisire exterioare
ale aparatului cu ajutorul aspiratorului,
cordonul de alimentare trebuie deconectat de
la priză pentru a evita orice descărcare
electrostatică ce ar putea deteriora
echipamentele electronice sau ar putea duce
la electrocutare.
••Detașați rafturile și sertarele, curățați-le cu
apă și uscați-le bine înainte de a le pune la
loc.
••Ștergeți regulat garniturile ușii cu un prosop
moale umed.
••Petele sau stropii care se văd pe coșul de pe
ușă trebuie curățate, întrucât pot compromite
capacitatea de stocare a coșului și îl pot chiar
deteriora.
••După curățare, verificați să nu fie deteriorat
cablul de alimentare, să nu fie fierbinte sau
conectat necorespunzător.
••Păstrați curate orificiile de aerisire de la
exteriorul aparatului.
−−Orificiile de aerisire blocate pot provoca
incendii sau pot deteriora aparatul.

RO
••Ceruirea suprafețelor exterioare de metal
vopsite protejează împotriva ruginei. Nu ceruiți
piesele din plastic. Ceruiți suprafețele metalice
vopsite de cel puțin două ori pe an cu ceară
pentru aparat (sau ceară auto tip pastă).
Aplicați ceară cu o lavetă moale, uscată.
••Atunci când curățați interiorul sau exteriorul
aparatului, nu îl ștergeți cu o perie aspră,
pastă de dinți sau materiale inflamabile. Nu
folosiți agenți de curățare care conțin
substanțe inflamabile.
−−Acest lucru poate cauza decolorarea sau
deteriorarea aparatului.
−−Substanțe inflamabile: alcool (etanol,
metanol, izopropil alcool, izobutil alcool,
etc.), diluant, înălbitor, lichide inflamabile sau
abrazive, etc.
••Pentru exteriorul aparatului, utilizați un burete
curat sau o lavetă moale și un detergent
delicat în apă caldă. Nu utilizați produse de
curățare abrazive sau aspre. Uscați complet
cu o lavetă moale.
••Nu spălaţi niciodată rafturile sau containerele
în mașina de spălat vase.
−−Piesele s-ar putea deforma din cauza
căldurii.
••Dacă aparatul este dotat cu o lampă cu LED,
nu scoateți carcasa lămpii și lampa cu LED în
încercarea de a o repara sau servisa. Vă
rugăm să luați legătura cu un centru de
informații pentru clienți LG Electronics.
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Înlocuirea filtrului Pur și
proaspăt (opțional)

3

Scoateți filtrul din interiorul capacului filtrului
Pur și proaspăt și înlocuiți-l cu un filtru nou.

4

După înlocuirea filtrului, introduceți capacul
filtrului Pur și proaspăt rotindu-l în sens
orar.

5

Pentru a reseta intervalul de înlocuire a
filtrului, apăsați butonul Pure N Fresh de pe
panoul de control mai mult de 3 secunde.
Pictograma Replace de pe panoul de
control se va stinge.

6

Aceasta va funcționa după înlocuirea
filtrului.

Pentru a păstra performanța filtrului Pur și
proaspăt, dacă se afișează un mesaj care
indică înlocuirea filtrului, înlocuiți filtrul cât mai
repede posibil.

1

2

Dacă pictograma Replace se aprinde pe
panoul de control, înlocuiți filtrul Pur și
proaspăt.

Țineți și scoateți capacul filtrului Pur și
proaspăt rotindu-l în sens antiorar.

NOTĂ
••Nu introduceți degetul sau un obiect străin în
interior sau în montură. Nerespectarea acestui
sfat poate duce la rănire sau defecțiuni.
••Dacă intervalul de înlocuire a fost depășit,
randamentul de îndepărtare a bacteriilor și a
mirosurilor poate scădea.
••Vă rugăm să rețineți că, dacă spălați filtrul cu
apă, randamentul filtrului poate de asemenea
scădea.
••Aveți grijă să nu schimbați direcția filtrului care
se introduce în capacul filtrului.
••La setarea aparatului în modul Pornit sau
Alimentare după înlocuirea filtrului, verificați
dacă lampa cu LED din apropierea filtrului
este aprinsă.
••Filtrul poate fi achiziționat de la un centru de
informații pentru clienți LG Electronics.
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Curațarea raftului
Scoaterea raftului frigiderului

1

Înclinați partea frontală a raftului în sus și
apoi ridicați raftul.

2

Scoateți raftul.

Curățarea Sertarului pentru
legume
Îndepărtarea Sertarului pentru
legume (tip1)

1

Deschideți ușa frigiderului și scoateți toate
rafturile din compartimentul acestuia.

2

Ridicați sertarul pentru legume cu ambele
mâini și faceți loc în spate, trăgând-ul spre
dvs.

Remontarea Raftului frigiderului

1
2

Înclinați partea frontală a raftului în sus și
introduceți suporturile raftului în orificii la
înălțimea dorită.

2

Coborâți partea frontală a raftului astfel
încât suporturile să cadă în orificii.

3

Prindeți de partea din spate cu o mână,
pentru a ridica sertarul pentru legume, iar în
acest moment, scoteți-l în poziție înclinată.

Remontarea Sertarului pentru
legume
Montați în ordinea inversă celei aferente
procesului de scoatere.
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RO

Îndepărtarea Sertarului pentru
legume (tip2)

1

Deschideți ușile și îndepărtați conținutul de
pe ușă și din coșuri. Îndepărtați carcasa ușă
în ușă a aparatului.

Remontarea sertarului de legume
Introduceți partea inferioară a sertarului de
legume în poziția originală și împingeți ușor în
timp ce îl coborâți.

Curățarea coșului frigiderului/
congelatorului
Îndepărtarea coșului frigiderului/
congelatorului

2

Scoateți tot ce este în sertar. Țineți de
mânerul sertarului pentru legume și trageți-l
ușor până se oprește.

Pentru a îndepărta coșul, țineți-l cu ambele
mâini și ridicați ușor partea din față pentru a-l
scoate.

2

Remontarea coșului frigiderului/
congelatorului

3

Ridicați sertarul de legume și scoateți-l
trăgându-l afară.

4

Înclinați ușor capacul și sprijiniți-l cu ambele
mâini în timp ce îl scoateți.
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Montați în ordinea inversă celei aferente
procesului de scoatere.

RO

Curățarea ușii în ușă
Scoaterea carcasei ușii în ușă

1

4

Ridicați și îndepărtați coșul mobil de pe
carcasă, după îndepărtarea șuruburilor de
pe fiecare parte a șinelor laterale.

Ridicați carcasa ușii în ușă și scoateți-o cu
ambele mâini.

Remontarea carcasei ușii în ușă
Montați în ordinea inversă celei aferente
procesului de scoatere.

2

Ridicați și îndepărtați partea inferioară a
coșului pentru lactate din carcasă.

3

Mutați coșul mobil în poziția cea mai înaltă.

Îndepărtarea coșului frigiderului
de pe ușa în ușă
Țineți de ambele capete ale coșului și ridicați
partea frontală a acestuia.
••Montarea se face prin aceeași metodă ca
demontarea.

Remontarea coșului frigiderului
pe ușa în ușă
Montați în ordinea inversă celei aferente
procesului de scoatere.
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Curățarea Raftului/sertarului
congelatorului
Îndepărtarea Raftului/sertarului
congelatorului

1

Deschideți complet ambele uși ale
congelatorului. Trageți rafturile și sertarele
congelatorului la maxim în exterior și
scoateți tot conținutul.

Curățarea dozatorului de apă
Curăţarea tăvii dozatorului
Tava dozatorului se poate uda ușor din cauza
apei sau gheții care cade în ea. Ștergeți
întreaga suprafață cu o lavetă umedă.

Curățarea orificiului de ieșire a
apei sau gheții

2

Cu rafturile și sertarele scoase la maxim,
ridicați partea din față și trageți rafturile și
sertarele pentru a le îndepărta.

Ștergeți frecvent orificiul de ieșire a apei sau
gheții cu o lavetă curată întrucât se poate
murdări cu ușurință. Vă rugăm să rețineți că
scamele de la lavetă se pot prinde de orificiul
de ieșire.

Orificiul de ieșire a apei
Orificiul de ieșire a gheții
2

ATENŢIE
••Rafturile și sertarele sunt grele. Folosiți
întotdeauna ambele mâini atunci când
îndepărtați sau montați rafturile și sertarele
pentru a evita deteriorarea produsului sau
accidentarea personală.
••Deschideți întotdeauna complet ușile
congelatorului înainte de îndepărtarea sau
montarea rafturilor și sertarelor.

Remontarea Raftului/sertarului
congelatorului
Montați în ordinea inversă celei aferente
procesului de scoatere.
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Schimbarea filtrului de apă
Înlocuiți filtrul de apă de unică folosință când
indică pictograma Replacement Filter sau cel
puțin o dată la 6 luni.
Pentru a avea timp să luați un nou filtru, lumina
se va aprinde cu puțin înainte ca filtrul actual să
își piardă complet capacitatea de filtrare.
Schimbarea filtrului la timp vă asigură apă
curată și proaspătă de la aparat.

1

Deconectați aparatul.

2

Închideți alimentarea cu apă la aparat.

3

Scoateți filtrul de apă de unică folosință.

4

Înlocuiți cu un filtru de apă nou. Introduceți
noul filtru în capul filtrului și rotiți-l în sensul
acelor de ceasornic până când săgeata de
pe noul filtru se aliniază cu săgeata de pe
capul filtrului. Introduceți filtrul înapoi în
compartiment.

5

Deschideți alimentarea cu apă și porniți
aparatul.

6

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Water
Filter timp de 3 secunde. Ca urmare, se va
reseta pictograma Înlocuire filtru. Noul filtru
de apă a fost activat.
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DEPANARE
Simptome
Nu are loc
refrigerarea sau
congelarea.

RO
Motiv
Există o întrerupere în
alimentarea cu energie
electrică?
Este fişa de reţea deconectată
de la priză?
Este frigiderul sau
congelatorul setat pe cea mai
ridicată temperatură?
Se află aparatul în lumina
directă a soarelui sau este
aproape de un obiect
generator de căldură, cum ar fi
un cuptor sau un radiator?

Aţi depozitat alimente fierbinţi
Refrigerarea sau
congelarea este slabă. fără răcire prealabilă?
Aţi introdus prea multe
alimente?
Sunt ușile aparatului închise
complet?
Este suficient spațiu în jurul
aparatului?
Este temperatura frigiderului
sau a congelatorului setată la
„Cald”?
Aparatul are un miros Aţi introdus alimente cu un
miros puternic?
urât în interior.
Au murdărit legumele sau
fructele sertarul?

Becul din interiorul
aparatului nu se
aprinde.
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Este stins becul din interiorul
aparatului?

Soluţie
••Verificați alimentarea cu energie
electrică a altor aparate.
••Introduceţi corectștecărul în priză.
••Setaţi temperatura frigiderului sau
congelatorului la „Mediu”.
••Verificați zona de instalare și
reinstalați-l departe de obiecte
generatoare de căldură.
••Răciţi alimentele fierbinţi înainte de a
le introduce în frigider sau
congelator.
••Păstrați un spațiu adecvat între
alimente.
••Închideţi complet ușa și asigurați-vă
că alimentele depozitate nu
obstrucționează ușa.
••Modificați poziția de instalare pentru
a lăsa suficient spațiu în jurul
aparatului.
••Setaţi temperatura frigiderului sau
congelatorului la „Mediu”.
••Depozitaţi alimentele cu miros
puternic în recipiente sigilate.
••Aruncați legumele stricate și curățați
sertarul de legume. Nu depozitaţi
legume prea mult timp în sertarul de
legume.
••Nu este posibil ca clienții să
înlocuiască becul din interiorul
aparatului, deoarece acesta nu este
conceput pentru a fi reparat. Dacă
becul din interior nu se aprinde, vă
rugăm să luați legătura cu centrul de
informații pentru clienții LG
Electronics.

RO
Simptome

Ușa aparatului nu
este închisă ermetic.

Ușa aparatului se
deschide greu.

Stâlpul ușii nu se
pliază în mod
corespunzător.

Motiv

Soluţie

••Reglați piciorul din față pentru a
Este aparatul înclinat în față?
ridica ușor partea din față.
••Fixați din nou rafturile, dacă este
Rafturile au fost montate
necesar.
corect?
••Dacă aplicați prea multă forță sau
viteză la închiderea ușii, aceasta
poate rămâne deschisă pentru scurt
Aţi închis ușa utilizând forță
timp înainte de închidere. Asigurațiexcesivă?
vă că nu împingeți ușa prea tare.
Închideți fără a forța.
••Dacă încercați să deschideți ușa
aparatului în decurs de 1 minut după
ce aţi închis-o, este posibil să aveți
dificultăți din cauza presiunii din
Aţi deschis ușa imediat după
interiorul aparatului. Încercați să
ce aţi închis-o?
deschideți ușa aparatului după
câteva minute, astfel încât presiunea
interioară să se stabilizeze.
••Atunci când spațiile de pe uși sunt
pline, ușile pot fi aliniate greșit,
împiedicând astfel funcționarea
corectă a stâlpului ușii sau a funcției
de deschidere automată a ușii.
Extindeți la maxim ambele suporturi
Suporturile de echilibrare
de echilibrare frontale, astfel încât
frontale sunt extinse, frigiderul
acestea să fie în contact ferm cu
este echilibrat și ușile sunt
podeaua. Urmați instrucțiunile din
aliniate?
secțiunea Aliniere ușă pentru a ridica
ușa stângă a frigiderului până când
stâlpul acesteia funcționează din nou
corect. Reglați ușa dreaptă a
frigiderului astfel încât aceasta să se
alinieze cu ușa stângă a frigiderului.
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Simptome

Motiv
Aţi depozitat alimente fierbinţi
fără răcire prealabilă?

Există condens în
interiorul aparatului
sau în partea de jos a
capacului de la
sertarul pentru
legume.

Aţi lăsat ușa aparatului
deschisă?
Aţi deschis și închis ușa
aparatului prea des?
Ați pus în interior alimente
calde sau umede fără să le
sigilați într-un recipient?
S-au stricat fructele sau
legumele în sertar?

În congelator s-au
format straturi de
gheaţă.

Aţi depozitat alimente fierbinţi
fără răcire prealabilă?
Este blocată intrarea sau
ieșirea aerului din congelator?
Este congelatorul prea plin?
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Soluţie
••Răciţi alimentele fierbinţi înainte de a
le introduce în frigider sau
congelator.
••Deși condensul va dispărea repede
după ce închideți ușa aparatului, îl
puteţi şterge cu o cârpă uscată.
••Condensul se poate forma din cauza
diferenței de temperatură din
exterior. Ștergeți umezeala cu o
lavetă uscată.
••Depozitaţi alimentele într-un recipient
acoperit sau sigilat.
••Verificați dacă alimentele din
interiorul aparatului blochează ușa și
asigurați-vă că ușa este bine
închisă.
••Răciţi alimentele fierbinţi înainte de a
le introduce în frigider sau
congelator.
••Asigurați-vă că intrarea sau ieșirea
aerului nu este blocată, în așa fel
încât aerul să poată circula în
interior.
••Păstraţi un spațiu adecvat între
elemente.

RO
Simptome

Motiv

Ați deschis și închis des ușa
aparatului sau ușa aparatului
este închisă în mod
S-a format un strat de necorespunzător?
gheaţă sau condens
în interiorul sau pe
exteriorul aparatului.
Este mediul de instalare
umed?
Este aparatul instalat pe o
podea slabă sau care nu este
la nivel?
Aparatul este
zgomotos și
generează sunete
anormale.

Atinge partea din spate a
aparatului peretele?

Partea laterală sau
frontală a aparatului
este caldă.

În aceste zone ale aparatului
sunt montate țevi anticondens
pentru a reduce formarea
condensului în zona ușii.

Există apă în
interiorul sau
exteriorul aparatului.

Sunt obiecte împrăștiate în
spatele aparatului?
Există un obiect deasupra
aparatului?

Există scurgeri de apă în jurul
aparatului?
Există apă în partea inferioară
a aparatului?

Soluţie
••Se pot forma straturi de gheaţă sau
condens dacă aerul exterior
pătrunde în interiorul aparatului.
••Condensul poate apărea pe
suprafaţa exterioară a aparatului în
cazul în care zona de instalare este
prea umedă sau într-o zi umedă,
precum o zi ploioasă. Ștergeți
umezeala cu o lavetă uscată.
••Instalați aparatul pe o suprafață
solidă și dreaptă.
••Modificați poziția de instalare pentru
a lăsa suficient spațiu în jurul
aparatului.
••Luați obiectele împrăștiate din
spatele aparatului.
••Îndepărtați obiectul care se află
deasupra aparatului.
••Ţeava de eliberare a căldurii pentru
prevenirea condensului este instalată
în partea frontală și laterală a
aparatului. O puteți simți ca deosebit
de fierbinte după ce a fost instalat
aparatul sau pe timpul verii. Puteți fi
siguri că acest lucru nu este o
problemă și că este normal.
••Verificați dacă apa nu s-a scurs de
la o chiuvetă sau un alt loc.
••Verificați dacă apa provine de la
alimentele congelate care s-au
dezghețat sau de la un recipient
spart sau care a căzut.
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Simptome

Motiv
Ați instalat recent aparatul?
Ați racordat conducta de
alimentare cu apă la aparat și
ați deschis supapa de
alimentare?

••Racordați țeava de alimentare cu
apă la aparat și deschideți supapa
de alimentare complet.

••Dacă furtunul de alimentare este
îndoit, fluxul de apă poate fi
obstrucționat.
••Trebuie să treacă circa 24 de ore
pentru a se mai produce gheață în
Ați scos o cantitate mare de
dispozitivul automat de producere a
gheață recent?
gheții. Așteptați.
••Apăsați I pe întrerupătorul
dispozitivului automat de producere
Ați setat întrerupătorul
a gheții sau setați ON pentru butonul
dispozitivului de producere a
dispozitivului automat de producere
gheții sau butonul
a gheții de pe panoul de control.
dispozitivului automat de
(Pentru mai multe detalii despre
producere a gheții de pe
modul de utilizare, vizitați site-ul web
panoul de control pe PORNIT?
LG Electronics sau utilizați propriul
dispozitiv inteligent.)
••Dacă temperatura setată este prea
ridicată, gheața se va produce greu
sau chiar nu se va produce deloc.
Este congelatorul setat la o
Setați temperatura congelatorului la
temperatură prea ridicată?
-18 ° C pentru funcționarea normală
a dispozitivului automat de
producere a gheții.
••Dacă deschideți des ușa aparatului,
aerul rece iese, reducând viteza de
Ați deschis des ușa
producere a gheții. Nu deschideţi și
aparatului?
nu închideţi ușa aparatului prea des.
••Dacă ușa aparatului nu este închisă
complet, temperatura congelatorului
Este ușa aparatului închisă
va crește, reducând viteza de
complet?
producere a gheții. Închideţi uşa
aparatului complet.
••Verificați dacă există gheață în
Există gheață în
compartimentul pentru gheață? compartimentul pentru gheață.
••Scoateți compartimentul pentru
gheață și scuturați-l. După ce
Este gheață blocată în
scuturați compartimentul pentru
compartimentul pentru gheață? gheață, aruncați gheața blocată
rămasă.
Este îndoit furtunul de
alimentare cu apă?

Dispozitivul automat
de producere a gheții
nu produce gheață
sau produce o
cantitate mică de
gheață.

Gheața nu este
eliberată.
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Soluţie
••Dispozitivul de producere a gheții
produce în mod normal gheață după
circa 48 de ore de la instalarea
aparatului.

RO
Simptome

Motiv
Nu auziți zgomotul gheții care
iese?

Gheața nu este
eliberată.

Apa nu iese.

Apa are un gust
ciudat.

Soluţie
••Pentru eliberarea gheții, pe panoul
de comandă selectați alternativ
modurile pentru cuburi de gheață și
gheață zdrobită.
••Gheața nu poate fi eliberată adecvat
dacă pasajul pentru gheață este
blocat. Verificați cu regularitate
gheața și curățați periodic pasajul
pentru gheață.

Pasajul pentru gheață este
blocat? (Puteți verifica pasajul
pentru gheață prin scoaterea
compartimentului pentru
gheață.)
Este închisă supapa de
••Deschideți supapa de alimentare cu
alimentare? (Exclusiv modele
apă.
cu țeavă)
Este gol rezervorul dozatorului ••Umpleți rezervorul dozatorului de
de apă? (Exclusiv la modele
apă.
fără țeavă)
Este închisă supapa de
••Deschideți supapa de alimentare cu
alimentare cu apă? (Exclusiv
apă.
modele cu țeavă)
••Apa nefiltrată conține o cantitate
mare de diferite metale grele sau
substanțe străine, astfel încât filtrul
Folosiți apă nefiltrată?
se poate înfunda mai devreme,
indiferent de durata de viață a
filtrului.
••Nu a fost utilizată apa purificată sau
Este gustul apei diferit prin
apa rece o perioadă îndelungată de
comparație cu gustul apei de
timp?
la filtrul de apă anterior?
••Dacă este utilizat un filtru expirat,
randamentul de purificare poate
Ați instalat sau ați înlocuit de
scădea. Se recomandă înlocuirea
mult timp filtrul?
filtrului în conformitate cu perioada
de înlocuire a filtrului.
••La instalarea sau înlocuirea filtrului
pentru prima oară, trebuie să
scoateți aerul și reziduurile de
carbon activate din filtru. Utilizați
Ați spălat cu apă filtrul în mod
aparatul după eliberarea și
corespunzător în faza inițială
scoaterea a circa 5 litri de apă
după instalare?
purificată din dozator, apăsând
mânerul de eliberare a apei. Activat
(carbonul nu dăunează omului.)
••Gustul de apă stătută se poate
schimba din cauza înmulțirii
Nu a fost utilizată apa
bacteriilor. Utilizați produsul după
purificată sau apa rece o
eliberarea și scoaterea a circa 5 litri
perioadă îndelungată de timp?
de apă (aproximativ 3 minute) din
dozatorul de apă.
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RO
Simptome

Clinchete

Zgomot puternic

Șuierat

Bolborosire
Pocnituri

Vibrare
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Motiv

Soluţie

Controlul decongelării va
scoate un clinchet atunci când
ciclul de dezghețare automată
începe și când se termină. Şi
controlul termostatului (sau
••Funcționare normală
comanda aparatului la unele
modele) va scoate un clinchet
atunci când porneşte şi se
opreşte.
Zgomotul puternic poate
proveni de la fluxul aparatului,
de la conducta de apă din
partea din spate a aparatului
••Funcționare normală
(exclusiv pentru modelele cu
țeavă) sau de la elementele
depozitate în partea superioară
sau în jurul aparatului.
••Podeaua este slabă sau neuniformă
sau picioarele de nivelare trebuie să
Aparatul nu este așezat la
fie reglate. Consultați secțiunea
nivel pe podea.
Aliniere ușă.
••Funcționare normală. În cazul în
care zgomotul puternic de la
Aparatul cu compresor liniar a
compresor nu se oprește după 3
fost mutat în timpul
minute, opriți alimentarea aparatului
funcționării.
și porniți din nou.
Motorul ventilatorului
vaporizatorului face să circule ••Funcționare normală
aerul prin compartimentele
frigiderului şi congelatorului.
Aerul este forțat peste
••Funcționare normală
condensator de ventilatorul
condensatorului.
Agentul din aparat curge prin
••Funcționare normală
sistemul de răcire
Contracția și extinderea pereții
interiori din cauza modificărilor ••Funcționare normală
de temperatură.
În cazul în care partea laterală
••Pentru a elimina zgomotul, asigurațisau din spate a aparatului
vă că părțile laterale și din spate nu
atinge un dulap sau perete,
intră în contact cu un perete sau
unele dintre vibrațiile normale
dulap.
pot produce un sunet
perceptibil.

RO
Simptome

Motiv
Parola pentru Wi-Fi la care
încercați să vă conectați este
incorectă.
Datele mobile pentru
smartphone-ul dvs. sunt
activate.

Aparatul dvs. de
acasă și smartphoneul nu sunt conectate
la rețeaua Wi-Fi.

Denumirea rețelei wireless
(SSID) este setată în mod
incorect.

Frecvența routerului nu este
de 2,4 GHz.

Distanța dintre aparat și router
este prea mare.

Soluţie
••Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la
smartphone-ul dvs. și eliminați-o,
apoi înregistrați-vă aparatul în
aplicația LG SmartThinQ.
••Opriți Datele mobile ale
smartphone-ului dvs. și înregistrați
aparatul prin intermediul rețelei
Wi-Fi.
••Numele rețelei wireless (SSID)
trebuie să fie o combinație de litere
și cifre. (Nu folosiți caractere
speciale)
••Sunt suportate doar routere cu
frecvența de 2,4 GHz. Setați routerul
wireless la 2,4 GHz și conectați
aparatul la routerul wireless. Pentru
a verifica frecvența routerului,
consultați-vă furnizorul de servicii de
internet sau producătorul routerului.
••În cazul în care distanța dintre
aparat și router este prea mare,
semnalul poate fi slab și conexiunea
poate să nu fie configurată în mod
corect. Mutați routerul astfel încât
acesta să fie mai aproape de aparat.
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Memo

