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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Sikkerhedsmeddelelser
Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og
betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette
symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå
risici.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre mindre alvorlig personskade eller
beskadigelse af produktet.

ADVARSEL
ADVARSEL

• For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød,
personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de
følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder
disse:

Teknisk sikkerhed
• Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
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Følgende sikkerhedsretningslinjer har til formål at forhindre
uforudsete risici eller skader på grund af usikker eller forkert betjening
af apparatet. Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG'
som beskrevet nedenfor.
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personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under
opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker
måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det.
Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med
manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn
eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at
undgå, at de leger med produktet.
Børn fra 3 til 8 år må gerne lægge ting i eller tage ting ud af
køleskabet.
Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende
områder, såsom:
- personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer;
- stuehuse og af kunder i hoteller, moteller og andre miljøer af
boligtypen;
- miljøer af bed and breakfast-typen;
- catering og lignende anvendelser, der ikke er relateret til
detailhandel.
Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget
apparat.

•

Dette symbol gør dig opmærksom på, at brandbare
materialer kan antænde og være skyld i brand, hvis du ikke
er forsigtig.
• Apparatet indeholder en lille mængde isobutankølemiddel (R600a),
men det er også brændbart. Man skal udvise forsigtighed, så ingen
del af kølekredsløbet beskadiges under transport eller installering af
produktet.
• Køle- og isoleringsblæsegassen, der anvendes i produktet kræver
særlige procedurer ved bortskaffelse. Rådfør dig med en
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servicerepræsentant eller lignende kvalificeret person, inden du
bortskaffer disse.
Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er
løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
Placer ikke stikdåser med flere stik eller bærbare strømforsyninger
ved enden af apparatet.
Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt
og støv fuldstændigt.
Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid
godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
Sørg for, at ventilationsåbninger – i produktets kabinet eller i den
indbyggede struktur – er fri for blokeringer.
Eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brandfarlige
drivgasser må ikke opbevares inden i produktet.
Undlad at vippe apparatet for at trække eller skubbe det under
transport.
Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller bliver skadet, når
du placerer apparatet.
Undlad at anvende mekaniske anordninger eller andre hjælpemidler
til at fremskynde afrimningsprocessen.
Undlad at anvende en hårtørrer inden i apparatet samt at stille
stearinlys ind i produktet for at fjerne dårlig lugt.
Brug ikke elektriske apparater inde i køleskabet.
Kontrollér, at du ikke får en kropsdel, som f.eks. en hånd eller fod, i
klemme, mens apparatet flyttes.
Tag strømstikket ud, inden apparatet rengøres indvendigt og
udvendigt.
Man må ikke sprøjte vand eller brandfarlige stoffer (tandpasta,
alkohol, fortyndingsmiddel, benzen, antændelige væsker, slibemidler
osv.) på apparatets indre eller ydre for at gøre det rent.
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• Undlad at rengøre apparatet med børster, klude eller svampe, som
har ru overflader, eller som er lavet af metalliske materialer.
• Adskillelse, reparation og modificering af apparatet må kun udføres
af kvalificeret servicepersonale fra et LG Electronics-servicecenter.
Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter, hvis du flytter og
installerer apparatet et andet sted.

Risiko for brand og brandbart materiale
• Hvis der opstår udsivning, skal man undgå at bruge åben ild eller
mulige antændelseskilder samt lufte ud i adskillige minutter i
rummet, hvor produktet er opstillet. For at undgå, at der opstår
brandfarlige gas-/luftblandinger, hvis der opstår udsivning fra
kølekredsløbet, skal størrelsen på rummet, hvor produktet anvendes,
altid svare til mængden af anvendt kølemiddel. Rummet skal være 1
m² stort for hver 8 g R600a kølemiddel i produktet.
• Kølemiddel, som lækker ud af rørene kan antændes eller forårsage
en eksplosion.
• Mængden af kølemiddel i dit specifikke produkt er vist på typeskiltet,
der sidder inden i produktet.

Installation
• Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der
holder godt fast i apparatet.
• Installer produktet på et solidt og lige gulv.
• Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at
installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er
udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller
temperaturer under frysepunktet.
• Undlad at stille apparatet i direkte sollys samt udsætte det for varme
fra varmegenerende enheder såsom kakkelovne eller
varmeapparater.
• Pas på ikke at blotlægge apparatets bagside under installationen.
• Installér apparatet på et sted, hvor det er let at trække strømstikket
ud af apparatet.
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Betjening
• Apparatet må ikke anvendes til noget andet formål (opbevaring af
medicin eller forsøgsudstyr eller forsendelse) end privat
fødevareopbevaring til husholdningsbrug.
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• Vær forsigtig, så apparatets dør ikke falder ud under samling eller
adskillelse.
• Vær påpasselig, så strømkablet ikke knibes, knuses eller beskadiges
under samling eller adskillelse af apparatets dør.
• Vær påpasselig, så strømforsyningsstikket ikke peger opad, og lad
ikke apparatet hvile op ad strømstikket.
• Man må ikke slutte en stikadapter eller andet tilbehør til strømstikket.
• Udlad at modificere eller forlænge strømledningen.
• Sørg for, at stikkontakten er sluttet korrekt til jord, og at jordstikbenet
på strømledningen ikke er beskadiget eller fjernet fra strømstikket.
Nærmere oplysninger om jordtilslutning fås ved henvendelse til et LG
Electronics-kundesupportcenter.
• Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et
jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er
installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
• Start aldrig et produkt op, som viser tegn på beskadigelse. I tilfælde
af tvivl skal du kontakte din forhandler.
• Apparatet må ikke sluttes til en adapter med flere stik, der ikke har
(monteret) et strømkabel.
• Apparatet skal sluttes til en særlig strømforsyning, som er sikret
separat.
• Brug ikke en flerstikdåse, som ikke er jordforbundet korrekt. Hvis der
bruges en jordforbundet flerstikdåse, skal flerstikdåsen anvendes
med den strømbelastningsevne, der svarer til den nominelle effekt,
eller højere, og flerstikdåsen må kun bruges til apparatet.
• Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal
bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem.
Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
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• Hvis vand trænger ind i apparatets elektriske dele, skal du tage
stikket ud og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter.
• Tag stikket ud under kraftigt tordenvejr og lyn, samt når produktet
ikke skal bruges i længere tid.
• Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
• Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
• Hvis du opdager en mærkelig lyd, lugte eller røg, der kommer ud af
apparatet, skal du kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter
øjeblikkeligt.
• Undlad at stikke hænderne eller hårde genstande ind i området, hvor
der udsendes kold luft, eller ved dækslet eller risten, som udsender
varme på bagsiden.
• Apparatets bagdæksel må ikke udsættes for en for stor kraft eller
stød.
• Vær opmærksom på børn i nærheden, når du åbner eller lukker
køleskabets dør. Døren kan ramme barnet og forårsage
tilskadekomst. Tillad ikke personer svinge sig fra nogen af dørene, da
det kan få enheden til at vælte og forårsage alvorlige skader.
• Undgå faren for, at børn bliver fanget inde i apparatet. Et barn, der
bliver fanget i apparatet, risikerer at blive kvalt.
• Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
• Man må ikke anbringe tunge eller skrøbelige genstande, beholdere
med vand, brændbare stoffer, antændelige genstande (som f.eks.
stearinlys, lamper osv.) eller opvarmningsanordninger (som f.eks.
komfurer, varmeapparater osv.) på apparatet.
• Undlad at anbringe elektroniske apparater (f.eks. et varmeapparat
eller en mobil telefon) inden i apparatet.
• Hvis der opstår gasudsivning (isobutan, propan, naturgas, etc.), må
du ikke røre ved apparatet eller stikket. Udluft rummet øjeblikkeligt.
Apparatet anvender en kølegas (isobutan, R600a). Selvom der kun
anvendes en lille mængde gas, er det stadigvæk en brændbar gas.
Gasudsivning under transport, installation eller betjening af
apparatet kan forårsage brand, eksplosion eller tilskadekomst, hvis
der forekommer gnister.
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• Undlad at anvende eller opbevare brandfarlige eller brændbare
stoffer (æter, benzen, alkohol, kemikalier, LPG, brandfarlig spray,
insekticider, luftfriskere, kosmetik, etc.) i nærheden af apparatet.

• Når apparatet bortskaffes, skal du fjerne dørens pakning, mens
hylderne og kurvene stadig er på plads. Børn må ikke komme i
nærheden af apparatet.

FORSIGTIG
FORSIGTIG

• For at reducere risikoen for mindre skade på personer, fejl eller
skader på produktet eller ejendom ved brug af dette produkt, skal de
grundlæggende forholdsregler overholdes, inklusive følgende:

Installation
• Efter udpakning skal apparatet kontrolleres for skader, der kan være
opstået under transporten.
• Vent mindst 3-4 timer for at sikre, at kølekredsløbet er fuldt effektivt.

Betjening
• Undlad at røre ved frossen mad eller metaldelene i fryseren med
våde eller fugtige hænder. Det kan forårsage forfrysning.
• Anbring ikke glasbeholdere, flasker eller dåser (især kulsyreholdige
drikkevarer) i fryse, på hylder eller i en isbeholder, der skal udsættes
for temperaturer under frysepunktet.
• Det hærdede glas på forsiden af apparatets dør eller hylderne kan
blive ødelagt af et stød. Hvis det går i stykker, må du ikke røre det
med hænderne.
• Undlad at hænge i apparatets dør, opbevaringsrummet eller
hylderne samt at kravle op på dem.

DANSK

Bortskaffelse
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• Undlad at opbevare for stor mængde vandflasker eller beholdere til
tilbehør på dørkurvene.
• Undlad at åbne eller lukke apparatets dør med for stor styrke.
• Hvis hængslet på produktets dør er beskadiget eller ikke fungerer
korrekt, må produktet ikke anvendes. Kontakt et LG Electronicsservicecenter.
• Dyr skal forhindres i at bide i strømforsyningskablet eller
vandslangen.
• Spis aldrig frossen mad, lige efter den er blevet taget ud af fryseren.
• Kontrollér, at du ikke får en hånd eller fod i klemme ved åbning eller
lukning af apparatets dør eller dør-i-dør.

Vedligeholdelse
• Hvis apparatet er udstyret med en vedligeholdelsesfri lysdiodelampe,
må du ikke fjerne lampedækslet og lysdiodelampen for at forsøge på
at reparere eller servicere det. Kontakt et LG Electronics
kundeinformationscenter.
• Undlad at rengøre glashylder eller låger med varmt vand, når de er
kolde. De kan blive knust, hvis de udsættes for pludselige
temperaturændringer.
• Hylderne må ikke sættes ind vendt på hovedet. Hylderne kan falde.
• Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter for at blive vejledt i
afrimning af apparatet.
• Under en længerevarende strømafbrydelse skal isen i fryserens
isbeholder kasseres.
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MILJØBESKYTTELSE
Bortskaffelse af dit gamle apparat
DANSK

• Dette symbol med en affaldsspand med kryds over
angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal
bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra
kommunens husholdningsaffald.
• Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer,
så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis,
hjælper du med at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat
kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere
andre produkter, eller værdifulde materialer som kan
genbruges og derved begrænse spild af værdifulde
ressourcer.
• Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte
det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående
oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEEsamlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land
på www.lg.com/global/recycling
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INSTALLATION
Før installation
Mål og afstande
For kort afstand fra nærliggende genstande kan medføre forringelse af fryseevnen og dyrere elregniner.
Når apparatet installeres, skal der være en frigang på over 50 mm til hver tilstødende væg.
A

D E

F

D E

G

F

G

B

H

H

C

a

b
Størrelse (mm)

Lommehåndtag

Stanghåndtag

Lommehåndtag

Stanghåndtag

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

FORSIGTIG

• Installer produktet på et solidt og lige gulv.
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• Undlad at stille apparatet i direkte sollys samt udsætte det for varme fra varmegenerende enheder
såsom kakkelovne eller varmeapparater.

• Der henvises til etiketten på indeni i apparatet for at afgøre, hvilken type dit apparat er.

Omgivelsestemperatur

Tilbehør

• Apparatet er beregnet til at fungere i et
begrænset omgivelsestemperaturområde alt
efter klimazonen.

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse
modeller.

• De interne temperaturer kan påvirkes af
apparatets placering, omgivelsestemperaturen,
hvor ofte man lukker døren op osv.
• Klimaklassen kan findes på mærkatet med
nominelle værdier.
Klimaklasse

Omgivelsestemperaturo
mråde (ºC)

a Nederste hængsel*1
b Ledningsholder*1
c Klistermærke*1

SN (udvidet
tempereret)

+10 - +32

N (tempereret)

+16 - +32

Vending af døre

ST (subtropisk)

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

T (tropisk)

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

Denne funktion er kun tilgængelig på visse
modeller.

*Australien, Indien, Kenya
** Argentina

BEMÆRK
• Apparaterne, der er normeret fra SN til T, er
beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur
på mellem 10 ºC og 43 ºC.

Dit apparat er designet med døre, der kan vendes,
så de kan åbnes fra enten venstre eller højre side,
alt efter dit køkkendesign.

BEMÆRK
• Dørene skal vendes af kvalificeret personale fra
LG Electronics. Hvis ikke, vil dørene ikke være
dækket af garantien.

Nivellering af apparatet
Justering af nivelleringsbenet
Hvis apparatet virker ustabilt, eller dørene ikke
lukker nemt, bør du justere apparatets vipning ved
hjælp af nedenstående instruktioner.

DANSK

BEMÆRK
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1

Drej nivelleringsbenet med uret for at hæve
denne side af apparatet eller mod uret for at
sænke den.

Flytning af apparatet til
omplacering
Forberedelse til omplacering

1
2
2

Åbn dørene, og kontrollér, at de let kan lukkes.

3

BEMÆRK
• Nivellering af dørene er muligvis ikke muligt,
hvis gulvet ikke er plan eller har en svag eller
dårlig konstruktion.
• Køleskabet er tungt og skal installeres på en fast
og solid overflade.
• Nogle trægulve kan forårsage
nivelleringsproblemer, hvis det er for fleksibelt.

Tænd for strømmen
Tilslutning af apparatet
Sæt strømstikket i en stikkontakt, når du har
installeret apparatet. Der må ikke være tilsluttet
andre apparater til samme stikkontakt.

BEMÆRK
• Når strømforsyningsledningen (eller -stikket) er
sat i kontakten, skal du vente 3 eller 4 timer,
inden du kan lægge mad i apparatet. Hvis du
lægger mad ind, inden apparatet er kølet helt
ned, kan maden blive fordærvet.
• Når apparatet skal slukkes, skal strømstikket
tages ud af stikkontakten.

4
5

Fjern al mad fra apparatet.
Træk strømstikket ud, og indsæt og fastgør det
i strømstikkrogen bag på eller oven på
apparatet.
Fastsæt dele såsom hylder og dørhåndtaget
med tape for at forhindre, at de falder ned,
mens du flytter apparatet.
Apparatet skal flyttes forsigtigt af mere end to
personer. Når apparatet transporteres over en
lang afstand, skal apparatet holdes lodret.
Når apparatet er installeret, sæt da
strømstikket i en stikkontakt og tænd for
apparatet.
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BETJENING
Før brug
Bemærkninger om betjening

Slukning af alarmen

• Brugere bør være opmærksomme på, at der kan
dannes rim, hvis døren ikke lukkes helt, eller hvis
der er høj luftfugtighed om sommeren.

Tryk på knappen Freezer, indtil alarmen holder op
med at ringe.

• Sørg for, at der er nok plads mellem mad på
hylden eller i dørkurven, så døren kan lukkes
helt.
• Åbning af døren over længere perioder kan
medføre betydelig stigning i temperaturen i
køleskabets rum.
• Hvis køleskabet efterlades tomt over længere
perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres,
tørres og døren skal efterlades åben for at
undgå, at der dannes mug inden i apparatet.

Alarm for åben dør
Alarmen lyder tre gange med intervaller på 30
sekunder, hvis køleskabets dør efterlades åben
eller ikke er helt lukket i 1 minut.

Fejldetektion
Apparatet kan påvise problemer automatisk, mens
det er tændt.

BEMÆRK
• Hvis et problem påvises, virker apparatet ikke,
og der vises en fejlkode, selvom man trykker på
en hvilken som helst knap.
• Hvis der vises en fejlkode på skærmen, skal du
ikke slukke for strømmen. Kontakt straks et LG
Electronics-kundesupportcenter og angiv
fejlkoden. Hvis du slukker for strømmen, kan
reparationsteknikeren fra vores
kundesupportcenter have svært ved at finde
fejlen.

BEMÆRK
• Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter,
hvis alarmen fortsat lyder, selv efter alle døre er
blevet lukket.

Alarm for høj temperatur
Alarmen for høj temperatur er en funktion, der
advarer, når fryserens temperatur stiger nok til at
være et problem. LED-lampen for
frysertemperaturen blinker, og alarmen lyder.
• Denne alarm høres i følgende tilfælde:
- Når apparatet tændes for første gang
(frysertemperaturen er derfor høj).
- Når fryserdøren er åben i lang tid eller åbnes
meget ofte.
- Når der er strømafbrydelse i lang tid.

Forslag til energibesparelse
• For at opnå det mest effektive energiforbrug,
skal det sikres, at dørhylder, skuffer og hylder er
samlet ordentligt.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads
mellem opbevarede fødevarer. På denne måde
kan der jævnt cirkulere kold luft, og elregningen
sænkes.
• Opbevar kun opvarmet mad, når det er kølet
ned, så der ikke dannes dug eller rim.
• Når der opbevares mad i fryseren, skal
frysertemperaturen indstilles til en lavere
temperatur end den, der er angivet på
apparatet.
• Temperaturen i apparatet bør ikke være lavere
end nødvendigt.

DANSK

- Når der lægges store mængder varm mad i
fryseren.
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• Undlad at stille fødevarer i nærheden af
køleskabets temperatursensor. Der skal være en
afstand på mindst 3 cm til sensoren.
• Læg mærke til, at en temperaturstigning efter
afrimning har et tilladt område i apparatets
specifikationer. Hvis du vil undgå problemer
med opbevaring af madvarer pga. en
temperaturstigning, bør du forsegle eller
indpakke den opbevarede mad i adskillige lag.

Effektiv opbevaring af
fødevarer
• Fødevarer kan fryse eller blive ødelagt, hvis de
opbevare ved forkert temperatur. Indstil
køleskabet til den korrekte temperatur, når der
skal opbevares fødevarer.

• Overfyld ikke apparatet. Den kolde luft kan ikke
cirkulere ordentligt, hvis apparatet er overfyldt.
• Hvis du indstiller en alt for lav temperatur til
mad, kan den blive frossen. Indstil ikke en lavere
temperatur end den nødvendige temperatur for
at opbevare maden korrekt.
• Hvis der er kølerum i apparatet, må der ikke
opbevares grøntsager og frugt med højt
vandindhold i dem, da de kan fryse på grund af
den lavere temperatur.
• Ved strømafbrydelse skal du ringe til elselskabet
og spørge, hvor længe strømafbrydelsen varer.
- Undlad at åbne dørene, mens strømmen er
afbrudt.
- Når strømtilførslen er genoprettet, skal
madvarernes tilstand kontrolleres.

• Opbevar frostvarer eller nedkølede varer i
lukkede beholdere.

Maksimal frysekapacitet

• Tjek udløbsdatoen og mærkningen
(opbevaringsanvisninger), inden maden lægges
ind i apparatet.

• Funktionen Express Freeze får fryseren til at nå
sin maksimale frysekapacitet. Dette tager
generelt op til 24 timer og stoppes automatisk.

• Opbevar ikke fødevarer i længere tid, hvis de har
tendens til at blive for gamle ved lave
temperaturer.
• Anbring ikke ikke-frosne fødevarer i direkte
kontakt med mad, der allerede er frosset. Det
kan være nødvendigt at reducere den mængde,
der skal nedfryses, hvis der forventes frysning
hver dag.
• Læg køleskabs- eller frostvarer i hvert køleskab
eller fryserrum, umiddelbart efter de er indkøbt.
• Opbevar råt kød og fisk i passende beholdere i
køleskabet, så de ikke er i kontakt med eller
drypper på andre madvarer.
• Nedkølede madvarer og andre madvarer kan
opbevares oven på grøntsagsskuffen.
• Undgå genfrysning af fødevarer, der har været
helt optøede. Nedfrysning af fødevarer, der er
fuldstændigt optøede, vil forringe smagen og
næringsindholdet.
• Varm mad skal køles af, inden den opbevares.
Hvis der anbringes for mange fødevarer i
apparatet, vil den indvendige temperatur stige,
hvilket har en negativ indvirkning på andre
fødevarer, der er opbevaret i apparatet.

• Express Freeze skal være i gang i 7 timer, inden
friske produkter anbringes i fryserummet.
• For at få bedre luftcirkulation skal du indsætte
alle indvendige dele som kurve og hylder.

Frysning af den maksimale
mængde mad
Såfremt større mængder af fødevarer skal
opbevares, skal alle fryseskufferne tages ud af
apparatet, og fødevarerne stables direkte på
hylden eller hylderne i frysekammeret.

FORSIGTIG

• For at fjerne skufferne skal du først fjerne mad
fra skufferne og derefter trække skufferne
forsigtigt ud. Hvis du ikke gør det, kan det
medføre personskade eller skade på skufferne.

BEMÆRK
• Isæt alle skufferne for at få en bedre
luftcirkulation.
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• Skufferne kan have forskellige former - indsæt
dem på deres pladser.

DANSK
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Produktfunktioner
Apparatets udseende eller dets dele kan variere fra model til model.

Inderside
*1:Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

a LED-lampe
LED-lamperne inden i apparatet lyser, når du åbner døren.

b Køleskabshylde
Til opbevaring af køleskabsvarer og andre varer.
• Fødevarer med et højt fugtindhold skal opbevares forrest på hylden.
• Hyldens højde kan justeres ved at isætte hylden i en anden fordybning for at opnå forskellige højder.
• Det faktiske antal hylder kan variere fra model til model.

c Flaskehylde*1
Høje flasker kan opbevares vandret ved hjælp af flaskehylden.

FORSIGTIG

• Opbevar ikke korte flasker i flaskehylden. Tingene kan vælte og forårsage en personskade eller
beskadigelse af apparatet.

d Foldning hylde*1
Til opbevaring af køleskabsvarer og høje varer.

BETJENING 19
e Fresh Balancer*1
Til opbevaring af frugt og grønt for at hjælpe med at holde dem friske gennem justering af
fugtighedsregulatoren.
Dette er et kølerum til opbevaring af kød, fisk og grøntsager. Det hjælper med at holde varerne friske
ved at justere fugtighedsregulatoren bag på køleskabet.
• Du kan bruge køleområdet uden kølerumskuffen for at få mere plads.

g Flytbar æggebakke
Til opbevaring af æg.
• Du kan flytte denne æggebakke til den ønskede position, undtagen øverste hylde i køleskabet eller
grøntsagsskuffen.

h Kurv i køleskabsdør
Til opbevaring af mindre produkter i pakker, drikkevarer og beholdere med saucer.

i Vanddispensertank*1
Det er her, der fyldes vand i dispenseren. Fyld vandtanken med drikkevand.

j Isbakke
Her produceres og opbevares der isterninger.
• Du kan få mere plads ved at fjerne isbakken eller isterningespanden.

k Fryserskuffe
Til langtidsopbevaring af frosne varer.

DANSK

f Fresh Converter*1
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Betjeningspanel
Det viste betjeningspanel kan variere fra model til model.

Betjeningspanel og funktioner
*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.
Betjeningspanelet findes enten på køleskabsdøren eller inden i køleskabet afhængigt af modellen.

a Fridge
Tryk gentagne gange på denne knap for at vælge en ønsket temperatur mellem 1 °C og 7 °C.
• Køleskabstemperaturen er som standard 3 °C.

b Express Cool
Denne funktion kan hurtigt afkøle store mængder mad såsom grønt, frugt osv.
• Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen i 3 sekunder.

c Freezer
Tryk gentagne gange på denne knap for at vælge en ønsket temperatur mellem -15 °C og -23 °C.
• Frysertemperaturen er som standard -18 °C.

d Express Freeze
Med denne funktion kan du hurtigt fryse en stor mængde is eller frostvarer.
• Tryk på knappen Express Freeze for at aktivere funktionen i 24 timer. Funktionen slår automatisk fra
efter 24 timer.
• Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen i 3 sekunder.
• Når denne tilstand er slået til, kan der forekomme støj, og energiforbruget kan stige.

e Eco Friendly
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Denne funktion er nyttig, når du tager på ferie, da den reducerer energiforbruget. Når denne tilstand
er aktiveret, er køleskabstemperaturen 7 °C og frysertemperaturen -15 °C. Når denne tilstand er
deaktiveret, vender køleskabet og frysetemperaturen tilbage til de foregående temperaturindstillinger.
• Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen.

f Wi-Fi*1
Denne knap giver apparatet mulighed for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk i hjemmet. Få
oplysninger i afsnittet ”SMART FUNTIONS" om den første opsætning af LG ThinQ-applikationen.

g Lock*1
Låser alle knapperne på betjeningspanelet.
• Lås knapperne på kontrolpanelet ved at trykke på knappen Lock og holde den nede i tre sekunder,
indtil funktionen aktiveres.
• Deaktivér funktionen ved at trykke på knappen Lock og holde den nede i tre sekunder, indtil
funktionen deaktiveres.

BEMÆRK
• Den viste temperatur er måltemperaturen og ikke den faktiske temperatur inde i apparatet.
• Den aktuelle temperatur inde i apparatet afhænger af følgende faktorer: rumtemperatur, mængden af
madvarer, hvor ofte dørene bliver åbnet, samt hvor apparatet er placeret. Tag disse faktorer i
betragtning, når temperaturen indstilles.
• Betjeningspanelet slukker automatisk med henblik på energibesparelse.
• Hvis der er finger- eller hudkontakt med betjeningspanelet under rengøring, går knapfunktionen
muligvis i gang.

Water Dispenser
(Vanddispenser)

• Tryk på vanddispenserens knap a for at få koldt
vand.

Denne funktion er kun tilgængelig på visse
modeller.

Brug af dispenseren
Du kan dispensere vand ved at trykke på grebet.

FORSIGTIG

• Hold børn væk fra dispenseren for at forhindre
dem i at lege med eller beskadige
kontrolknapperne.

DANSK

• Når denne tilstand er aktiveret, fungerer de andre knapper ikke, med undtagelse af knapperne Lock
og Wi-Fi.
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BEMÆRK
• Hvis koppens diameter er lille, kan vand sprøjte
ud af glasset eller slet ikke ramme.

Rengøring af dispenseren
• Tør hele området med en fugtig klud.
Dispenseren kan let blive våd på grund af spildt
vand.
• Tør hyppigt dispenserudgangen med en ren
klud, da den let kan blive snavset.

2

Fyld vandtanken med drikkevand, og luk
hætten.

ADVARSEL

• Brug altid kun drikkevand. Fyld ikke vandtanken
med drikkevarer eller varmt vand.
• Børn bør ikke befinde sig i nærheden af
vandtanken.

FORSIGTIG

• Anvend ikke for meget kraft eller styrke, når du
fjerner eller monterer vandtanken.
• Fyld vandtanken med drikkevand, hvis der ikke
kommer vand ud.

BEMÆRK

FORSIGTIG

• Skyl vand gennem dispenseren i cirka 2 minutter
for at rense vanddispensersystemet.
• Rengør regelmæssigt alle overflader, der kan
komme i kontakt med mad.
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• Fnuller fra en klud kan klæbe sig fast på
udgangen.

• Vandtanken bør vaskes, før den fyldes med
vand.

Ismaskine
Denne funktion er kun tilgængelig på visse
modeller.

Brug af isbakken
Det er her, is fremstilles manuelt.
Fyld isbakken med vand op til det markerede
vandniveau.

Fyldning af vandtanken
Vandtanken opbevarer det vand, der skal
dispenseres.

1

Åbn hætten oven på vandtanken.

ADVARSEL

• Brug altid kun drikkevand.

FORSIGTIG

• Pas på ikke at vride isbakken for meget, da den
kan gå i stykker.
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• Hvis du åbner og lukker døren til fryseren ofte,
kan det tage længere tid for vandet, at fryses.

Brug af frisk-balancen
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Grøntsagsrummet kan justere fugtigheden ved at
bevæge knappen a.

• Det er lettere at fjerne is, hvis der hældes vand
på isbakken.

Køleskabsskuffe
Brug af friskomdanneren
Denne funktion er kun tilgængelig på visse
modeller.
Som et kølerum kan temperaturen i Fresh
Converter kontrolleres ved at skubbe grebet a,
hvor det er placeret foran rummet, i en af
retningerne.

b Til opbevaring af grøntsager. (Anbefalet)
c Til opbevaring af frugt.

Fjernelse af sprød-dækslet

1
2

Løft fronten med den ene hånd og støt under
dækslet med den anden hånd. Vip dækslet 45
grader, og træk det frem for at fjerne det.
Efter du har fjernet grøntsagsskuffens dæksel,
skal du trække den forreste del af sprøddækslet ned.

b Til opbevaring af grøntsager. (Anbefalet)
c Til opbevaring af fisk.
d Til opbevaring af kød

BEMÆRK
• Opbevar ikke grøntsager og frugt med
tilstanden Meat og Fish i kølerummet, da de kan
fryse på grund af den lavere temperatur.

3

Træk sprød-dækslet ud for at fjerne det.
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• Hvis isbakken er overfyldt, kan isterningerne
klæbe sig sammen og være svære at fjerne.

Denne funktion er kun tilgængelig på visse
modeller.
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Genmontering af sprøddækslet

1

2

2

Løft skuffen op, og tag den ud ved at trække i
den.

Skub tapperne bagpå sprød-dækslet ind i
åbningerne bag på skuffedækslet.

3
Skub fronten på sprød-dækslet op for at klikke
de forreste tapper på plads.

Genmonter skuffen i omvendt rækkefølge af
fjernelsesprocessen.

Hylde
Brug af foldehylde
Denne funktion er kun tilgængelig på visse
modeller.

3

Hold dækslet til grøntsagsskuffen i 45 graders
vinkel, og sæt det ind i køleskabet. Støt dækslet
med en hånd, placer det i vandret position og
sænk det ned på guiderne. Skub dækslet
tilbage på plads.

Udtagning/genmontering af
køleskabsskuffen

1

Tag indholdet ud af skuffen. Tag fat i skuffens
håndtag, og træk den helt ud, indtil den
stopper.

Opbevar højere genstande, såsom en beholder
eller flasker på en gallon, ved at skubbe den
forreste halvdel af hylden under den bageste
halvdel af hylden.
• Træk hyldens forside fremad for at vende tilbage
til en fuld hylde.
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Udtagning/genmontering af
hylden

2

Hold på begge sider af hylden. Løft hylden op
og fjern den ved at trække den ud.

Sæt hylden på plads ved at skubbe den ind,
indtil den klikker på plads i rammen.

Dørkurv
Udtagning/genmontering af
dørkurven

1

2

Hold begge kurvens kanter og fjern den ved at
løfte den op.

Genmonter dørkurven i omvendt rækkefølge
af fjernelsesprocessen.

Fryserskuffe
Udtagning/genmontering af
fryserskuffen

1

Løft skuffen op, og tag den ud ved at trække i
den.

Tag indholdet ud af skuffen. Tag fat i skuffens
håndtag, og træk den helt ud, indtil den
stopper.

DANSK

1

2

3

Genmonter skuffen i omvendt rækkefølge af
fjernelsesprocessen.
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SMARTE FUNKTIONER
LG ThinQ-applikation

2

Slå Mobildata eller Smartphone-data fra på
din smartphone.

Denne funktion er kun tilgængelig på modeller
med Wi-Fi.
LG ThinQ-applikationen giver dig mulighed for at
kommunikere med apparatet ved hjælp af en
smartphone.

LG ThinQ
applikationsfunktioner
Kommuniker med apparatet fra en Smartphone
ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

3

Slut smartphonen til en trådløs router.

Smart Diagnosis
• Hvis du oplever et problem, mens du bruger
apparatet, hjælper denne smart diagnosefunktion dig med at diagnosticere problemet.
Indstillinger
• Gør det muligt at indstille forskellige muligheder
på apparatet og i appen.

BEMÆRK

BEMÆRK

• For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du
kontrollere, at Wi-Fi-indikatoren på
kontrolpanelet lyser.

• Hvis du vil skifte din trådløse router, udbyder af
internettjeneste eller adgangskode, skal du
slette det registrerede apparat i applikationen
LG ThinQ og registrere det igen.

• Apparatet understøtter kun Wi-Fi-netværk på 2,4
GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din
internetudbyder, eller se vejledningen til din
trådløse router.

• Appen kan ændres med henblik på forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.

• LG ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netværksforbindelsen eller
eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget
af netværksforbindelse.

• Egenskaber kan variere fra model til model.

Inden brug af LG ThinQapplikation

1

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

• Hvis apparatet har svært ved at koble sig på WiFi-netværket, er det muligvis placeret for langt
væk fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at
forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
• Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette
forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet
hjemmenetværksmiljøet.
• Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke
korrekt afhængigt af internetudbyderen.
• Det omgivende, trådløse miljø kan få den
trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
• Apparatet kan ikke registreres på grund af
problemer med transmissionen af det trådløse
signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét
minut, før du prøver igen.
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• Hvis firewallen på den trådløse router er
aktiveret, skal du deaktivere den, eller tilføje en
undtagelse til den.

• Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan
variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.
• Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til
WEP, kan netværket muligvis ikke konfigureres.
Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (WPA2
anbefales), og registrer produktet igen.

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

Sådan oprettes forbindelse til
Wi-Fi
Når knappen Wi-Fi bruges sammen med appen LG
ThinQ er det muligt for apparatet at oprette
forbindelse til et hjems Wi-Fi-netværk. Wi-Fiindikatoren viser status for enhedens
netværksforbindelse. Ikonet lyser, når enheden er
tilsluttet Wi-Fi-netværket.
• Indledende apparatregistrering
Kør applikationen LG ThinQ, og følg
vejledningen i applikationen for at registrere
apparatet.
• Genregistrering af apparatet eller
registrering af en anden bruger
Tryk på, og hold knappen Wi-Fi nede i 3
sekunder for at slå det midlertidigt fra. Kør
applikationen LG ThinQ, og følg vejledningen i
applikationen for at registrere apparatet.

• For at deaktivere Wi-Fi-funktionen, skal du trykke
på og holde Wi-Fi-knappen nede i 3 sekunder.
Derefter slukker Wi-Fi-indikatoren.

Overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer herved, at køleskabet med
integreret trådløst netværk er i overensstemmelse
med direktivet 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan
findes på følgende webadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der er forpligtede til at
videregive kildekoden, som findes i dette produkt,
og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser
om ophavsret og andre relevante dokumenter på
https://opensource.lge.com.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der
dækker omkostningerne ved at udføre sådan en
distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til
opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse
oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste
forsendelse af dette produkt.

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

BEMÆRK
• Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's
uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke
på grund af eksterne faktorer som, men ikke

DANSK

• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være
en kombination af latinske bogstaver og tal.
(Brug ikke specialtegn)

BEMÆRK
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begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse
af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller
utilgængelighed af appen.

3

Åbn døren, og hold telefonen mod
højttalerhullet.

• Funktionen kan ændres uden forudgående
varsel og kan have en anden form afhængigt af
hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at
diagnosticere problemer
Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr,
kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone
ved hjælp af LG ThinQ-applikationen.
• Start LG ThinQ-applikationen, og vælg
funktionen Smart Diagnosis i menuen. Følg
instruktionerne i LG ThinQ-applikationen.

4

Betjeningspanel 2: Inden i køleskabet*1

1

Åbn køleskabsdøren.

2

Tryk på knappen Eco Friendly.
• Hvis døren har været åben i længere end 60
sekunder, skal du lukke døren og gentage
trin 1 og 2.

Brug af lyddiagnosen til at
diagnosticere problemer
*1 Dette betjeningspanel er kun tilgængeligt på
visse modeller.

Når dataoverførslen er afsluttet, vises
diagnosen i applikationen.

3

Hold telefonen mod højttalerhullet.

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den
hørbare diagnosemetode.
• Start LG ThinQ-applikationen, og vælg
funktionen Smart Diagnosis i menuen. Følg
instruktionerne for lyddiagnosen i LG ThinQapplikationen.
Betjeningspanel 1: På køleskabsdøren*1

1

2

4

Tryk på knappen Lock for at aktivere
låsefunktionen.

Tryk på og hold knappen Freezer nede i tre
sekunder eller længere, mens du holder din
telefon mod højttaleren, indtil dataoverførslen
er gennemført.

• Hvis skærmen er blevet låst i mere end 5
minutter, skal du deaktivere låsen og så
aktivere den igen.

5

Tryk og hold knappen Freezer nede i 3
sekunder eller længere.
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Når dataoverførslen er afsluttet, vises
diagnosen i applikationen.

• For at opnå de bedste resultater må du ikke flytte
telefonen, mens tonerne overføres.
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VEDLIGEHOLDELSE
Indvendig rengøring

Generelle rengøringstips

• Når du tager en hylde eller skuffe ud af
apparatet, skal du fjerne al mad, der opbevares
på hylden eller i skuffen, for at forhindre
personskade eller beskadigelse af apparatet.
Ellers kan der opstå personskade pga. vægten af
den opbevarede mad.

• Udførelse af manuel afrimning, vedligeholdelse
eller rengøring af apparatet, mens mad
opbevares i fryseren, kan hæve madens
temperatur og reducere dens opbevaringstid.
• Rengør regelmæssigt alle overflader, der kan
komme i kontakt med mad.
• Når apparatet rengøres indvendigt eller
udvendigt, må der ikke bruges en grov børste,
tandpasta eller brandfarlige materialer. Brug
ikke rengøringsmidler, der indeholder
brandfarlige stoffer. Dette kan misfarve eller
beskadige apparatet.
- Brandfarlige stoffer: alkohol (ethanol,
methanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol
osv.), fortynder, blegemiddel, benzen,
brandfarlige væsker, slibemidler osv.
• Efter rengøring skal det kontrolleres, om
strømkablet er beskadiget.

Udvendig rengøring
• Når de udvendige ventilationshuller på
apparatet rengøres ved hjælp af støvsugning,
skal netledningen tages ud af stikkontakten for
at undgå enhver statisk udladning, som kan
beskadige elektronikken eller give elektrisk stød.
Der anbefales regelmæssig rengøring af bag- og
sideventilationsdæksler for at sikre, at enheden
kan køre pålideligt og økonomisk.
• Hold ventilationshullerne på ydersiden af
apparatet rene. Blokerede ventilationshuller kan
forårsage brand eller skade på apparatet.
• Til apparatets ydre skal der bruges en ren svamp
eller en blød klud og et mildt rengøringsmiddel i
varmt vand. Brug ikke slibende eller skrappe
rengøringsmidler. Tør grundigt af med en blød
klud. Brug ikke snavsede klude ved rengøring af
rustfri ståldøre. Brug altid en dertil beregnet
klud og tør i samme retning som striberne. Dette
hjælper med at reducere overfladepletter og
anløbning.

• Tag hylderne og skufferne ud, og rengør dem
med vand. Tør dem derefter tilstrækkeligt, inden
du sætter dem på plads igen.
• Tør jævnligt dørens pakninger af med en våd
blød klud.
• Hvis der spildes på dørpakninger og kommer
pletter, skal de rengøres hurtigst muligt, så det
ikke går ud over kurvens opbevaringsevne, der
ellers kan blive beskadiget.
• Hylder og beholdere må aldrig vaskes i
opvaskemaskinen. Delene kan blive deformeret
pga. varmen.
• Afrimningsautomatikken i apparatet sikrer, at
der ikke dannes is i rummet under normale
driftsforhold. Det er ikke nødvendigt at afrime
det manuelt.
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FEJLFINDING
Før du tilkalder service
Køling
Symptomer
Produktet køler eller
fryser slet ikke.

Årsag & Løsning
Er der strømsvigt?
• Se efter, om andre apparater er strømforsynede.
Se efter, om andre apparater er strømforsynede.
• Sæt produktets stik helt ind i stikkontakten.
Der kan springe en sikring eller sikringsafbryderen kan slå fra i dit hjem.
Eller apparatet kan være forbundet til en fejlstrømsafbryder (hfi-relæ),
så relæets sikringsafbryder slår fra.
• Kontrollér den elektriske hovedboks, og udskift sikringen eller nulstil
afbryderen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er en
overbelastning af kredsløbet, skal det laves af en kvalificeret elektriker.
• Slå sikringsafbryderen til på hfi-relæet. Kontakt en elektriker, hvis
problemet fortsætter.

Produktet køler eller
fryser ikke
tilstrækkeligt.

Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på den varmeste
indstilling?
• Sæt køleskabs- eller frysertemperaturen på en køligere indstilling.
Står apparatet i direkte sollys eller i nærheden af et varmegenererende
apparat, f.eks. en ovn eller et varmeapparat?
• Undersøg opstillingsstedet og opstil produktet i god afstand til
varmegenererende apparater.
Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?
• Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
Har du stillet for mange fødevarer ind?
• Sørg for, at der er nok plads imellem fødevarerne.
Er apparatets døre helt lukkede?
• Luk døren helt og sørg for, at opbevaret mad ikke sidder i klemme i døren.
Er der nok plads omkring apparatet?
• Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
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Symptomer
Apparatet lugter
grimt.

Årsag & Løsning
Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på "Warm" (varm)?
• Sæt køleskabs- eller frysertemperaturen på en køligere indstilling.
• Opbevar fødevarer med stærk lugt i tætlukkede beholdere.
Kan grøntsager eller frugt være blevet for gamle i skuffen?
• Smid de rådne grøntsager ud og rengør grøntsagsskuffen. Grøntsager må
ikke opbevares for lang tid i grøntsagsskuffen.

Water (vand)
Symptomer
Der kommer ikke vand
ud.

Årsag & Løsning
Vanddispensertanken er muligvis tom. (Kun ikke-rørtilsluttede
modeller)
• Fyld vanddispensertanken.

Kondensation & frost
Symptomer
Der er kondens inden i
apparatet eller på
undersiden af
grøntsagsskuffens
låge.

Årsag & Løsning
Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?
• Afkøl varme mad først, før du sætter det i køleskabet eller fryseren.
Har du ladet apparatets dør stå åben?
• Selvom kondensvandet forsvinder, kort efter du lukker apparatets dør,
kan du godt tørre det af med en tør klud.
Åbner eller lukker du apparatets dør for hyppigt?
• Der kan dannes kondens på grund af temperaturforskellen, dvs. varmere
luft uden for produktet. Tør fugten af med en tør klud.
Lagde du varm eller fugtig mad ind uden at forsegle den i en beholder?
• Fødevarer skal opbevares i en tætlukket beholder med låg.
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Har du lagt stærkt lugtende fødevarer ind i produktet?
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Symptomer
Der har dannet sig rim i
fryseren.

Årsag & Løsning
Døre lukkes muligvis ikke korrekt?
• Undersøg, om fødevarer inden i apparatet blokerer for døren, og sørg for,
at døren er helt lukket.
Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først?
• Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
Er fryserens luftindtag eller -udledning blokeret?
• Sørg for, at luftindtag eller -udledning ikke er blokeret, så luften kan
cirkulere ind i produktet.
Er fryseren overfyldt?
• Sørg for, at der er nok plads mellem varerne.

Der har dannet sig rim
og kondens inden i
eller uden på
apparatet.

Har du åbnet og lukket apparatets dør hyppigt, eller er apparatets dør
ikke helt lukket?
• Der kan danne sig rim og kondens, hvis luften udefra trænger ind i
apparatet.
Er opstillingsmiljøet fugtigt?
• Der kan danne sig kondens udvendigt på apparatet, hvis opstillingsstedet
er for fugtigt, eller på en fugtig dag, f.eks. en regnvejrsdag. Tør evt. fugt af
med en tør klud.

Apparatets side eller
forside bliver varm.

Der er monteret antikondenseringsrør på disse områder af apparatet
for at reducere kondensdannelse fra omkring dørområdet.
• Varmeudledningsrøret, som skal modvirke kondensdannelse sidder foran
på apparatet og på siden. Dette kan især føles meget varmt, lige efter
apparatet er blevet installeret samt om sommeren. Dette er ikke problem
og er helt normalt.

Der er vand inde i eller
uden for apparatet.

Er der vandlækage omkring apparatet?
• Undersøg, om vandet er lækket fra en vask eller et andet sted.
Er der vand i bunden af apparatet?
• Undersøg, om vandet kommer fra optøede frostvarer eller fra en revnet
eller tabt beholder.
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Dele & funktioner
Symptomer

Hælder apparatet fremover?
• Juster forhjulene for at hæve forenden en smule. Er hylderne korrekt
samlet?
• Genmontér om nødvendigt hylderne igen.
Har du lukket døren for hårdhændet?
• Hvis du lukker døren for hårdhændet eller for hurtigt, kan den springe op
et kort øjeblik, inden den lukker. Sørg for, at du ikke smækker døren i. Luk
den roligt.

Det er vanskeligt at
åbne apparatets dør.

Åbnede du døren, lige efter du havde lukket den?

Den indvendige lampe i
apparatet bliver ikke
tændt.

Lampefejl

• Hvis du forsøger at åbne apparatets dør inden for 1 minut, efter du har
lukket den, kan den være svær at åbne på grund af trykket, der dannes
inden i apparatet. Forsøg at åbne apparatets dør igen efter nogle få
minutter, så det interne tryk stabiliseres.
• Luk døren og genåben. Hvis lampen ikke tænder, kontakt venligst LG
Electronics kundeservicecenter. Forsøg ikke at fjerne lampen.

Støj
Symptomer
Apparatet støjer og
genererer unormale
lyde.

Årsag & Løsning
Er apparatet opstillet på et usikkert gulv eller forkert nivelleret?
• Installer produktet på et solidt og lige gulv.
Berører apparatets bagside væggen?
• Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
Ligger der noget bag ved apparatet?
• Fjern dette fra apparatets bagside.
Ligger der noget oven på apparatet?
• Der må ikke ligge noget oven på apparatet.

Kliklyde

Afrimningskontrolfunktionen klikker, når den automatiske cyklus
begynder og slutter. Termostaten (eller apparatstyringen på nogle
modeller) klikker ligeledes, når den slår til eller fra.
• Dette er normalt
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Apparatets dør er ikke
helt lukket.

Årsag & Løsning
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Symptomer
Raslelyde

Årsag & Løsning
Apparatet står ikke lige på gulvet.
• Gulvet er svagt eller ujævnt, eller nivelleringsbenene skal justeres.
Apparat med lineær kompressor er blevet flyttet under drift.
• Dette er normalt. Hvis kompressoren ikke holder op med at rasle efter 3
minutter, skal du slukke for apparatet og derefter tænde det igen.

Suselyde

Fordampningsblæserens motor cirkulerer luften rundt inden i
køleskabet og fryseren.
• Dette er normalt
Kondensatorblæseren forcerer luft over kondensatoren.
• Dette er normalt

Gurglelyde

Kølemiddel, som strømmer gennem kølesystemet.
• Dette er normalt

Smældelyde

Sammentrækning og udvidelse af indervæggene på grund af
temperaturskift.
• Dette er normalt

Vibration

Hvis apparatets side eller bagside rører ved et kabinet eller en væg, kan
nogle af produktets normale vibrationer lyde højere.
• Sørg for, at siderne og bagsiden ikke har kontakt med en væg eller et
kabinet for at blive fri for støjen.
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Wi-Fi
Årsag & Løsning

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

Adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse
til, er forkert.
• Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og
registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
Mobildata til din smartphone er slået til.
• Slå Mobildata fra på smartphonen, og registrer apparatet ved hjælp af wifi-netværket.
Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert.
• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af
latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.
• Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse
router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil
kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af
internettjeneste eller routerens producent herom.
Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.
• Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet
være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt
routerens placering, så den er tættere på apparatet.

Kundeservice
Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.
• Besøg vores websted på www.lg.com for at finde flere oplysninger om LG-autoriserede servicecentre.
• Kun kvalificeret servicepersonale fra LG-autoriserede servicecentre må adskille, reparere eller ændre
apparatet.
• Reservedele, der henvises til i EU-forordning 2019/2019, er tilgængelige i mindst syv år (kun pakninger
til døre er tilgængelige i 10 år).
• Du kan købe reservedele ved at kontakte LG Electronics-kundesupportcenter eller på vores website
www.lg.com.

BEMÆRK
• Forordning EU 2019/2019, der gælder fra 1. marts 2021, er relateret til klasserne i energieffektivitet ved
forordning EU 2019/2016.
• For at få flere oplysninger om apparatets energieffektivitet kan du besøge https://ec.europa.eu og søge
på modelnavnet (gyldig fra den 1. marts 2021).
• Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne
relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference og alle
andre dokumenter, der følger med apparatet (gyldig fra den 1. marts 2021).
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BEMÆRK
• Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke.
• Dette produkt indeholder en let energikilde med effektivitetsklasse G.

Notat

Notat

Notat

