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SIKKERHETSINSTRUKSJONER

NO

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre
uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig
bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som
beskrevet nedenfor.
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og
bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet
nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for alvorlige personskader eller dødsfall.
FARE
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL
For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må
du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

•Dette
•
produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også
barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt
innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under
oppsyn slik at de ikke leker med produktet.
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•Hvis
•
apparatet er utstyrt med en lås (kun på noen modeller), må
du oppbevare nøkkelen utilgjengelig for barn.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått
informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår
farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Montering

•Dette
•
produktet skal kun transporteres av to eller flere personer,
som holder produktet på en sikker måte.
•Forsikre
•
deg om at stikkontakten er jordet, og at jordingsstiften på
strømledningen ikke er skadet eller fjernet fra støpselet. For mer
informasjon om jording, kan du spørre hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
•Dette
•
produktet er utstyrt med en strømledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale
forskrifter og bestemmelser.
•Hvis
•
strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst,
må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert
servicesenter.
•Ikke
•
koble apparatet til en multikontaktadapter som ikke har
strømkabel (montert).
•Strømledningen
•
må ikke endres eller forlenges.
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•Produktet
•
skal kobles til en dedikert strømledning, med separat
sikring.
•Ikke
•
bruk en multikontaktadapter som ikke står ordentlig fast
(bærbar). Hvis du bruker en multikontaktadapter som står ordentlig
fast (bærbar), bruk en multikontaktadapter med strømkodens
gjeldende kapasitet eller mer, og bruk multikontaktadapteren kun
til apparatet.
•Installer
•
produktet på et sted det er lett å trekke ut støpselet på
produktet.
•Vær
•
forsiktig med å peke støpselet oppover eller la produktet lene
seg mot strømpluggen.
•Installer
•
produktet på et fast og jevnt underlag.
•Ikke
•
installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer
eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er
utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller
regn, eller temperaturer under frysepunktet.
•Ikke
•
plasser produktet i direkte sollys, og ikke utsett det for varme
fra varmeapparater så som komfyrer eller varmeovner.
•Vær
•
forsiktig med å eksponere baksiden av produktet når du
installerer det.
•Vær
•
forsiktig, slik at døren ikke faller under montering eller
demontering.
•Vær
•
forsiktig så du ikke klemmer, knuser eller ødelegger
strømkabelen under montering eller demontering av døren.
•Ikke
•
koble en adapter eller annet tilbehør til strømuttaket.
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Bruk

•Ikke
•
bruk produktet til noe formål (lagring av medisinske eller
eksperimentelle materialer eller frakt) annet enn privat
oppbevaring av mat.
•Trekk
•
ut støpselet under alvorlige lyn- og tordenvær, eller når det
ikke skal brukes på lang tid.
•Ikke
•
ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
•Ikke
•
bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander
på den.
•Hvis
•
det trenger inn vann i elektriske deler av produktet, kobler du
fra strømledningen og kontakter et LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
•Du
• må ikke plassere hender eller metallobjekter innenfor området
som slipper ut den kalde luften, og den varmefrigjørende risten på
baksiden må ikke dekkes til.
•Ikke
•
bruk for mye kraft eller slag på baksiden av produktet.
•Ikke
•
legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
•Vær
•
forsiktig med barn som er i nærheten når du åpner eller
lukker døren. Døren kan dunke borti barnet og føre til
personskader. Ikke la noen svinge noen av dørene fra deg, siden
dette kan føre til at enheten kan velte og forårsake skade.
•Unngå
•
fare for at barn fanges inne i produktet. Barn som stenges
inne i produktet kan kveles.
•Ikke
•
plasser tunge eller skjøre objekter, beholdere med væske,
brennbare stoffer (som stearinlys, lamper, osv.), eller
varmekjøleskap (som ovner osv.) på kjøleskapet.
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•Hvis
•
det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.),
må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere
området umiddelbart. Dette apparatet bruker en kjølegåss
(isobutan,R600a). Selv om den bruker en svært liten mengde
gass, er gassen fremdeles lettantennelig. Gasslekkasjer under
transport, montering eller bruk kan forårsake brann, eksplosjon
eller personskader hvis det oppstår gnister.
•Du
• må ikke bruke eller oppbevare brennbare eller lettantennelige
stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennelig
spray, insektmiddel, luftrenser, kosmetikk osv.) i nærheten av
produktet.
•Trekk
•
umiddelbart ut støpselet og ta kontakt med et LG
Electronics kundeinformasjonssenter hvis du oppdager merkelig
lyd, lukt eller røyk som kommer fra produktet.
•Fyll
•
kun drikkevann i ismaskinen eller vannbeholderen.
•Kjølekretsen
•
må ikke skades.
•Ikke
•
plasser elektroniske produkter (for eksempel varmeapparat
eller mobiltelefon) inne i produktet.

Vedlikehold

•Trekk
•
ut strømledningen før du rengjør produktet eller bytter den
indre lampen (der slik er montert).
•Sett
•
støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv
er fjernet.
•Trekk
•
aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak
i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
•Ikke
•
sprut vann eller antennelige stoffer (tannpasta, alkohol,
tynnere, benzen, brannfarlig væske, slipemidler, osv.) på innsiden
eller utsiden av kjøleskapet for å rengjøre det.
•Ikke
•
rengjør produktet med børster, kluter eller svamper med
grove flater, eller som er laget av metalliske materialer.
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•Bare
•
kvalifisert servicepersonell fra LG Electronics sitt
servicesenter skal demontere, reparere eller modifisere produktet.
Ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis
du flytter og installerer produktet på et annet sted.
•Ikke
•
bruk en hårføner for å tørke innsiden av produktet, og ikke
sett stearinlys inne i det for å fjerne lukt.
•Du
• må ikke bruke mekaniske enheter eller andre metoder for å få
avisingsprosessen til å gå raskere.
•Koble
•
vanntilførselsledningen (kun for plomberte modeller) til en
drikkevannskilde. Ellers kan urenheter i vannet forårsake sykdom.

Deponering

•Når
•
du kaster produktet, fjernes dørpakningen mens hyllene og
kurvene er på plass. Barn må holdes borte fra produktet.
•Kast
•
all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der
barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.

Teknisk sikkerhet

•Sørg
•
for at lufteåpningene i apparatet eller i den innebygde
strukturen ikke tildekkes.
•Ikke
•
bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet.
•Kjølevæsken
•
og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet
må behandles som spesialavfall. Ta kontakt med serviceagenten
eller noen med tilsvarende kunnskap før disse kastes.
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•Dette
•
apparatet inneholder en liten mengde isobutankjøling
(R600a), men den er også brennbar. Vær forsiktig når apparatet
transporteres og installeres slik at ingen deler av kjølekretsen
skades.
•Kjølemiddel
•
som lekker ut av rørene kan antennes eller forårsake
eksplosjon.
•Hvis
•
det oppdages en lekkasje, må man unngå åpen ild eller
mulige antenningskilder, og rommet hvor apparatet står må luftes i
flere minutter. For å unngå at det dannes en brennbar
gassblanding i luften hvis det oppstår en lekkasje i kjølekretsen,
bør størrelsen på rommet hvor apparatet brukes tilsvare mengden
kjølevæske som brukes. Rommet må være på 1 m² i størrelse for
hvert 8 g av R600a kjølemedium inne i apparatet.
•Mengden
•
kjølevæske i apparatet ditt vises på identifikasjonsplaten
inne i apparatet.
•Du
• må aldri starte et apparat som viser tegn på skade. Hvis du er
i tvil, kan du ta kontakt med forhandleren.
•Dette
•
produktet er kun ment å brukes i husholdninger og lignende.
Det bør ikke brukes i kommersielle eller catering-formål, eller i
mobile applikasjoner som bobiler eller båter.
•Du
• må ikke lagre eksplosive stoffer som spraybokser med
brennbare stoffer i dette apparatet.
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FARE
For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller
skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette
produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler,
inkludert følgende:

Montering

•Ikke
•
vipp på produktet for å trekke eller skyve det under transport.
•Pass
•
på at du ikke setter noen kroppsdeler som hender eller føtter
fast i kjøleskapet når du flytter på det.

Bruk

•Ikke
•
rør frysevarer eller metalldeler i fryseren med våte eller
fuktige hender. Det kan forårsake frostskader.
•Ikke
•
plasser glassbeholdere, flasker eller bokser (spesielt de som
inneholder kulsyreholdige drikker) i fryseskapet, på hyller eller i
isbøtter som vil bli utsatt for temperaturer under null.
•Det
•
herdede glasset på forsiden av døren eller i hyllene kan
skades ved støt. Hvis det er skadet, må du ikke røre det med bare
hender, da dette kan føre til personskade.
•Ikke
•
plasser tunge gjenstander oppå døren.
•Ikke
•
bruk døren i døren som skjærebrett, og sørg for at det ikke
skrapes med en spiss gjenstand, ettersom dette kan føre til skade
på enheten.
•Du
• må ikke henge i døren til enheten, lagringsrommet, hyllen eller
kjøleromsdøren eller klatre opp på dem.
•Ikke
•
oppbevar for mange vannflasker eller beholdere for sideretter
i dørkurvene.
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•Forhindre
•
dyr fra å gnage på strømkabelen eller vannslangen.
•Ikke
•
åpne eller lukk døren med stor kraft.
•Hvis
•
hengslet på produktdøren blir skadet eller ikke fungerer riktig,
må du slutte å bruke det og ta kontakt med et LG Electronicsservicesenter.
•Ikke
•
rengjør glasshyllene eller deksler med varmt vann når de er
kalde. De kan ødelegges hvis de utsettes for plutselige
temperaturendringer.
•Aldri
•
spis frossen mat umiddelbart etter at den er tatt ut av
fryseren.
•Ikke
•
stikk hendene inn i den mekaniske delen av den automatiske
ismaskinen, slik som isbeholderen eller isdispenseren.
•Ikke
•
bruk en tynn krystallkopp eller porselen når du tapper.
•Ikke
•
fjern dekselet til den automatiske ismaskinen. Å berøre en
mekanisk del til den automatiske ismaskinen, kan føre til
personskade.
•Pass
•
på at du ikke setter en hånd eller en fot fast ved åpning eller
lukking av døren eller dør-i-dør.
•Ikke
•
åpne kjøleskapets dør med dør-i-døren åpen, og ikke åpne
dør-i-døren mens døren er åpen. Dør-i-døren kan treffes av
kanten på kjøleskapet og skades.
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Vedlikehold

•Ikke
•
sett inn hyller opp ned. Hyller kan falle ned.
•For
•
å fjerne rim fra produktet, tar du kontakt med et LG
Electronics kundeinformasjonssenter.
•Kast
•
isen som har vært i isbøtten i fryseren under et lengre
strømbrudd.
Avhending av gamle apparater
•• Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres
til den kommunale resirkulering.
•• Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering
av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for
miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som
kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan
resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
•• Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt
med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste
autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte
informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

12

MONTERING

NO

Avdelinger

Fastnøkkel Type 1

Fastnøkkel Type 2

Brukerveiledning

Eggeboks (valgfritt)

Ring-ark

Rengjøringsklut

Vannfilter
••Utseendet til eller komponenter i produktet kan variere fra modell til modell.
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Merknader for flytting og
transport
••Fjern alle matvarer fra innsiden av apparatet.
Transporter deretter apparatet kun etter å ha
satt fast skjøre deler som hyller og dørhåndtak
med tape. Apparatet kan skades dersom dette
ikke etterfølges.
••Trekk ut støpselet, sett det fast i
støpselkroken på baksiden eller på toppen av
apparatet. Unnlatelse av å gjøre dette kan
føre til skade på strømledningen eller at gulvet
ripes opp.
••Når apparatet transporteres bør det gjøres
forsiktig av mer enn to personer. Siden
apparatet er meget tungt, kan det føre til
personskade eller apparatsvikt hvis det
slippes.
••Når apparatet transporteres over lengre
avstander må apparatet stå oppreist.
Apparatet kan velte og forårsake funksjonsfeil.
Apparatet må aldri transporteres liggende,
siden det kan føre til en kjølesirkulasjonsfeil
når det slås på igjen.
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Monteringsnotater
••Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
−−Hvis produktet monteres på en ujevn
overflate, kan det forårsake vibrering og støy
som kan føre til at produktet velter og
dermed medføre personskader. Det kan
også føre til at dørene ikke lukkes på riktig
måte og forårsake fuktighet inne i enheten
under drift.
−−Hvis apparatet ikke står rett foran eller bak,
juster de fremre føttene slik at det kan rettes
opp. Alvorlige tilfeller kan gjøre det
nødvendig å legge tynt treverk på gulvet.
••Enheten bør ikke plasseres i nærheten av
varmekilder, i direkte sollys eller på fuktige
steder.
••Koble strømledningen (eller støpslet) til
kontakten. Ikke koble andre apparater til
samme kontakt.
••Etter tilkobling av strømledningen (eller
støpslet) til uttaket, bør du vente i to til tre
timer før du setter mat inn i apparatet. Hvis du
setter inn mat før apparatet er helt avkjølt, kan
maten bli ødelagt.
••Etter at du har installert apparatet, kobler du
støpselet til en stikkontakt. Før du flytter og
kaster maskinen, må du koble støpselet fra
stikkontakten.

NO

Dimensjoner og klaring

Omgivelsestemperatur

••For lite avstand fra tilstøtende elementer kan
føre til forringelse av frysekapasitet og økte
strømkostnader. Tillat over 50 mm klaring fra
hver tilstøtende vegg når du installerer
apparatet.

••Apparatet er konstruert for å fungere innenfor
et begrenset område av
omgivelsestemperaturer, avhengig av
klimasone. Ikke bruk apparatet ved en
temperatur som overskrider grensen.
••De interne temperaturene kan påvirkes av
apparatets beliggenhet, omgivelsestemperatur,
hyppighet av døråpning og så videre.
••Klimaklassen finnes på ratingmerket.

A
D

GF E

B

Klimaklasse
SN (Utvidet
Temperert)
N (Temperert)
ST (Subtropisk)
T (Tropisk)

H
C

Type

Dybde ( mm )
a

b

c

d

A

912

912

912

912

B

1802

1802

1797

1797

C

924

759

924

759

D

20

20

20

20

E

898

733

898

733

F

904

739

904

739

G

1263

1098

1263

1098

H

1637

1637

1637

1637

Omgivelsestemperaturområde
ºC
+10 - +32
+16 - +32
+16 - +38
+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

MERK
••Apparater rangert fra SN til T er tiltenkt bruk i
omgivelsestemperatur mellom 10 ºC og 43 ºC.

MERK
••Du kan bestemme hvilken type apparat det er
ved å se på etiketten inne i kjøleskapet.
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Fjerne døren

2

Mens du trykker på (1) kroken til koblingen
til de elektriske kontaktene, fjern koblingen
ved å trekke den i begge retninger.

3

Roter hengselspaken mot klokken.
Løft topphengselet fri av hengselspaklåsen.

Når det er nødvendig å flytte apparatet gjennom
en smal åpning, er den anbefalte prosedyren å
fjerne dørene.

ADVARSEL
••Trekk ut strømledningen, jord sikringen før du
installerer eller utfører service på apparatet.
Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan
føre til død, brann eller elektrisk støt.

Fjerning av venstre kjøleskapsdør
Vannledningen er koblet til øverste høyre del på
baksiden av apparatet. Mens du trykker på
kragedelen til rør-kontakten, fjern det tilkoblede
vannrøret.

Krage
Rør-kontakt
Vannrør

Hengselspaklås

Fjerne venstre og høyre
kjøleskapsdør

1
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Fjern skruen på hengselsdekselet på
toppen av apparatet ved å vri den mot
klokken.

FARE
••Når du fjerner det øvre hengselet, må du
støtte døren, siden den faller forover. Det
anbefales at to eller flere personer fjerner
døren og setter den på igjen.
••Vær forsiktig at døren ikke faller forover når
hengselet løftes fri av låsen.
••Plasser døren med innsiden vendt opp på en
overflate som ikke riper.

NO

4

Løft den venstre kjøleskapsdøren oppover
(1). Nå skal døren løftes høyt nok til at
vannrøret med spiralfjæren (2) er helt ute.

<Venstre kjøleskapsdør>

MERK
••Vær forsiktig når du flytter den venstre
kjøleskapsdøren så du ikke skader
vannrørene. Når de er fjernet skal dørene
legges ned på et teppe på et trygt sted.
••Hvis vannrørets ende er skadd, må det
skjæres til for å forhindre lekkasje når det
festes på nytt.

Ikke rett

Skadet

Strukket

••Når du trykker på kragedelen til rør-kontakten,
setter du forsiktig vannrøret inntil bare en linje
er synlig. Trekk i vannrøret for å sikre at røret
er tett festet.
Løft det øvre hengselet som sitter fast
mellom apparatet og døren og deretter fjern
det.

Krage

<Høyre kjøleskapsdør>
Øvre hengsel
Vannrør
Innsettingslinje

<Riktig>
Dør

FARE
••Plasser døren på en overflate som ikke riper,
med innsiden vendt opp.

5

<Feil>

Løft døren av den midtre hengselbolten, og
fjern døren.

Sette på kjøleskapsdørene
Monter dem i motsatt rekkefølge av hvordan det
ble fjernet etter at apparatet er ført gjennom
adkomstdøren.

17

NO

Fjerne fryserdøren

Justering av høyden på døren

1

Hvis døren er for lav, løft døren og skru på en
dørhengselbolt på måten som er vist under, ved
hjelp av en nøkkel og en nebbtang.

Fjern de to hengselboltene.

Justering av kjøleskapsdøren
Venstre dør

2

Vri hengselet for å heve den svingbare
enden slik at døren kan løftes av.
Løft døren av den nedre hengselbolten og
fjern den.

Åpne kjøleskapdøren og bruk fastnøkkel type 1
for å rotere dørhengselbolten som vist.

Høydeforskjell

Kjøleskapdør

3

Fjern døren ved å løfte den av den nedre
hengselbolten.

Nedre hengsel

Sette på fryserdørene
Monter dem i motsatt rekkefølge av hvordan det
ble fjernet etter at apparatet er ført gjennom
adkomstdøren.
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Fryseskapdør

NO

Høyre dør
<Type 1>
Hvis døren er for lav, bruk nøkkel type 1 til å
dreie hengselbolten som vist nedenfor.

1

Løsne sikringsmutteren ved å rotere den
mot klokken ved å bruke en skrunøkkel på
19 mm.

<Type 2>
Hvis døren er for lav, løft den høyre døren og
bruk en nebbtang for å sette inn ringarkene til
begge dørene er på nivå.
<Type 1>

Å løsne mutteren

Høydeforskjell

2

Kjøleskapdør

Juster forskjell i høyden på døren ved å
rotere hengselpinnen med eller mot klokken
med en skiftenøkkel på 8 mm.

Fryseskapdør

<Type 2>

Ned

Kjøleskapdør

Opp

3
Fryseskapdør

Etter å ha justert forskjellen i høyden på
døren, fest sikringsmutteren ved å dreie den
med klokken.

Justere fryserdøren
Hvis døren til apparatet ikke er i vater, juster
forskjell i høyden på døren ved hjelp av
følgende metode.

MERK
••Ikke juster høyden på døren med mer enn 5
mm fordi hengselpinnen kan falle ut.

Å stramme til mutteren

Dersom det ikke er mulig å justere høyden på
døren til apparatet på den ovennevnte metoden,
juster døren i henhold til den følgende
veiledningen.

*Referanse

Sikringsmutter
Skrunøkkel

Justering av
hengselpinnen
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Justering av et vippet apparat

Tilkobling av vannlinjen

Hvis døren til apparatet ikke er i vater, juster
forskjell i høyden på døren ved hjelp av
følgende metode.

Tilbehør

MERK
••Ikke juster høyden på døren med mer enn 5
cm fordi hengselpinnen kan falle ut.
Vannrør

Klips

Rør-kontakt

Krav til vanntilførsel
Justeringsmutter
Dør opp

Skrunøkkel
Dør ned

Høydeforskjell

Åpne døren, og bruk den medfølgende
nøkkelen av type 2 for å justere nivået på
undersiden ved hjelp av mutteren på den
justerbare runde foten, som vist på diagrammet
under.

Det kreves en vannforsyning med kaldtvann
med et vanntrykk på mellom 138 kPa og 827
kPa (1,4 ~ 8,4 kgf/cm²) for å drive
vanndispenseren. Hvis kjøleskapet er installert i
et område med lavt vanntrykk (under 138 kPa),
kan du installere en trykkøkningspumpe for å
kompensere for lavt trykk.
Hvis et omvendt osmose vannfiltreringssystem
er koblet til kaldtvannforsyningen din, må
vanntrykket til det omvendte osmose-systemet
være på minimum 138 kPa til 827 kPa (1,4~8,4
kgf/cm²)

ADVARSEL
••Trekk ut støpselet før du utfører noe arbeid
med å koble til vannlinjen. Unnlatelse av å
gjøre dette kan føre til elektrisk støt.
••Kun koble vannledningen til en
kaldtvannforsyning. Unnlatelse av å gjøre
dette kan føre til at vannfilteret svikter.
Vannslag (vann som dunker i rørene) i husets
avløp kan forårsake skade på enhetens deler
og kan føre til vannlekkasje eller flom.
••Kobling av vannledningen må kun installeres
av en autorisert rørlegger og i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter som regulerer
vannkvaliteten.

MERK
••Denne monteringen av vannledningen er ikke
dekket av garantien.
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Koble til apparatet

Kontrollere vanntilkoblingen

1

Skru av anslagsmutteren med metallgjenger
på baksiden av apparatet og legg den over
den ene enden av vannslangen.

1

Skru på vannforsyningen og slå på
apparatet. Sjekk alle beslag nøye for mulige
lekkasjer på grunn av dårlig tilpassede
slanger.

2

Skyv vannrøret på vanninnløpsventilen og
stram til anslagsmutteren.

2

Trykk og hold Water Filter-knappen nede i
tre sekunder. Dette tilbakestiller ikonet for
bytte av filter. Det nye vannfilteret er
aktivert.

3

Plasser en kopp under vanndispenseren for
å kontrollere at vannet strømmer gjennom
apparatet.

4

Sjekk forbindelsesrøret og leddene igjen for
lekkasjer.

5

Vannfilteret skal festes på et egnet sted
hvor det er lett å nå når det må byttes.

Koble til vannkranen

1

2

Skyv vannrøret inn i hullet til krankonnektoren som følger med i tilbehøret.
Røret holdes fast mens konnektoren skyves
inn på røret.

Kontroller at gummiringen er montert på
innsiden av kran-konnektoren før du skrur
på kranen.
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Deler og funksjoner

1 Kontrollpanel
Viser modus for ismaskin og dispenser, og status for vannfilteret.
2 «Dør i dør» (valgfritt)
«Dør i dør» er et dørsystem med dobbeltlag. Det kan åpnes individuelt eller sammen med
hoveddøren. Du kan enkelt finne fram til og få tilgang til dine favorittsnacks eller matvarer.
3 «Dør i dør»-hendel
Denne hendelen åpner «Dør i dør»

••Utseendet til eller komponenter i produktet kan variere fra modell til modell.
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NO

2

1

3
5

4
6

3

3

7

1 Smart Diagnose-enhet
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.
2 Bluetooth Sound Bar (valgfritt)
Du kan koble den smarte enheten til en Bluetooth Sound Bar. Se vedlagte veiledning i apparatet
for mer informasjon.
3 LED-lampe
LED-lamper inne i produktet lyser opp når du åpner døren.
4 Pure N Fresh (ren og frisk)
Denne funksjonen reduserer og fjerner vond lukt i kjøleskapsdelen.
5 Kjøleskapshylle
Her oppbevares avkjølte matvarer og andre produkter.
••Hyllehøyde kan justeres ved å sette hyllen inn i en rille ved en annen høyde.
••Lagre matvarer med høyere fuktighetsinnhold foran på hyllen.
••Det faktiske antallet hyller varierer fra modell til modell.
6 Foldbar hylle
Hylle er justerbar for å møte individuelle lagringsbehov.
7 Grønnsaksboks
Her lagres frukt og grønnsaker, slik at de holder seg friske så lenge som mulig.
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12
10
11

13

9
14
10

8

8 Ekstra plass (valgfritt)
Her kan små matvarer som ost og skinke lagres.
9 Midtstolpe
Denne blokkerer den kalde luften i kjøleskapet fra å lekke ut.
10 Kurv til kjøleskapsdør
Her lagres små pakker med avkjølte matvarer, drikke og sausbeholdere.
11 Automatisk ismaskin
Det er her isen produseres automatisk og lagres.
12 Melkeprodukt kurv
Her kan melkeprodukter som smør og ost lagres.
13 «Dør i dør» (valgfritt)
Her lagres matvarer som tas ut ofte, slik som drikkevarer og snacks.
14 Minibord (valgfritt)
Minibordet gir en plass som er praktisk å plassere og bruke små gjenstander mens du åpner
døren i døren.
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2
3
1

1
4

1 Fryserkurv
Her kan det lagres små pakker med frosne matvarer og drikke.
••Ikke oppbevar iskrem eller mat som skal bli lagret over en lang tidsperiode i disse kurvene.
2 Fersk-sone (valgfri)
Dette rommet er designet for å kunne lagre fersk mat i lang tid uten å ta opp i seg lukt fra annen
lagret mat.
••Sett mat i fersk-sonen og hold lokket tett lukket.
3 Frysebrett
Det er her frosne matvarer som kjøtt, fisk og is kan lagres.
••Skyvebrettene gir enkel tilgang og brukervennlighet.
4 Fryserskuff
Disse brukes til langtidslagring av frossenmat.

MERK
••2-stjerners seksjon (
over korte perioder.

) kurven eller skuffen kan brukes til å lagre is og mat fra -12 °C til -18 °C
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Bruksmerknader

Anbefalinger for strømsparing

••Ikke bruk isvanndispensertanken for annet
enn drikkevann.
••Brukerne må huske på at det kan dannes rim
dersom døren ikke lukkes helt, hvis
luftfuktigheten er høy om sommeren, eller hvis
fryserdøren åpnes ofte.
••Sørg for tilstrekkelig plass mellom mat som
oppbevares på hyllen eller i dørkurven, slik at
døren kan lukkes helt.
••Åpning av døren slipper varm luft inn i
produktet, og kan føre til at temperaturen
stiger.
••Ikke åpne eller lukk døren overdrevet ofte.
••LED-lampen er bare beregnet for bruk i
husholdningsapparater, og er ikke egnet for
rombelysning i hjemmet.
••Hvis du skal forlate apparatet avslått i lengre
tid, bør du fjerne all mat og trekke ut
strømledningen. Rengjør interiøret, og la
dørene være litt åpne for å hindre dannelse av
mugg i apparatet.

••Sørg for tilstrekkelig plass mellom lagrede
matvarer. Dette gjør at kaldluften sirkulerer
jevnt, og sparer strøm.
••Varm mat skal bare settes til oppbevaring
etter at den har avkjølt seg, for å hindre dugg
og rim.
••Ved lagring av mat i fryseren, setter du
temperaturen lavere enn den temperaturen
som er angitt på produktet.
••Ikke still inn temperaturen i produktet lavere
enn nødvendig. For å lage is i normale klima,
bør frysetemperaturer settes til -18 °C eller
kaldere.
••Ikke legg mat i nærheten av
temperatursensoren i kjøleskapet. Hold en
avstand på minst 3 cm fra sensoren.
••Vær oppmerksom på at temperaturøkning
etter tining har et tillatt område i
produktspesifikasjonene. Hvis du ønsker å
minimere virkningen dette kan ha på
oppbevaringen av mat på grunn av
temperaturøkning, forsegler du eller pakker
inn den lagrede maten med flere lag.
••Det automatiske avrimningsanlegget i
apparatet sikrer at rommet holder seg fritt for
oppbygging av is under normale driftsforhold.
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Effektiv oppbevaring av mat

Maksimal frysekapasitet

••Lagre frossen og avkjølt mat i lukkede
beholdere.
••Sjekk utløpsdatoen og merkingen
(lagringsinstruksjonene) før matvarene lagres.
••Ikke oppbevar mat over lang tid (mer enn 4
uker) hvis den lett blir bedervet ved lav
temperatur.
••Plasser avkjølt eller frossen mat i kjøleskapet
eller fryseren rett etter innkjøp.
••Unngå å fryse mat som har blitt fullstendig
tint. Frysing av mat som har blitt fullstendig
tint vil skade smaken og næringsverdien.
••Ikke pakk og lagre grønnsaker i avispapir.
Trykksaker som aviser eller andre fremmede
stoffer kan legge avsetninger på maten og
kontaminere den.
••Ikke overfyll produktet. Bruk mindre enn 70 %
av plassen. Kaldluften kan ikke sirkulere
skikkelig hvis produktet er overfylt.
••Varm mat må avkjøles før lagring. Hvis for
mye varm mat plasseres på innsiden, kan
temperaturen inne i produktet øke og påvirke
andre matvarer lagret i produktet negativt.
••Hvis du stiller inn en svært lav temperatur for
maten, kan den fryses. Ikke still inn en lavere
temperatur enn den påkrevde temperaturen
for at maten skal kunne oppbevares riktig.
••Hold alltid produktet rent.
••Hvis det er kjøleelementer i apparatet, må du
ikke lagre grønnsaker og frukt med høy
fuktighet i kjøleavdelingene, da de kan fryse
på grunn av den lavere temperaturen.
••I tilfelle strømstans, ring strømleverandøren og
spør hvor lenge strømmen vil være borte.
−−Du bør unngå å åpne dørene mens
strømmen er slått av.
−−Når strømforsyningen er tilbake, bør du
kontrollere tilstanden til maten.

••Hurtigfrys-funksjonen setter fryseren til
maksimal frysekapasitet. Dette tar vanligvis
opptil 24 timer, men det slår seg automatisk
av etter en fastsatt tid, og kan også når som
helst slås av manuelt.
••For å få bedre luftsirkulasjon, setter du inn alle
indre deler, så som kurver, skuffer og hyller.

Maksimal lagring
••For å få bedre luftsirkulering bør alle skuffene
være satt i.
••Hvis store mengder mat skal lagres, kan alle
hyllene tas ut av fryseren utenom den
nederste, og all maten kan plasseres direkte
på fryserhyllene.

MERK
••Ta ut maten av skuffene før skuffene tas ut.
Deretter bruker du håndtaket på skuffene til å
trekke dem forsiktig ut. Det kan føre til skader.
••Formen til hver av skuffene kan være
forskjellig.Pass på at du setter i riktig skuff på
riktig sted.
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Kontrollpanel
Enheter og funksjoner

8

7

9

1 Express Freeze (Ekspressfrys)
••Dette stiller inn Ekspressfrys-funksjonene.

6 * Lock (Lås)
••Dette låser knappene på kontrollpanelet.

2 * Wi-Fi
••Dette gjør kjøleskapet klart til å koble til
ditt trådløse hjemmenettverk.

7 Ice On/Off (Is av/på)
••Disse innstillingene slår ismaskinen PÅ
eller AV.

3 Freezer Temperature (Frysertemperatur)
••Dette angir den ønskede temperaturen i
fryseren.

8 Replacement Filter (Erstatning filter)
••Denne viser perioden for bytte av
vannfilteret automatisk.

4 Fridge Temperature
(Kjøleskaptemperatur)
••Dette angir den ønskede temperaturen i
kjøleskapet.

9 Water Dispenser (Vanndispenser)
••Her stiller du inn funksjonen for isbiter,
vann og knust is.

5 Pure N Fresh (ren og frisk)
••Dette stiller inn Ren og Frisk-funksjonen.
••Denne funksjonen reduserer og fjerner
vond lukt i kjøleskapsdelen.

−−Det faktiske kontrollpanelet kan variere fra modell til modell.
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Merknader for bruk av
kontrollpanelet
••Kontrollpanelet slår seg på automatisk i
følgende tilfeller:
−−Når strømmen er slått på
−−Når det trykkes på en knapp
−−Når døren til apparatet (kjøleskap, fryser,
Dør i dør) er åpen
••Kontrollpanelet vil slå seg av automatisk for
energisparing i de følgende tilfellene:
−−Når ett minutt har gått etter å ha slått på
strømmen
−−Når det har gått 20 sekunder siden siste
ønsket knapp ble trykket på
−−Når det har gått 20 sekunder etter at døren
til apparatet (kjøleskapet, fryseren, «magic
space») er åpnet og lukket
••Hvis kontrollpanelet berøres av en finger eller
hud mens det rengjøres, kan funksjonen for
den berørte knappen settes i gang.

Bruke Ekspressfrys

Temperaturinnstilling
Dette angir temperaturen i kjøleskapet eller
fryseren.
••Trykk på Fridge-knappen eller Freezerknappen for å justere temperaturen.
••Start - temperaturen er innstilt.
−−Kjøleskap: 3 °C
−−Fryser: -18 °C
••Temperaturen kan justeres.
−−Kjøleskap: fra 0 °C til 6 °C
−−Fryser: fra -24 °C til -16 °C
••Den faktiske innvendige temperaturen varierer,
avhengig av matstatus, selv som den angitte
innstilte temperaturen er en måltemperatur, er
det ikke den virkelige temperaturen i
produktet.

MERK

••Standardtemperaturinnstillingen kan variere
avhengig av apparatet.
••Vent to eller tre timer etter tilkobling av
utstyret til stikkontakten før du lagrer mat i
apparatet.

Funksjonen kan raskt fryse ned store mengder
is eller frossen mat.
••Når du trykker på Ekspressfrys-knappen, vil
Ekspressfrys-ikonet lyse på kontrollpanelet.
••Funksjonen aktiveres og deaktiveres hver
gang du trykker på knappen.
••Ekspressfrys-funksjonen avsluttes automatisk
etter at en bestemt periode har gått.
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Stille inn og tilbakestille lås

Midtstolpe

Dette låser knappene på kontrollpanelet.
••Trykk og hold inne Lock-knappen i tre
sekunder. Når låsfunksjonen er satt, er alle de
andre knappene låst.
••Når du trykker på Lock-knappen i tre
sekunder, tennes Lock/Unlock-ikonet på
kontrollpanellysene. Funksjonen aktiveres og
deaktiveres hver gang du trykker på knappen.
••Hvis du trykker på en annen knapp enn lås
når låsen er aktivert, vil ikke knappen fungere.
••Når låsen er aktivert og du trykker på en
annen knapp enn lås, blinker Lock/Unlockikonet på kontrollpanelet tre ganger.
••Hvis du vil bruke en annen funksjon, må du
trykke på Lock-knappen i tre sekunder for å
deaktivere funksjonen.

Denne midtstolpen hindrer at kald luft kommer
ut av apparatet.

FARE
••Døralarmen gir lyd hvert 30. sekund hvis
døren står åpen lenger enn ett minutt. Pass
på at den brettende midtstolpen er brettet inn
før den venstre døren lukkes.

Ekstra plass (valgfritt)
Oppbevar små matvarer som ost, skinke, etc.
Åpne og lukk ved å skyve eller trekke i
grepene.
••For å redusere risikoen for å ripe døren og
ødelegge midtstolpen, pass på at midtstolpen
alltid er brettet inn.

«Dør i dør» (valgfritt)

Støtte for ekstra
plass
2

FARE
••Vær forsiktig når du håndterer og lagrer store
egg. De kan gå i stykker hvis skuffen skyves
inn mens dekselet ikke er helt lukket.
••Vær oppmerksom på de ovennevnte
diagrammene når du fjerner og setter tilbake
støtten for ekstra plass etter rengjøring.
••Oppbevar all fuktig og lettfrosset mat som
tofu, sesamblad, osv. fremme på hyllene.
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Trekk hendelen på bunnen av døren oppover til
dør-i-dør åpnes.
Det er rikelig med lagringsplass innenfor «døren
i døren» og dens omkringliggende kurver, slik at
du kan lagre mat på en organisert måte.

NO

Bevegelig kurv (valgfri)

Minibord (valgfritt)

Flytt enkelt den bevegelige kurven opp og ned
som nødvendig.
••Fjern alle gjenstander fra den bevegelige
kurven før den flyttes opp eller ned.
••Justering av den bevegelige kurven tillater
mer praktisk lagring av høyere matvarer.

Minibordet gir en plass som er praktisk å
plassere og bruke små gjenstander mens du
åpner døren i døren.

1

For å heve den bevegelige kurven, hold på
midten av kurven, og dytt den oppover til
den klikker på plass.

FARE

2

For å senke den bevegelige kurven, trykk
opp for å løsne hendlene på sidene av
kurven, og senk kurven til den klikker på
plass.

••Ikke bruk overdreven kraft eller støt på
minibordet. Det kan skade apparatet og føre til
personskade.
••Ikke plasser tunge gjenstander på minibordet.
Det kan skade apparatet og føre til
personskade.
••Ikke la barn henge på minibordet. Det kan
føre til personskade.
••Ikke sett inn fingrene mellom bunnen av
minibordet og apparatet. Det kan føre til
personskade.

Fersk-sone (valgfri)
Dette rommet er designet for å kunne lagre
fersk mat i lang tid uten å ta opp i seg lukt fra
annen lagret mat.
••Sett mat i fersk-sonen og hold lokket tett
lukket.

FARE
••For å unngå personskade eller skade på
kurven eller dens innhold, tøm den bevegelige
kurven før den heves eller senkes.
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Bruk av vann- og
isdispenseren
Du kan tappe isbiter, vann og knust is ved å
trykke på den respektive knappen for ønsket
modus.
••Når du trykker på Cubed-, Water- eller
Crushed-knappen på kontrollpanelet vil
lampen lyse og ønsket modus velges. Når du
trykker på dispenseren aktiveres valgt
funksjon (isbiter, vann eller knust is).
••Funksjonen aktiveres og deaktiveres igjen
hver gang du trykker på knappen på
kontrollpanelet.

FARE
••Hold barn borte fra dispenseren for å hindre at
barn leker med den eller skader kontrollene.
••Kast de første avkjølte partiene (ca. 20 isbiter
og 7 kopper vann). Dette er også nødvendig
hvis apparatet ikke har vært i bruk i lang tid.

MERK
••Hvis du åpner døren til fryseren mens vannet
tappes, stoppes vanntilførselen og
kontrollpanelet settes tilbake til det første
skjermbildet.
••Hvis du åpner kjøleskapsdøren mens vann,
isbiter eller knust is tappes, settes det på
pause. Når du lukker døren, vil den valgte
formen fra den tidligere innstilte modusen
fortsette å tappes.
••Hvis kanten på koppen er liten, kan vannet
sprute ut av glasset eller renne ned på siden.
••Bruk en kopp med en kant på over 68 mm i
diameter når du tapper vann, isbiter eller
knust is.
••Når ismaskinen produserer mindre isbiter, eller
isbitene er klumpet sammen, kan det være at
det tilføres for lite vann til ismaskinen på
grunn av for lite vann i vanntanken. Dersom
isen ikke brukes så ofte, kan den også klumpe
seg sammen.
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Automatisk ismaskin
Den automatiske ismaskinen kan automatisk
produsere 70-182 isbiter om gangen i løpet av
en 24 timers periode dersom forholdene ligger
til rette for det. Dette antallet kan variere i
henhold til miljøet (omgivelsetemperatur rundt
apparatet, hyppigheten av døråpning, mengde
mat lagret i apparatet, osv.).
••Hvis isbeholderen er helt fylt med is, vil
isproduksjonen stoppe.
••Lyd av is som slippes inn i beholderen er
normalt.
••Ismaskinen produserer normalt is når det har
gått omtrent 48 timer etter at apparatet ble
installert for første gang.
••Isen som produseres for første gang må
kastes uten å bruke den.
••Mens den automatiske ismaskinen er i drift
må den ikke berøres direkte med hendene.
••Hvis isbiter lagres i isbeholderen over en lang
tid, kan de klumpe seg sammen og de kan bli
vanskelige å skille. I et slikt tilfelle må
isbeholderen ryddes før du bruker den.

Slå ismaskinen på eller av
For å slå ismaskinen på/av, trykk og hold inn
Ice On/Off knappen på kontrollpanelet i 3
sekunder.

Fjerning av isbeholderen
1

Trekk forsiktig i håndtaket for å åpne
iskammeret.

NO

2

For å fjerne isbeholderen i døren, ta tak i
håndtaket i fronten, løft litt mens du holder
både topp- og bunndelene (1), og trekk
sakte beholderen ut, som vist (2).

ADVARSEL
••Ikke rør ismaskinens mekaniske deler med
hånden din eller et verktøy. Ellers kan det
forekomme skade på apparat eller person.
••Det bør utøves forsiktighet siden den
automatiske ismaskinen er kontinuerlig i drift
etter at frysedøren åpnes når bryteren til den
automatiske ismaskinen er aktivert.
••Ikke demonter, reparer eller utfør endringer på
ismaskinen. Disse oppgavene bør kun utføres
av en servicetekniker.

FARE
••Kast de første avkjølte partiene (ca. 20 isbiter
og 7 kopper vann). Dette er også nødvendig
hvis apparatet ikke har vært i bruk i lang tid.
••Den første isen og det første vannet som
kommer ut, kan omfatte partikler eller lukt fra
vanntilførselsledningen eller vanntanken.
••Hold barn på avstand fra dispenseren. Barn
kan leke med eller skade kontrollene.
••Ispassasjen kan bli blokkert med rim hvis det
kun brukes knust is. Fjern rim som samler seg
ved å fjerne isbeholderen og rydd passasjen
med en slikkepott. Å tappe isbiter med jevne
mellomrom kan også bidra til å forhindre
oppbygging av rim.

••Hvis isen som kommer ut er misfarget, sjekk
vanntanken og vannforsyningen for en mulig
kilde. Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med
LG Electronics kundeinformasjonssenter. Ikke
bruk is eller vann inntil problemet er løst.
••Fyll is i glasset før det fylles med vann eller
andre drikkevarer. Sprut kan oppstå hvis isen
blir fylt i et glass som allerede inneholder
væske.
••Ikke ta på isuttaket eller den automatiske
ismaskinen med hverken hendene eller noe
verktøy. Ellers kan det oppstå skade på
apparatet eller personskader.
••Ved montering av iskurven, sørg for at den er
riktig plassert. Hvis den er montert skjevt eller
på skrå kan den forstyrre sensoren og føre til
at ismaskinen stopper.
••Bruk aldri et glass som er usedvanlig smalt
eller dypt. Is kan sette seg fast i passasjen,
som påvirker maskinens ytelse.
••Hold glasset i god avstand fra isuttaket. Et
glass som holdes for nært uttaket kan hindre
isen fra å komme ut.
••Kast isen fra iskurven i fryseren hvis du drar
på ferie, eller hvis et lengre strømbrudd
inntreffer. Vann fra smeltende is kan dryppe
fra dispenseren og ut på gulvet.

Bruke andre funksjoner
Åpen dør-alarm
Alarmen piper 3 ganger i intervaller på 30
sekunder dersom døren (kjøleskapsdøren,
frysedøren eller Door-in-Door) står åpen eller
ikke er helt lukket i mer enn 1 minutt.
••Ta kontakt med et LG Electronicsservicesenter hvis alarmen vedvarer etter at
døren er lukket.

Oppdagelse av feil
Produktet kan oppdage problemer under driften
automatisk.
••Hvis det oppdages et problem, vil ikke
produktet fungere og det vises en feilkode når
det trykkes på en knapp.
••Når dette skjer, må du ikke slå av strømmen,
og umiddelbart kontakte et LG Electronics
kundeinformasjonssenter. Hvis du slår av
strømmen, kan reparasjonsteknikeren fra LG
Electronics kundeinformasjonssenteret få
problemer med å finne problemet.
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SMARTFUNKSJONER
Bruk av LG SmartThinQ
applikasjonen
••For hvitevarer med
eller
-logo
Med LG SmartThinQ-appen kan du
kommunisere med apparatet via en
smarttelefon.

Før du tar i bruk LG SmartThinQ

1

Sjekk avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren (trådløst nettverk).
••Hvis avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren er for stor, vil
signalstyrken bli svekket. Ruteren vil da
bruke lengre tid på registrering av
enheten, og installasjonen kan mislykkes.

2

Skru av Mobildata på smarttelefonen.
••For iPhone, skru av data ved å gå til
Innstillinger → Mobilnett → Mobildata.

3

Koble smarttelefonen din til den trådløse
ruteren.

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

Installer LG SmartThinQ
Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play
Store & Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
programmet.

NO

LG SmartThinQs appfunksjoner
for WiFi-modeller
Kommuniser med enheten fra en smarttelefon
ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Fastvareoppdatering
Hold ytelsen til enheten oppdatert.

Smart Diagnosis™
Hvis du bruker Smart Diagnosis-funksjonen, vil
du få nyttig informasjon som for eksempel riktig
måte å bruke apparatet basert på
bruksmønster.

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

MERK
••Hvis du endrer trådløs ruter,
internettleverandør eller passord, må du slette
det registrerte apparatet fra LG SmartThinQappen og registrere det på nytt.
••Appen er gjenstand for endringer i forbindelse
med videreutvikling uten videre varsel.
••Funksjoner kan variere etter modell.

Registrere enheten på nytt, eller
registrering av ny bruker
Trykk og hold Wi-Fi-knappen i 3 sekunder for å
skru den midlertidig av. Kjør LG SmartThinQprogrammet og følg instruksjonene for å
registrere enheten.

MERK
••For å deaktivere Wi-Fi-funksjonen trykker og
holder du Wi-Fi-knappen i 3 sekunder.
Wi-Fi-ikonet vil slå seg av.

Spesifikasjoner for trådløs LANmodul
Modell
LCW-004
Frekvensområde 2412 - 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
Utstrålingseffekt
IEEE 802.11g:17.72 dBm
(maks)
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0
For hensynet til brukeren, bør denne enheten
bli installert og brukt med en avstand på
minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

Samsvarserklæring

Kobler til Wi-Fi
Wi-Fi-knappen, når den brukes med LG
SmartThinQ-appen, lar kjøleskapet koble til et
trådløst hjemmenettverk. Wi-Fi-ikonet viser
status for kjøleskapets nettverksforbindelse.
Ikonet lyser når kjøleskapet er koblet til
Wi-Fi-nettverket.

Førstegangsregistrering av enhet
Kjør LG SmartThinQ-programmet og følg
instruksjonene i programmet for å registrere
enheten.

Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av
typen kjøleskap er i samsvar med direktiv
2014/53/EU. Den fullstendige teksten til
EU-samsvarserklærineng er tilgjengelig på
følgende Internettadresse :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
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Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre
åpne kildelisenser som dette produktet
inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om
opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode
på CD-ROM mot å få dekket
distribusjonskostnadene (som utgifter til medier,
frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til
opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i
tre år etter vår siste levering av dette produktet.
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar
denne informasjonen.
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Bruk av Smart Diagnosis™
••For hvitevarer med

eller

-logo

Smart Diagnosis™ Gjennom
kundeinformasjonssenteret
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller funksjonssvikt. Du må bare bruke denne
funksjonen til å ta kontakt med
serviceteknikeren, ikke i løpet av vanlig bruk.

1

Trykk på Lock-knappen for å aktivere
låsefunksjonen.
••Om visningsbildet har vært låst i mer enn
fem minutter, må du deaktivere låsen og
deretter aktivere på nytt.

2

Åpne kjøleskapsdøren og hold deretter
telefonen i øvre høyre høyttalerhull.
••Plasser telefonen slik at mikrofonen på
den står mot høyttalerhullet.

3

Trykk og hold Freezer-knappen nede i tre
sekunder eller mer mens du fortsatt holder
telefonen ved høyttaleren.

4

Etter at dataoverføringen er fullført, vil
serviceagenten forklare resultatene av
Smart Diagnosis™.

MERK
••Plasser telefonen slik at mikrofonen på den
står mot høyttalerhullet.
••Smart Diagnosis™-lyden lages etter cirka tre
sekunder.
••Hold telefonen til øvre høyre høyttalerhull, og
vent mens data overføres.
••Du må ikke fjerne telefonen fra høyttalerhullet
mens data overføres.
••Det kan hende dataoverføringslyden høres
grell ut i øret mens Smart Diagnosis™dataene overføres, men du må ikke fjerne
telefonen fra høyttalerhullet før
dataoverføringslyden har stoppet, hvis ikke
kan det hende diagnosen ikke blir nøyaktig.
••Når dataoverføringen er fullført, vises det en
melding om at overføringen er fullført, og
kontrollpanelet skrus automatisk av og på
etter noen få sekunder. Etter at
kundeinformasjonnsenter forklarer
diagnoseresultatet.
••Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen
avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
••Kommunikasjonen vil fungere bedre, og du
kan sende et bedre signal hvis du bruker en
fasttelefon.
••Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data
blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet,
kan det hende du vil få en dårligere Smart
Diagnosis™.
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VEDLIKEHOLD
Rengjøringsmerknader
••Når du fjerner en hylle eller skuff fra innsiden
av produktet, må alle lagrede matvarer fjernes
fra hyllen eller skuffen for å unngå
personskader og skader på produktet.
−−Hvis ikke kan det oppstå skader på grunn av
vekten av de lagrede matvarene.
••Hvis du rengjør utsiden av
ventilasjonsåpningene på produktet med
støvsuging, bør strømkabelen være trukket ut
av stikkontakten for å unngå statiske
utladninger som kan skade elektronikken eller
gi elektriske støt.
••Ta ut hyller og skuffer og rengjør dem med
vann, og tørk dem nøye før du setter dem inn
igjen.
••Tørk regelmessig av dørpakningene med et
fuktig, mykt håndkle.
••Søl i dørkurven og flekker må vaskes bort,
ettersom de kan forstyrre lagringsevnen i av
kurven og forårsake skader.
••Etter rengjøring må du sjekke om
strømkabelen er skadet, varm eller feil
tilkoblet.
••Hold luftventilene på utsiden av produktet
rene.
−−Blokkerte lufteventiler kan føre til brann eller
skade på produktet.
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••Voksing av eksterne malte metallflater bidrar
til rustbeskyttelse. Ikke gjør dette på
plastikkdeler. Voks malte metalloverflater minst
to ganger i året ved å bruke voks for
apparater (eller bilvoks). Påfør voks med en
ren, myk klut.
••Under rengjøring av innsiden eller utsiden av
enheten, bruk ikke grov børste, tannpasta eller
brennbart materiale. Bruk ikke
rengjøringsmidler som inneholder brennbare
substanser.
−−Dette kan forårsake misfarging eller skade
på enheten.
−−Brennbare substanser: Alkohol (etanol,
metanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol,
osv.), fortynningsvæske, blekemiddel,
benzen, brennbare væsker, skuremiddel,
osv.
••For utsiden av apparatet bruk en ren svamp
eller myk klut og et mildt vaskemiddel og
varmt vann. Ikke bruk slipende eller sterke
rengjøringsmidler. Tørk nøye med en myk klut.
••Hyllene og skuffene må ikke vaskes i
oppvaskmaskinen.
−−Delene kan bli deformert på grunn av
varmen.
••Hvis produktet er utstyrt med en LED-lampe,
må du ikke fjerne lampedekselet og LEDlampen, i et forsøk på å reparere eller
vedlikeholde den. Ta kontakt med en LG
Electronics kundeinformasjonssenter.

NO

Bytt Ren og Frisk-filteret
(valgfritt)

3

Fjern filteret inne i Ren og Friskfilterdekselet, og bytt det ut med et nytt
filter.

4

Etter filterbyttet, settes Ren og Friskfilterdekselet på plass ved å vri det med
klokken.

5

For å nullstille filterbytteperioden, trykk
Pure N Fresh-knappen på kontrollpanelet
og hold inne i mer enn 3 sekunder.
Replace-ikonet på kontrollpanelet vil slå
seg av.

6

Det vil settes i drift etter utskifting av filteret.

For å opprettholde ytelsen til Pure N Freshfilteret, må det byttes så snart som mulig hvis
det vises en melding som angir filterbytte.

1

2

Dersom Replace-ikonet lyser på
kontrollpanelet, må du bytte Ren og
Frisk-filteret.

Hold og fjern Ren og Frisk-filterdekselet ved
å vri det mot klokken.

MERK
••Ikke stikk fingeren eller andre
fremmedlegemer inn i filterfestet. Dette kan
føre til skader eller funksjonsfeil.
••Dersom bytteperioden er utløpt, kan evnen til
bakterie- og luktfjerning forringes.
••Vær oppmerksom på at hvis du vasker filteret
med vann, kan filterytelsen også svekkes.
••Det må utvises forsiktighet slik at filteret ikke
settes inn i filterdekselet i en annen retning.
••Når du setter produktet til På eller Powermodus etter å ha skiftet filter, må du sjekke
om LED-lampen nær filteret er på.
••Filteret kan kjøpes fra et LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
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Rengjøring av hylle

Rengjøre grønnsaksboksen

Ta ut kjøleskapshyllen

Fjerning av grønnsaksboksen
(Type1)

1

Vipp hyllens front oppover og løft deretter
hyllen rett opp.

2

Dra hyllen ut.

1

Åpne kjøleskapsdøren og ta alle hyllene ut
av kjølerommet.

2

Løft grønnsaksboksen med begge hender
og legg til plass bak ved å trekke den mot
deg.

Montering av kjøleskaphylle

1

Vipp opp fronten av hyllen, og før de bakre
hyllekrokene inn i hullene i ønsket høyde.

2

Senk fronten på hyllen slik at krokene faller
inn i hullene.

2

3

Ta tak i baksiden med en hånd for å løfte
grønnsaksboksen, og ta den samtidig ut i
en vinkel.

Montering av grønnsaksboksen
Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.
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Fjerning av grønnsaksskuffen
(Type2)

1

Åpne dørene og fjern innholdet av dør-i-dør
kasser og kurver. Fjern dør-i-dør kassen fra
apparatet.

Montering av grønnsaksskuffen
Sett bunnen av grønnsaksskuffen til sin
opprinnelige posisjon og skyv den inn igjen
mens du senker den.

Rengjøring av kjøleskap-/
frysekurv
Fjerning av kjøleskap-/frysekurv
For å fjerne kurven, hold kurven med begge
hender og løft opp forsiden litt for å trekke den
ut.

2

Fjern innholdet fra skuffen. Hold i håndtaket
på grønnsaksskuffen og trekk den forsiktig
helt ut til den stopper opp.

2

Montering av kjøleskap-/frysekurv
Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.

3

Løft grønnsaksskuffen opp og fjern den ved
å trekke den ut.

4

Vipp opp lokket litt, og støtt det med begge
hender mens du drar det ut.
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Bruk av dør-i-dør
Å fjerne kassen fra «døren i
døren»

1

4

Løft og fjern den bevegelige kurven fra
beholderen etter å ha fjernet skruene fra
hver sideskinne.

Løft kassen fra dør-i-dør, og ta den ut med
begge hender.

Fjerne kassen fra dør-i-dør
Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.

Fjerne kjøleskapskurven fra
dør-i-dør

2

Løft og fjern bunnen av melkeprodukt
kurven fra hele kassen.

Hold begge endene på kurven og løft opp den
fremre delen av kurven.
••Monter på samme måte som demontering.

3

Flytt den bevegelige kurven til den øverste
plasseringen.

Sette tilbake kjøleskapskurven fra
dør-i-dør
Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.
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Rengjøring av minibordet

Sette tilbake minibordet

Fjerne minibordet

1

Åpne dør-i-dør. Sett inn den faste pinnen på
minibordet i hullet på høyre side av
dør-i-dør-karmen.

2

Sett inn den lille, flate skrutrekkeren i hullet
på den flyttbare pinnen. Skyv pinnen til
høyre og sett minibordet tilbake på plass.

3

Sett gummidekselet inn i hullet på
minibordet.

1

2

Åpne dør-i-dør.

Skyv ut og fjern forsiktig gummidekselet (2)
på venstre side av minibordet med et lite
flatt skrujern etter at minibordet er brettet
opp (1) i vertikal stilling.

2

3

Sett inn et lite flatt skrujern i hullet på den
flyttbare pinnen. Skyv pinnen til høyre og
fjern minibordet.

MERK
••Pass på at den er på plass igjen og kontroller
at pinnene er helt i hullene på dør-i-dørkarmen.
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Rengjøring av fryserbrettet/skuffen

Rengjøring av
vanndispenseren

Fjerning av fryserbrettet/-skuffen

Rengjøring av dispenserbrettet

1

Dispenserbrettet kan lett bli vått på grunn av
sølt is eller vann. Tørk hele området med en
fuktig klut.

Åpne begge fryserdørene helt. Trekk ut
fryserbrettene og -skuffene helt, og fjern alt
innholdet.

Rengjøring av vann- og isuttaket

2

Når brettene og skuffene er helt ute, løfter
du opp foran og trekker brettene og
skuffene ut for å fjerne dem.

2

FARE
••Brettene og skuffene er tunge. Bruk alltid to
hender når du håndterer brettene og skuffene
for å unngå produktskade eller personskade.
••Åpne alltid fryserdørene helt, før du fjerner
eller setter inn brettene og skuffene.

Sette tilbake fryserbrettet/-skuffen
Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.
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Tørk ofte av vann- eller isuttaket med en ren
klut siden det lett kan bli skittent. Vær
oppmerksom på at lo fra en klut kan sette seg
fast i uttaket.

Vannuttak
Isuttak

NO

Bytte vannfilter
Bytt ut éngangsvannfilteret når det vises på
Replacement Filter-ikonet, eller i det minste
hver 6. måned.
For å gi deg tid til å skaffe et nytt filter vil lyset
komme på rett før kapasiteten på dagens filter
går ut. Å bytte filteret i tide gir deg friskt og rent
vann fra apparatet.

1

Koble fra apparatet.

2

Slå av vanntilførselen til apparatet.

3

Fjern éngangsvannfilteret.

4

Bytt ut med et nytt vannfilter. Sett det nye
filteret inn i filterhodet og roter det med
klokken til pilen på det nye filteret er på linje
med pilen på filterhodet. Sving filteret
tilbake inn i kammeret.

5

Skru på vannforsyningen og slå på
apparatet.

6

Trykk og hold Water Filter-knappen nede i
tre sekunder. Dette tilbakestiller ikonet for
bytte av filter. Det nye vannfilteret er
aktivert.
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FEILSØKING
Symptomer

NO
Årsak

Har det oppstått et
Det er ingen avkjøling strømavbrudd?
eller frysing.
Er strømkontakten trukket ut
av støpslet?
Er temperaturen til kjøleskapet
eller fryseren stilt inn på
varmeste innstilling?
Står produktet i direkte sollys,
eller er det i nærheten av et
varmegenererende objekt, så
som matlagingsovn eller
varmeapparat?
Det er dårlig avkjøling
Har du lagt i varm mat uten å
eller frysing.
avkjøle den først?
Har du lagt i for mye mat?

Produktet lukter
vondt.

Er dørene til produktet lukket
riktig?
Finnes det nok plass rundt
produktet?
Er kjøleskapets eller fryserens
temperatur satt til «varm»?
Har du lagt i mat med sterk
lukt?
Grønnsaker eller frukt kan ha
blitt dårlige i skuffen?

Den indre lampen i
produktet slår seg
ikke på.
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Slår lampen inne i produktet
seg av?

Løsning
••Sjekk strømmen til andre apparater.
••Koble strømkontakten riktig i
støpslet.
••Still inn kjøleskaps- eller
frysertemperaturen til «Medium».
••Sjekk monteringsområdet, og plasser
det vekk fra varmeutviklende
gjenstander.
••Varm mat må avkjøles før den
legges i kjøleskapet eller i fryseren.
••Pass på at det er plass mellom
maten.
••Lukk døren helt, og sørg for at det
ikke finnes mat som hindrer den.
••Juster installasjonsposisjonen slik at
det er nok plass rundt produktet.
••Still inn kjøleskaps- eller
frysertemperaturen til «Medium».
••Oppbevar matvarer med sterk lukt i
lukkede beholdere.
••Kast råtne grønnsaker, og rengjør
grønnsaksskuffen. Du må ikke lagre
grønnsaker for lenge i
grønnsaksskuffen.
••Det er vanskelig for kundene å bytte
den indre lampen i produktet, siden
de ikke kan repareres. Hvis den
indre lampen ikke slår seg på, ta
kontakt med et LG Electronics
kundeinformasjonssenter.

NO
Symptomer

Døren til apparatet er
ikke lukket riktig.

Det er vanskelig å
åpne døren.

Midtstolpen bretter
ikke inn og ut på
riktig måte.

Årsak

Løsning

Lener produktet seg fremover? ••Juster de fremre føttene for å heve
fronten litt.
••Sett tilbake hyllene om nødvendig.
Er hyllende riktig montert?
••Hvis du bruker for mye kraft når
døren lukkes, kan den bli stående
Har du lukket døren med
oppe litt før den lukkes. Pass på at
overdreven kraft?
du ikke smeller døren igjen. Lukk
uten kraft.
••Hvis du prøver å åpne døren innen
1 minutt etter at du har lukket den,
kan du få problemer på grunn av
Åpnet du døren rett etter at du
trykket som finnes inne i produktet.
lukket den?
Prøv å åpne døren igjen om noen
minutter, når det indre trykket er
stabilisert.
••Når dørkurvene er fylt opp kan
dørene bli feiljustert, hvilket hindrer
midtstolpen eller den automatiske
døråpningsfunksjonen fra å fungere
riktig. Forleng begge framføttene or
helt ut så de er i fast kontakt med
Er de fremre utjevningsbena
gulvet. Følg instruksjonene i
forlenget, kjøleskapet i vater,
dørjusteringsdelen for å heve den
og dørene justert?
venstre kjøleskapdøren til
midtstolpen fungerer riktig igjen.
Juster den høyre kjøleskapdøren så
den er på linje med den venstre
kjøleskapdøren.
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Årsak
Har du lagt i varm mat uten å
avkjøle den først?

Det finnes kondens
inne i produktet eller
på bunnen av
grønnsaksskuffens
deksel.

Lot du døren til produktet stå
åpen?
Åpner og lukker du døren for
ofte?
Satte du varm eller fuktig mat
inn uten å forsegle den i en
beholder?
Kan ikke dørene lukkes riktig?

Det har dannet seg
frost inne i fryseren.

Har du lagt i varm mat uten å
avkjøle den først?
Er luftekanalen til fryseren
blokkert?
Er fryseren overfylt?
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Løsning
••Varm mat må avkjøles før den
legges i kjøleskapet eller i fryseren.
••Selv om kondensen vil forsvinne når
du lukker døren, kan du tørke den
av med en tørr klut.
••Kondens kan dannes på grunn av
temperaturforskjellen mellom utsiden
og innsiden. Tørk av fuktigheten
med en tørr klut.
••Lagre mat i en tildekket eller
forseglet beholder.
••Sjekk om matvarer inne i produktet
blokkerer døren, og sørger for at
døren lukkes tett.
••Varm mat må avkjøles før den
legges i kjøleskapet eller i fryseren.
••Pass på at luftekanalen ikke er
blokkert slik at luften kan sirkulere
fritt på innsiden.
••Pass på at det er plass mellom
gjenstandene.

NO
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Frost eller kondens
har dannet seg inne i
eller utenpå
produktet.

Årsak
Har du åpnet og lukket døren
til produktet ofte, eller lukkes
ikke døren riktig?

Er installasjonsmiljøet fuktig?

Er produktet plassert på et
svakt eller ujevnt gulv?
Berører baksiden av produktet
Apparatet er støyende veggen?
og lager unormale
Ligger det gjenstander bak
lyder.
produktet?
Finnes det en gjenstand på
toppen av produktet?

Siden eller fronten av
produktet er varmt.

Det finnes vann på
innsiden eller utsiden
av apparatet.

Det finnes antikondensrør
montert i disse områdene av
produktet for å redusere
kondensen som kan dannes i
dørområdet.
Finnes det vannlekkasje rundt
apparatet?
Finnes det vann på bunnen av
produktet?

Løsning
••Frost eller kondens kan dannes hvis
luften utenfor trenger inn i produktet.
••Det kan dannes kondens på utsiden
av produktet hvis
installasjonsområdet er for fuktig,
eller på fuktige dager, for eksempel
ved regnvær. Tørk av eventuell
fuktighet med en tørr klut.
••Installer produktet på et fast og jevnt
underlag.
••Juster installasjonsposisjonen slik at
det er nok klaring rundt produktet.
••Fjern de spredte gjenstandene fra
området bak produktet.
••Fjern objektet på toppen av
produktet.
••Det varmefrigjørende røret som
hindrer kondens er montert foran og
på siden av produktet. Du kan føle
at det blir spesielt varmt rett etter at
produktet er installert, eller om
sommeren. Du kan være trygg på at
dette ikke er et problem, og er helt
normalt.
••Sjekk om det har lekket vann fra en
vask eller annet sted.
••Sjekk om vannet kommer tinende,
frossen mat eller en ødelagt eller
mistet beholder.
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Årsak

Løsning

Installerte du apparatet nylig?

••Ismaskinen produserer normalt is
når det har gått omtrent 48 timer
etter at apparatet ble installert.

Har du koblet
vanntilførselsslangen til
apparatet og åpnet
tilførselsventilen?

••Koble vanntilførselsslangen til
apparatet og åpne tilførselsventilen
helt.

••Hvis vanntilførselsslangen er bøyd,
kan det hindre vannstrømmen.
••Det tar omtrent 24 timer å produsere
Har du tappet en stor mengde
mer is i den automatiske ismaskinen.
is i det siste?
Vennligst vent.
••Trykk på I bryteren til den
automatiske ismaskinen eller sett
ON for knappen til den automatiske
Har du satt på bryteren eller
Den automatiske
ismaskinen på kontrollpanelet. (For
knappen til den automatiske
ismaskinen
mer informasjon om hvordan du
ismaskinen på kontrollpanelet? bruker det, kan du besøke LG
produserer ikke is,
eller produserer en
Electronics nettside eller bruke
liten mengde is.
smarttelefonen din.)
••Hvis temperaturen er for varm, vil
isen produseres sakte eller ikke i det
Er temperaturen i fryseren satt
hele tatt. Sett frysertemperaturen til
for høyt?
-18 °C for normal drift av den
automatiske ismaskinen.
••Hvis du åpner døren ofte, vil den
kalde luften gå ut, som vil senke
Har du åpnet døren til
hastigheten på isproduksjonen. Ikke
apparatet ofte?
åpne og lukke døren til apparatet
ofte.
••Hvis døren til apparatet ikke er
lukket riktig, vil temperaturen i
Er døren til apparatet lukket
fryseren stige og det vil senke
riktig?
hastigheten på isproduksjonen. Lukk
døren til apparatet helt.
••Sjekk om det er is i isbeholderen.
Er det is i isbeholderen?
••Ta ut isbeholderen og rist den. Fjern
Isen dispenseres ikke. Er isen klumpet i
den gjenværende klumpede isen
isbeholderen?
etter at du har ristet isbeholderen.
Er vanntilførselsslangen bøyd?
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Årsak
Kan du ikke høre at isen
kommer ut?

Isen dispenseres ikke.

Vann kommer ikke ut.

Er isens bane blokkert? (Du
kan sjekke ispassasjen ved å
separere isbeholderen.)
Er tilførselsventilen stengt av?
(Kun plomberte modeller)
Er vanndispensertanken tom?
(Kun ikke-plomberte modeller)
Er vanntilførselsventilen
lukket? (Kun plomberte
modeller)

Løsning
••I kontrollpanelet velger du modus for
isbiter og knust is vekselvis for å
dispensere isen.
••Det kan hende isen ikke dispenseren
ordentlig hvis ispassasjen er
blokkert. Sjekk isen og rengjør isens
bane regelmessig.
••Åpne vanntilførselsventilen.
••Fyll vanndispensertanken.
••Åpne vanntilførselsventilen.

Bruker du ufiltrert vann?

••Ufiltrert vann kan inneholde en stor
mengde forskjellige tungmetaller
eller fremmede substanser, slik at
filteret kan bli tilstoppet på et tidlig
stadium uavhengig av levetiden til
filteret.

Er smaken på vannet
forskjellig fra smaken på
vannet fra den forrige
vannrenseren?

••Har det rensede vannet ikke blitt
brukt på en lengre tidsperiode?

••Hvis det brukes et utløpt filter, kan
renseytelsen gå ned. Det anbefales
å bytte ut filteret i henhold til
perioden for bytte av filter.
••Når du setter inn eller bytter ut
filteret for første gang, må du fjerne
luft og aktiverte karbonrester fra
Har du skylt ut filteret ordentlig innsiden av filteret. Bruk apparatet
etter tapping og tømming av ca. 5
i den innledende fasen etter at
liter renset vann fra dispenseren ved
du satte det inn?
å trykke på vanndispenserspaken.
(Aktivert karbon er ufarlig for
mennesker.)
••Smaken av gammelt vann kan
endres på grunn av bakterievekst.
Har det rensede vannet ikke
Bruk produktet etter tapping og
blitt brukt på en lengre
tømming av ca. 5 liter (ca 3 minutter)
tidsperiode?
fra vanndispenseren.
Er det lenge siden du satte inn
og byttet filteret?

Vannet smaker rart.
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Klikkelyder

Skranglelyder

Suselyder

Gurglelyder
Poppelyde

Vibrering
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Årsak

Løsning

Avisingskontrollen klikker når
den automatiske
avisingssyklusen begynner og
avslutter. Termostatkontrollen ••Vanlig drift
(eller kjøleskapskontrollen på
noen modeller) vil også klikke
når den slås av og på.
Skrangleyder kan komme fra
flyten av kjølemediet,
vannlinjen på baksiden av
enheten (kun modeller med
••Vanlig drift
rensefunksjon), eller elementer
som lagres oppå eller rundt
produktet.
••Gulvet er svakt eller ujevnt, eller
Produktet står ikke jevnt på
utjevningsben må justeres. Se
gulvet.
dørjusteringsdelen.
••Normal drift. Hvis kompressoren ikke
Apparat med lineær
stopper skranglingen etter 3
kompressor ble flyttet under
minutter, slår du strømmen til
drift.
produktet av, og deretter på igjen.
Fordamperviftemotoren
••Vanlig drift
sirkulerer luft gjennom
kjøleskapet og fryserdelen.
Luft tvinges over
••Vanlig drift
kondensatoren av
kondensatorviften.
Kjølemediet strømmer gjennom ••Vanlig drift
kjølesystemet
Sammentrekking og utvidelse
••Vanlig drift
av de innvendige veggene på
grunn av temperaturendringer.
Hvis siden eller baksiden av
produktet berører et skap eller ••For å eliminere støy, må det sørges
for at sidene og baksiden ikke har
en vegg, kan noen av de
kontakt med vegger eller skap.
normale vibrasjonene
forårsake en hørbar lyd.
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Årsak
Passordet til Wi-Fi-nettverket
du forsøker å koble deg til er
ikke riktig.
Mobildata er skrudd på for
smarttelefonen.

Det trådløse nettverksnavnet
(SSID) er feil.
Enheten og
smarttelefonen er ikke
koblet til Wi-Finettverket.
Ruterfrekvensen er ikke
2,4GHZ.

Avstanden mellom enheten og
ruteren er for stor.

Løsning
••Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet
til smarttelefonen din, og fjern det.
Registrer så enheten på LG
SmartThinQ
••Skru av Mobildata på telefonen, og
registrer enheten med Wi-Finettverket.
••Trådløst nettverksnavn (SSID) bør
være en kombinasjon av kun
bokstaver og tall. (Ikke bruk
spesialtegn)
••Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet.
Konfigurer den trådløse ruteren til
2,4GHz og koble enheten til den
trådløse ruteren. For å sjekke
ruterfrekvensen, kontakt
internettleverandøren eller
ruterprodusenten.
••Dersom det er for stor avstand
mellom enheten og ruteren din, kan
signalet være for svakt og koblingen
feilkonfigurert. Flytt ruteren slik at
den er nærmere enheten.
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