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Dvířka pro rychlý přístup k potravinám (pouze pro některé modely)

LED osvětlení (mraznička/chladnička)

Držák na víno (pouze pro některé modely)











LED osvětlení
LED osvětlení

Držák na víno (volitelně)





vyrovnaná
Vyrovnejte
montážního klíče montážního klíče 

Vyrovnejte

výrobník ledu



Tlačítko pro otvírání 
dvířek pro rychlý 

přístup k potravinám 
(Door-in-Door)



3℃ 2℃ 6℃

Spořič



Rychlé (expresní) 
mrazení

mrazení

rychlé mrazení zapnuto

zablokuje

snímač filtru se resetuje a výzva zmizí.



mrazničky.



Stiskněte a podržte tlačítko v levé dolní části dveří, 
dokud neuslyšíte cvaknutí.

1.

Dvířka pro rychlý přístup k potravinám 
(pouze pro některé modely)

Jak používat 
dvířka pro 

rychlý přístup 
k potravinám 

(Door-in-Door)

Slouží k uskladnění chlazených potravin a příloh. 
Ponechte dostatečný prostor mezi jednotlivými položkami.



osvětlení
osvětlením z LED diod.

LED osvětlení
LED osvětlení

LED osvětlení

Filtr vzduchu Pure N Fresh

LED osvětlení

dvířek pro rychlý 
přístup k potravinám (Door-in-Door).

nádobách
nasát



Držák
Nastavení držáku 

na víno

dvířek 
pro rychlý přístup k potravinám.

Odstraňovač zápachu - deodorizér 
(pouze pro některé modely)

mrazničky



Dvířka pro snadný 
přístup k potravinám 

(Door-in-Door)



plastovou

výživové

trubiceprotikondenzační



z minibaru

zvedněte části



nožek

chladničky.







Voda/vlhkost/
led uvnitř 

chladničky

vlhkosti a rosení



Likvidace starého přístroje

Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických 
a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně 
od linky komunálního odpadu.
Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, 
takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit 
potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a 
lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné 
díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné 
materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili 
nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde 
získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném 
místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země 
si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

1.

2.

3.

se obraťte



Pokud slyšíte praskání

Pokud slyšíte drnčení

Pokud slyšíte šumění hned 
po zavření dveří

Pokud slyšíte bublání

Pokud nejsou dveře 
pořádně zavřené

Otevření dveří

Příčina

Toto je zvuk stahování a rozpínání vnitřních částí 
chladničky kvůli změnám teploty.

chod

Tento zvuk může být způsoben prouděním chladiva, 
Při změně kapaliny v plyn můžete slyšet zvuk toku 
vody a při změně plynu na kapalinu můžete slyšet 
bublání.

zapnete

Dbejte na to, abyste dveře nezavírali příliš silně. Pokud 
tak učiníte, může dojít k jejich opětovnému otevření, 
nedovření, nebo k otevření druhých dveří.

může

instalaci



Smart Diagnosis™ prostřednictvím zákaznického informačního centra

Inteligentní

inteligentní
inteligentní



Smart Diagnosis™ pomocí chytrého telefonu

1. Stáhněte si aplikaci LG Smart ThinQ do 
    svého chytrého telefonu.

2. Otevřete si aplikaci LG Smart ThinQ na 
    svém chytrém telefonu. Vytvořte účet a 
    přihlaste se.

POZNÁMKA
 • Pokud diagnostika selže několikrát za 
sebou, postupujte podle následujících 
pokynů.

5. Zvolte zvukovou diagnostiku (Audible Diagnosis).

6. Umístěte mikrofon chytrého telefonu poblíž 
    ikony Smart Diagnosis™.

3. Přiložte váš chytrý telefon k logu Tag On 
    na ovládácím displeji chladničky.
4. Zvolte Smart Diagnosis a spusťte ji. Telefon 
    držte po celou dobu diagnostiky v blízkosti 
    ovládacího displeje chladničky.
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