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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK HU

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem 
biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan 
veszélyek vagy sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” 
részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és 
műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a 
szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése 
érdekében kövesse az utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása 
súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása 
kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS
A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a 
személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében 
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági 
óvintézkedéseket.
Gyermekek a háztartásban
 •A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket 
is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális 
képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő 
tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet 
alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást 
kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen 
arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
 •Ha a készülék zárral van felszerelve (csak egyes modellek), tartsa 
távol a kulcsot a gyermekektől.
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Európai felhasználás:
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, 
érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és 
ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a 
használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék 
biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges 
veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást 
vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés
 •A készülék mozgatását lehetőség szerint legalább két személy, 
biztonságos módon végezze.
 •Gondoskodjon arról, hogy a fali aljzat földelése megfelelő legyen, 
és hogy a tápkábel földelő tüskéje ne legyen sérült, illetve ne 
hiányozzon a hálózati csatlakozódugóból. A földeléssel 
kapcsolatos további információkért érdeklődjön az LG Electronics 
vevőszolgálatánál.
 •A készülék földelésre szolgáló vezetőkábellel rendelkező 
tápkábellel és földelő hálózati csatlakozódugóval van felszerelve. 
A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek és 
előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali aljzatba kell 
csatlakoztatni.
 •Ha a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja a 
tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG 
szervizközponttal.
 •Ne csatlakoztassa a készüléket olyan több aljzatos adapterhez, 
amely nem rendelkezik hálózati kábellel (szerelt).
 •Ne módosítsa, illetve ne toldja meg a tápkábelt.
 •A készüléket egy külön erre a célra elkülönített, biztosítékkal  
ellátott hálózati vezetékre kell csatlakoztatni.
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 •Ne használjon olyan több kimenetes csatlakozóaljzatot, amely 
nincs megfelelően földelve (hordozható). Ha megfelelően földelt, 
többcsatlakozós (hordozható) csatlakozót használ, használja a 
többcsatlakozós aljzatot az előírt vagy annál magasabb 
teljesítménnyel és csak a készülékhez használja a 
többcsatlakozós aljzatot.
 •A készüléket olyan helyre állítsa, ahol a termék hálózati 
csatlakozódugójának kihúzása könnyen megoldható.
 •Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugóját ne a vezetékkel 
felfelé dugja be, és a készülék ne dőljön a csatlakozónak.
 •A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.
 •Ne telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, 
illetve tárolja a készüléket kültéren, illetve olyan helyen, ahol 
kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például közvetlen 
napfénynek, szélnek, esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek 
lehet kitéve.
 •Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, vagy fűtő 
berendezések (tűzhelyek, hősugárzók) hőhatásának.
 •Ügyeljen arra, hogy telepítéskor ne hagyja szabadon a készülék 
hátulját.
 •Ne engedje leesni a készülék ajtaját az össze- vagy szétszerelés 
közben.
 •A készülék ajtajának össze- vagy szétszerelése során figyeljen 
arra, hogy ne csípődjön be vagy nyomódjon össze, illetve ne 
károsodjon a tápkábel.
 •Ne csatlakoztasson csatlakozó adaptert vagy egyéb tartozékokat 
a hálózati csatlakozóhoz.

Üzemeltetés
 •A készüléket csak háztartási célú élelmiszertárolásra használja, 
egyéb célokra (pl. orvosi vagy kísérleti anyagok tárolására vagy 
szállítására) ne alkalmazza.
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 •Nagyobb mennydörgés vagy villámlás esetén, vagy ha hosszabb 
ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót.
 •Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a 
készülék kezelőgombjaihoz.
 •Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz 
tárgyat.
 •Ha a készülék elektromos alkatrészeibe víz kerül, húzza ki a 
hálózati csatlakozódugót, és lépjen kapcsolatba az LG Electronics 
vevőszolgálatával.
 •Ne tegye a kezét vagy fémtárgyakat a hideg levegőt kibocsátó 
terület belsejébe, illetve ne takarja le a készülék hátulján található 
hőleadó rácsot.
 •Ne alkalmazzon túlzott erőt és ne ütögesse a készülék hátsó 
borítását.
 •Ne tegyen élő állatot a termék belsejébe. Az állat megfulladhat.
 •Vigyázzon a készülék közelében lévő gyerekekre, ha kinyitja vagy 
becsukja az ajtaját. Az ajtó megütheti a gyermekeit, és sérülést 
okozhat. Ne engedje, hogy bárki hintázzon az ajtókon vagy 
ránehezedjen azokra, mivel ez a berendezés felborulásához és 
súlyos sérüléshez vezethet.
 •Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne záródhassanak be véletlenül a 
készülékbe. A készülék belsejébe szorult gyermek megfulladhat.
 •Ne helyezzen nehéz vagy törékeny tárgyakat, folyadékkal 
megtöltött edényeket, gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (pl. 
gyertyák, lámpák, stb), vagy a fűtőberendezések (mint például a 
kályhák, melegítők, stb.) a készülékre.
 •Ha gázszivárgást (izobután, propán, földgáz, stb.) észlel, ne 
érintse meg a készüléket, illetve a hálózati csatlakozódugót, és 
azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ez a készülék hűtőközeget 
(izobután, R600a) használ. Bár kevés mennyiségű gázt használ, 
attól még a gáz gyúlékony. A készülék szállítása, üzembe 
helyezése vagy működése közben fellépő gázszivárgás esetén 
esetlegesen előforduló szikrák tüzet, robbanást vagy sérülést 
okozhatnak.
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 •Ne használjon vagy tároljon tűzveszélyes vagy gyúlékony 
anyagokat (étert, benzolt, alkoholt, kemikáliákat, LPG-t, gyúlékony 
spray-t, rovarölőt, légfrissítőt, kozmetikumokat, stb.) a készülék 
közelében.
 •Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és vegye fel a 
kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával, ha a készülék 
furcsa zajt, szagot vagy füstöt bocsát ki.
 •A készülék vízrendszerében kizárólag csak ivóvizet szabad 
használni.
 •Ügyeljen arra, hogy ne károsítsa a hűtőkört.
 •Ne tegyen más elektromos berendezést (például hősugárzót vagy 
mobiltelefont) a készülék belsejébe.

Karbantartás
 •A készülék tisztításakor vagy belső lámpájának cseréjekor (ha be 
van szerelve) húzza ki a tápkábelt a konnektorból még a művelet 
megkezdése előtt.
 •A hálózati csatlakozódugót biztonságosan, valamint teljesen 
szárazra törölve és portalanítva dugja be a fali aljzatba.
 •A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. Fogja 
meg erősen a hálózati csatlakozódugót, majd egy határozott, 
egyenes mozdulattal húzza ki azt a fali aljzatból.
 •Ne porlasszon vizet vagy gyúlékony anyagokat (fogkrém, alkohol, 
hígító, benzin, gyúlékony folyadék, csiszoló, stb.) a készülék 
külsejére vagy belsejére tisztítás céljából.
 •Ne tisztítsa a készüléket durva vagy fémből készült kefével, durva 
ruhával vagy szivaccsal.
 •Kizárólag az LG Electronics szervizközpont megfelelően képesített 
szerelője szedje szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket. Ha a 
készüléket új helyre szeretné szállítani és ott üzembe helyezni, 
vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.
 •Ne használjon hajszárítót a készülék belsejének szárításához, és 
ne tegyen belülre gyertyát, hogy megszűntesse a szagokat.
 •Ne használjon mechanikus eszközöket vagy a kiolvasztási 
folyamatot felgyorsító egyéb módszereket.
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Leselejtezés
 •A készülék selejtezésekor távolítsa el az ajtó tömítőgumiját, 
viszont hagyja a helyükön a polcokat és tároló rekeszeket, illetve 
ügyeljen rá, hogy gyermekek ne kerüljenek a készülék közelébe.
 •A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat vagy 
hungarocell elemeket) tartsa gyermekektől távol. A 
csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.

Műszaki biztonsági előírások
 •Ügyeljen arra, hogy a készülék ráccsal védett vagy beépített 
szellőző nyílásai ne duguljanak el.
 •Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrényben.
 •A készülékben használt hűtőközeg és szigetelő gáz különleges 
leselejtezést igényel. Konzultáljon a szerviz dolgozóval vagy 
hasonlóan képzett személlyel, mielőtt ártalmatlanítja.
 •A csövekből kijutó hűtőközeg begyulladhat vagy robbanást 
okozhat.
 •A saját készülékében a hűtőanyag mennyisége a készülék 
belsejében lévő azonosító táblán látható.
 •Soha ne indítson be olyan készüléket, amely sérülés jeleit mutatja. 
Ilyen esetben konzultáljon a forgalmazóval.
 •A készüléket kizárólag háztartási, illetve háztartási típusú 
felhasználásra tervezték. Ne használja kereskedelmi vagy 
vendéglátóipari célokra, illetve olyan mobil környezetben, mint 
például lakókocsiban vagy hajón.
 •Ne tároljon robbanékony anyagokat a készülékében, mint például 
gyúlékony hajtóanyagú aeroszolos palackokat.

Tűz és gyúlékony anyagok veszélye

Ez a szimbólum olyan tűzveszélyes anyagokra 
figyelmeztet, melyek meggyulladhatnak és tüzet 
okozhatnak, ha nem jár el óvatosan.

 • Ne nyissa ki a készülék belső ajtaját, ha a külső ajtó nyitva és 
ne nyissa ki a külső ajtót önállóan, ha a belső ajtó nyitva van. 
Beszorulhat a két ajtó és károdoshatnak egymástól.

3 és 8 év kor közötti gyermekek megrakhatják és üríthetik a 
hűtőkészülékeket.
•
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VIGYÁZAT
A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, 
működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb 
vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának 
csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket 
kell betartani:

Üzembe helyezés
 •Szállításkor ne döntse meg a készüléket toláshoz vagy húzáshoz.
 •Vigyázzon arra, hogy ne csípje be kezét, lábát vagy egyéb 
testrészét amikor elmozdítja a készüléket.

Üzemeltetés
 •Nedves kézzel ne nyúljon a fagyasztott élelmiszerekhez vagy a 
fagyasztó rekesz fém alkatrészeihez. Fagyási sérülést okozhat.
 •Ne tegyen üvegedényt, palackot vagy konzervdobozt (különösen a 
szénsavas italt tartalmazó italokat) a fagyasztó rekeszébe, 
polcaira vagy a jégtartályba, amelyek fagypont alatti 
hőmérsékletnek vannak kitéve.
 •Ütés hatására az ajtó elülső oldalán vagy a polcokon lévő edzett 
üvegek megsérülhetnek. Ha eltörik, ne érintse meg kézzel.
 •Ne függeszkedjen rá vagy másszon fel a készülék ajtajára, tároló 
terére vagy polcaira.

 • Ha a szivárgást észlel, kerülje a nyílt lángot vagy a potenciális 
gyújtóforrásokat, és szellőztesse néhány percig azt a helyiséget,  
ahol a készülék található. Hogy elkerülje a gyúlékony gáz levegő 
keverék kialakulását a hűtőkör szivárgása esetén, a helyiség 
nagyságba, amelyben a készüléket használja, legyen összhangban 
a használt hűtőközeg mennyiségével. A készülékben található 
R600a hűtőanyag minden 8 g-jára 1 m² terület jusson.

 • A készülék elhelyezésekor biztosítsa, hogy a tápkábel ne szoruljon 
be és ne legyen sérült.

 • Ne helyezzen hordozható elosztókábeleket vagy hordozható 
tápegységeket a készülék mögé.
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 •Ne tároljon az ajtó tároló rekeszeiben túl sok vizesüveget, vagy 
köretek tárolására használt tárolóedényt.
 •Akadályozza meg, hogy állatok a hálózati kábelt vagy a víztömlőt 
megrághassák.
 •Ne használjon túl nagy erőt a készülék ajtajának kinyitásához, 
illetve becsukásához.
 •Ha a készülék ajtajának zsanérjai megsérülnek vagy nem 
megfelelően működnek, ne használja tovább a terméket, és vegye 
fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.
 •Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy fedeleket meleg vízzel amikor 
ezek még hidegek.
 •Fagyasztott élelmiszereket soha ne fogyasszon közvetlenül 
azután, hogy kivette azokat a fagyasztóból.
 •Vigyázzon arra, hogy nem szorul be egy keze vagy lába amikor 
kinyitja vagy becsukja a készülék ajtaját.

Karbantartás
 •Ne helyezze be a polcokat fejjel lefelé. A polcok leeshetnek.
 •A készülékben felhalmozódott jég eltávolításával kapcsolatos 
további információért vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics 
vevőszolgálatával.

A régi készülék ártalmatlanítása
 • A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól 

elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.

 • Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges 
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

 • Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével 
kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon, ahol 
tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.
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Méretek és hézagok
A szomszédos elemektől való túl kicsi távolság a fagyasztási képesség romlásához és a 
megnövekedett villamosenergia-költségekhez vezethet. Hagyjon 50 mm hézagot minden 
szomszédos falnál a készülék telepítésekor.

  

                                                                  'A' típus                                      'B' típus

Környezeti hőmérséklet
 • A készüléket az éghajlati zónától függően a környezeti hőmérséklet korlátozott tartományában lehet 
üzemeltetni. 
 • A belső hőmérsékletet befolyásolhatja a készülék elhelyezése, a környezeti hőmérséklet, az 
ajtónyitás gyakorisága és így tovább.
 • A klímaosztály megtalálható a minősítési címkén.

*Ausztrália, India, Kenya

MEGJEGYZÉS
Az SN és T közötti besorolású készülékek rendeltetése környezeti hőmérsékleten való használat          
10ºC és 43ºC között.

A

C

B

EFG

D

H

EFG

D

H

'A' típus 'B' típus

Zseb fogantyú Rúd fogantyú Zseb fogantyú Rúd fogantyú

Méret [mm]

A 595 595 595 595 595 595 595 595

B 1860 2030 1860 2030 1860 2030 1860 2030

C 675 675 712 712 682 682 718 718

D 9 9 9 9 15 15 15 15

E 667 667 667 667 667 667 667 667

F - - 703 703 - - 703 703

G 1124 1124 1124 1124 1130 1130 1130 1130

H 995 995 995 995 995 995 995 995

Klímaosztály Környezeti hőmérséklet-tartomány ºC
SN (Kiterjedten Mérsékelt) +10 - +32
N (Mérsékelt) +16 - +32
ST (Szubtrópusi) +16 - +38
T (Trópusi) +16 - +43 / +10 - +43*
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A készülék csatlakoztatása
A készülék telepítését követően csatlakoztassa 
a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.

MEGJEGYZÉS
 • Ha sor került az elektromos tápvezeték (vagy 
csatlakozódugó) csatlakoztatására az 
aljzatba, várjon 2-3 órát mielőtt élelmiszert 
helyezne a készülékbe. Ha azelőtt rakna el 
élelmiszert, hogy a készülék teljesen lehűlt 
volna, az étel megromolhat.

A készülék mozgatása
1 Távolítson el minden élelmiszert a készülék 

belsejéből.

2 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd 
csúsztassa be és rögzítse a hálózati 
csatlakozódugó tartókampójára, amely a 
készülék hátulján vagy tetején található.

3 A mozgatás közbeni kiesés elkerülése 
érdekében ragasztószalaggal rögzítse az 
olyan törékeny alkatrészeket, mint például 
a polcok és az ajtó fogantyúja.

4 A készüléket körültekintően, kettőnél több 
ember bevonásával mozgassa. Ha a 
készüléket nagyobb távolságra szükséges 
szállítani, biztosítsa, hogy a készülék 
függőlegesen álljon.

5 A készülék telepítését követően a készülék 
bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati 
csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.

HU

Az ajtók megfordítása
Az Ön készülékén az ajtók megfordíthatók, így 
konyhája elrendezésének megfelelően bal, 
vagy jobb oldalról is nyithatók.

MEGJEGYZÉS
 • Az ajtók megfordítását az LG Electronics 
szakképzett személyzetének kell elvégeznie. 
Ellenkező esetben az ajtókra vonatkozó 
szavatosság megszűnik.

A készülék vízszintezése
A rezgések elkerülése érdekében az 
egységnek vízszintesnek kell lennie.
Szükség esetén a szintezőcsavarok 
beállításával kompenzálja a padló 
egyenetlenségeit.
Az ajtó bezáródásának megkönnyítése 
érdekében a készülék elejének kissé 
magasabban kell lennie, mint a hátsó részének.
A szekrényt kissé megbillentve könnyebben 
elforgathatók a szintezőcsavarok.
Az egység felemeléséhez forgassa óra 
járásával egyező irányba , a 
leengedéséhez óra járásával ellentétes irányba 

 a szintezőcsavarokat.
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Alkatrészek és funkciók

Intelligens diagnosztikai egység ( * )
Ha a készülék rendellenes működése vagy meghibásodása esetén az LG Electronics 
vevőszolgálat segítségét kéri, a funkció segítségével pontos diagnózis készíthető.

LED lámpa
Ha kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, a készülék belsejében található LED lámpák világítani fognak.

Hűtő polc
A hűtött élelmiszerek és más cikkek tárolására szolgáló polc.
 • A polc magasságát a polcot egy eltérő magasságú horonyba helyezve lehet beállítani.
 • A magasabb nedvességtartalmú élelmiszereket a polc elülsõ részén tárolja.
 • A polcok tényleges száma modellenként eltérõ.

Palacktartó rács ( * )
Itt tárolhatók a magas palackok és tárolóedények.

3

ÜZEMELTETÉS
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Lehajtható polc ( * )
A hűtött élelmiszerek és a magas cikkek tárolására szolgáló polc.

Friss zöldség fiók ( * )
Itt tárolhatók a zöldségek és a gyümölcsök, és a páraszabályozó beállításával megőrzik a 
frissességüket.
 • A készülék megjelenése és alkatrészei a modelltől függően különbözőek lehetnek.

Fresh Converter rekesz ( * )
Ez egy hús, hal és zöldségek tárolására való hűtőrekesz. A hűtőrekesz hátsó részén lévő 
páratartalom szabályozó beállításával segít megőrizni a frissességet.
 • Ha több helyre van szüksége, a hűtőterületet a hűtőrekesz fiókja nélkül is használhatja.

Mozgatható tojástartó
Itt tárolhatók a tojások.
 • Áthelyezheti és igényének megfelelően a kívánt helyzetben használhatja. Viszont ne használja 
jégtárolóként, vagy ne helyezze a hűtőszekrény legfelső polcára, vagy a zöldségtároló 
rekeszbe.

Fagyasztó ajtó kosár
Kisebb csomag hûtött élelmiszerek, italok és szószos tartályok tárolására szolgáló kosár.

Vízadagoló tartály ( * )
Itt tárolható az adagolóhoz, vagy az automatikus jégkészítőhöz szükséges víz. Manuális feltöltést 
igényel (Csak vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott modelleknél)

Jégtálca
Itt lehet készíteni és tárolni a jeget.
 • Ha több helyre van szüksége, kiveheti a jégtálcát, vagy a jégkockatartó vödröt.

Fagyasztó fiókja
Ez a fagyasztott termékek hosszú távú tárolására szolgál.

      VIGYÁZAT
 • A palacktartó rácson ne tároljon rövid palackokat, vagy tárolóedényeket. A cikkek leeshetnek és 
sérülést, vagy a készülék károsodását okozhatják. 

MEGJEGYZÉS
 • ( * ) : Ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.

9

HU
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Energiatakarékossági javaslatok
 • Ügyeljen rá, hogy elegendő hely legyen a 
tárolt élelmiszerek között. Így biztosítható a 
hideg levegő egyenletes keringése, és az 
elektromos áram fogyasztás is alacsonyabb 
lesz.
 • Meleg ételt csak lehűtés után helyezzen a 
készülékbe, hogy megelőzze a 
harmatképződést és jegesedést.
 • Ha élelmiszert helyez a fagyasztóba, állítsa a 
fagyasztó hőmérsékletét alacsonyabbra, mint 
ami az élelmiszeren található.
 • Ne tegyen élelmiszert a hűtőszekrény 
hőmérséklet érzékelőjéhez közel. Tartson 
legalább 3 cm távolságot az érzékelőtől.
 • Vegye figyelembe, hogy leolvasztás után a 
hőmérséklet emelkedhet a készülék 
specifikációiban megadott tartományon belül. 
Ha minimálisra szeretné csökkenteni egy 
ilyen hőmérsékletemelkedés hatását a tárolt 
élelmiszerekre, helyezze el az élelmiszereket 
zárt vagy több rétegű csomagolásban.
 • A készülék automatikus leolvasztó rendszere 
biztosítja, hogy normál üzemi körülmények 
között a rekesz mentes a jég 
felhalmozódásától.

Megjegyzések az 
üzemeltetéshez
 • A készülék használói vegyék figyelembe, 
hogy az ajtó nyitva maradása jégképződést 
okozhat, ha nyáron magas a páratartalom 
vagy ha gyakran nyitják ki a fagyasztó ajtaját.
 • Ügyeljen rá, hogy a polcokon és az ajtó 
kosarában tárolt élelmiszerek között elegendő 
hely maradjon, hogy az ajtó teljesen be tudjon 
záródni.
 • Az ajtó megnyitása hosszabb időre jelentősen 
növelheti a készülék rekeszeinek hőmérsékletét.
 • Ha a hűtőkészüléket hosszabb időre üresen 
hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, 
szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját, hogy 
elkerülje a készüléken belül a penészképződést. 
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Élelmiszerek hatékony tárolása
 • A fagyasztott és hűtött élelmiszereket lezárt 
tartályokban tárolja.
 • Ellenőrizze a lejárati dátumot és a címkét 
(tárolási előírások), mielőtt az élelmiszert a 
készülékbe helyezi.
 • Ne tároljon hosszú ideig (több mint 4 hétig) 
olyan élelmiszert, amely alacsony 
hőmérsékleten könnyen romlik.
 • A megvásárolt hűtött vagy fagyasztott 
élelmiszereket azonnal helyezze a 
hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
 • Ne fagyasszon vissza semmilyen teljesen 
felengedett élelmiszert. Ha teljesen 
felengedett élelmiszert fagyaszt vissza akkor 
csökken az élelmiszer tápértéke és rosszabb 
lesz az íze.

 • Ne tároljon zöldségeket újságpapírba 
csomagolva. Az újságpapír nyomtatásához 
használt anyagok vagy más idegen anyagok 
megszínezhetik és szennyezhetik az 
élelmiszereket.
 • Ne töltse túl a készüléket. A hideg levegő 
nem tud megfelelően keringeni, ha a készülék 
túl van töltve.
 • Ha túlságosan alacsony hőmérsékletet állít 
be, az élelmiszerek megfagyhatnak. Ne 
állítson be az élelmiszer megfelelő 
tárolásához szükséges hőmérsékletnél 
alacsonyabb hőmérsékletet.
 • Nagyobb hely érdekében eltávolíthatja a 
palacktartót, a tojástartót, a jégtálcát és a friss 
átalakító fiókot.

HU

Maximum fagyasztási kapacitás
 • A gyorsfagyasztás funkció segítségével a 
fagyasztó maximális fagyasztási kapacitással 
fagyaszt. Ez általában 24 órát jelent, utána 
automatikusan kikapcsol.
 • Ha a maximális fagyasztási kapacitást 
használja, akkor mielőtt friss termékeket 
helyez a fagyasztórekeszbe, hét órára 
kapcsolja be a gyorsfagyasztást.

Maximum tárolás
 • A levegő jobb áramlása érdekében helyezze 
be az összes fiókot.
 • Ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván tárolni, 
vegye ki az összes fiókot a készülékből, és 
az élelmiszert közvetlenül a mélyhűtő rekesz 
mélyhűtő polcain helyezze el.

MEGJEGYZÉS
 • A fiókok eltávolításához először vegye ki az 
élelmiszert a fiókokból. Majd használja a 
fiókok fogantyúját, és óvatosan húzza ki a 
fiókokat. Sérülést okozhat.
 • A fiókok alakja különböző lehet, a megfelelő 
helyre tegye azokat.

Nyers húst és halat tároljon megfelelő 
edényekben a hűtőben, hogy ne kerüljenek 
kapcsolatba egyéb élelmiszerekkel, és ne 
csepegjenek rájuk.

•
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Vezérlőpanel
Egységek és funkciók

<1. típus> A hűtőszekrény ajtaján <2. típus> A hűtőszekrényben

MEGJEGYZÉS
 • A tényleges ellenőrző panel modellenként különböző lehet.
 • Az kezelőpanel energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol.
 • Ha tisztítás közben az ujjával, vagy a bőrével bármilyen módon érinti az kezelőpanelt, az így 
előhívott funkció bekapcsolhat.

Eco Friendly (Környezetbarát üzemmód)
 • Ez vezérli az energiatakarékos 
üzemmódot amely csökkenti az 
energiafogyasztást.

* Wi-Fi
 • Ezzel állíthatja be hűtőszekrényét az 
otthoni Wi-Fi hálózathoz történő 
csatlakozás érdekében.

* Lock (Zár)
 • Ez lezárja a gombokat az ellenőrző 
panelen.

Fridge Temperature (Hûtési hõmérséklet)
 • Ezzel szabályozható a hűtő 
célhőmérséklete.

* Express Cool (Gyorshűtés)
 • Ezzel állíthatók be a gyorshűtési funkciók.

Freezer Temperature (Fagyasztási 
hőmérséklet)
 • Ezzel szabályozható a fagyasztó 
célhőmérséklete.

* Express Freeze (Gyorsfagyasztás)
 • Ezzel állíthatók be a gyorsfagyasztási 
funkciók.

3



18

HU

A hőmérsékletet beállítása
Itt szabályozható a hűtő vagy a fagyasztó 
hőmérséklete.
 • Állítsa be a hőmérsékletet a Fridge gomb 
vagy a Freezer gomb megnyomásával.
 • A hőmérséklet is állítható.

 −Hűtő: 1 °C és 7 °C között
 −Mélyhűtő: -15 °C és -23 °C között

 • Az alapértelmezett hőmérsékletek már be 
vannak állítva.
 −Hűtő: 3 °C
 −Mélyhűtő: -18 °C

Az aktuális belső hőmérséklet az élelmiszer 
állapotától függően változik, mivel a jelzett 
beállított hőmérséklet a cél hőmérséklet, nem 
pedig a készüléken belüli aktuális hőmérséklet.

MEGJEGYZÉS
 • Az alapértelmezett hőmérséklet beállítása 
változhat a készülék típusának függvényében.
 • A készülék bekötését követően várjon 2 vagy 
3 órát, mielőtt élelmiszert helyezne bele.
 • Normál klimatikus viszonyok között a 
jégkészítéshez a fagyasztó hőmérsékletét -18 
°C-ra vagy ennél alacsonyabbra kell 
beállítani.

Gyors fagyasztás indítása
Ez a funkció képes nagy mennyiségű jég vagy 
fagyasztott élelmiszer gyors fagyasztására.
 • Ha három másodpercig nyomva tartja az 
Express Freeze gombot, akkor az Express 
Freeze ikon világítani kezd az ellenőrző 
panelen.
 • A funkció minden egyes alkalommal be- és 
kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
 • A gyorsfagyasztás funkció egy bizonyos idő 
elteltével automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS
 • Amikor az Express Freeze bekapcsol, zaj 
keletkezhet és megemelkedhet az 
energiafogyasztás.

A gyorshűtés beállítása
Ez a funkció nagy mennyiségű élelmiszer, 
például zöldség, gyümölcs, stb. lehűtésére 
alkalmas.
 • Ha három másodpercig nyomva tartja az 
Express Cool gombot, akkor az Express 
Cool ikon világítani kezd az ellenőrző 
panelen.
 • A funkció minden egyes alkalommal be- és 
kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
 • A gyorshűtés funkció egy bizonyos idő 
elteltével automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS
 • Amikor az Express Cool bekapcsol, zaj 
keletkezhet és megemelkedhet az 
energiafogyasztás.

Eco Friendly (környezetbarát 
üzemmód) beállítása
 • Ennek a funkciónak a bekapcsolásával a 
fagyasztós hűtőszekrény energiatakarékos 
módban működik, amely különösen akkor 
hasznos, ha Ön nyaral, mivel csökkenti az 
energiafogyasztást.
 • Az Eco Friendly gomb megnyomásával 
elindul ez a funkció és a lámpa világítani 
kezd, ha még egyszer megnyomja a gombot, 
akkor a funkció kikapcsol.
 • Amikor a környezetbarát üzemmód be van 
kapcsolva, a többi gomb nem üzemel. Amikor 
leállítja a környezetbarát üzemmódot, 
kapcsolja ki ezt, így a többi gomb visszanyeri 
funkcióját és a hűtőszekrény visszaáll a 
korábbi hőmérsékleti beállításaira.

Zár be- és kikapcsolása
Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.
 • Nyomja le és tartsa három másodpercig 
lenyomva a Lock gombot. A zár funkció 
beállításakor a készülék az összes gombot 
lezárja.

MEGJEGYZÉS
 • Mielőtt hozzáférne más funkciókhoz, ki kell 
kapcsolnia a zár funkciót.
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Magas hőmérséklet riasztás
Ha áramszünet miatt a fagyasztó hőmérséklete 
túlságosan megemelkedik, akkor villogni kezd a 
fagyasztó LED lámpája és hangjelzés hallható.
 • Ennek leállításához nyomja meg a Freezer 
gombot.
 • Ha a hőmérséklet elég hideg, akkor a villogás 
és a hangjelzés automatikusan leállnak.
 • Ez a funkció aktív:

 −Amikor a hűtőszekrény be van kapcsolva.
 −Amikor a fagyasztórekesz túlságosan 
felmelegszik.
 −Amikor az áramszünet túl hosszú ideig tart.
 −Amikor nagy mennyiségű meleg ételt 
helyeznek a fagyasztórekeszbe.
 −Amikor a fagyasztó ajtaját túl hosszú ideig, 
vagy túl gyakran hagyják nyitva.

 •

Vízadagoló ( * )
Hideg víz adagolásához nyomja meg a 
vízadagoló     karját.

VIGYÁZAT
 • Ne engedjen gyermekeket az adagoló 
közelébe, hogy a gyermekek ne 
játszhassanak a vezérlőelemekkel, illetve ne 
tehessenek kárt az eszközben.

MEGJEGYZÉS
 • ( * ) : Ez azt jelenti, hogy ez a funkció a 
megvásárolt modelltől függ.
 • Ha víz adagolása közben nyitja ki a fagyasztó 
ajtaját, akkor a vízellátás leáll.

1

1

 • Ha víz adagolása közben nyitja ki a 
hűtőszekrény ajtaját, akkor a vízadagolás 
szünetel.
 • Ha a pohár szája szűk, a víz kifröccsenhet, 
vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem is 
folyik bele.
 • A vízadagoláshoz használjon legalább 68 mm 
átmérőjű poharat.

Vízadagoló tartály
1 Nyissa ki a kupakot (kis burkolat) a 

víztartály tetején.

2 Töltse fel a víztartályt ivóvízzel és zárja le a 
kupakot (kis burkolat).
 • A víztartály kapacitása 2,3 liter.

      VIGYÁZAT
 • Ne engedje, hogy a gyermekek a vízadagoló 
tartály közelébe menjenek. Ha a gyermek 
leejti a teljesen feltöltött vízadagoló tartályt, 
sérülés történhet. Más italokat ne töltsön a 
víztartályba, csak vizet, vagy meleg vizet.
 • A víztartály eltávolításakor, vagy 
behelyezésekor ne fejtsen ki rá túl nagy 
erőhatást. Ellenkező esetben a készülék 
károsodhat, vagy sérülés történhet.

MEGJEGYZÉS
 • A készülék telepítését követően a 
vízadagolótartály használata előtt ki kell 
mosni azt és csak ez után lehet feltölteni 
vízzel.
 • Ellenőrizze, hogy a vízadagoló tartályt 
megfelelően helyezték-e rá a készülékre. 
Hibás összeszerelés esetén víz szivároghat a 
tartályból a készülékbe.

A vízadagoló rendszer tisztításához öblítse át 
az adagolót kb. 5 percig.

•
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 • Ha nincs víz a vízadagoló tartályban, akkor 
az adagoló hidegvíz funkciója nem 
használható. Ellenőrizze, hogy van-e víz a 
vízadagoló tartályban és ha nincs, akkor 
töltse fel vízzel.
 • A vízadagolást követően várjon 15 
másodpercet mielőtt leereszti a vizet a 
tartályból.
 • Adagolás közben a víztartályból hallatszódó 
hang normális. Ez nem a hibás működés jele.

Jégtálca
Töltse fel a jégtálcát vízzel.

FIGYELMEZTETÉS
 • Csak ivóvizet töltsön a tartályba.

VIGYÁZAT
 • Mielőtt vizet önt bele, ellenőrizze, hogy van-e 
maradék jég a jégtálcában.
 • Miután feltöltötte a jégtálcát vízzel, ne csapja 
be a fagyasztó ajtaját.
 • Ha gyakran nyitja ki és zárja be a fagyasztó 
ajtaját, akkor a víz megfagyasztása több időt 
vesz igénybe.
 • A víz megfagyasztásának ideje évszaktól is 
függhet.
 • Az első telepítést követően maximum 24 óra 
alatt stabilizálódik a készülék belső 
hőmérséklete. Emiatt a víz megfagyasztása 
hosszabb ideig tarthat.
 • A jég kezelésekor legyen óvatos, mivel a jég 
szélei élesek lehetnek. 

MEGJEGYZÉS
 • Ha túl van töltve a jégtálca, akkor a jégkockák 
összeragadhatnak és nehezebben 
távolíthatók el.
 • A gyors jégkészítéshez nyomja meg az 
ellenőrző panelen az Express Freeze 
gombot.
 • Ne tároljon nem teljesen fagyott jeget. A nem 
fagyott víz hatására a jég összecsoragadhat. 
 • A jégtálca megcsavarásakor ne fejtsen ki túl 
nagy erőt. Ellenkező esetben a jégtálca 
eltörhet. 
 • A jég egyszerű eltávolítása érdekében töltse 
fel előre a tálcát vízzel.

Fresh Converter rekesz ( * )
A hűtőrekeszként működő Fresh Converter 
rekesz hőmérséklete egy csúszó karral 
vezérelhető    , amely az első rekeszben 
található és mindkét irányban elcsúsztatható.
Ha hús, vagy hal tárolása után zöldségeket 
tesz a rekeszbe, a hideg károsíthatja azt.

Zöldségek tárolásához. (Ajánlott)
Hal tárolásához.
Hús tárolásához.

MEGJEGYZÉS
 • ( * ) : Ez azt jelenti, hogy ez a funkció a 
megvásárolt modelltől függ.

1

3
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Friss zöldség fiók ( * )
A gomb mozgatásával beállítható a 
zöldségrekesz páratartalma    .

Zöldségek tárolásához. (Ajánlott)
Gyümölcsök tárolásához.

MEGJEGYZÉS
 • ( * ) : Ez azt jelenti, hogy ez a funkció a 
megvásárolt modelltől függ.

1

Lehajtható polc
A polc első részének a hátsó rész alá tolásával 
itt olyan magasabb cikkeket tárolhat, mint 
például vizestartályok, vagy palackok.

1 Emelje meg a polc első részét és 
csúsztassa a hátsó részre.

2 Emelje meg a polc első részét és 
csúsztassa be a hátsó rész alá. Hely 
felszabadítása érdekében ebben a 
helyzetben a polc mindkét oldala 
felemelhető.

HU

3
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Egyéb funkciók
Ajtó nyitva riasztás
A riasztóhang 3-szor szólal meg 30 
másodperces időközönként, ha az ajtót 
(fagyasztórekesz) nyitva hagyják, vagy nem 
teljesen csukják be egy percen át.
 • Ha a riasztás az ajtó bezárása után sem 
hallgat el, vegye fel a kapcsolatot az LG 
Electronics vevőszolgálatával.

Hibakeresés
A készülék működés közben automatikusan 
észleli a problémákat.
 • Probléma észlelésekor a készülék nem 
üzemel, és egy hibakód jelenik meg, még 
akkor is, ha megnyom egy gombot.
 • Ha ez történik, ne kapcsolja ki a készüléket, 
és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az 
LG Electronics vevőszolgálatával. Ha 
áramtalanítja a készüléket, előfordulhat, hogy 
az LG Electronics vevőszolgálat szerelője 
nehezebben találja meg a hibát.

HU
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LG SmartThinQ alkalmazás 
használata
 • A  vagy a  logóval ellátott 
készülékekhez

Az LG SmartThinQ alkalmazás használatával 
Ön okostelefonján keresztül kommunikálhat a 
készülékkel

Az LG SmartThinQ használata 
előtt

1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a 
vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi 
hálózat).
 • Ha a távolság a készülék és a vezeték 
nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség 
pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a 
regisztrálás vagy a telepítés sikertelen 
lehet.

2 Kérjük, hogy okostelefonján kapcsolja ki 
a mobil adatok vagy a mobil 
adatforgalom lehetőséget.
 • iPhone-oknál a következő helyen 
kapcsolhatja ki az adatokat: Beállítások 
→ Mobilhálózat → Mobil adatforgalom.

3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték 
nélküli útválasztóhoz.

MEGJEGYZÉS
 • A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, 
hogy a világít-e a Wi-Fi  ikon a 
kezelőpanelen.
 • A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi 
hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája 
ellenőrzéséhez, forduljon az Internet 
szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték 
nélküli útválasztó kézikönyvét.
 • Az LG SmartThinQ nem vállal felelősséget 
semmilyen hálózati probléma vagy hiba, 
üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond 
esetén.
 • Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni 
a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl 
messze van a jeladótól (router).A Wi-Fi jel 
erősségének növeléséhez, szerezzen be egy 
Wi-Fi erősítőt (hatótávnövelőt).
 • A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy 
megszakadhat az otthoni hálózati környezet 
miatt.
 • Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem 
működik megfelelően az internet szolgáltató 
miatt.
 • A környező vezeték nélküli környezetben 
lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati 
szolgáltatás lassú.
 • A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték 
nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt, 
Áramtalanítsa a készüléket, és várjon 
körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
 • Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli 
útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon 
meg egy kivételt.
 • A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol 
betűk és számok kombinációja kell legyen. 
(Ne használjon speciális karaktereket)
 • Az okostelefon felhasználói felülete (UI) 
változhat a mobil operációs rendszere (OS) és 
a gyártó függvényében.
 • Amennyiben a router biztonsági protokollja 
WEP értékre van beállítva, meghiúsulhat a 
kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon 
másik biztonsági protokollt (ajánlott: WPA2) és 
regisztrálja ismét a terméket.
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Kezdeti készülék-regisztráció
Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és 
kövesse az alkalmazás utasításait a készülék 
regisztrációjához.

A készülék regisztrációja vagy másik 
felhasználó regisztrálása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi 
gombot 3 másodpercig az ideiglenes 
kikapcsoláshoz. Futtassa az LG SmartThinQ 
alkalmazást, és kövesse az alkalmazás 
utasításait a készülék regisztrációjához.

MEGJEGYZÉS
 • A Wi-Fi funkció letiltásához nyomja meg és 
tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot 3 
másodpercig. A Wi-Fi ikon el fog tűnni.

Információk a nyílt forráskódú 
szoftverrel kapcsolatban
A termékben található GPL, LGPL, MPL és 
más nyílt forráskódú licencek forráskódjának 
beszerzése érdekében látogasson el a http://
opensource.lge.com webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott 
licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi 
közlemény letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek 
megfelelő összegért (az adathordozó, a 
szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is 
biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha 
írásos kérelmet küld az opensource@lge.com 
e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó 
kiszállításának idejétől számított három évig 
érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára 
érvényes, akihez eljut ez az információ.

LG SmartThinQ telepítése
Keresse meg az LG SmartThinQ alkalmazást 
okostelefonján, a Google Play & Apple App 
áruházban. Kövesse az utasításokat az 
alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Az LG SmartThinQ alkalmazás 
funkciói Wi-Fi modelleknél
Kommunikálni lehet a készülékkel egy 
okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók 
segítségével.

Firmware frissítés
Tartsa karban a készülék teljesítményét.

Smart Diagnosis™
Az intelligens diagnosztikai funkció használata 
esetén hasznos információkat kaphat arról, 
hogy hogyan kell helyesen használni a 
készüléket a használati szokásokról gyűjtött 
adatok alapján.

Beállítások
Lehetővé teszi a különböző beállítások 
választását a hűtőn és az applikációban.

MEGJEGYZÉS
 • Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, 
Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a 
regisztrált készüléket törölje azt a LG 
SmartThinQ alkalmazásból és regisztrálja 
újból.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé 
irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az 
applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele 
céljából.
 • A tulajdonságok típusfüggők.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
A Wi-Fi gomb, amikor az LG SmartThinQ okos 
alkalmazását használják, lehetővé teszi, hogy a 
hűtő csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz. 
A Wi-Fi ikon jelzi a hűtő csatlakozásának a 
helyzetét a hálózathoz. Az ikon világít, amikor a 
hűtő csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
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3 Nyissa ki a hűtő ajtaját, majd tartsa a 
telefont a jobb felső hangszóró lyukhoz.

4 MIután befejeződött az adattovábbítás, a 
szerviz munkatársa el fogja magyarázni a 
Smart Diagnosis™ eredményeit.

A kijelzőpanel a hűtőszekrény ajtajában.

1 Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját.

2 Három másodpercig, vagy hosszabb ideig 
tartsa lenyomva a Freezer gombot.

3 Tartsa a telefont a jobb felső 
hangszórófurathoz.

4 MIután befejeződött az adattovábbítás, a 
szerviz munkatársa el fogja magyarázni a 
Smart Diagnosis™ eredményeit.

A Smart Diagnosis™ használata
 • A  vagy a  logóval ellátott 
készülékekhez 

Smart Diagnosis™ a 
vevőszolgálaton keresztül
Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG 
Electronics vevőszolgálatának pontos 
diagnózisára van szüksége, abban az esetben 
ha a készülék hibásan működik vagy 
meghibásodik. Ezt a funkciót csak a 
szervizképviselővel való kapcsolatfelvételhez 
használja, normál működés esetén ne.

A kijelzőpanel a hűtőszekrény ajtaján.

1 A zár funkció bekapcsolásához nyomja 
meg a Lock gombot.
 • Amennyiben a kijelző több mint 5 percig 
zárolva volt, akkor ki kell kapcsolnia a 
zárolást, majd újra aktiválni.

2 Három másodpercig tartsa lenyomva a 
Freezer gombot és közben tartsa telefonját 
a hangszóróhoz.

HU
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MEGJEGYZÉS
 • Úgy helyezze el a telefont, hogy a mikrofon 
igazodjon a hangszóró nyíláshoz.
 • A Smart Diagnosis™ hang mintegy 3 
másodperc múlva jelentkezik.
 • Ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól 
adattovábbítás közben.
 • Tartsa a telefont a jobb felső hangszóró nyílás 
fölé, és várjon amíg az adattovábbítás 
befejeződik.
 • Az adattovábbítás hangja érdes lehet a 
fülnek, miközben a Smart Diagnosis™ adatai 
továbbítódnak, de ne vegye el a telefont a 
hangszóró nyílástól a pontos diagnózis 
érdekében, amíg az adattovábbítás hangja 
meg nem szűnik.
 • Miután befejeződött az adattovábbítás, a 
„Továbbítás befejeződött” üzenet jelenik meg, 
és az ellenőrző panel néhány másodperc 
után automatikusan ki- majd újra 
bekapcsolódik. Ezután, a vevőszolgálat 
elmagyarázza a diagnózis eredményét.
 • A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi 
hivás minőségétől.
 • A kommunikációs teljesítmény javul, és jobb 
lesz a jeltovábbítás minősége, ha vezetékes 
otthoni telefonját használja.
 • Ha a Smart Diagnosis™ adat továbbítás 
rossz a hívás rossz minősége miatt, nem 
biztos, hogy a legjobb Smart Diagnosis™ 
szolgáltatást kapja.

HU
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Megjegyzések a tisztításhoz
 • Ha kivesz egy polcot vagy fiókot a készülék 
belsejéből, vegyen ki minden ott tárolt 
élelmiszert a polcról vagy fiókból a sérülések 
és a berendezés károsodásának elkerülése 
érdekében.
 −Ellenkező esetben az ott tárolt élelmiszerek 
súlya miatt sérülések veszélye áll fenn.

 • Miközben a készülék külső szellőzőnyílásait 
porszívóval tisztítja, húzza ki a tápkábelt a fali 
aljzatból az elektronikát károsító 
vagyesetlegesen áramütést okozó 
elektrosztatikus kisülések elkerülése 
érdekében.
 • Vegye ki, és tisztítsa meg vízzel a polcokat és 
fiókokat, majd törölje szárazra az elemeket 
visszahelyezés előtt.
 • Rendszeresen törölje át az ajtótömítéseket 
puha, nedves ruhával.
 • Az ajtókosárra kifolyt szennyeződéseket és 
foltokat távolítsa el, mivel azok csökkenthetik 
a kosár tároló képességét, és akár kárt is 
tehetnek benne.
 • Tisztítás után ellenőrizze, hogy a hálózati 
kábel nem sérült-e meg, nem melegszik-e, és 
megfelelően van-e csatlakoztatva.
 • Tartsa tisztán a készülék külsején található 
szellőzőnyílásokat.
 −Az eltömődött szellőzőnyílások 
tűzveszélyesek, és a készülék 
meghibásodását okozhatják.

 • A külső festett felületek fényezésével a 
készülék nagyobb védelmet kaphat a 
rozsdásodással szemben. A műanyag 
alkatrészeket ne fényezze. A festett 
fémfelületeket legalább évente kétszer 
fényezze háztartási gépekhez alkalmazható 
fényező szerrel (vagy autófényező pasztával). 
A fényező szert egy tiszta, puha ruhával vigye 
fel.
 • Amikor tisztítja a készülék belsejét vagy 
külsejét, ne törölje le durva kefével, 
fogkrémmel, vagy gyúlékony anyagokkal. Ne 
használjon gyúlékony anyagokat tartalmazó 
tisztítószert.
 −Ez a készülék színvesztését vagy 
károsodását okozhatja.
 −Gyúlékony anyagok, pl. alkoholok (etanol, 
metanol, izopropil-alkohol, izobutil-alkohol, 
stb.), hígító, fehérítő, benzol, gyúlékony 
folyadék, koptató, stb.

 • A készülék külsejéhez használjon egy tiszta 
szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben 
feloldott kímélő tisztítószert. Ne használjon 
súrolószereket vagy agresszív 
tisztítószereket. Törölje szárazra egy puha 
ruhával.

 • Soha ne tisztítja a polcokat vagy fiókokat 
mosogatógépben.
 −Az alkatrészek hő hatására 
deformálódhatnak.

 • Ha a készülék fel van szerelve LED lámpával, 
ne távolítsa el a lámpa burkolatát és a LED 
lámpát javítás vagy szervizelés érdekében. 
További információért lépjen kapcsolatba az 
LG Electronics vevőszolgálatával.

Az ajtó kosarának tisztítása
Az ajtó kosarának kiemelése
Fogja meg a kosár mindkét peremét és felfelé 
emelve vegye ki.

Az ajtó kosarának visszahelyezése

1 Fogja meg az ajtó kosarának mindkét 
peremét és a rögzítéshez óvatosan nyomja 
be egyik peremet, majd ugyan így a másik 
peremet is.

Tisztítsa meg rendszeresen azokat a felület-
eket, amelyek kapcsolatba kerülhetnek élelmi-
szerekkel és lefolyórendszerekkel.

•
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2 Összeszerelést követően a vízszintes 
rögzítés érdekében óvatosan nyomja meg 
a kosarat.

A polc tisztítása
A hűtő polc eltávolítása
Emelje meg a hűtőszekrénypolc hátsó peremét, 
majd húzza ki. 

A hűtő polcának visszaszerelése
A visszahelyezéskor a kiemelés folyamatával 
ellentétes sorrendben járjon el.

A zöldségfiók tisztítása
A zöldségesfiók eltávolítása

1 Távolítsa el a fiók tartalmát. Fogja meg a 
zöldségesfiók fogantyúját, és húzza ki 
teljesen ütközésig. 

2 Emelje meg a zöldségfiókot, majd emelje 
ki, kihúzva a helyéről.

VIGYÁZAT
 • Kérjük vegye figyelembe, hogy a tárolt ételek 
súlya a zöldségfiók eltávolításakor 
sérüléseket okozhat.

A zöldségfiók visszahelyezése
A zöldségfiók visszahelyezéskor a kiemelés 
folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.

A frissentartó burkolatának 
tisztítása
A frissentartó burkolatának 
eltávolítása

1 A zöldségfiók eltávolítását követően húzza 
lefelé a frissentartó burkolatának felső 
részét. 

2
2

Kifelé húzással távolítsa el a frissentartó 
burkolatát.
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A frissentartó burkolatának 
visszahelyezése

1 A frissentartó burkolatának belsejében 
illessze be a kiálló részeket a polc 
belsejében lévő hornyokba.

2 A frissentartó burkolata előtt lévő kiálló 
részeket illessze be a polc előtt lévő 
hornyokba és a rögzítéshez nyomja felfelé 
a frissentartó burkolatát.

A fagyasztófiók tisztítása
1 Távolítsa el a fiók tartalmát. Fogja meg a 

fagyasztófiók fogantyúját, és húzza ki 
teljesen ütközésig.

2 Emelje meg a fagyasztófiókot, majd emelje 
ki, kihúzva a helyéről.

HU

A fagyasztófiók visszahelyezése
A fagyasztófiók visszahelyezéskor a kiemelés 
folyamatával ellentétes sorrendben járjon el. 

A vízadagoló tisztítása
Az adagoló tálca tisztítása

Az adagoló tálca könnyedén nedvessé válhat a 
jég vagy víz kiömlése miatt. Törölje át az egész 
területet egy nedves ruhával.

A víz és jég kivezető nyílásának 
tisztítása
Törölje át gyakran egy tiszta ruhával a víz vagy 
jég kivezető nyílását, mivel könnyen 
beszennyeződhet. Tartsa szem előtt, hogy a 
ruháról leváló szöszök hozzátapadhatnak a 
kivezető nyíláshoz.
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Tünetek Kiváltó okok és megoldások

Nem működik a 
fagyasztás vagy a 
hűtés.

Áramkimaradás van?
 • Ellenőrizze más készülékek áramellátását a háztartásban.

Ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a konnektorból?
 • Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.

Gyenge a hűtés vagy 
a fagyasztás.

A hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet a legmelegebb szintre lett 
állítva?
 • Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.

Ki van téve a készülék közvetlen napfénynek, vagy hőtermelő 
berendezés, például sütő vagy hősugárzó közelében van?
 • Ellenőrizze az üzembe helyezés helyét, és helyezze ismét üzembe a 
hőt termelő tárgytól távol.

Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?
 • A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe 
vagy a fagyasztóba.

Túl sok élelmiszert tett a készülékbe?
 • Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.

Gondosan be vannak zárva az ajtók a készüléken?
 • Csukja be gondosan az ajtót, és győződjön meg arról, hogy a tárolt 
élelmiszer nem akadályozza az ajtó záródását.

Van elegendő hely a készülék körül?
 • Módosítsa a készülék pozícióját, hogy elegendő hely legyen a készülék 
körül.

A készülékben rossz 
szag van.

Túl „melegre” lett állítva a hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet?
 • Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.

Erős szagú élelmiszert tett a készülékbe?
 • Erős szagú élelmiszert lezárt edényben tároljon.

Nem romlottak meg a zöldségek vagy gyümölcsök a fiókban?
 • Dobja ki a romlott zöldséget, és takarítsa ki a zöldséges fiókot. Ne 
tároljon zöldséget túl sokáig a zöldséges fiókban.

A készülék belső 
lámpája nem gyullad 
fel.

Kikapcsol a készülék belső lámpája?
 • A vásárló számára nehéz a készülék belső lámpájának cseréje, mivel 
nem szervizelhetők. Ha a belső lámpa nem gyullad fel, lépjen 
kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálattal.

A készülék ajtaja nem 
záródik szorosan.

Előre dől a készülék?
 • Állítsa be az elülső lábat, hogy kissé megemelje a készülék elejét.

Helyesen lettek összerakva a polcok?
 • Szükség esetén vegye ki, majd helyezze vissza a polcokat.

Túl erősen csukta be az ajtót?
 • Ha túl nagy erőt vagy sebességet alkalmaz az ajtó becsukásakor, rövid 
ideig nyitva maradhat a becsukódás előtt. Ügyeljen rá, hogy az ajtót ne 
csapja be. Zárja az ajtót erőkifejtés nélkül.
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Nehéz kinyitni a 
készülék ajtaját.

Rögtön azután nyitotta ki az ajtót, hogy becsukta?
 • Ha a készülék ajtaját a becsukás után 1 percen belül próbálja kinyitni, a 
készüléken belüli nyomás miatt nehézségekbe ütközhet. A készülék 
ajtaját néhány perc múlva próbálja újra kinyitni. Addigra a belső nyomás 
stabilizálódik.

Páralecsapódás van a 
készülék belsejében 
vagy a zöldségfiók 
fedelének alján.

Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?
 • A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe 
vagy a fagyasztóba.

Nyitva hagyta a készülék ajtaját?
 • Bár a páralecsapódás megszűnik, amint becsukja a készülék ajtaját, 
egy száraz ruhával letörölheti.

Túl gyakran nyitogatja be a készülék ajtaját?
 • A pára lecsapódhat a külső és a belső hőmérséklet különbsége miatt. 
Törölje ki a nedvességet egy száraz ruhával.

Helyezett meleg vagy gőzölgő ételt a készülékbe nem lezárt 
edényben?
 • Fedett vagy zárt tárolóban tárolja az élelmiszert.

Jég halmozódott fel a 
mélyhűtő rekeszben.

Előfordulhat hogy az ajtók nem záródnak megfelelően?
 • Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a készülék belsejében az 
ajtó záródását, és ügyeljen rá, hogy az ajtó szorosan záródjon.

Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?
 • A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe 
vagy a fagyasztóba.

Jég halmozódott fel a 
mélyhűtő rekeszben.

El van torlaszolva a levegő be- és kimenete?
 • Győződjön meg arról, hogy a levegő be- és kimenete nincs 
eltorlaszolva, hogy a levegő szabadon keringhessen.

Túltöltötte a fagyasztót?
 • Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.

Jéglerakodás vagy 
páralecsapódás 
keletkezett a készülék 
belsejében vagy 
külsején.

Túl gyakran nyitogatta a készülék ajtaját, vagy nem záródik 
megfelelően a készülék ajtaja?
 • Jég vagy páralecsapódás keletkezhet, ha a külső levegő behatol a 
készülék belsejébe.

Nyirkos helyen működik a készülék?
 • A készülék külsején páralecsapódás alakulhat ki, ha az túl nyirkos 
helyen működik, vagy ha az időjárás párás vagy esős. Törölje ki 
teljesen a nedvességet egy száraz ruhával.
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A készülék zajos, és 
rendellenes hangokat 
ad ki.

Instabil padlózaton vagy nem megfelelően vízszintezve helyezte 
üzembe a készüléket?
 • A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.

Hozzáér a készülék hátulja a falhoz?
 • Igazítsa úgy a készüléket, hogy elegendő hely legyen körülötte.

Szóródtak tárgyak a készülék mögé?
 • Szedje össze a készülék mögé szóródott tárgyakat.

Van valamilyen tárgy a készülék tetején?
 • Vegye le a készülék tetejéről az oda helyezett tárgyat.

A készülék oldala 
vagy előlapja meleg.

Vannak felszerelve páralecsapódást gátló csövek a készüléknek 
ezeken a részein az ajtó körül képződő páralecsapódás 
csökkentésére?
 • A páralecsapódást megelőző hőelvezető cső a készülék elején és 
oldalán található. Különösen forrónak érezheti a készülék üzembe 
helyezése után vagy nyáron. Nem kell aggódnia azonban amiatt, hogy 
ez problémára utalna, és ne használhatná a megszokott módon a 
készüléket.

A készülék belsejében 
vagy külsején víz van.

Van vízszivárgás a készülék körül?
 • Ellenőrizze, hogy a víz a mosogatóból vagy más helyről szivárog-e.

Van víz a készülék aljában?
 • Ellenőrizze, hogy a víz a fagyasztott élelmiszer felolvadása vagy egy 
tárolóedény eltörése vagy leesése miatt folyt-e ki.

Kattogó zajok

A leolvasztó vezérlője kattan, ha az automatikus leolvasztó ciklus 
elkezdődik vagy befejeződik. A termosztát vezérlés (vagy bizonyos 
modelleknél készülék vezérlés) szintén kattanhat/kattoghat a 
művelet be- illetve kikapcsolásakor.
 • Normál működés

Zörgő zajok

Zörgő hang jöhet a készülék keringetőjéből, az egység hátulján 
található vízvezetékből (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott 
modelleknél), vagy a készülék tetején, illetve körül tartott tárgyakból.
 • Normál működés

A készülék nincs vízszintbe állítva a padlón.
 • A padló gyenge, egyenetlen, vagy be kell állítani a lábakat. Lásd az ajtó 
beállítása részt.

A lineáris kompresszorral felszerelt készüléket működés közben 
mozgatták.
 • Normál működés. Ha a kompresszor nem hagyja abba a zörgést 
3 percen belül, kapcsolja le a készülék áramellátását, majd kapcsolja 
vissza.
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Sistergő zajok

A lepárló ventilátor motorja keringeti a levegőt a hűtőszekrényben 
és a fagyasztó rekeszeiben.
 • Normál működés

A kondenzátor ventilátor a kondenzátoron túl nyomja a levegőt.
 • Normál működés

Bugyogó zajok Hűtőközeg áramlik keresztül a hűtőrendszeren keresztül.
 • Normál működés

Pukkanó zajok
A hőmérséklet változása miatt a belső falak összehúzódnak és 
kitágulnak.
 • Normál működés

Rezgés

Ha a készülék oldala vagy hátulja hozzáér egy szekrényhez vagy 
falhoz, a normális működésből adódó rezgés miatt hallható zaj 
keletkezhet.
 • A zaj megszüntetéséhez ügyeljen rá, hogy az oldalak és a hátfal ne 
érintkezzen fallal vagy szekrénnyel.

Az otthoni készüléke 
és az okos-telefon 
nem csatlakozik a 
Wi-Fi hálózathoz.

Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál 
csatlakozni.
 • Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és 
törölje, majd regisztrálja készülékét az LG SmartThinQ segítségével.

A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.
 • Kapcsolja ki a Mobil adatforgalmat az okostelefonján, és regisztrálja a 
készüléket a Wi-Fi hálózaton keresztül.

A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva.
 • A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok 
kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)

Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.
 • Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a 
vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a 
készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját 
kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.

Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy.
 • Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség 
gyenge lesz és meglehet a csatlakozás nem lesz szabályosan 
konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a 
készülékhez.



Megjegyzés



Atmintinė



18

SK

Nastavenie teploty
Týmto nastavíte vnútornú teplotu chladničky 
alebo mrazničky.
 • Stlačením tlačidla Fridge alebo Freezer 
upravíte teplotu.
 • Teplotu možno upraviť.

 −Chladnička: od 1 °C do 7 °C
 −Mraznička: od -15 °C do -23 °C

 • Počiatočné nastavenia teploty sú:
 −Chladnička: 3 °C
 −Mraznička: -18 °C

Aktuálna vnútorná teplota sa mení podľa stavu 
potravín. Nastavená teplota chladničky je 
cieľová, a nie aktuálna teplota vo vnútri 
chladničky.

POZNÁMKA
 • Predvolené nastavenie teploty sa môže líšiť v 
závislosti od spotrebiča.
 • Po zapojení spotrebiča do zásuvky počkajte 
pred vložením potravín do spotrebiča 2 alebo 
3 hodiny.
 • Pri výrobe ľadu v normálnych klimatických 
podmienkach by mali byť teploty mrazničky 
nastavené na -18 °C alebo menej.

Nastavenie funkcie rýchleho 
mrazenia
Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť 
väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie 
množstvo mrazených potravín.
 • Po stlačení a podržaní tlačidla Express 
Freeze na tri sekundy sa na ovládacom 
paneli rozsvieti kontrolná ikona Express 
Freeze.
 • Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia 
zapína a vypína.
 • Funkcia expresného mrazenia sa po 
uplynutí určitej doby automaticky vypne.

POZNÁMKA
 • Keď je zapnutá funkcia expresného mrazenia 
Express Freeze, môže dôjsť k hluku a k 
zvýšeniu spotreby energie.

Nastavenie funkcie rýchleho 
chladenia
Funkcia môže rýchlo schladiť veľké množstvo 
potravín, ako sú napríklad zelenina, ovocie atď.
 • Po stlačení a podržaní tlačidla Express Cool 
na tri sekundy sa na ovládacom paneli 
rozsvieti kontrolná ikona Express Cool.
 • Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia 
zapína a vypína.
 • Funkcia rýchleho chladenia sa po uplynutí 
určitej doby automaticky vypne.

POZNÁMKA
 • Keď je zapnutá funkcia rýchleho chladenia 
Express Cool, môže dôjsť k hluku a môže 
dôjsť k zvýšeniu spotreby energie.

Nastavenie ekologickej prevádzky
 • Táto funkcia umožňuje prevádzku chladničky-
mrazničky v úspornom režime, čo je užitočné, 
keď ste na dovolenke, pretože znižuje 
spotrebu energie.
 • Stlačením tlačidla Eco Friendly sa spustí 
prevádzka s rozsvietenou kontrolkou a 
opätovným stlačením tlačidla sa prevádzka 
zastaví.
 • Ak je ekologický režim Eco Friendly zapnutý, 
ostatné tlačidlá nebudú fungovať. Keď 
ukončíte používanie ekologického režimu Eco 
Friendly, vypnite ho, aby ostatné tlačidlá 
fungovali a chladnička sa vrátila na 
predchádzajúce nastavenie teploty.

Zapnutie a vypnutie funkcie 
Zámka
Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom 
paneli.
 • Stlačte tlačidlo Lock a podržte ho tri sekundy. 
Keď je nastavená funkcia zámku Lock, sú 
zablokované všetky tlačidlá.

POZNÁMKA
 • Predtým, než budete mať prístup k iným 
funkciám, musíte deaktivovať funkciu zámku 
Lock.


