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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení 
nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze 
zařízení. Pokyny jsou rozděleny na „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“ viz 
podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ
• Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru,

úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob,
dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost
• Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými,

senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo
pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a

Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít 
za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený 
tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli 
vzniku rizika.

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení 
pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení 
pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
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porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s 
přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a 
uživatelskou údržbu.

• Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného
dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s
přístrojem nehrály.

• Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladicích spotřebičů věci ukládat
a vykládat je ven.

• Toto zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti a
podobném prostředí. Nesmí být používáno ke komerčním nebo
pohostinským účelům nebo v mobilním zařízení, jako je karavan nebo
loď.

• 

• Toto zařízení obsahuje sice malé množství izobutanového chladicího 
média (R600a), které je ale také hořlavé. Během přepravy a instalace 
zařízení je nutné věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k poškození 
žádné části chladicího okruhu.

• Chladicí médium a izolační plyn použité ve spotřebiči vyžadují
speciální postupy pro likvidaci. Před likvidací se poraďte se servisním
zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.

• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena nebo otvory v

zásuvce jsou uvolněné, kabel nepoužívejte a kontaktujte
autorizované servisní středisko.

• Do zadní části spotřebiče neumísťujte vícenásobné nebo přenosné
zásuvky pro přenosné napájecí zdroje.

• Po úplném odstranění veškeré vlhkosti a prachu elektrickou zástrčku
bezpečně zapojte do zásuvky.

Tento symbol upozorňuje na hořlavé materiály, které se 
mohou vznítit a způsobit požár v případě vaší 
neopatrnosti.
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• Při odpojování spotřebiče od zásuvky nikdy netahejte za napájecí
kabel. Zástrčku vždy pevně uchopte a vytáhněte ji ze zásuvky.

• Větrací otvory na plášti zařízení nebo na vlastní konstrukci
zachovávejte volně přístupné.

• Neuchovávejte v tomto zařízení výbušné látky, např. spreje s
hořlavou náplní.

• Chcete-li při přepravě zařízení táhnout nebo tlačit, nikdy jej
nenaklánějte.

• Při umisťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není
zaseknutý nebo poškozený.

• Pro urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická
zařízení ani jiné prostředky.

• Pro vysoušení vnitřního prostoru nepoužívejte vysoušeč vlasů ani
neumísťujte do zařízení svíčku pro odstranění zápachu.

• Elektrické spotřebiče nepoužívejte uvnitř chladničky.
• Při manipulaci se spotřebičem dbejte na to, aby nedošlo k uvíznutí
části těla, např. ruce nebo nohy.

• Před čištěním zařízení nebo výměnou vnitřní žárovky (je-li
nainstalována) odpojte síťový kabel.

• Při čištění spotřebiče nenanášejte hořlavé látky (zubní pastu, alkohol,
ředidlo, benzen, hořlavé kapaliny, brusné látky atd.) na jeho vnitřní
ani vnější povrch.

• Zařízení nečistěte pomocí kartáčů, hadříků nebo houbiček s hrubým
povrchem nebo z kovových materiálů.

• Demontáž, opravy nebo jiné úpravy zařízení může provádět pouze
kvalifikovaný personál servisního střediska společnosti LG
Electronics. Pokud přemísťujete a instalujete zařízení na jiné místo,
obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG
Electronics.

Riziko požáru a hořlavých materiálů
• Pokud zjistíte, že chladicí médium z chladicího okruhu uniká, je nutné

okamžitě zabránit přítomnosti otevřeného ohně nebo jinému zdroji
zážehu a několik minut větrat místnost, kde je zařízení umístěno. Aby
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se zabránilo vzniku zápalné směsi plynu a vzduchu v případě úniku 
média z chladicího okruhu, měla by volba velikosti místnosti záviset 
na množství použitého chladicího média v zařízení. Místnost musí být 
dost velká, aby na každých 8 g chladicího média R600a v zařízení 
připadal 1 m² podlahové plochy.

• Chladicí médium, které by uniklo z poškozeného potrubí, by se mohlo
vznítit nebo způsobit explozi.

• Množství chladicího média ve vašem zařízení je uvedeno na
identifikačním štítku uvnitř zařízení.

Instalace
• Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami,

které jej bezpečně drží.
• Spotřebič usaďte na pevné a rovné podlaze.
• Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení

neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě,
které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému
slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.

• Zařízení neumisťujte na přímé sluneční světlo, ani jej nevystavujte
horku z topných spotřebičů, jako jsou kamna nebo topná tělesa.

• Při instalaci se vyvarujte odkrývání zadní strany zařízení.
• Zařízení instalujte na místě, kde lze snadno odpojit zástrčku zařízení.
• Při montáži nebo demontáži zamezte pádu dveří zařízení.
• Při montáži nebo demontáži dveří zařízení se vyvarujte přištípnutí,

rozdrcení nebo poškození kabelu.
• Zamezte zapojení zástrčky s kabelem směřujícím nahoru nebo

naklánění zařízení na síťovou zástrčku.
• Do zásuvky nepřipojujte zásuvný adaptér ani jiné příslušenství.
• Napájecí kabel neměňte ani neprodlužujte.
• Zajistěte, že je zásuvka řádně uzemněna a že není zemnící kolík na

síťovém kabelu poškozen nebo demontován. Pro další podrobnosti o
uzemnění se obraťte na informační středisko pro zákazníky
společnosti LG Electronics.
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• Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnícím vodičem a
ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky,
která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními
zákony a předpisy.

• Nikdy nespouštějte do provozu zařízení, které vykazuje nějakou
známku poruchy. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.

• Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren)
odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.

• Nezapínejte spotřebič do adaptéru s více zástrčkami, který nemá
napájecí kabel (připojený).

• Přístroj by měl být připojen k vyhrazenému elektrickému vedení,
které je vybaveno samostatnými pojistkami.

• Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, která není řádně uzemněna
(přenosnou). Pokud používáte správně uzemněné vícenásobné
zásuvky (přenosné), použijte zásuvku s aktuální proudovou hodnotou
napájecího kabelu nebo vyšší a tuto zásuvku použijte pouze pro tento
spotřebič.

Obsluha
• Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než je skladování potravin

v domácnosti (uchovávání lékařského nebo experimentálního
materiálu nebo použití v dopravě).

• Pokud voda pronikne do elektrických součástí zařízení, odpojte síťový
kabel a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti
LG Electronics.

• Při bouřce, blýskání, nebo pokud není zařízení delší dobu používáno,
zástrčku vytáhněte.

• Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma
rukama.

• Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké
předměty.

• Pokud zaznamenáte, že zařízení vydává jakýkoliv podivný zvuk,
zápach nebo kouř, ihned odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na
informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
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• Nevkládejte ruce ani kovové předměty do prostoru tvorby chladného
vzduchu, na kryt ani chladicí mřížku na zadní straně.

• Na zadní stěnu zařízení nadměrně netlačte a chraňte ji před nárazy.
• Při otevírání nebo zavírání dveří zařízení dávejte pozor na přítomnost

dětí. Dveře mohou dítě udeřit a způsobit tak zranění. Nedovolte
žádným osobám věšet se na kterékoli dveře, protože by se spotřebič
mohl převrátit a způsobit vážné zranění.

• Zamezte nebezpečí uvěznění dětí uvnitř zařízení. Mohlo by dojít k
jejich udušení uvnitř zařízení.

• Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
• Neodkládejte na spotřebič těžké nebo křehké předměty, nádoby

naplněné kapalinami, hořlavými látkami (např. svíčky, lampy atd.)
nebo topná zařízení (např. sporáky, topná tělesa atd.).

• Do zařízení nevkládejte žádné elektrické spotřebiče (jako např. topné
těleso nebo mobilní telefon).

• Pokud dojde k úniku plynu (isobutan, propan, zemní plyn atd.),
nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte. Toto
zařízení používá chladicí plyn (isobutan R600a). I když je použito velmi
malé množství plynu, stále se jedná o hořlavý plyn. Únik plynu během
přepravy, instalace nebo provozu zařízení a současný výskyt jisker
může mít za následek vznik požáru, výbuchu nebo zranění osob.

• V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte zápalné nebo hořlavé
látky (éter, benzen, alkohol, chemikálie, LPG, hořlavé spreje,
insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku atd.).

Likvidace
• Při likvidaci zařízení demontujte těsnění dveří, police a koše

ponechejte na místě a zařízení udržujte mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
• Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění

osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte
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základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Obsluha
• Zmrazených potravin ani kovových součástí mrazničky se nedotýkejte

mokrýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k omrzlinám.
• Skleněné nádoby, lahve nebo plechovky (zejména s perlivými nápoji),

nevkládejte do mrazáku, polic nebo přihrádek na led, kde by byly
vystaveny teplotám pod bodem mrazu.

• Temperované sklo na přední straně dveří spotřebiče nebo na jeho
poličkách může být úderem poškozeno. Pokud se rozbije,
nedotýkejte se ho rukama.

• Nezavěšujte se na dveře zařízení nebo police ani na ně nešplhejte.
• V koších ve dveřích neskladujte nadměrné množství lahví s vodou

nebo nádob na přílohy.
• Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte nadměrnou silou.
• Pokud dojde k poškození nebo nesprávné funkci závěsů dveří

zařízení, přestaňte je používat a obraťte se na servisní středisko
společnosti LG Electronics.

• Zabraňte zvířatům v okusování napájecího kabelu nebo vodní hadice.
• Zmrazené potraviny nikdy nekonzumujte bezprostředně po vyjmutí

z mrazničky.
• Při dávkování ledu nepoužívejte tenké křišťálové poháry ani porcelán.
• Při otevírání nebo zavírání dveří spotřebiče nebo Door-in-Door dbejte

na to, aby nedošlo k uvíznutí ruky nebo nohy.

Údržba
• Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nemyjte je teplou

vodou. V případě vystavení náhlé změně teploty by mohly prasknout.
• Nepokládejte police dnem vzhůru. Police mohou spadnout.
• V případě potřeby odstranění námrazy ze zařízení se obraťte na

informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
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• V případě dlouhodobého výpadku napájení vyprázdněte v mrazničce
zásobník na led.

PEČUJEME O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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.
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INSTALACE
Před instalací
Rozměry a odstupy
Příliš malá vzdálenost od okolních předmětů může 
mít za následek zhoršení mrazící schopnosti a 
zvýšení nákladů na elektrickou energii. Při instalaci 
spotřebiče ponechte více než 50 mm mezeru od 
všech přilehlých stěn.

POZNÁMKA
• Typ spotřebiče se dá zjistit, když se podíváte na 

štítek uvnitř spotřebiče.

Okolní teplota
• Spotřebič je určen pro provoz při omezeném 

rozsahu okolních teplot v závislosti na klimatické 
oblasti.

• Vnitřní teploty mohou být ovlivněny umístěním 
spotřebiče, okolními teplotami, četnosti 
otevírání dveří a tak dále.

• Informace o klimatické třídě naleznete na 
typovém štítku.

*Austrálie, Indie, Keňa
** Argentina, Ekvádor

POZNÁMKA
• Spotřebiče označené SN až T jsou určeny k 

použití při okolní teplotě 10 °C až 43 °C.

Obracení dveří
Tato funkce je dostupná pouze u některých 
modelů.
Váš spotřebič je navržen spolu s oboustrannými 
dveřmi, takže se mohou otevřít buď z levé strany 
nebo pravé strany tak, aby vyhovovaly designu vaší 
kuchyně.

POZNÁMKA
• Obracení dveří musí provádět kvalifikovaný 

personál společnosti LG Electronics. V opačném 
případě se na dveře nevztahuje záruka.

Model

GBB940DFQZT/
GBB940BMQZT/
GBB940LBQZT

GBB940DNQZN/
GBB940SWQZT

Velikost (mm)

A 595

B 2 000

C 668

D 668

E 1 025 1 045

F 790 710

A

C

B

DE

F

Klimatická třída Rozsah okolní teploty ºC

SN (Subnormální) +10 - +32

N (Normální) +16 - +32

ST (Subtropická) +16 - +38 / +18 - +38**

T (Tropická) +10 - +43* / +16 - +43 / 
+18 - +43**



12 INSTALACECS

Vložení zarážek
Vložte zarážky na horní konec zadní desky 
spotřebiče. Zarážky se dodávají v sadě se 
spotřebičem.

POZNÁMKA
• Zarážky je třeba vložit za účelem snížení 

množství energie spotřebované při provozu 
spotřebiče.

Vyrovnání spotřebiče
Nastavení vyrovnávací nohy
Pokud spotřebič není stabilní nebo se dveře 
zavírají obtížně, upravte jeho sklon podle pokynů 
uvedených níže.

1 Otočte vyrovnávací nohu ve směru hodinových 
ručiček, abyste zvedli příslušnou stranu 
spotřebiče nebo proti směru hodinových 
ručiček, abyste ji snížily.

2 Otevřete dveře a zkontrolujte, zda se snadno 
zavírají.

Zapnutí napájení
Zapojení spotřebiče
Po instalaci spotřebiče zapojte síťovou zástrčku do 
zásuvky.

POZNÁMKA
• Po připojení napájecího kabelu (zástrčky) do 

zásuvky počkejte 3 až 4 hodiny, než do 

spotřebiče uložíte potraviny. Pokud do 
spotřebiče uložíte potraviny ještě před tím, než 
se zcela vychladí, mohou se zkazit.

Přesun spotřebiče kvůli 
přemístění
Příprava k přemístění
1 Vyjměte ze spotřebiče veškeré potraviny.

2 Vytáhněte zástrčku napájení, vložte ji do háčku 
na zástrčku napájení na zadní nebo horní stěně 
zařízení a tam ji upevněte.

3 Upevněte páskou díly, jako jsou police a rukojeť
dveří, aby nedošlo k jejich vypadnutí při 
pohybu spotřebiče.

4 Manipulujte se spotřebičem opatrně ve dvou
nebo více osobách. Při přepravě spotřebiče na 
dlouhou vzdálenost ho udržujte ve svislé 
poloze.

5 Po instalaci spotřebiče zapojte síťovou zástrčku 
do elektrické zásuvky a zapněte ho.
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OBSLUHA
Před použitím
Pokyny pro obsluhu
• Uživatelé by měli mít na paměti, že pokud se 

dvířka úplně nedovřou nebo pokud je vlhkost 
během léta vysoká, může dojít k tvorbě námrazy.

• Zajistěte dostatečný prostor mezi potravinami 
uloženými na polici nebo v koši ve dveřích, aby 
bylo možné zcela zavřít dveře.

• Otevření dveří na delší dobu může způsobit 
výrazné zvýšení teploty v přihrádkách 
spotřebiče.

• Pokud chladicí spotřebič zůstane po delší dobu 
prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, osušte 
a nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo 
tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Alarm otevřených dveří
Pokud jsou dvířka chladničky ponechána otevřená 
nebo ne úplně zavřená po dobu 1 minuty, zazní 
3 krát ve 30 vteřinových intervalech alarm.

POZNÁMKA
• Pokud je varovná signalizace aktivní i po zavření 

všech dveří, obraťte se na informační středisko 
pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Rozpoznávání závad
Zařízení umožňuje během provozu automaticky 
rozpoznávat závady.

POZNÁMKA
• Pokud je rozpoznána závada, je zařízení 

vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného 
tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.

• Pokud se na displeji zobrazí chybový kód, 
nevypínejte napájení. Okamžitě kontaktujte 
zákaznické informační středisko společnosti LG 
Electronics a nahlaste chybový kód. Pokud 
vypnete napájení, technik z našeho 

informačního centra může mít problém zjistit, 
jaký je problém.

Doporučení pro úsporu energie
• Mezi uloženými potravinami zajistěte dostatečný 

prostor. Chladný vzduch tak bude moci 
rovnoměrně cirkulovat a náklady na elektřinu 
budou nižší.

• Teplé jídlo ukládejte pouze po vychladnutí. 
Zabráníte tak tvorbě kondenzace a námrazy.

• Při skladování potravin v oddělení mrazničky 
nastavte teplotu mrazničky níže, než je teplota 
uvedená na potravinách.

• Nenastavujte teplotu spotřebiče na nižší teplotu, 
než je nutné.

• Neukládejte potraviny příliš blízko ke snímači 
teploty ledničky. Od snímače zachovávejte 
vzdálenost nejméně 3 cm.

• Zvýšení teploty po rozmrazení má přípustné 
rozmezí, které je uvedeno ve specifikacích 
spotřebiče. Chcete-li minimalizovat vliv na 
skladování potravin v důsledku zvýšení teploty, 
utěsněte nebo zabalte uložené potraviny do 
několika obalů.

• Automatický odmrazovací systém ve spotřebiči 
zajišťuje, aby se za normálních provozních 
podmínek ve vnitřním prostoru nevytvářel led.

Účinné uchovávání potravin
• Zmrazené nebo chlazené potraviny uchovávejte 

v nádobách s víkem.

• Před vložením potravin do zařízení zkontrolujte 
datum trvanlivosti a štítek (pokyny pro 
skladování).

• Pokud skladujete potraviny, které se při nízkých 
teplotách snadno kazí, neskladujete je dlouho 
(déle než 4 týdny).

• Chlazené nebo zmrazené potraviny vkládejte do 
chladničky nebo mrazničky ihned po jejich 
nákupu.
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• Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných 
nádobách v chladničce tak, aby nedocházelo ke 
kontaktu s jinými potravinami.

• Chlazené potraviny a další potraviny mohou být 
uloženy v horní části zásuvky na zeleninu.

• Vyhněte se opětovnému zmrazování jakýchkoli 
potravin, které úplně rozmrzly. Opětovné 
zmrazení jakýchkoli potravin, které úplně 
rozmrzly, naruší jejich chuť a výživovou hodnotu.

• Horké potraviny nechejte před vložením do 
spotřebiče vychladnout. Pokud je do zařízení 
vloženo příliš mnoho horkých potravin, může 
dojít k nárůstu vnitřní teploty, což může mít 
negativní vliv na ostatní potraviny uchovávané 
ve spotřebiči.

• Zařízení nepřeplňujte. Pokud je zařízení příliš 
plné, není možné zajistit správnou cirkulaci 
studeného vzduchu.

• Pokud pro potraviny nastavíte nadměrně nízkou 
teplotu, mohou zmrznout úplně. Nenastavujte 
teplotu nižší, než je teplota požadovaná pro 
správné skladování potravin.

• Jsou-li ve spotřebiči chladící zóny, neskladujte v 
nich zeleninu a ovoce s vyšším obsahem vlhkosti, 
protože mohou při nižších teplotách zamrznout.

• V případě výpadku proudu se obraťte na 
dodavatele elektřiny a zeptejte se, jak dlouho 
potrvá.

- Během výpadku dodávky proudu se vyvarujte 
otevírání dveří spotřebiče.

- Po obnovení dodávky proudu zkontrolujte 
stav potravin.

Maximální kapacita mrazení
• Funkce Express Freeze nastaví mrazák na 

maximum jeho mrazící kapacity. Většinou trvá 24 
hodin a automaticky se vypne.

• Funkce Express Freeze musí být zapnuta po 
dobu 2 hodin před tím, než je čerstvý produkt 
umístěn do mrazicího prostoru.

• Abyste dosáhli lepší cirkulace vzduchu, vložte 
dovnitř všechny vnitřní součásti, jako jsou koše a 
police.

Zmrazení maximálního 
množství potravin
Chcete-li uskladnit velké množství potravin, je třeba 
vyjmout z mrazničky všechny zásuvky a potraviny je 
třeba uložit přímo na poličky v mrazničce 
v oddělení mrazničky.

UPOZORNĚNÍ
• Chcete-li vybrat zásuvky, nejprve vyberte 

potraviny ze zásuvek, a poté opatrně vytáhněte 
zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke 
zranění nebo poškození zásuvek.

POZNÁMKA
• Pro zajištění lepší cirkulace vzduchu vložte 

všechny zásuvky.

• Tvar zásuvek se může lišit, vkládejte je na 
správné místo.
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Funkce výrobku
Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.

Vnitřní část
*1:Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů.

a LED osvětlení
LED osvětlení uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.

b Police Chladničky
Uchovávání potravin a jiných výrobků.

• Potraviny s vyšším obsahem vlhkosti skladujte v přední části police.

• Výšku police lze upravit vložením police do jiné drážky v jiné výšce.

• Skutečný počet polic se v závislosti na typu chladničky liší.

c Držák na lahve*1
Vysoké lahve lze skladovat horizontálně pomocí stojanu na lahve.

UPOZORNĚNÍ
• Neskladujte malé lahve v držáku na lahve. Předměty mohou spadnout, rozbít se  a způsobit 

zranění nebo poškození spotřebiče.
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d Sklopná police*1

 Zde mohou být uchovávány potraviny a vysoké výrobky. 

e Zásuvka Fresh Balancer*1

Zde mohou být uchovávány potraviny a vysoké výrobky.Zde je skladováno ovoce a zelenina, aby 
byla uchována jejich čerstvost pomocí nastavení regulátoru vlhkosti.

f Zásuvka Fresh Converter*1
Zde se potraviny skladují při nižší teplotě než v běžné chladničce. Pomocí regulátoru teploty 
umístěného v zadní části chladícího prostoru. Lze nastavit teplotu pro optimální skladování 
masa, ryb, nebo zeleniny

g Koš na dveřích chladničky
Uchovávání menších balených potravin, nápojů nebo omáček.

h Držák  na vajíčka
Zde můžete skladovat vejce.
• Tento držák na  vajíčka můžete přesunout do požadované police s výjimkou horní police 

chladničky nebo zásuvky na zeleninu.

i Zásuvky mrazničky
Dlouhodobé uchovávání mražených potravin.



17OBSLUHA CS

Ovládací panel
Skutečný vzhled ovládacího panelu se může v závislosti na typu lišit.

Ovládací panel a funkce

a Fridge
Opakovaným stiskem tohoto tlačítka vyberte požadovanou teplotu mezi 1 °C a 7 °C.

• Výchozí teplota chladničky je 3 °C.

b Freezer
Opakovaným stiskem tohoto tlačítka vyberte požadovanou teplotu mezi -15 °C a -23 °C.

• Výchozí teplota mrazničky je -20 °C.

c Wi-Fi
Toto tlačítko umožňuje spotřebiči připojit se k domácí síti Wi-Fi. Informace o úvodním nastavení 
systému Windows naleznete v části SMART FUNTIONS v aplikaci LG ThinQ.

d Express Freeze
Tato funkce napomáhá rychle vyrobit velké množství ledu nebo rychle zmrazit potraviny.

• Tuto funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka na 3 sekundy.

• Tato funkce se automaticky ukončí po uplynutí určitého času.

• Když je zapnutý tento režim, může to způsobit hluk a zvýšit spotřebu energie.

e Eco Friendly
Tato funkce je užitečná v době, kdy jste pryč na dovolené, neboť snižuje spotřebu energie. Když je tento 
režim zapnutý, teplota chladničky je 7 °C a teplota mrazničky -15 °C. Když je tento režim vypnutý, teplota 
chladničky a mrazničky se vrátí do předchozího nastavení teploty.

• Tuto funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.

• Pokud je tento režim zapnutý, nebudou jiná tlačítka fungovat.
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f Light
Stisknutím tohoto tlačítka rozsvítíte/zhasnete světlo dveří mrazničky.

g Lock
Takto zamknete tlačítka na ovládacím panelu.

• Chcete-li uzamknout tlačítka ovládacího panelu, stiskněte a podržte tlačítko Lock na 3 sekundy, 
dokud se neobjeví ikona k a neaktivuje funkce.

• Chcete-li funkci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko Lock na 3 sekundy, dokud se neobjeví ikona l a 
nedeaktivuje funkce.

POZNÁMKA
• Ovládací panel se automaticky vypne, aby šetřil spotřebu energie.

• Pokud se dotknete ovládacího panelu prstem nebo pokožkou při jeho čištění, může se spustit funkce 
příslušného tlačítka.

Výrobník ledu
Tato funkce je dostupná pouze u některých 
modelů.

Používání zásobníku ledu
To je místo, kde je led vyráběn ručně.
Zásobník ledu naplňte vodou po vyznačenou čáru 
hladiny.

VAROVÁNÍ
• Plňte pouze pitnou vodou.

UPOZORNĚNÍ
• Dejte pozor, abyste zásobník na led neprotáčeli

násilím, protože by se mohl zlomit.

• Pokud často otvíráte a zavíráte dveře mrazničky, 
může zmrazení vody trvat déle.

POZNÁMKA
• Pokud je zásobník na led přeplněný, kostky ledu 

se slepí a je těžké je vybrat.

• Chcete-li rychle vyrobit led, stiskněte tlačítko 
Express Freeze na ovládacím panelu.

• Led můžete snadno vybrat nalitím vody na 
zásobník ledu.

Zásuvky chladničky
Používání zásuvky Fresh 
Converter
Tato funkce je dostupná pouze u některých 
modelů.
V chladicím oddílu lze teplotu v zásuvce Fresh 
Converter ovládat pomocí obousměrné 
posuvné páčky a, která se nachází před 
oddílem.

b Pro skladování zeleniny. (Doporučeno)
c Pro skladování ryb.
d Pro skladování masa

Meat Fish Vegetable
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POZNÁMKA
• Zeleninu a ovoce neskladujte v chladicí zóně s 

režimem Meat a Fish, protože mohou při nižších 
teplotách zamrznout.

Používání zásuvky Fresh 
Balancer
Tato zásuvka je dostupná pouze u některých 
modelů.
U oddílu na zeleninu lze vlhkost nastavit pohybem 
knoflíku.

a Pro skladování ovoce.

b Pro skladování zeleniny. (Doporučeno)

Vyjmutí/nasazení zásuvky 
chladničky
1 Vyjměte obsah zásuvky. Uchopte rukojeť 

zásuvky na zeleninu a vytáhněte ji zcela ven, 
dokud se nezastaví.

2 Nadzvedněte zásuvku směrem nahoru a 
vyjměte ji vytažením ven.

3 Nasaďte zásuvku zpět opačným postupem než
při vyjímání.

Koš na dveřích
Odstranění/nasazení dveřního 
koše
1 Držte oba okraje koše a vyjměte je zdvihnutím 

směrem nahoru.

2 Nasaďte koš zpět do dveří opačným postupem 
než při vyjímání.

Polička
Používání sklopné police
Uložte vyšší předměty jako je vysoké hrnce nebo 
lahve tím, že zatlačíte přední polovinu police pod 
zadní poloviční polici.

• Vytáhněte přední část police dopředu a vraťte 
polici do plné velikosti.
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Vyjmutí/nasazení police
1 Podržte obě strany police. Zvedněte polici a 

vytáhněte ji.

2 Namontujte polici posunutím směrem dovnitř, 
až zapadne do rámu.

Zásuvky mrazničky
Vyjmutí/nasazení zásuvky 
mrazničky
1 Vyjměte obsah zásuvky. Uchopte rukojeť 

zásuvky na zeleninu a vytáhněte ji zcela ven, 
dokud se nezastaví.

2 Nadzvedněte zásuvku směrem nahoru a 
vyjměte ji vytažením ven.

3 Nasaďte zásuvku zpět opačným postupem než 
při vyjímání.
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INTELIGENTNÍ FUNKCE
Aplikace LG ThinQ
Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s Wi-Fi.
Aplikace LG ThinQ vám umožňuje komunikovat se 
spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ
Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu 
a použití příslušných chytrých funkcí.
Smart Diagnosis
• Pokud se při používání spotřebiče setkáte s 

problémem, funkce inteligentní diagnostiky vám 
pomůže diagnostikovat problém.

Nastavení
• Umožňuje nastavit různé možnosti na spotřebiči 

a v aplikaci.

POZNÁMKA
• Pokud změníte svůj bezdrátový router, 

poskytovatele internetových služeb nebo heslo, 
smažte registrovaný spotřebič z aplikace LG
ThinQ a registrujte ho znova.

• Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení
jejích funkcí bez předchozího upozornění pro 
uživatele.

• Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Před použitím aplikace LG 
ThinQ
1 Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a WiFi 

routerem (WiFi síť).
• Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od 

sebe příliš daleko, síla signálu slábne. 
Registrace může trvat dlouho nebo může 
selhat instalace.

2 Vypněte Mobilní data nebo Data na svém 
smartphonu.

3 Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.

POZNÁMKA
• Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda 

na ovládacím panelu svítí ikona f.

• Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o frekvenci 
2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, 
kontaktujte poskytovatele internetových služeb 
nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi 
routeru.

• Aplikace LG ThinQ není odpovědná za žádné 
potíže se síťovým připojením ani za případné 
poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým 
připojením.

• Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, 
může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu 
Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu 
(prodlužovače dosahu).

• Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být 
přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.

• Síťové připojení nemusí fungovat správně 
v závislosti na poskytovateli internetových 
služeb.

• Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit 
služby bezdrátové sítě.

• Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku 
problémů s přenosem bezdrátového signálu. 
Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a 
zkuste to znovu.
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POZNÁMKA
• Pokud je na vašem bezdrátovém routeru 

povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte 
výjimku.

• Název bezdrátové sítě (SSID) musí být 
kombinace anglických písmen a čísel 
(nepoužívejte speciální znaky).

• Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může 
lišit v závislosti na operačním systému (OS) a 
výrobci.

• Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na 
hodnotu WEP, nemusí se vám podařit nastavit
síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly 
(doporučujeme WPA2) a znovu výrobek 
zaregistrujte.

Instalace aplikace LG ThinQ
Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google 
Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci 
LG ThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a 
nainstalujte.

Připojování k Wi-Fi
Když je tlačítko Wi-Fi použito s aplikací LG ThinQ, 
umožňuje spotřebiči připojení k domácí síti Wi-Fi. 
Ikona f zobrazuje stav síťového připojení 
spotřebiče. Když je spotřebič připojen k síti Wi-Fi, 
ikona svítí.

• Úvodní registrace spotřebiče
Spusťte aplikaci LG ThinQ a podle jejích pokynů 
zaregistrujte spotřebič.

• Opakovaná registrace spotřebiče nebo 
registrace jiného uživatele
Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko 
Wi-Fi pro jeho dočasné vypnutí. Spusťte aplikaci 
LG ThinQ a podle jejích pokynů zaregistrujte
spotřebič.

POZNÁMKA
• Pokud chcete vypnout funkci Wi-Fi, stiskněte a 

po dobu 3 sekund podržte tlačítko Wi-Fi. Ikona 
f se vypne.

Technické parametry modulu 
pro bezdrátovou síť LAN

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0
S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo 
instalovat a provozovat tak, aby byla minimální 
vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Prohlášení o shodě

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že je 
rádiové vybavení typu chladnička ve shodě se 
směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě 
EU je k dispozici na následující internetové adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemsko

Informační upozornění k 
softwaru s otevřeným 
zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence 
GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s 
otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek 

Model LCW-004

Frekvenční 
rozsah

2412 - 2472 MHz

Výstupní výkon 
(Max.)

IEEE 802.11 b: 17.82 dBm

IEEE 802.11 g: 17.72 dBm

IEEE 802.11 n: 16.61 dBm
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obsahuje, navštivte webový server http://
opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny 
zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a 
upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne 
otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za 
poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. 
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), 
a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu 
opensource@lge.com. Tato nabídka platí po dobu 
tří let od posledního odeslání produktu. Tato 
nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto 
informaci.

Smart Diagnosis
Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s logem 
c nebo d.

POZNÁMKA
• Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti 

společnosti LGE, služba nemusí fungovat 
příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale 
nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení 
Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi 
nebo nedostupnost aplikace.

• Funkce může být změněna bez předchozího 
upozornění a může mít jinou podobu v závislosti 
na tom, kde se nacházíte.

Použití LG ThinQ k diagnostice 
problémů
Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne 
problém, mohou se pomocí aplikace LG ThinQ 
přenést údaje potřebné k řešení problému do 
smartphonu.

• Spusťte aplikaci LG ThinQ a v nabídce vyberte 
funkci Smart Diagnosis. Postupujte podle 
pokynů v aplikaci LG ThinQ.

Použití zvukové diagnostiky k 
diagnostice problémů
Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte 
podle pokynů uvedených níže.

• Spusťte aplikaci LG ThinQ a v nabídce vyberte 
funkci Smart Diagnosis. Postupujte podle 
pokynů pro zvukovou diagnostiku uvedených v
aplikaci LG ThinQ.

1 Stisknutím tlačítka Lock aktivujete funkci
zámku.
• Pokud je displej uzamčený déle než 5 minut, 

musíte zámek deaktivovat a poté znovu 
aktivovat.

2 Stiskněte a podržte tlačítko Freezer na 3 
sekundy nebo déle.
• Zvuk pro diagnostiku zazní po zhruba 3 

sekundách.

3 Otevřete dveře a přidržte telefon u pravého 
horního otvoru reproduktoru.
• Telefon umístěte tak, aby byly mikrofon a 

otvor reproduktoru proti sobě.

4 Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci
zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA
• Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud během 

přenosu tónů nebudete s telefonem hýbat.
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ÚDRŽBA
Čištění
Tipy pro obecné čištění
• Při čištění vnitřní ani vnější část přístroje 

neotírejte hrubým kartáčem, zubní pastou nebo 
hořlavými materiály. Nepoužívejte čisticí 
prostředky obsahující hořlavé látky. Může dojít 
ke změně zbarvení nebo k poškození přístroje.

- Hořlavé látky: alkohol (ethanol, methanol, 
izopropylalkohol izobutylen alkohol atd.), 
ředidla, bělidlo, benzen, hořlavé kapaliny, 
abraziva atd.

• Po očištění zkontrolujte, zda není napájecí kabel 
poškozený.

Čištění vnějšího pláště chladničky
• Pokud vnější větrací otvory čistíte pomocí 

vysavače, je třeba odpojit napájecí kabel ze 
zásuvky, aby se předešlo výboji statické 
elektřiny, který může poškodit elektroniku nebo 
způsobit zásah elektrickým proudem. 
Doporučuje se pravidelné čištění zadních a 
bočních větracích krytů, aby se zachovala 
spolehlivý a hospodárný provoz jednotky.

• Větrací otvory na vnější části spotřebiče udržujte
čisté. Zablokované větrací otvory mohou 
způsobit požár nebo poškození spotřebiče.

• Na vnější části spotřebiče používejte čistou 
houbičku, měkkou stranou nebo měkký hadřík a 
jemný čisticí prostředek rozpuštěný v teplé vodě. 
Nepoužívejte abrazivní nebo drsné čisticí 
prostředky. Důkladně osušte měkkým hadříkem. 
Při čištění dveří z nerezové oceli nepoužívejte 
znečištěný hadřík. Vždy používejte speciální 
hadřík a otřete spotřebič stejným směrem, jako 
je textura. Pomáhá to snížit znečištění povrchu a 
skvrny.

Čištění vnitřku chladničky
• Při demontáži police nebo zásuvky z přístroje 

vyjměte z police nebo zásuvky všechny uložené
potraviny, aby nedošlo ke zranění osob nebo 

poškození zařízení. Jinak by v důsledku 
hmotnosti uskladněných potravin mohlo dojít ke 
zranění.

• Vyjměte police a zásuvky a omyjte je vodou. Poté 
je před opětovným vložením do přístroje 
dostatečně osušte.

• Pravidelně otírejte těsnění dveří měkkým vlhkým 
hadříkem.

• Šmouhy a skvrny na přihrádkách ve dveřích je 
třeba očistit, neboť by mohly negativně ovlivnit 
možnosti skladování a případně způsobit i 
poškození.

• Nikdy nemyjte police ani nádoby v myčce nádobí. 
V důsledku horka by mohlo dojít k deformaci 
součástí.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Než zavoláte do servisu
Chlazení

Příznaky Možná příčina a řešení

Přístroj nechladí ani 
nemrazí.

Došlo k přerušení dodávky elektrické energie?
• Zkontrolujte napájení jiných zařízení.

Zkontrolujte napájení jiných zařízení.
• Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky.

Chladicí a mrazicí 
výkon je nízký.

Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu 
„vysoká“?
• Nastavte teplotu v lednici nebo mrazničce na hodnotu chladnější.

Je zařízení umístěno na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje 
tepla, jako je např. trouba nebo topné těleso?
• Zkontrolujte místo instalace a umístěte zařízení dále od zdrojů tepla.

Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího 
vychladnutí?
• Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny 

nejprve vychladnout.

Neuskladnili jste příliš mnoho potravin?
• Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými potravinami.

Jsou dveře zařízení zcela zavřené?
• Zcela zavřete dveře a ujistěte se, zda uskladněné potraviny nepřekážejí ve 

dveřích.

Je kolem zařízení dostatek volného místa?
• Upravte polohu, abyste zajistili dostatek místa kolem zařízení.

Zařízení vydává 
nepříjemný zápach.

Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „Teplá“?
• Nastavte teplotu v lednici nebo mrazničce na hodnotu chladnější.

Neuskladnili jste potraviny se silným aromatem?
• Potraviny se silným aromatem uchovávejte v nádobách s víkem.

Nemůže být v zásuvce zkažené ovoce nebo zelenina?
• Vyhoďte shnilou zeleninu a vyčistěte zásuvku na zeleninu. Neskladujte

zeleninu v zásuvce na zeleninu příliš dlouho.
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Kondenzace a námraza

Příznaky Možná příčina a řešení

Uvnitř zařízení nebo ve 
spodní části krytu 
zásuvky na zeleninu se 
nachází kondenzace.

Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího 
vychladnutí?
• Než horké potraviny vložíte do chladničky nebo mrazničky, nechte je 

nejprve zchladnout.

Nenechali jste dveře zařízení otevřené?
• I když kondenzace vlhkosti zmizí brzy po zavření dveří zařízení, můžete ji 

otřít suchým hadříkem.

Neotevíráte a nezavíráte dveře zařízení příliš často?
• Ke kondenzaci může docházet z důvodu rozdílné vnitřní a vnější teploty. 

Otřete vlhkost suchým hadříkem.

Vkládali jste dovnitř teplé nebo vlhké jídlo, aniž byste jej uzavřeli 
v nádobě?
• Uchovávejte potraviny v uzavřených nádobách nebo nádobách s víkem.

V mrazničce se 
vytvořila námraza.

Dveře nemusely být řádně zavřeny?
• Zkontrolujte, zda potraviny uvnitř zařízení nebrání dovření dveří a ujistěte 

se, že jsou dveře důkladně zavřené.

Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího 
vychladnutí?
• Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny 

nejprve vychladnout.

Není přívod nebo odvod vzduchu mrazničky blokován?
• Ujistěte se, že není blokován přívod ani odvod vzduchu, aby bylo možné 

zajistit cirkulaci vzduchu uvnitř zařízení.

Je mraznička příliš plná?
• Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými předměty.

Na vnitřní nebo vnější 
straně zařízení se 
vytvořila námraza 
nebo kondenzace.

Neotevíráte a nezavíráte často dveře zařízení nebo nejsou dveře zařízení 
nesprávně uzavřené?
• K tvorbě námrazy nebo kondenzace může docházet, pokud dochází k 

pronikání vzduchu zvenku do vnitřního prostoru zařízení.

Je zařízení umístěno ve vlhkém prostředí?
• Na vnější straně zařízení se může objevit kondenzovaná vlhkost, pokud je 

místo instalace příliš vlhké nebo pokud je venku vlhké počasí, například při 
dešti. Jakoukoliv vlhkost otřete suchým hadříkem.
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Části a funkce

Boční nebo přední 
strana zařízení se 
zahřívá.

K těmto částem zařízení jsou připevněny trubice zabraňující 
kondenzaci. Snižují tvorbu kondenzace okolo oblasti dveří.
• Potrubí pro odvod tepla, které napomáhá předcházet kondenzaci, je 

umístěno v přední a boční části zařízení. Těsně po instalaci zařízení nebo 
v letním období se vám může zdát zvláště horké. Rádi bychom vás ujistili, 
že se nejedná o závadu a jde o zcela normální jev.

Příznaky Možná příčina a řešení

Příznaky Možná příčina a řešení

Dveře zařízení nejsou 
důkladně zavřené.

Naklání se zařízení směrem dopředu?
• Seřiďte přední nožky a lehce zvedněte přední stranu. Byly police správně

namontované?

• V případě potřeby znovu namontujte police.

Nezavřeli jste dveře nadměrnou silou?
• Pokud zavřete dveře příliš velkou silou nebo příliš rychle, mohou zůstat 

nedovřené. Ujistěte se, že dveřmi neboucháte. Zavírejte je bez použití síly.

Dveře zařízení jdou 
ztěžka otevřít.

Neotevřeli jste dveře ihned po jejich zavření?
• Pokud se pokusíte otevřít dveře zařízení během 1 minuty po jejich zavření, 

může docházet k problémům z důvodu podtlaku uvnitř zařízení. Zkuste 
dveře zařízení znovu otevřít po několika minutách, až se vnitřní tlak ustálí.

Vnitřní žárovka 
v zařízení se nezapíná.

Chyba lampy
• Zavřete dveře a znovu je otevřete. Pokud se lampa nerozsvítí, obraťte se na 

středisko s informacemi pro zákazníky společnosti LG Electronics. 
Nepokoušejte se lampu odstranit.
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Zvuky

Příznaky Možná příčina a řešení

Zařízení je hlučné a 
vydává zvláštní zvuky.

Není zařízení umístěno na nepevné nebo nevyrovnané podlaze?
• Spotřebič usaďte na pevné a rovné podlaze.

Dotýká se zadní strana zařízení stěny?
• Upravte polohu, abyste umožnili dostatek místa kolem zařízení.

Nejsou za zařízením zapadlé předměty?
• Odstraňte zapadlé předměty zpoza zařízení.

Není na zařízení umístěn předmět?
• Odstraňte předmět z horní části zařízení.

Zvuk cvakání Ovládání rozmrazování cvaká při spouštění a dokončování cyklu 
automatického rozmrazování. Ovládání termostatu (nebo u některých 
typů ovládání zařízení) může při spínání a vypínání také cvakat.
• Normální provoz

Chřestivé zvuky Zdrojem drnčivého hluku může být průtok chladicího média zařízením, 
vodní potrubí v zadní části zařízení (pouze u modelů s připojením na 
vodu) nebo předměty uložené nahoře na zařízení nebo v jeho okolí.
• Normální provoz

Zařízení nespočívá rovnoměrně na podlaze.
• Podlaha není pevná nebo rovná nebo je nutné nastavit vyrovnávací nožky.

Zařízení s lineárním kompresorem bylo během provozu přemístěno.
• Normální provoz. Pokud kompresor nepřestane drnčet po uplynutí 

3 minut, vypněte napájení zařízení a poté jej opět zapněte.

Syčivé zvuky Motor ventilátoru výparníku zajišťuje cirkulaci vzduchu v oddílech 
chladničky a mrazničky.
• Normální provoz

Vzduch je tlačen ventilátorem do kondenzátoru.
• Normální provoz

Bublavé zvuky Průtok chladicího média chladicí soustavou.
• Normální provoz

Zvuky praskání Smršťování a rozpínání vnitřních stěn na základě změn teploty.
• Normální provoz

Vibrace Pokud se boční nebo zadní strana zařízení dotýká skříně nebo stěny, 
mohou běžné vibrace vytvářet slyšitelný hluk.
• Pro odstranění hluku se ujistěte, že boční a zadní strany netvoří žádný 

kontakt se stěnou nebo skříní.
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Wi-Fi

Příznaky Možná příčina a řešení

Váš domácí spotřebič a 
smartphone není 
připojen k síti Wi-Fi.

Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit.
• Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté 

zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG ThinQ.

Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta.
• Vypněte Mobilní data svého smartphonu a registrujte spotřebič pomocí 

sítě Wi-Fi.

Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven.
• Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel 

(nepoužívejte speciální znaky).

Frekvence routeru není 2,4 GHz.
• Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový 

router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte 
frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb 
nebo u výrobce routeru.

Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko.
• Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může 

být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, 
aby byl blíže k přístroji.
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CZECH - ČEŠTINA

Ochranná známka

Model
Kategorie

Spotřeba energie ‚XYZ‘ kWh za 
rok, založená na výsledcích 
normalizované zkoušky po dobu 
24 hodin. 

Třída energetické účinnosti

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu 
použití a umístění spotřebiče.

Objem
pro čerstvé potraviny [L]

Objem pro 
mražené 
potraviny[L]

Teplota ostatních oddílů ( >14°C)

Beznámrazový Prostorem pro čerstvé potraviny, 
Prostorem pro mražené potraviny

Bezpečná doba uchování bez 
napájení [h]
Mrazicí výkon [kg/24 h]

Klimatická třída
Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí 
od 16°C do 43°C.

Emise hluku šířeného
vzduchem [dB(A)]

Volně stojící Volně stojící

GBB940BMQZT

-

-
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Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia
tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je
nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny
v blízkosti produktu na budúce použitie.
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY
Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať 
nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo 
nesprávnym používaním produktu.Tieto pravidlá sú rozdelené do 
skupín „VAROVANIA" a „UPOZORNENIA", ktoré sú podrobnejšie 
vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné správy

VAROVANIE

VAROVANIE
• Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku

požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo
obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia
vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu 
predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si 
dôkladne prečítajte a postupuje podľa pokynov, aby ste 
týmto rizikám predišli.

VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov 
za následok závažné zranenie alebo smrť.

UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov 
spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie 
produktu.
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Technická bezpečnosť
• Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s
nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po
poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že
prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so
spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať
jeho používateľskú údržbu.

• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom
alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní
spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom
nehrali.

• Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladiacich spotrebičov veci
ukladať a vykladať ich von.

• Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnostiach
a podobných priestoroch. Nie je určený na komerčné účely alebo
účely dodávania potravín, ani na používanie v mobilných
zariadeniach, ako sú obytné prívesy alebo člny.

• 

• Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva 
(R600a), ktoré je tiež horľavé. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča 
je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodil žiaden z komponentov 
chladiaceho okruhu.

• Chladiaca látka a izolačný plyn použité v zariadení vyžadujú osobitný
postup likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným
zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.

• Nepoškoďte chladiaci okruh.
• Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke

sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné
stredisko.

Tento symbol upozorňuje na horľavé materiály, ktoré sa 
môžu vznietiť a spôsobiť požiar v prípade vašej 
neopatrnosti.
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• Na zadnú časť spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek
pre prenosné napájacie zdroje.

• Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku
bezpečne zapojte do zásuvky.

• Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel.
Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej
zásuvky.

• Ventilačné otvory v kryte spotrebiča alebo v priestore, v ktorom je
spotrebič vstavaný, udržiavajte bez prekážok.

• V tomto spotrebiči neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú
aerosólové nádoby s horľavou náplňou.

• Počas prepravy spotrebič pri ťahaní alebo tlačení nenakláňajte.
• Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je

zaseknutý alebo poškodený.
• Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické prostriedky

ani iné spôsoby.
• Na vysušenie vnútra spotrebiča nepoužívajte sušič na vlasy. Na

odstránenie pachov vo vnútri spotrebiča nepoužívajte sviečky.
• V chladničke nepoužívajte elektrické spotrebiče.
• Uistite sa, že si pri hýbaní so spotrebičom neprivriete žiadnu časť tela,

ako napr. ruku alebo nohu.
• Pred čistením spotrebiča alebo výmenou žiarovky (ak je

namontovaná) odpojte napájací kábel.
• Aby ste spotrebič vyčistili, nestriekajte do vnútra ani na povrch

spotrebiča vodu ani horľavé látky (zubná pasta, alkohol, riedidlo,
benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.).

• Spotrebič nečistite pomocou kief, handričiek alebo špongií s drsným
povrchom alebo časťou vyrobenou z kovového materiálu.

• Spotrebič by mali demontovať, opravovať alebo upravovať iba
kvalifikovaní servisní pracovníci zo servisného strediska spoločnosti
LG Electronics. Ak chcete presunúť spotrebič a nainštalovať ho na
inom mieste, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum
spoločnosti LG Electronics.
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Riziko požiaru a horľavé materiály
• Ak zistíte, že chladivo uniká, z blízkosti spotrebiča ihneď odstráňte

zdroje otvoreného ohňa alebo iného zápalného zdroja. Miestnosť,
v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vetrajte. Aby ste pri
zistení netesností chladiaceho okruhu predišli vytvoreniu zápalnej
zmesi plynu a vzduchu, veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič
používa, musí zodpovedať množstvu používaného chladiva. Na
každých 8 g chladiva R600a v spotrebiči musí pripadať 1 m² rozlohy 
miestnosti.

• Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť
výbuch.

• Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom
štítku vo vnútri spotrebiča.

Inštalácia
• Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú

bezpečne držať.
• Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
• Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič

neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim
vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo
teploty pod bodom mrazu.

• Spotrebič neumiestňujte na priame slnko ani v blízkosti spotrebičov
vyžarujúcich teplo, ako sú sporáky alebo ohrievače.

• Počas inštalácie neodkrývajte zadnú stranu spotrebiča.
• Spotrebič nainštalujte na miesto, kde je ľahko možné odpojiť

elektrické napájanie.
• Dbajte na to, aby vám dvierka spotrebiča počas montáže

a demontáže nespadli.
• Počas montáže a demontáže dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste

neprepichli, nestlačili alebo nepoškodili napájací kábel.
• Dbajte na to, aby kábel zo zástrčky zapojenej v zásuvke nesmeroval

nahor alebo aby sa spotrebič o zástrčku neopieral.
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• Zástrčku nezapájajte do zásuvkového adaptéra alebo iného
podobného príslušenstva.

• Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.
• Ubezpečte sa, že zásuvka je riadne uzemnená. Presvedčte sa, že

uzemňovací kolík na napájacom kábli nie je poškodený, ani nie je zo
zástrčky odstránený. Viac informácií o uzemnení získate v
zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.

• Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom
a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do
zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná
a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi
a nariadeniami.

• Spotrebič javiaci známky poškodenia nikdy nezapínajte. V prípade
pochybností sa poraďte s vaším predajcom.

• Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén)
mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.

• Spotrebič nezapájajte do adaptéra s viacerými zásuvkami, ktorý
nemá napájací kábel (ako súčasť adaptéra).

• Tento spotrebič by mal byť pripojený k elektrickému napájaniu na to
určenému s osobitnou poistkou.

• Nepoužívajte adaptér s viacerými zásuvkami, ktorý nie je správne
uzemnený (prenosný). Ak je takýto adaptér správne uzemnený
(prenosný), použite adaptér s viacerými zásuvkami s aktuálnou
prúdovou kapacitou napájacieho kábla alebo vyššou a adaptér s
viacerými zásuvkami používajte iba pre spotrebič.

Prevádzka
• Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako skladovanie potravín

v domácnosti (skladovanie zdravotníckeho alebo experimentálneho
materiálu alebo na prepravu).

• Ak do elektronických častí spotrebiča prenikne voda, odpojte napájací
kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG
Electronics.
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• Počas silnej búrky alebo ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, elektrickú
zástrčku odpojte.

• Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými
rukami.

• Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň neklaďte ťažké
predmety.

• Ak zaznamenáte nezvyčajný hluk, zápach alebo dym unikajúci zo
spotrebiča, okamžite ho odpojte zo zásuvky a obráťte sa na
zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

• Do priestoru tvorby chladného vzduchu, ani na kryt alebo chladiacu
mriežku na zadnej strane spotrebiča neklaďte ruky ani kovové
predmety.

• Na zadný kryt spotrebiča nevyvíjajte nadmernú silu ani ho
nevystavujte nárazom.

• Pri otváraní alebo zatváraní dvierok dajte pozor na deti pohybujúce sa
v blízkosti spotrebiča. Môžu do dieťaťa naraziť a spôsobiť mu
poranenie. Nedovoľte iným osobám, aby vyliezali a hojdali sa na
dvierkach spotrebiča. Spotrebič by sa mohol prevrátiť a spôsobiť
vážne poranenie.

• Zabráňte riziku uviaznutia dieťaťa vo vnútri spotrebiča. Dieťa
uviaznuté vo vnútri sa môže udusiť.

• Do spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
• Na spotrebič neukladajte ťažké alebo krehké predmety, nádoby

naplnené vodou, horľaviny, horľavé predmety (ako sú sviečky, lampy,
atď.) alebo ohrievacie zariadenia (ako sú platničky, ohrievače, atď.).

• Počas používania spotrebiča neumiestňujte do jeho vnútra ďalšie
elektronické zariadenia (ako ohrievač alebo mobilný telefón).

• V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa
nedotýkajte spotrebiča ani zástrčky a miestnosť okamžite vyvetrajte.
Tento spotrebič používa chladiaci plyn (izobután, R600a). Hoci
používa malé množstvo plynu, stále je to horľavý plyn. Únik plynu
počas prepravy, inštalácie alebo prevádzky spotrebiča môže
v prípade vzniku iskier spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
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• V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte zápalné látky
(éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, zápalné spreje, insekticídy,
osviežovače vzduchu, kozmetiku a pod.).

Likvidácia
• Pri likvidácii spotrebiča odstráňte tesnenie dvierok, pričom poličky a

koše ponecháte na mieste. Spotrebič uchovajte mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE
• Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia

osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku,
dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení,
ktoré sa uvádzajú nižšie:

Prevádzka
• Zmrazených potravín alebo kovových častí mrazničky sa nedotýkajte

mokrými alebo vlhkými rukami. Môže to spôsobiť omrzliny.
• Neumiestňujte sklenené nádoby, fľaše alebo konzervy (najmä tie,

ktoré obsahujú sýtené nápoje) do mraziacej priehradky, políc alebo
do nádoby na ľad, ktoré budú vystavené teplotám pod bodom mrazu.

• Tvrdené sklo na prednej strane dvierok spotrebiča alebo na policiach
sa môže nárazom poškodiť. Ak je poškodené, nedotýkajte sa ho
rukami.

• Dvierok spotrebiča, ukladacieho priestoru alebo poličiek sa
nepridŕžajte, neviste na nich, ani sa po nich nešplhajte.

• Do not clean glass shelves or covers with warm water when they
• Spotrebič neotvárajte ani nezatvárajte použitím nadmernej sily.
• Ak sú závesy dvier spotrebiča poškodené alebo nefungujú správne,

prestaňte ich používať a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
LG Electronics.
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• Dávajte pozor, aby zvieratá neohrýzli napájací kábel alebo hadicu na
prívod vody.

• Zmrazené potraviny ihneď po vybratí z mrazničky nekonzumujte.
• Na naberanie ľadu nepoužívajte tenké krištáľové poháre alebo

porcelán.
• Dávajte pozor, aby ste si pri otváraní alebo zatváraní dverí spotrebiča

alebo dvierok vo dverách neprivreli ruku alebo nohu.

Údržba
• Studené sklenené poličky alebo kryty neumývajte teplou vodou.

Prudké teplotné zmeny môžu spôsobiť, že popraskajú.
• Police nevkladajte hore dnom. Mohli by spadnúť.
• Ak chcete zvnútra spotrebiča odstrániť námrazu, obráťte sa na

zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
• V prípade dlhodobejšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby na

skladovanie ľadu.
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STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zneškodnenie starého spotrebiča

• Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na
kolieskach znamená, že odpad z elektrických a
elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený
samostatne od komunálneho odpadu.

• Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné
latky, preto správne zneškodnenie vášho starého
spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym
dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý
spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne
použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály,
ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené
zdroje.

• Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste
produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie
odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o
najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a
elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie
platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/
global/recycling



12 INŠTALÁCIASK

INŠTALÁCIA
Pred inštaláciou
Rozmery a vzdialenosti
Príliš malá vzdialenosť od susediacich položiek 
môže mať za následok zhoršenie schopnosti 
mrazenia a zvýšenie nákladov na elektrickú 
energiu. Pri inštalácii spotrebiča nechajte od každej 
priľahlej steny vzdialenosť viac ako 50 mm.

POZNÁMKA
• Typ spotrebiča sa dá zistiť, keď sa pozriete na 

štítok vnútri spotrebiča.

Teplota okolia
• Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval v 

obmedzenom rozsahu okolitých teplôt, v 
závislosti od klimatických zón.

• Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené 
umiestnením spotrebiča, teplotou okolia, 
frekvenciou otvárania dverí atď.

• Klimatická trieda je uvedená na energetickom 
štítku.

*Austrália, India, Keňa
** Argentína, Ekvádor

POZNÁMKA
• Spotrebiče s hodnotením od SN do T sú určené

na použitie pri teplote prostredia medzi 10 °C a 
43 °C.

Reverzné dvere
Táto funkcia je dostupná len pri niektorých 
modeloch.
Váš spotrebič je navrhnutý s reverznými dverami, 
aby sa mohli otvárať buď z ľavej alebo pravej strany 
tak, aby vyhovovali dizajnu kuchyne.

POZNÁMKA
• Obrátenie dverí musí vykonať kvalifikovaný 

personál spoločnosti LG Electronics. V opačnom 
prípade sa na dvere nevzťahuje záruka.

Model

GBB940DFQZT/
GBB940BMQZT/
GBB940LBQZT

GBB940DNQZN/
GBB940SWQZT

Rozmer (mm)

A 595

B 2 000

C 668

D 668

E 1 025 1 045

F 790 710

A

C

B

DE

F

Klimatická trieda Rozsah teploty okolia ºC

SN (Rozšírené 
Mierne Pásmo)

+10 - +32

N (Mierne Pásmo) +16 - +32

ST (Subtropické 
Pásmo)

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

T (Tropické Pásmo) +10 - +43* / +16 - +43 / 
+18 - +43**
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Montáž zarážok
Namontujte zarážky na horný okraj zadnej dosky 
spotrebiča. Zarážky sa dodávajú spolu so súpravou 
spotrebiča.

POZNÁMKA
• Zarážky umožňujú znížiť spotrebu elektrickej 

energie pri používaní spotrebiča.

Vyrovnanie spotrebiča
Nastavenie vyrovnávacej nohy
Ak sa zdá, že spotrebič nie je stabilný alebo sa dvere 
zatvárajú ťažko, upravte jeho sklon podľa pokynov 
uvedených nižšie.

1 Otočte vyrovnávaciu nohu v smere hodinových 
ručičiek, aby ste zdvihli príslušnú stranu 
spotrebiča alebo proti smeru hodinových 
ručičiek, aby ste ju znížili.

2 Otvorte dvere a skontrolujte, či sa ľahko 
zatvárajú.

Zapnutie napájania
Pripojenie spotrebiča
Po inštalácii spotrebiča pripojte sieťovú zástrčku do 
zásuvky.

POZNÁMKA
• Po zapojení napájacieho kábla (alebo zástrčky) 

do zásuvky počkajte pred vložením potravín do 
spotrebiča 3 až 4 hodiny. Ak dovnútra vložíte 

potraviny skôr, než sa spotrebič úplne schladí, 
môžu sa pokaziť.

Presun spotrebiča kvôli 
premiestneniu
Príprava na premiestnenie
1 Vyberte všetky potraviny z vnútra spotrebiča.

2 Vytiahnite zástrčku, vložte a upevnite ju na 
háku pre napájací kábel na zadnej strane alebo 
na hornej časti spotrebiča.

3 Lepiacou páskou upevnite časti, ako sú police a 
rukoväť dverí, aby ste predišli ich vypadnutiu 
pri premiestňovaní spotrebiča.

4 Spotrebič presúvajte opatrne a vo dvojici. Pri
preprave spotrebiča na dlhú vzdialenosť 
udržujte spotrebič v stoji.

5 Po inštalácii spotrebiča pripojte sieťovú 
zástrčku do elektrickej zásuvky a zapnite ho.
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PREVÁDZKA
Pred použitím
Poznámky k prevádzke
• Nezabúdajte, že ak sa dvere spotrebiča úplne 

neuzavrú alebo ak je v lete vysoká vlhkosť 
vzduchu, môže sa vo vnútri spotrebiča tvoriť 
námraza.

• Dbajte na to, aby bol medzi potravinami 
uloženými na poličke alebo v koši dostatočný 
priestor, aby bolo možné dvere úplne uzavrieť.

• Otvorenie dverí na dlhšiu dobu môže spôsobiť 
výrazné zvýšenie teploty v priehradkách 
spotrebiča.

• Ak chladiaci spotrebič zostane po dlhšiu dobu 
prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte 
a nechajte dvierka otvorené, aby sa zabránilo 
tvorbe plesní vo vnútri spotrebiča.

Alarm otvorených dverí
Alarm zaznie 3-krát v 30-sekundových intervaloch, 
ak necháte dvere otvorené, alebo ak nebudú úplne 
zatvorené jednu minútu.

POZNÁMKA
• Ak sa signalizácia ani po zatvorení všetkých dvier

nevypne, obráťte sa na zákaznícke informačné 
centrum spoločnosti LG Electronics.

Zistenie poruchy
Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie 
porúch počas prevádzky.

POZNÁMKA
• Po zistení problému prestane spotrebič pracovať 

a po stlačení akéhokoľvek tlačidla zobrazí 
chybový kód.

• Ak sa na displeji zobrazí chybový kód, 
nevypínajte napájanie. Okamžite kontaktujte 
zákaznícke informačné stredisko spoločnosti LG 
Electronics a nahláste chybový kód. Ak vypnete 

napájanie, technik z nášho informačného centra 
môže mať problém zistiť, aký je problém.

Odporúčania na úsporu energie
• Dbajte na to, aby bol medzi skladovanými 

potravinami dostatočný priestor. To umožňuje 
rovnomernú cirkuláciu studeného vzduchu a 
znižuje náklady na elektrinu.

• Horúce potraviny skladujte až po vychladení, aby 
ste predišli roseniu a vytváraniu námrazy.

• Pri uchovávaní potravín v mrazničke, nastavte jej 
teplotu nižšie, než je teplota uvedená na danej 
potravine.

• Nenastavujte teplotu spotrebiča na nižšiu 
teplotu, ako je potrebné.

• Potraviny neumiestňujte v blízkosti snímača 
teploty vo vnútri chladničky. Udržiavajte 
vzdialenosť aspoň 3 cm od snímača.

• Zvýšenie teploty po rozmrazení má prípustné 
rozmedzie, ktoré je uvedené v špecifikáciách 
spotrebiča. Ak chcete minimalizovať vplyv na 
skladovanie potravín v dôsledku zvýšenia 
teploty, utesnite alebo zabaľte uložené potraviny 
do niekoľkých obalov.

• Systém automatického rozmrazovania v 
spotrebiči zaisťuje, že v normálnych 
prevádzkových podmienkach zostáva priestor 
bez nánosu ľadu.

Efektívne skladovanie potravín
• Mrazené alebo chladené potraviny uchovávajte v 

uzavretých nádobách.

• Pred vložením potravín do spotrebiča si 
skontrolujte dátum spotreby a pokyny na 
skladovanie uvedené na štítku.

• Ak ide o potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách 
ľahko kazia, dlho (dlhšie než 4 týždne) ich 
neskladujte.

• Chladené alebo mrazené potraviny ihneď po 
zakúpení umiestnite do chladničky alebo 
mrazničky.
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• Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných 
nádobách v chladničke tak, aby nedochádzalo ku 
kontaktu s inými potravinami.

• Chladené potraviny a ďalšie potraviny môžu byť 
uložené v hornej časti zásuvky na zeleninu.

• Úplne rozmrazené potraviny opätovne 
nezmrazujte. Opätovné zmrazovanie už 
rozmrazených potravín znehodnotí ich chuť a 
zníži obsah živín.

• Horúce potraviny nechajte pred uložením 
vychladnúť. Umiestnením prílišného množstva 
horúcich potravín do spotrebiča stúpa vnútorná 
teplota, čo môže negatívne ovplyvniť ostatné 
potraviny, ktoré sú v ňom uložené.

• Spotrebič neprepĺňajte. Ak je spotrebič 
preplnený, studený vzduch nemôže správne 
cirkulovať.

• Ak nastavíte príliš nízku teplotu, potraviny môžu 
zmrznúť. Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je 
teplota odporúčaná na správne skladovanie 
daných potravín.

• Ak sú v spotrebiči chladiace priehradky, 
neuchovávajte v nich zeleninu a ovocie s vyšším 
obsahom vlhkosti, pretože môžu kvôli nižšej 
teplote zamrznúť.

• V prípade výpadku prúdu sa u poskytovateľa 
elektrickej energie informujte ako dlho bude 
trvať.

- Mali by ste sa vyhýbať otváraniu dverí, keď je 
spotrebič vypnutý.

- Po opätovnom zapojení do prúdu, 
skontrolujte v akom stave sú potraviny.

Maximálna mraziaca kapacita
• Funkcia expresného mrazenia Express Freeze

nastaví mrazničku na maximálnu mraziacu 
kapacitu. Toto zvyčajne trvá až 24 hodín a 
automaticky sa vypne.

• Express Freeze sa musí zapnúť 2 hodiny 
predtým, než sa čerstvé potraviny umiestnia do 
mrazničky.

• Na dosiahnutie lepšej cirkulácie vzduchu vložte 
dnu všetky vnútorné časti, ako sú koše a poličky.

Zmrazenie maximálneho 
množstva potravín
Ak chcete skladovať veľké množstvo potravín, z 
mrazničky vyberte všetky zásuvky a potraviny 
ukladajte priamo na poličky mrazničky.

UPOZORNENIE
• Ak chcete vybrať zásuvky, najprv vyberte 

potraviny zo zásuviek, a potom opatrne 
vytiahnite zásuvky. Ak tak neurobíte, môže dôjsť 
k zraneniu alebo poškodeniu zásuviek.

POZNÁMKA
• Vložením všetkých zásuviek zlepšíte cirkuláciu 

vzduchu.

• Tvar každej zásuvky môže byť iný, vkladajte ich 
na správne miesto.
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Funkcie výrobku
Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

Interiér
*1:Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

a Žiarovka LED
Po otvorení dverí spotrebiča sa vo vnútri rozsvieti žiarovka LED.

b Polička chladničky
Ukladajú sa na ňu chladené potraviny a iné predmety.

• Potraviny s vysokým obsahom vody skladujte v prednej časti poličiek.

• Výšku police možno zmeniť vložením poličky do drážok v inej výške.

• Počet poličiek sa v závislosti od modelu líši.

c Stojan na fľaše*1

Vysoké fľaše je možné skladovať horizontálne pomocou stojanu na fľaše.

UPOZORNENIE
• V stojane na fľaše neskladujte krátke fľaše. Môžu spadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodiť spotrebič.
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d Skladacia polica*1

Ukladajú sa na ňu chladené potraviny a vysoké predmety.

e Fresh Balancer
V tejto časti sa skladujú ovocie a zelenina, aby sa pomohlo udržiavať sviežosť nastavením regulátora 
vlhkosti.

f Fresh Converter
Chladiaca priehradka, v ktorej sa uskladňuje mäso, ryby a zelenina. Pomôžte zachovať čerstvosť 
nastavením regulátora vlhkosti umiestneného na zadnej strane priehradky chladničky.

• Ak potrebujete väčší priestor, môžete použiť priestor na chladenie bez zásuvky chladiacej priehradky.

g Kôš na dverách chladničky
Priestor na skladovanie malých balení chladených potravín, nápojov a nádoby s omáčkami.

h Pohyblivý stojan na vajíčka
V tejto časti sú uložené vajíčka.

• Tento stojan na vajíčka môžete presunúť do požadovanej polohy s výnimkou hornej police chladničky 
alebo zásuvky na zeleninu.

i Zásuvka mrazničky
Je určená na dlhodobé skladovanie zmrazených potravín.
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Ovládací panel
Skutočný vzhľad ovládacích panelov sa môže v závislosti od modelu líšiť.

Ovládací panel a funkcie

a Fridge
Opakovaným stlačením tohto tlačidla vyberte požadovanú teplotu medzi 1 °C a 7 °C.

• Predvolená teplota chladničky je 3 °C.

b Freezer
Opakovaným stlačením tohto tlačidla vyberte požadovanú teplotu medzi -15 °C a -23 °C.

• Predvolená teplota mrazničky je -20 °C.

c Wi-Fi
Toto tlačidlo umožňuje spotrebiču pripojiť sa k domácej sieti Wi-Fi. V časti SMART FUNTIONS nájdete 
informácie o úvodnom nastavení aplikácie LG ThinQ.

d Express Freeze
Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie množstvo 
mrazených potravín.

• Opakovaným stláčaním tlačidla počas 3 sekúnd sa táto funkcia zapína a vypína.

• Táto funkcia sa automaticky ukončí po uplynutí určitého času.

• Keď je zapnutý tento režim, môže dôjsť k hluku a k zvýšeniu spotreby energie.

e Eco Friendly
Táto funkcia je užitočná v čase, keď ste preč na dovolenke, pretože znižuje spotrebu energie. Keď je 
tento režim zapnutý, teplota chladničky je 7 °C a teplota mrazničky -15 °C. Keď je tento režim vypnutý, 
teplota chladničky a mrazničky sa vráti na predchádzajúce nastavenia teploty.

• Opakovaným stláčaním tlačidla sa táto funkcia zapína a vypína.

• Keď je zapnutý tento režim, iné tlačidlá nebudú fungovať.
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f Light
Stlačením tohto tlačidla vypnete alebo zapnete svetlo na dvierkach mrazničky.

g Lock
Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

• Ak chcete uzamknúť tlačidlá ovládacieho panela, stlačte a podržte tlačidlo Lock na 3 sekundy, kým sa 
nezobrazí ikona k a neaktivuje funkcia.

• Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo Lock na 3 sekundy, kým sa nezobrazí ikona l a 
nedeaktivuje funkcia.

POZNÁMKA
• Ovládací panel sa kvôli šetreniu energie automaticky vypne.

• Ak sa pri čistení ovládacieho panela dotknete prstom alebo pokožkou určitého tlačidla, môžete tým 
zapnúť jeho funkciu.

Výrobník ľadu
Táto funkcia je dostupná len pri niektorých 
modeloch.

Používanie zásobníka ľadu
Toto je miesto, kde sa ľad manuálne vyrába.
Zásobník ľadu naplňte vodou po vyznačenú čiaru 
vody.

VAROVANIE
• Napĺňajte iba pitnou vodou.

UPOZORNENIE
• Dajte pozor, aby ste zásobník na ľad nepretáčali 

nasilu, pretože by sa mohol zlomiť.

• Pri častom otváraní a zatváraní dvierok 
mrazničky môže zamrznutie vody trvať dlhšie.

POZNÁMKA
• Ak je zásobník na ľad preplnený, kocky ľadu sa 

zlepia a je ťažké ich vybrať.

• Stlačte tlačidlo Express Freeze na ovládacom 
paneli, aby ste rýchlo vyrobili ľad.

• Ľad môžete ľahko vybrať naliatím vody na 
zásobník ľadu.

Zásuvka chladničky
Používanie Fresh Converter
Táto funkcia je dostupná len pri niektorých 
modeloch.
Vo Fresh Converter je rovnako ako v chladiacej 
priehradke možné regulovať teplotu posunutím 
páčky a, ktorá sa nachádza v prednej časti 
priehradky, v oboch smeroch.

b Pre skladovanie zeleniny. (Odporúčané)
c Pre skladovanie rýb.
d Pre skladovanie mäsa

Meat Fish Vegetable
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POZNÁMKA
• Neskladujte zeleninu a ovocie s režimom Meat a 

Fish v chladiacej zóne, pretože môžu zamrznúť
pri nižších teplotách.

Používanie Fresh Balancer
Táto funkcia je dostupná len pri niektorých 
modeloch.
V priehradke na zeleninu môžete upraviť vlhkosť 
posunutím gombíka.

a Pre skladovanie ovocia.

b Pre skladovanie zeleniny. (Odporúčané)

Vybratie/vloženie zásuvky 
chladničky
1 Vyberte obsah zo zásuvky. Uchopte rukoväť 

zásuvky a úplne ju vytiahnite, až kým sa 
nezastaví.

2 Zásuvku nadvihnite a vytiahnite von.

3 Nasaďte zásuvku naspäť opačným postupom 
ako pri vyberaní.

Kôš na dverách
Odstránenie/nasadenie koša na 
dvere
1 Držte obidva okraje koša a vyberte ho 

zdvihnutím nahor.

2 Nasaďte kôš naspäť na dvere opačným 
postupom ako pri vyberaní.

Polička
Používanie skladacej police
Zatlačením prednej polovice police pod zadnú 
polovicu police môžete skladovať vyššie predmety, 
ako sú nádoba s objemom jeden galón alebo fľaše.

• Potiahnite prednú časť police dopredu, aby ste 
znovu vytvorili celú policu.

Vybratie/vloženie poličky
1 Podržte obe strany police. Zdvihnite policu a 

vytiahnite ju.
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2 Namontujte policu posunutím smerom 
dovnútra, až kým nezapadne do rámu.

Zásuvka mrazničky
Vybratie/vloženie zásuvky 
mrazničky
1 Vyberte obsah zo zásuvky. Uchopte rukoväť 

zásuvky a úplne ju vytiahnite, až kým sa 
nezastaví.

2 Zásuvku nadvihnite a vytiahnite von.

3 Nasaďte zásuvku naspäť opačným postupom 
ako pri vyberaní.



22 INTELIGENTNÉ FUNKCIESK

INTELIGENTNÉ FUNKCIE
Aplikácia LG ThinQ
Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s Wi-Fi.
Aplikácia LG ThinQ umožňuje komunikovať so 
zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ
So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, 
použitím príslušných funkcií.
Smart Diagnosis
• Ak sa pri používaní spotrebiča stretnete s 

problémom, funkcia inteligentnej diagnostiky 
vám pomôže diagnostikovať problém.

Nastavenia
• Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti 

priamo na spotrebiči a v aplikácii.

POZNÁMKA
• Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač, 

poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, 
odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie 
LG ThinQ a zaregistrujte ho znovu.

• Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča 
menená aj bez oznámenia používateľovi.

• Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych 
modelov líšiť.

Pred použitím aplikácie LG 
ThinQ
1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a 

bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
• Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a 

bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila 
signálu je slabá. V tomto prípade môže 
registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.

2 Vypnite Mobilné dáta alebo na svojom 
smartfóne.

3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému 
smerovaču.

POZNÁMKA
• Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, 
či na ovládacom paneli svieti ikona f.

• Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak 
chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte 
sa na poskytovateľa internetových služieb alebo 
na príručku k bezdrôtovému smerovaču.

• LG ThinQ nenesie zodpovednosť za akékoľvek 
problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek 
závady, poruchy alebo chyby spôsobené 
pripojením k sieti.

• Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti 
WiFi, môžno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete 
zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač 
dosahu WiFi signálu.

• Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať 
alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému 
okoliu v domácnosti.

• Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli 
poskytovateľovi internetových služieb.

• Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj 
prostredie bezdrôtových sietí v okolí.

• Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom 
s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte 
spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste 
znova.
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• Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom 
smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte 
výnimku.

• Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť 
kombináciou anglických písmen a číslic. 
(Nepoužívajte špeciálne znaky)

• Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže 
líšiť v závislosti od mobilného operačného 
systému (OS) a výrobcu.

• Ak je bezpečnostný protokol smerovača 
nastavený na WEP, nastavenie siete sa vám 
nemusí podariť. Zmeňte bezpečnostný protokol 
na iný (odporúčame WPA2) a znovu zaregistrujte 
produkt.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ
V obchode Google Play alebo Apple App v 
smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG ThinQ. 
Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa 
pokynov.

Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pomocou tlačidla Wi-Fi možno spotrebič pripojiť 
k domácej sieti Wi-Fi, ak sa používa s aplikáciou LG 
ThinQ. Ikona f zobrazuje stav sieťového 
pripojenia spotrebiča. Keď je spotrebič pripojený k 
sieti Wi-Fi, ikona svieti.

• Počiatočná registrácia spotrebiča
Spustite aplikáciu LG ThinQ a podľa jej pokynov 
zaregistrujte spotrebič.

• Opätovná registrácia spotrebiča alebo 
registrácia iného používateľa
Zatlačte a po dobu 3 sekúnd podržte tlačítko Wi-
Fi pre jeho dočasné vypnutie. Spustite aplikáciu 
LG ThinQ a podľa jej pokynov zaregistrujte 
spotrebič.

POZNÁMKA
• Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, stlačte a podržte 

tlačidlo f na 3 sekundy. Ikona sa vypne.

Špecifikácia bezdrôtového 
modulu LAN

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0
Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa 
malo montovať a využívať v minimálnej 
vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Vyhlásenie o typovom schválení 
pre oblasť EÚ

Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové 
zariadenie typu Chladnička je v súlade so 
smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia 
o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandsko

Informácie o softvéri typu Open 
Source
Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na 
základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií 
typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) 
a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte 
webovú lokalitu http://opensource.lge.com.
Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať 
všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia 
týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.
Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód 
otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, 
ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu 

Model LCW-004

Rozsah 
frekvencie

2412 - 2472 MHz

Výstupný výkon 
(Maximálny.)

IEEE 802.11 b: 17.82 dBm

IEEE 802.11 g: 17.72 dBm

IEEE 802.11 n: 16.61 dBm
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(ako sú náklady na médiá, doručenie 
a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti 
odoslanej na opensource@lge.com. Táto ponuka 
platí tri roky od posledného odoslania tohto 
produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu 
bola táto informácia doručená.

Smart Diagnosis
Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s logom 
c alebo d.

POZNÁMKA
• Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať 

nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí 
fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je 
napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, 
odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s 
aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.

• Funkcia môže byť zmenená bez 
predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú 
podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie LG ThinQ k diagnostike 
problémov
Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne 
problém, môže pomocou aplikácie LG ThinQ 
preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do 
smartfónu.

• Spustite aplikáciu LG ThinQ a v ponuke vyberte 
funkciu Smart Diagnosis. Postupujte podľa 
pokynov uvedených v aplikácii LG ThinQ.

Použitie zvukovej diagnostiky k 
diagnostike problémov
Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte 
podľa pokynov uvedených nižšie.

• Spustite aplikáciu LG ThinQ a v ponuke vyberte 
funkciu Smart Diagnosis. Postupujte podľa 
pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v 
aplikácii LG ThinQ.

1 Na zapnutie funkcie uzamknutia stlačte tlačidlo 
Lock.

• Ak je displej zablokovaný viac ako 5 minút, 
musíte zámok deaktivovať a potom ho znova 
aktivovať.

2 Na minimálne 3 sekundy alebo dlhšie stlačte a 
podržte tlačidlo Freezer.
• Zvuk pre diagnostiku zaznie po zhruba 3 

sekundách.

3 Otvorte dvierka chladničky a podržte telefón 
pri otvore reproduktora v pravom hornom 
rohu.
• Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor 

reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.

4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii 
zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA
• Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas prenosu 

tónov nebudete s telefónom hýbať.
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ÚDRŽBA
Čistenie
Tipy pre všeobecné čistenie
• Pri čistení vnútra alebo vonkajšku spotrebiča, 

nepoužívajte hrubé kefy, zubné pasty alebo 
horľavé materiály. Nepoužívajte čistiace 
prostriedky obsahujúce horľavé látky. Mohlo by 
dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu 
spotrebiča.

- Horľavé látky: alkohol (etanol, metanol, 
izopropylalkohol, isobutylalkohol atď.), 
riedidlá, bielidlo, benzén, horľavé kvapaliny, 
abrazíva atď.

• Po vyčistení skontrolujte, či nie je poškodený 
napájací kábel.

Čistenie vonkajšieho povrchu
• Ak vonkajšie vetracie otvory čistíte pomocou 

vysávača, je potrebné odpojiť napájací kábel zo 
zásuvky, aby sa predišlo výboju statickej 
elektriny, ktorý môže poškodiť elektroniku alebo 
spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Odporúča 
sa pravidelné čistenie zadných a bočných 
vetracích krytov, aby sa zachovala spoľahlivá a 
hospodárna prevádzka jednotky.

• Vetracie otvory na vonkajšej strane spotrebiča 
udržiavajte čisté. Zablokované vetracie otvory 
môžu spôsobiť požiar alebo poškodenie 
spotrebiča.

• Na vonkajšie časti spotrebiča použite čistú 
špongiu alebo mäkkú handričku a jemný čistiaci 
prostriedok rozpustený v teplej vode. 
Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace 
prostriedky. Dôkladne osušte mäkkou 
handričkou. Pri čistení dverí z nehrdzavejúcej 
ocele nepoužívajte znečistené handričky. Vždy 
používajte špeciálne určenú handričku a 
utierajte dvere v rovnakom smere, ako je 
textúra. To pomáha znižovať množstvo škvŕn na 
povrchu a zašpinenie.

Čistenie vnútorného priestoru
• Pri vyberaní poličky alebo zásuvky zvnútra 

spotrebiča, vyberte z nej všetky skladované 
potraviny, aby ste predišli zraneniu osôb alebo 
poškodeniu spotrebiča. V opačnom prípade 
môže dôjsť k zraneniu v dôsledku hmotnosti 
skladovaných potravín.

• Vyberte poličky a zásuvky a umyte ich vodou. 
Pred opätovným vložením ich dostatočne 
osušte.

• Tesnenie dverí pravidelne utierajte mäkkou 
navlhčenou handričkou.

• Znečistenie a škvrny priehradiek na dverách 
vyčistite, keďže môžu mať za následok zníženie 
skladovacej schopnosti koša alebo ho dokonca 
poškodiť.

• Poličky ani nádoby nikdy neumývajte v 
umývačke riadu. Tieto časti by sa mohli vplyvom 
tepla zdeformovať.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
Kým zavoláte servis
Chladenie

Prejavy problému Možné príčiny a riešenie

Spotrebič nechladí 
alebo nemrazí.

Nenastalo prerušenie dodávky elektrického prúdu?
• Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.

Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.
• Zástrčku správne zapojte do zásuvky.

Chladenie alebo 
mrazenie je 
nedostatočné.

Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na najvyššiu 
hodnotu?
• Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu chladnejšie.

Je spotrebič umiestnený na priamom slnku alebo v blízkosti predmetov 
vyžarujúcich teplo, ako je sporák alebo mikrovlnná rúra?
• Skontrolujte miesto inštalácie a spotrebič premiestnite mimo dosahu 

predmetov vyžarujúcich teplo.

Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali 
vychladnúť?
• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky 

vychladnúť.

Nevložili ste dnu príliš veľa potravín?
• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.

Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?
• Poriadne zavrite dvere spotrebiča a dbajte na to, aby skladované potraviny 

neblokovali dvere.

Je okolo spotrebiča dostatočný priestor?
• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok 

voľného miesta.

Spotrebič zapácha. Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na hodnotu 
„Vysoká“?
• Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu chladnejšie.

Nevložili ste do spotrebiča potraviny s intenzívnou arómou?
• Potraviny s intenzívnou arómou skladujte v uzavretej nádobe.

Mohla sa zelenina a ovocie v zásuvke pokaziť?
• Nahnitú zeleninu vyhoďte a zásuvku umyte. Zeleninu v zásuvke na 

zeleninu neskladujte príliš dlho.
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Kondenzácia a námraza

Prejavy problému Možné príčiny a riešenie

Vo vnútri spotrebiča 
alebo na spodnej časti 
krytu zásuvky na 
zeleninu sa zráža 
vlhkosť.

Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali 
vychladnúť?
• Horúce jedlo pred vložením do chladničky alebo mrazničky najprv 

vychlaďte.

Nenechali ste dvere spotrebiča otvorené?
• Hoci sa nazrážaná vlhkosť po zatvorení dverí spotrebiča rýchlo odparí, 

môžete ju utrieť suchou handrou.

Otvárate a zatvárate dvere príliš často?
• Vlhkosť sa zráža kvôli teplotnému rozdielu oproti vonkajšiemu prostrediu. 

Vlhkosť poutierajte suchou handričkou.

Nevložili ste dovnútra teplé alebo vlhké potraviny bez toho, aby ste ich 
uzavreli v nádobe?
• Potraviny skladujte v prikrytých alebo uzatvorených nádobách.

V mrazničke sa 
vytvorila námraza.

Dajú sa dvere spotrebiča poriadne zatvoriť?
• Skontrolujte, či nejaká potravina vo vnútri spotrebiča neblokuje dvere 

a dbajte na to, aby boli dvere poriadne zavreté.

Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali 
vychladnúť?
• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky 

vychladnúť.

Nie je vstupný alebo výstupný vetrací otvor blokovaný?
• Dbajte na to, aby vstupný alebo výstupný vetrací otvor nebol blokovaný a 

vzduch mohol vo vnútri cirkulovať.

Nie je mraznička preplnená?
• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.

Vo vnútri alebo na 
vonkajšom plášti 
spotrebiča sa vytvorila 
námraza alebo sa 
nazrážala vlhkosť.

Otvárate a zatvárate dvere príliš často alebo sú dvere spotrebiča 
nesprávne zatvorené?
• Ak sa vonkajší vzduch dostane dovnútra spotrebiča, môže dôjsť 

k vytvoreniu námrazy alebo vyzrážaniu vlhkosti.

Nie je spotrebič umiestnený vo vlhkom prostredí?
• Ak sa spotrebič nachádza vo vlhkom prostredí, na povrchu spotrebiča sa 

môže zrážať vlhkosť. Tento jav môže spôsobiť aj vlhké počasie. Všetku 
vlhkosť poutierajte suchou handričkou.
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Časti a funkcie

Predná alebo bočná 
strana spotrebiča je 
zohriata.

Aby sa znížilo zrážanie vlhkosti okolo dverí, spotrebič má v tejto časti 
nainštalované antikondenzačné potrubie.
• Aby sa predišlo zrážaniu vlhkosti, spotrebič má na prednej alebo bočnej 

strane nainštalované potrubie na odvádzanie tepla. Obzvlášť horúca na 
dotyk sa môže zdať ihneď po nainštalovaní spotrebiča alebo v lete. Tento 
jav netreba považovať za problém, je úplne normálny.

Prejavy problému Možné príčiny a riešenie

Prejavy problému Možné príčiny a riešenie

Dvere spotrebiča nie sú 
tesne uzavreté.

Nie je spotrebič naklonený dopredu?
• Upravte predné nožičky tak, aby bola predná strana mierne nadvihnutá. 

Boli poličky správne namontované?

• Ak je to potrebné, poličky premontujte.

Nezavreli ste dvere s použitím nadmernej sily?
• Ak dvere spotrebiča zatvárate príliš silno alebo príliš rýchlo, krátko pred 

zatvorením môžu ostať otvorené. Dbajte na to, aby ste na dvere príliš silno 
nepribuchli. Zatvárajte ich bez použitia sily.

Dvere spotrebiča sa 
ťažko otvárajú.

Neotvorili ste dvere spotrebiča hneď po tom, ako ste ich zatvorili?
• Ak sa pokúšate otvoriť dvere spotrebiča menej ako 1 minútu po tom, čo ste 

ich zatvorili, môžete mať kvôli podtlaku vo vnútri problém ich znovu 
otvoriť. Znovu sa pokúste otvoriť dvere spotrebiča o niekoľko minút, keď sa 
vnútorný tlak stabilizuje.

Lampa vo vnútri 
spotrebiča nesvieti.

Chyba lampy
• Zatvorte dvere a znovu ich otvorte. Ak sa lampa nerozsvieti, obráťte sa na 

stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics. 
Nepokúšajte sa lampu odstrániť.
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Zvuky

Prejavy problému Možné príčiny a riešenie

Spotrebič je príliš 
hlučný alebo vydáva 
nezvyčajné zvuky.

Nie je spotrebič umiestnený na nepevnej podlahe alebo je nesprávne 
vyrovnaný?
• Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.

Nedotýka sa zadná strana spotrebiča steny?
• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok 

voľného miesta.

Nie sú za spotrebičom zapadnuté nejaké predmety?
• Zapadnuté predmety odstráňte.

Nenachádza sa na spotrebiči nejaký predmet?
• Predmet odstráňte.

Zvuky cvaknutia Na začiatku a na konci automatického odmrazovacieho cyklu vydáva 
funkcia odmrazovania zvuk cvaknutia. Termostat (alebo ovládanie 
spotrebiča v prípade niektorých modelov) pri spúšťaní a vypínaní cyklu 
tiež vydáva zvuk cvaknutia.
• Spotrebič pracuje normálne

Hrkotavé zvuky Hrkotavé zvuky môže spôsobovať tok chladiva, prívod vody na zadnej 
strane spotrebiča (len modely s pripojením na vodu) alebo predmety 
uložené navrchu spotrebiča alebo okolo neho.
• Spotrebič pracuje normálne

Spotrebič nestojí pevne na podlahe.
• Podlaha je nestabilná alebo nerovná alebo je potrebné nastaviť výšku 

nožičiek.

Spotrebič s lineárnym kompresorom sa počas prevádzky pohol.
• Spotrebič pracuje normálne. Ak spotrebič po 3 minútach neprestane 

vydávať hrkotavé zvuky, spotrebič vypnite a znovu zapnite.

Svišťavé zvuky Motor ventilátora výparníka cirkuluje vzduch cez priehradky chladničky 
alebo mrazničky.
• Spotrebič pracuje normálne

Ventilátor tlačí vzduch do chladiča.
• Spotrebič pracuje normálne

Klokotavé zvuky Chladivo preteká chladiacim systémom.
• Spotrebič pracuje normálne

Praskavé zvuky Sťahovanie a rozťahovanie vnútorných stien v dôsledku zmien teploty.
• Spotrebič pracuje normálne
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Wi-Fi

Vibrovanie Ak sa bočná alebo zadná strana chladničky dotýka skriniek alebo steny, 
bežné vibrácie môžu vydávať počuteľný zvuk.
• Ak chcete hluk stlmiť, dbajte na to, aby sa bočné steny a zadná stena 

spotrebiča nedotýkali steny alebo skriniek.

Prejavy problému Možné príčiny a riešenie

Prejavy problému Možné príčiny a riešenie

Váš domáci spotrebič a 
smartfón nie sú 
pripojené k sieti Wi-Fi.

Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.
• Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstránte ju, potom 

svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.

Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.
• Vypnite mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič 

pomocou Wi-Fi siete.

Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.
• Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen 

a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky)

Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.
• Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte 

bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete 
skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa 
internetových služieb alebo výrobcu smerovača.

Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.
• Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš 

veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne 
nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri 
spotrebiči.
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7 (Chladnička s mrazničkou)

SLOVAK - SLOVENČINA 

Obchodná značka

Model
Kategória

Spotreba energie ‚XYZ‘ kWh za 
rok na základe výsledkov 
štandardného testu za 24 hodín. 

Trieda energetickej efektívnosti

Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, 
ako sa spotrebič používa a kde je umiestnený.

Objem čerstvých potravín [L]

Objem 
mrazených 
potravín [L]

Teplota ostatných oddelení 
( >14°C)

Beznámrazový systém Oddelenie na uchovávanie čerstvých potravín, 
Oddelenie na uchovávanie mrazených potravín

Čas teplotného nárastu [h]

Kapacita mrazenia [kg/24 h]

Klimatická trieda
Tento spotrebič je určený na používanie pri izbovej 
teplote od 16°C do 43°C.

úrovne vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom [dB(A)]

Voľne stojace Voľne stojace

GBB940BMQZT

-

-






