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MANUAL DE UTILIZARE

SXS
FRIGIDER
Vă rugăm să citiţi acest manual de instrucţiuni cu 
atenţie, înainte de a utiliza aparatul şi să îl păstraţi 
la îndemână pentru o consultare ulterioară.





Alinierea ușilor
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Raft pentru vinuri (Opțional)
Curat și proaspăt (Opțional)

Sertar de snackuri (Opțional)



PRECAUŢII



Puteți folosi funcția Dozatorului automat de gheață sau a Dozatorului de apă 
fără a trebui să conectați o țeavă de apă externă la frigider.
Frigiderul folosește un rezervor intern de apă situat pe carcasa interioară a 
frigiderului pentru a furniza apa necesară acestor funcții.
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Trageți rezervorul de apă conform Figurii (1).
Aveți grijă când îndepărtați rezervorul de apă.

Deschideți capacul rezervorului de apă și umpleți-l cu apă.
Umpleți cu apă până la linia marcată (4 litri) conform Figurii (2-a).
După ce apa este turnată, verificați dacă ați închis capacul 
rezervorului bine.Puteți de asemenea scoate rezervorul de 
apă, deschideți capacul și umpleți cu apă confrm Figurii (2-b).
(În cazul în care folosiți capacul pentru umplerea cu apă, 
verificați dacă ați îndepărtat rezervorul cu apă fără erori 
conform Figurii (2-b)).

Când așezați rezervorul de apă în frigider, poziționați și apoi 
trageți conform Figurii (3).

                  Dacă rezervorul nu este introdus corect, apa 
se va scurge din recipientul de scurgere pe rafturi.





















•  Este normal să se audă un zgomot când gheața cade în recipientul de stocare, acest 
zgomot nu este cauzat de o defecțiune.

•  Nu apăsați continuu butonul de testare când tăvița este plină de apă sau gheață. 
- Apa se poate revărsa sau se poate produce un blocaj cu gheață.

•  Când nu este instalat recipeintul de stocare, dispozitivul de fabricat gheață nu funcționează.

• Nu introduceți mâinile în dispozitivul de fabricat gheața când acesta este în funcțiune. 
Vă puteți răni.

• Nu păstrați gheața (cuburile) mai mult de două săptămâni, aceasta poate cauza 
defectarea dozatorului deoarece cuburile de gheață se lipesc unele de altele.

AVERTISMENT

















(susțineți cu o mâna stângă și țineți-l cu mâna dreaptă).















Eliminarea aparatului vechi 
1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie 
    eliminate separat de celelalte deșeuri. 

2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin 
    eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător 
     și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, 
    care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi 
    reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți 
    contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității 
    autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații 
    mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web 
    www.lg.com/global/recycling 





Diagnosticarea inteligentă™ prin Centru de informare al clienților



Diagnosticarea inteligentă™ cu ajutorul smartphone-ului dvs.

1. Descărcați aplicația LG Smart ThinQ pe 
    smartphone. 

2. Deschideți aplicația LG Smart ThinQ pe 
    smartphone. Creați un cont și înregistrați-vă.
3. Selectați frigiderul din tabloul de pe ecran.

4. Selectați Diagnosticarea inteligentă apoi 
    porniți-o și marcați pe ea.

NOTĂ
 • Dacă diagnosticarea eșuează de mai multe 
ori, folosiți instrucțiunile de mai jos pentru a 
continua.

5. Selectați Diagnosticarea audio.

6. Așezați microfonul de la smartphone aproape 
    de pictograma Diagnosticare inteligentă™.
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