
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate



14

15

17

25

24

24

23

22

26

Utilizarea aplicației Smart ThinQ 
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Încălcarea acestor                    poate determina vătămări corporale sau 
deteriorarea
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 Wi-Fi
 • Această funcție setează frigiderul să se conecteze la rețeaua Wi-Fi din locuința dumneavoastră.







Modul de utilizare a Home Bar-ului

Apăsaţi butonul din stânga sus a Home 
Bar-ului până când se aude un „clic”.
Puteţi utiliza mai multe spaţii de depozitare din interiorul 
Home Bar-ului pentru a depozita alimente în mod 
sistematic.
Nu utilizaţi butonul pentru a închide Home Bar-ul.
Depozitaţi alimente care sunt scoase şi utilizate des.
Nu trebuie să deschideţi uşa, fapt ce duce la o economie 
de electricitate.
Lampa cu LED se aprinde pentru a facilita scoaterea 
conţinutului atunci când Home Bar-ul este deschis.
Din motive de siguranţă, nu vă sprijiniţi pe Home Bar.

Apăsaţi până 
când se aude 
un „clic”

Modul de dezasamblare a coşului Home Bar-ului

1.Dacă ridicaţi  şi  scoateţi uşor coşul, veţi vedea 
  că acesta este prins cu cârlige în canelurile de 
  pe partea stângă şi partea dreaptă a sertarului.

2.În acest punct, ţineţi ambele capete ale coşului, 
  ridicaţi-l cu forţă pentru a separa o parte a 
  acestuia, iar apoi separaţi şi cealaltă parte.

Modul de asamblare a coşului Home Bar-ului

1.Puneţi coşul pe ghidaj şi împingeţi-l spre interior 
pentru a se fixa în canelura lată.

2.În acest punct, ţineţi ambele capete ale coşului, 
introduceţi o parte cu forţă şi apoi asamblaţi 
cealaltă parte.

Atenţie

Atenţie

Respectaţi instrucţiunile. În caz contrar, acesta poate fi deteriorat.

Modul de dezasamblare a capacului Home Bar-ului
Ridicaţi capacul Home Bar-ului şi trageţi pentru a îl separa şi scoate.

Înainte de dezasamblare, scoateţi toate alimentele 
pentru a goli partea interioară a frigiderului.



Coșul de uși frigorifice，
(opțional)
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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 
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Utilizarea aplicației Smart 
ThinQ

Instalarea aplicației Smart ThinQ
Căutați aplicația LG Smart ThinQ de la 
magazinul Google Play Store & Apple App Store 
pe un smartphone. Urmați instrucțiunile pentru a 
descărca și a instala aplicația.

Funcția Wi-Fi
 • Pentru aparate cu logo-ul  sau 

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone 
prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Firmware Update (Actualizare Firmware)
Păstrați actualizată performanța aparatului.

Smart Diagnosis™
Dacă utilizați funcția Smart Diagnosis, veți primi 
informații utile, precum modul corect de utilizare 
al aparatului pe baza obiceiurilor de utilizare.

Settings (Setări)
Vă permite să setați diferite opțiuni ale 
frigiderului și ale aplicației.

NOTĂ
 • Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați 
dacă pictograma Wi-Fi  de pe panoul de 
control este aprinsă.
 • Compania LG Smart ThinQ nu este 
responsabilă pentru probleme de conexiune, 
avarii, defecțiuni sau erori cauzate de 
conexiunea la rețea.
 • Aparatul suportă numai rețele Wi-Fi de 2,4 

 • Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau 
să se întrerupă din cauza mediului rețelei din 
locuință.

 • Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în 
mod corespunzător în funcție de furnizorul de 
servicii de internet.
 • Mediul wireless înconjurător poate face ca 
serviciul de rețea wireless să funcționeze mai 
lent.
 • Aplicația poate fi modificată cu scopul 
îmbunătățirii aparatului fără notificarea 
utilizatorilor.
 • Funcțiie pot varia în funcție de model.

Specificații modul LAN Wireless

Model LCW-004
Interval 
frecvență între 2412 și 2472 MHz

Putere ieșire 
(max.)

IEEE 802.11b:17.82 dBm 
IEEE 802.11g:17.72 dBm 
IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funcția wireless S/W versiunea : V 1.0
Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că 
acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o 
distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și 
corp.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, LG Electronics declară că 
Frigiderul de tip echipament radio este în 
conformitate cu Directiva  2014/53/EU. Textul 
complet al declarației de conformitate a EU este 
disponibilă la următoarea adresă de internet: 
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service 
Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Olanda
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Deschideți Informațiile de notificare ale 
software-ului sursă
Pentru a obține codul sursă pentru GPL, LGPL, 
MPL și alte licențe open source, conținute de 
acest produs, vă rugăm să accesați http://
opensource.lge.com.
În plus față de codul sursă, toți termenii licenței, 
declinările garanției și notificările privind 
drepturile de autor sunt disponibile pentru 
descărcare.
LG Electronics vă va furniza codul open source 
pe un CD-ROM în schimbul unei taxe care 
acoperă costul efectuării acestei distribuții 
(precum costul producerii media, transport și 
manevrare) dacă ne trimiteți o solicitare prin 
e-mail la adresa opensource@lge.com. Această 
ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data 
achiziționării produsului.

Smart Diagnosis™ cu ajutorul 
unui telefon inteligent
 • Pentru aparatele cu logo-ul  sau 

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de 
o diagnosticare exactă printr-un centru de 
informații pentru clienți LG Electronics atunci 
când aparatul funcţionează necorespunzător sau 
se defectează.
Smart Diagnosis™ nu poate fi activată dacă 
aparatul nu este conectat la o sursă de 
alimentare cu energie. Dacă aparatul nu poate fi 
pornit, atunci trebuie efectuată depanarea fără a 
utiliza Smart Diagnosis™.



FUNCȚII INTELIGENTE

28








