
Pozorne si, prosím, prečítajte tento návod pre užívateľa pred
prevádzkou a majte ho vždy poruke pre prípad potreby.

CHLADNIČKA-
MRAZNIČKA

NÁVOD PRE UŽĺVATEL’A
SLOVENČINA
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strane. Číslo je pre toto zariadenie jedinečné a nepo-
užiteľné pre iné zariadenia. Tu by ste si mali poznačiť 
požadované informácie a ponechať si túto príručku 
ako trvalý záznam o kúpe. Sem pripnite váš účet.

Dátum zakúpenia : ___________________________

Predaj uskutočnený u : ________________________

Adresa predajcu : ____________________________

Telefónne číslo predajcu : ______________________

Číslo modelu: _______________________________

Sériové číslo: ________________________________
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Dôležité bezpečnostné 

pokyny

Základné bezpečnostné 

ustanovenia

Tento návod obsahuje veľa dôleži-
tých bezpečnostných hlásení. Vždy 
si prečítajte a rešpektujte všetky 
bezpečnostné hlásenia.

Toto je výstražný bezpečnostný 
symbol. Upozorní vás na bezpeč-
nostné hlásenia, ktoré vás informu-
jú o rizikách, ktoré vás môžu zabiť 
alebo poraniť vás alebo niekoho 
iného alebo poškodiť produkt. 
Všetky bezpečnostné hlásenia 
budú uvedené bezpečnostným 
výstražným symbolom a signálnym 
slovom rizika NEBEZPEČENSTVO, 
VÝSTRAHA alebo UPOZORNENIE. 
Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEČENSTVO Budete zabitý alebo 
vážne zranený, ak 
nebudete dodržiavať 
pokyny.

VÝSTRAHA
Môžete byť zabitý 
alebo vážne zranený, 
ak nebudete dodržia-
vať pokyny.

UPOZORNENIE Upozornenie na 
bezprostredne 
hroziacu situáciu, v 
ktorej, pokiaľ sa jej 
nevyhnete, môže 
dôjsť k malému alebo 
strednému zraneniu 
alebo iba k poškode-
niu produktu.

Všetky bezpečnostné hlásenia 
budú identifi kovať riziko, povedia 
vám, ako máte znížiť riziko porane-
nia, a povedia vám, čo sa stane, ak 
sa pokyny nedodržia.

VÝSTRAHA

Pred použitím sa musí chladnička 
správne nainštalovať a umiestniť 
v súlade s pokynmi na inštaláciu 
uvedenými v tomto dokumente. 
Táto chladnička je určená len na 
použitie v domácich interiérových 
priestoroch.

Nikdy neodpájajte chladničku 
ťahaním za sieťový kábel. Vždy 
pevne uchopte zástrčku a vytiahni-
te ju rovno z elektrickej zásuvky.

Pri posúvaní spotrebiča od steny 
dávajte pozor, aby ste neprešli cez 
kábel, a aby ste ho žiadnym iným 
spôsobom nepoškodili.

Keď je chladnička v prevádzke, ne-
dotýkajte sa studených povrchov 
v mraziacom boxe, najmä ak máte 
vlhké alebo mokré ruky. Pokožka 
môže primrznúť k týmto extrémne 
chladným povrchom.

Pri čistení alebo údržbe vytiahnite 
sieťový kábel z elektrickej zásuvky. 
Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča 
mokrými rukami, pretože hrozí 
zásah elektrickým prúdom alebo 
zranenie.

Nikdy nepoškodzujte, nestláčajte, 
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silno neohýbajte, neťahajte ani 
neskrúcajte sieťový kábel, pretože 
poškodenie sieťového kábla môže 
spôsobiť požiar alebo úraz elektric-
kým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte 
sieťového kábla, ak si nie ste istý, či 
je spotrebič správne uzemnený.

Poistku v chladničke môže vyme-
niť len kvalifi kovaný technik alebo 
servisná spoločnosť.
- V opačnom prípade hrozí úraz 
elektrickým prúdom alebo porane-
nie.

Do mrazničky nikdy nedávajte 
sklenené nádoby, pretože pri 
zamrznutí a roztiahnutí ich obsahu 
môžu prasknúť.

Nikdy nevkladajte ruky do zásobní-
ka automatického výrobníka ľadu, 
pretože počas jeho prevádzky sa 
môžete poraniť.

Nikdy nikomu nedovoľte, aby 
liezol, sedel, stál alebo sa vešal na 
dvierka centra občerstvenia. Tieto 
činnosti môžu poškodiť chladničku 
alebo dokonca spôsobiť jej prevrá-
tenie a následný vážny úraz.

Odporúčame pripojiť tento spot-
rebič k samostatnej elektrickej zá-
suvke, aby sa zabránilo preťaženiu 
obvodu a výpadku prúdu vplyvom 
iných spotrebičov.

Spotrebič by mal byť umiestnený 
tak, aby bol ľahký prístup k sieťo-
vej zástrčke, keby ju bolo treba v 

prípade potreby rýchlo odpojiť.

Ak je sieťový kábel poškodený, 
musí ho vymeniť výrobca alebo 
jeho servisný zástupca, prípadne 
iná kvalifi kovaná osoba, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

VÝSTRAHA

Neupravujte ani nepredlžujte 
sieťový kábel. Môže dôjsť k úrazu 
elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pripojte sieťovú zástrčku v správnej 
polohe s visiacim káblom.
- Keď pripojíte sieťovú zástrčku 
naopak, vodič sa môže preseknúť a 
spôsobiť požiar alebo úraz elektric-
kým prúdom.

Uistite sa, že sieťová zástrčka nie je 
pritlačená alebo poškodená zad-
nou časťou chladničky.

NEBEZPEČENSTVO : Riziko 
uväznenia dieťaťa.

Pred likvidáciou vašej starej chlad-
ničky odstráňte dvere, ale nechaj-
te police na svojom mieste, aby 
nemohli deti vliezť dovnútra.

Toto zariadenie môžu používať 
deti od 8 rokov a osoby so zníže-
nými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí 
iba vtedy, ak sú pod dohľadom 
alebo im boli poskytnuté pokyny 
týkajúce sa bezpečného použitia 
zariadenia a ak rozumejú nebezpe-
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čenstvám spojenými s používaním 
tohto zariadenia.

Deti sa nesmú s týmto zariadením 
hrať.

Deti nemôžu vykonávať čistenie 
a údržbu tohto zariadenia bez 
dohľadu.

Neskladujte ani nepoužívajte 
benzín alebo iné horľavé kvapaliny 
alebo výpary v blízkosti tohto 
spotrebiča alebo iných zariadení.

V prípade skratu uzemnenie znižu-
je riziko úrazu elektrickým prúdom 
tým, že zabezpečuje únikové vede-
nie pre elektrický prúd.

Aby sa predišlo možnému 
úrazu elektrickým prúdom, musí 
byť tento spotrebič uzemnený. 
Nesprávne pripojenie uzemňova-
cej zástrčky môže spôsobiť úraz 
elektrickým prúdom. Ak úplne 
nechápete pokynom na uzemne-
nie, alebo ak máte pochybnosti o 
správnosti uzemnenia spotrebiča, 
poraďte sa s kvalifi kovaným elektri-
károm alebo servisným technikom.

Nehýbte chladničkou, ak je práve v 
prevádzke. Kompresor môže občas 
vydávať hrkotavý zvuk.
(Je to normálne a nemá to vplyv 
na výkon alebo životnosť kompre-
soru. Hrkotanie prestane, len čo sa 
chladnička zastaví.)

VÝSTRAHA 

• Udržiavajte vetracie otvory v 
miestnosti, kde je spotrebič 
nainštalovaný, voľné.

• Na urýchlenie procesu roz-
mrazovania nepoužívajte me-
chanické zariadenia alebo iné 
prostriedky, ktoré neodporúča 
výrobca.

• Nepoškoďte chladiaci okruh.
• Nepoužívajte elektrické zaria-

denia vo vnútorných priečin-
koch spotrebiča slúžiacich na 
uskladnenie potravín, ak to nie 
sú zariadenia, ktoré odporúča 
výrobca.

VÝSTRAHA 

• Postupy likvidácie. Pri likvidácii 
tohto spotrebiča a na získanie 
podrobnejších informácií sa 
poraďte so servisným zástup-
com alebo inou kvalifi kovanou 
osobou.

• Neskladujte v tomto spotrebiči 
výbušné látky, ako sú napr. ple-
chovky s aerosólovými horľavý-
mi materiálmi.

• V blízkosti chladničky nepouží-
vajte aerosóly.
- Aerosóly používané v blízkosti 
chladničky môžu spôsobiť vý-
buch alebo požiar.
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Tento spotrebič môže 
obsahovať (Informácie o 

type a množstve chladiva nájdete 
na typovom štítku/štítku o kompa-
tibilite. Platí len pre niektoré 
modely) malé množstvo chladiva 
izobután (R600a), zemného plynu, 
ktorý nepoškodzuje životné pros-
tredie, ktorý je však tiež horľavý. Pri 
preprave a inštalácii spotrebiča je 
potrebné dávať pozor, aby sa 
nepoškodila žiadna časť chladiace-
ho okruhu. Chladivo striekajúce z 
potrubí sa môže vznietiť alebo spô-
sobiť podráždenie očí. Ak zbadáte 
netesnosť, nepoužívajte žiadny 
otvorený oheň, odstráňte všetky 
potenciálne zdroje vznietenia a 
niekoľko minút vetrajte miestnosť, 
v ktorej je spotrebič nainštalovaný.
Aby sa zabránilo vytvoreniu horľa-
vej zmesi plynu a vzduchu v prípa-
de úniku chladiva z chladiaceho 
okruhu, závisí veľkosť miestnosti, v 
ktorej sa spotrebič nachádza, od 
množstva použitého chladiva. 
Miestnosť musí mať veľkosť 1m2 na 
každých 8g chladiva R600a v 
spotrebiči. Množstvo chladiva v 
konkrétnom spotrebiči nájdete na 
identifi kačnom štítku vo vnútri 
spotrebiča. Nikdy nezapínajte 
spotrebič, ktorý vykazuje akékoľ-
vek známky poškodenia. V prípade 
pochybností sa poraďte s vaším 
predajcom.

Zneškodnenie starého spotrebiča

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

2. 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.

3. 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 
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Inštalácia

Rozsah používania spotrebiča

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnos-
tiach a v podobných aplikáciách, ako sú

• kuchynky personálu v obchodoch, kancelári-
ách a iných pracovných prostrediach;

• dedinských farmách a zákazníkmi v hoteloch, 
moteloch a iných prostrediach obytného typu;

• penziónoch, v ktorých sa podávajú raňajky;

• cateringové a podobné zariadenia

Klimatická trieda

Spotrebič je skonštruovaný tak aby pracoval v 
limitovanom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti na 
klimatických zónach. Spotrebič nepoužívajte pri tep-
lote mimo limitu. Klimatická trieda vášho spotrebiča 
je uvedená na štítku s technickým popisom vo vnútri 
priestoru chladničky.

Trieda Symbol Rozsah okolitých teplôt v °C

Rozšírené mierne SN +10 ~ +32

Mierne N +16 ~ +32

Subtropické ST +16 ~ +38

Tropické T +16 ~ +43

 

Inštalácia

1. Vyberte dobré miesto. Umiestnite chladničku 
s mrazničkou tam, kde sa bude jednoducho 
používať.

2. Vyhýbajte sa umiestneniu spotrebiča v blízkosti 
zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia 
alebo vlhka.

3. Aby mohla chladnička účinne fungovať, v 
jej okolí musí byť dobrá cirkulácia vzduchu. 
Ak je chladnička s mrazničkou umiestnená 
vo výklenku steny, nechajte minimálne 5 cm 
medzeru.

4. Aby sa zabránilo vibráciám spotrebiča, musí 
stáť rovno. Ak treba, použite nastaviteľné 
skrutky na vyrovnanie nerovného povrchu. Pre 
lepšie zatváranie dverí nastavte prednú časť o 
niečo vyššie ako zadnú.
Nastaviteľné skrutky sa nastavujú veľmi ľahko 
jemným pootočením. Otočte nastaviteľné 
skrutky v protismere hodinových ručičiek 

( ) na pozdvihnutie zariadenia a v smere 
hodinových ručičiek ( ) na jeho poklesnutie.

5. Dôkladne vyčistite chladničku s mrazničkou 
a poutierajte prach nahromadený počas 
prepravy.

6. Doplnky ako kôš na ľadové kocky, atď. nainšta-
lujte na príslušné miesto. Aby sa zabránilo mož-
nému poškodeniu počas prepravy, doplnky sú 
zabalené spolu.

7. Do zásuvky, v ktorej je zapojený spotrebič, 
nezapájajte iné spotrebiče.

Spustenie

Keď je chladnička s mrazničkou nainštalovaná, 
nechajte ju 2-3 hodiny stabilizovať pri normálnej 
prevádzkovej teplote. Potom ju môžete naplniť 
čerstvým alebo mrazeným jedlom. Ak je zástrčka 
odpojená, počkajte 5 minút, skôr ako ju opätovne 
zapojíte. Chladnička s mrazničkou je pripravená na 
používanie.
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Prevádzka

Identifi kácia častí

Pozri výkresy lednice na konci príručky. 

Ak vo vašom zariadení chýbajú niektoré časti, môžu to 
by časti, ktoré sa používajú s inými modelmi.

8 Držiak na víno 

9 Vyberateľná sklenená polička

10 Sklopná polica 

11 Zmena podmienok skladovania

12 Schránka na čerstvé potraviny 

13 Posuvné tlačítko zásuvky Fresh Converter 
 Používa sa na skladovanie ovocia  
 a zeleniny a pod. v čerstvom a sviežom  
 stave”

14 Zmena podmienok skladovania

15 Podnos na ľad

16 Mraziaci podnos

17 Drôtená polica

18 Mraziaci priestor

* K procesu zmrazovania dochádza  
 najrýchlejšie na oznacenej poličke.

19 Nastaviteľná skrutka

20 Kôš na dverách 

21 Vodná nádržka 

22 Polička na vajcia 

23 Oddelenie pre mliečne výrobky / Kôš na  
 dverách 

24 Smart DiagnosisTM 

25 Svetlo

Zobrazovací panel funkcií

Pozri výkresy lednice na konci príručky. 

1 Tlačidlo nastavenia teploty   
 pre chladiaci priestor

2 Tlačidlo nastavenia teploty   
 pre mraziaci priestor

3 Rýchle (expresné) mrazenie

4 Eco Friendly

5 Alarm dverí

6 Detský zámok

7 Tlačidlo On/Off  (Zap/Vyp)

Ako nastaviť teplotu v chladiacom a  

mraziacom priestore

Počiatočná teplota chladiacich a mraziacich 
priestorov je -20°C a 3°C.

Teraz môžete nastaviť požadovanú teplotu.

1

1

2

2

Skutočná vnútorná teplota je rôzna a závisí od stavu 
jedla. Objavujúca sa nastavená teplota je cieľová 
teplota a nie skutočná teplota vo vnútri chladničky. Na 
začiatku je výkon chladničky slabší. Nastavte teplotu, 
ako je to uvedené vyššie, až po minimálne dvoch, troch 
dňoch používania chladničky. 

Rýchle (expresné) mrazenie

Túto funkciu vyberte pre rýchle zmrazovanie.

• Ak chcete rýchlo zmraziť jedlá, použite túto funkciu. 
Po jednom stlačení gombíka Express Frz. sa spustí 
funkcia rýchleho zmrazovania pričom svetielko 
svieti.

• Funkcia Express Frz. trvá okolo 24 hodín. Ak sa 
skončí, spotrebič sa automaticky vráti na pôvodné 
teplotné nastavenie. Ak chcete zastaviť funkciu 
super zmrazenia, stlačte tlačidlo Express Frz. ešte 
raz. Sveteľný indikátor zhasne a funkcia Express Frz. 
sa zastaví. Chladnička sa vráti na pôvodné teplotné 
nastavenie.

3
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Eco Friendly

Pri tejto funkcii chladnička-mraznička pracuje v 
režime šetrenia energie, čo je výhodné keď ste na 
dovolenke, pretože sa zníži spotreba energie.
Pri stlačení tlačidla "ECO FRIENDLY" sa funkcia spustí 
a rozsvieti sa kontrolka. Pri opakovanom stlačení sa 
funkcia vypne.

4

Ak je režim Eco Friendly “Zap”, ostatné gombíky nebudú 
funkčné. Ak sa chcete vrátiť z Eco Friendly, vypnite 
režim Eco Friendly, tak aby boli ostatné gombíky 
funkčné a aby sa chladnička vrátila na predchádzajúcu 
nastavenú teplotu.

Alarm dverí

Ak sú dvere chladničky chvíľu otvorené, spustí sa 
zvukový alarm. Kontaktujte miestne servisné cen-
trum, ak varovanie stále znie aj po zatvorení dverí.

• Krátkym stlačením gombíka dverového alarmu si 
môžete vybrať či dverový alarm zapnete/vypnete.

5

Upozornenie na vysokú teplotu

Ak je teplota v mrazničke vysoká v dôsledku 
výpadku elektrického prúdu, začne blikať svetelná 
dióda signalizujúca teplotu v mrazničke a spustí sa 
zvukový alarm.

• Stlačte tlačidlo Freezer (Mraznička), ktorým vypnete 
túto signalizáciu. 

• Ak teplota klesne na vhodnú hodnotu, svetelná 
dióda prestane blikať a zvukový alarm sa vypne 
automaticky.

Táto funkcia sa môže aktivovať

• keď je chladnička zapnutá,

• keď je teplota v mraziacej priehradke príliš 
vysoká,

• keď výpadok elektrického prúdu trvá dlho,

• keď je v mrazničke uložené veľké množstvo 
teplých potravín,

• keď sú dvere mrazničky otvorené príliš dlho 
alebo keď sa otvárajú príliš často.

Detský zámok

Stlačením tohto tlačidla zablokujete funkciu ostat-
ných tlačidiel.

"Zamknutie" alebo "odomknutie" sa zopakuje vždy 
po stlačení tlačidla “LOCK” (zamknúť).

Pre “Uzamknutie” stlačte tlačidlo “LOCK” (ZÁMOK) na 
3 sekundy.

Pre “Odomknutie” stlačte tlačidlo “LOCK” (ZÁMOK) na 
3 sekundu.]

Ak je zámok aktivovaný, ostatné tlačidlá nebudú v 
prevádzke.

6

On/Off  (Zap/Vyp)

• Stlačením tohto tlačidla sa chladnička zapne alebo 
vypne.

• Zapnutie alebo vypnutie sa zopakuje, kedykoľvek 
stlačíte tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP).

Pre “Zapnutie” stlačte tlačidlo “ON/OFF” (ZAP/VYP) 
na 3~7 sekundy.

Pre “Vypnutie” stlačte tlačidlo “ON/OFF” (ZAP/VYP) 
na 1 sekundu.]

Automatické vyhľadávanie porúch

• Ak má zariadenie počas prevádzky poruchu, táto 
funkcia ich automaticky zaznamená.

• Ak porucha pretrváva a spotrebič nereaguje pri 
stlačení akéhokoľvek tlačidla, nevypínajte ho a ihneď 
kontaktujte miestne servisné centrum.

• Ak sa spotrebič vypne, servisný inžinier bude 
potrebovať viac času na nájdenie poškodenej časti.

Priestor mrazničky

Ak je v mrazničke umiestnené veľké množstvo 
potravín:

1. Horná zásuvka komory mrazničky - vyberte 
nádobu na tvorbu ľadu a potraviny ukladajte 
priamo na drôtenú poličku;

2. Strednú zásuvku komory mrazničky vyberte a 
potraviny ukladajte priamo na drôtenú poličku.

Komora mrazničky je vybavená drôtenými polič-
kami, aby bol zabezpečený čo najväčší skladovací 
objem. Komora je taktiež vybavená zásuvkou, ktorá 
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umožňuje uchovávať vlhké mäso a potraviny v 
polotekutom stave.

Maximálny mraziaci výkon

Ak sú už v oddieli potraviny, nastavte prosím mraziak 
na najsilnejšie mrazenie (-23°C) a stlačte tlačidlo 
„Express frz“ niekoľko hodín predtým vložte čerstvé 
produkty do mraziaka aby ste získali maximálnu 
kapacitu, spravidla stačí 7 hodín.

Zmena podmienok skladovania 

Teplotu v chladiacej schránke môžete regulovať 
podľa vlastného želania. Stačí, ak zmeníte polohu 
regulátora teploty.

Chladiaca schránka si vo všeobecnosti udržiava 
nižšiu teplotu ako je nastavená teplota chladničky. 
V bežných podmienkach odporúčame presunúť 
regulátor do strednej polohy.

Ak sa zelenina skladuje pri nastaveniach pre „mäso“ 
alebo „ryby“, môže chlad uskladnenú zeleninu 
znehodnotiť.

Type 1 Type 2 Type 3

Otváranie: presuňte poistku doľava (typ 1) 
Zatváranie: presuňte poistku doprava (typ 3)
Odporúčaná poloha: v strede (typ 2) 

Zásuvka Fresh Balancer (na čerstvé po-

traviny) 

Posúvaním poistky na schránke na skladovanie 
zeleniny môžete upraviť vlhkosť.

Posunutím poistky doľava sa kryt a box otvoria. 
Posunutím poistky doprava sa kryt a box zatvoria, čo 
umožňuje udržať požadovanú úroveň vlhkosti.

Odporúčame, aby bola schránka zatvorená počas 
skladovania zeleniny. Ak v schránke skladujete ovo-
cie, odporúčame ju otvoriť.

Držiak na víno

V tejto časti na víno môžu byť fľašky uskladnené 
horizontálne.
Potom môžete prevrátiť mriežku na víno a položiť ju 
na poličku. Takto získate viac miesta na poličke.

1 2

Výroba ľadu

Vyberte zásobník s podnosom na ľad. Naplňte pod-
nos na ľad vodou a vložte ho späť.

Zásobník s podnosom na ľad môžete vložiť do 
hornej alebo strednej zásuvky v priestore mrazničky.

• Ak kocky ľadu potrebujete rýchlo, stlačte gombík 
«EXPRESS FRZ.».

• Ak chcete kocky ľadu vybrať, držte podnos na jeho 
koncoch a jemne skrúcajte.

Kocky s ľadom ľahšie vyberiete ak pred skrúcaním 
necháte tiecť na podnos vodu.
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Sklopná polica

Pri vkladaní vysokých predmetov do chladničky 
postupujte nasledujúcim spôsobom:

Typ 1:
Nadvihnite prednú stranu poličky a posuňte ju na 
jej zadnú stranu. Na vrátenie poličky do pôvodnej 
pozície ju pritiahnite k sebe.

Typ 2:
Nadvihnite prednú stranu poličky a posuňte 
ju pod jej zadnú stranu.

Z tejto pozície možno zdvihnúť obe strany 
poličky, čím získate viac priestoru.

Na vrátenie poličky do jej pôvodnej pozície 
stiahnite dve strany smerom dolu a pritiahnite 
spodnú stranu k sebe.

Vybratie poličky z chladničky:

• Nadvihnite prednú stranu poličky 
a posuňte ju pod jej zadnú stranu;

• Vyberte obe strany z rámu tak, že ich 
zdvihnete smerom nahor;

• Zdvihnite rám poličky a pritiahnite 
ho k sebe.

Na vloženie poličky do chladničky vykonajte rovnaké 
kroky v opačnom poradí.

Demontovateľná sklená polica

1. Zdvihnite prednú časť demontovateľnej sklenej 
police.

2. Potiahnite demontovateľnú sklenú policu 
smerom k dverám asi 11~14cm.

3. Nakloňte trochu sklenú policu na jednu stranu.

4. Vyberte sklenú policu na určené miesto.

Ako vybrať zeleninovú zásuvku

Vyberte spodný kôš z dverí tak, že ho zdvihnete. 
Pri vyťahovaní ťahajte zásuvku až kým nezastane a 
trocha ju zdvihnite.
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Automat na vodu  

(nemusí obsahovať)

Hlavné časti

1 2 3

1. Dávkovač
2. Nádržka na vodu
3. Veko nádržky

Plnenie nádržky na vodu

Ako vybrať nádržku na vodu

1. Vytiahnite vodné nádrže. Potom otvorte kryt veka.
2. Voda môže byé vyplnený až na 2,3 litra.
3. Potom naplňte pitnou vodou. Zatvorte kryt veka.

Montáž je opakom vybratia
• Dajte pozor aby ste netlaãili na ventil.
• Pri montáži nádržky na vodu na dverách dajte 
pozor aby ste ju naozaj namontovali.

Pitie

1. Stlačte dávkovač s pohárom.

2. Zásobník naplní pohár po stlačení dávkovača.

3. Pri pomalom vyberaní pohára spod dávkovača 
sa voda nerozleje.

4. Z dôvodu hygieny sa absorbuje voda, ktorá 
zostala v trubke, pritom po vypúšťaní dochádza 
k určitému zvuku.

VÝSTRAHA 

Plňte len pitnou vodou.

UPOZORNENIE 

• Nepoužívajte iné nápoje (mlieko, džús, sýtené 
nápoje) ako čistú vodu. Špeciálne nápoje obsahu-
júce zrnká sa tiež nesmú používať. (môžu spôsobiť 
poruchu)

• Použite fľaškovú vodu, ktorá práve cirkuluje.
- Naplnenie nealkoholickým nápojom, mliekom a 
džúsom alebo minerálnou vodou (obsahujúcou 
Ca, Mg, Si a pod.) alebo nefi ltrovanou vodou môže 
zapríčiniť poruchu.

• Pri plnení vodnej nádržky nechajte horúcu vodu 
vychladnúť predtým ako vložíte nádržku s vodou 
do chladničky.
- Horúca voda spôsobuje nefunkčnosť.

Uskladňovanie potravín

• Neuskladňujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, ako 
napr. banány, melón, pri nízkej teplote.

• Teplé potraviny nechajte skôr, ako ich vložíte do 
chladničky vychladnúť. Inak môžu pokaziť iné jedlá a 
viesť k vysokým účtom za elektrinu.

• Pri uskladňovaní potravín použite nádobu s vrch-
nákom. To zabráni vyparovaniu vlhkosti a pomôže 
jedlu udržať si svoju chuť a výživné látky.

• Neblokujte jedlom vetracie mriežky. Sústavná 
cirkulácia studeného vzduchu udržuje v chladničke s 
mrazničkou rovnomernú teplotu.

• Neotvárajte dvere často. Otváranie dverí dovoľuje 
vniknúť teplému vzduchu, a tak sa vo vnútri 
spotrebiča zvyšuje teplota.

• Aby sa dali dvere ľahko zatvárať, nikdy nemajte v 
poličkách na dverách príliš veľa vecí.

• Neuskladňujte fľaše v mraziacom priestore-po 
zmrazení môžu prasknúť.

• Nezmrazujte potraviny, ktoré už boli raz rozmra-
zené. Tak stratia chuť a výživné látky.

• Neuskladňujte v chladničke farmaceutické výrobky, 
vedecké materiály alebo iné produkty citlivé na 
teplotu.
Výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty, 
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nesmú byť uskladňované v chladničke.

• Ak chcete rýchlo zmraziť nejaké jedlo, vložte ho 
do strednej zásuvky v mrazničke a stlačte tlačidlo 
Express Frz.

• Na zabezpečenie dobrej cirkulácie vzduchu 
v spotrebiči zasuňte zásuvky v celej dĺžke do 
mrazničky.

Ako šetriť energiu

• Nenechávajte dvere dlho otvorené, 
zavrite ich v čo najkratšom čase.

• Neodporúča sa vkladať veľké množstvo potravín. 
Je potrebné zachovať dostatočný priestor pre voľnú 
cirkuláciu chladiaceho vzduchu.

• Nenastavujte teplotu v chladničke na nižšiu 
hodnotu, než je potrebné. Potraviny neukladajte do 
blízkosti snímača teploty. Je potrebné zachovávať 
od nich vzdialenosť aspoň 5 mm.

• Pred uskladnením nechajte horúce jedlo vychlad-
núť. Umiestnením horúceho jedla do chladničky-
-mrazničky by sa mohli pokaziť ďalšie potraviny a 
mohlo by to viesť k vyššej elektrickej spotrebe.

• Neblokujte vetracie otvory potravinami. Miernou 
cirkuláciou studeného vzduchu je teplota 
v chladničke-mrazničke rovnomerne udržovaná.

• Dvere často neotvárajte. Po otvorení dverí vniká 
do chladničky-mrazničky teplý vzduch, 
ktorý môže vyvolať nárast teploty.

• Ponechanie vnútorných častí dodaných výrobcom, 
ako sú košíky, zásuvky (chladnička), poličky a 
drôtené poličky, na pôvodnom mieste. 
Je najúčinnejší spôsob úspory energie. 

Všeobecné informácie

Výpadok prúdu

1 až 2-hodinový výpadok prúdu nijako neuškodí 
uskladneným potravinám. Snažte sa zabrániť 
častému otváraniu a zatváraniu dverí.

Pri pohybovaní

• Vyberte jedlo z chladničky s mrazničkou a poriadne 
zafi xujte páskou jej pohyblivé časti.

• Skôr ako pohnete chladničkou s mrazničkou, točte 
nastaviteľnými skrutkami, pokým sa nezastavia. Inak 
môžu poškrabať podlahu, alebo zabrániť pohybu.

Antikondenzačná trubica

Okolo prednej strany chladničky a 
mrazničky je nainštalovaná trubka 
proti kondenzácii, len na 
mrazničke a časti medzi priesto-
rom chladničky a priestorom 
mrazničky, aby sa zabránilo 

roseniu.

• Najmš po inštalácii, alebo keď je teplota okolia 
vysoká, môže byť chladnička s mrazničkou horúca, 
čo je celkom normálne.

Rozmrazovanie

Rozmrazovanie sa spustí automaticky. 
Rozmrazená voda tečie dolu na odparovaciu tácku a 
automaticky sa odparí.

Výmena strany otvárania dverí

Chladnička s mrazničkou je navrhnutá s obojstran-
nými dverami, ktoré môžete otvárať buď zľava alebo 
sprava podľa toho, ako to vyhovuje dizajnu vašej 
kuchyne.

UPOZORNENIE 

Avšak ak chcete otočiť dvere musíte zavolať 
pracovníka servisu. Na odtrhnutie dvierok sa 
nevzťahuje záruka.
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Čistenie

Pred čistením

Uistite sa, či ste spotrebič odpojili z elektriny.

Vonkajšok

Špongiou horúcou vodou alebo čistiacim saponá-
tom vyčistite vonkajšok chladničky s mrazničkou. Ak 
použijete saponát, pretrite potom chladničku čistou 
a vlhkou handrou.

Vnútrajšok

Tak ako bolo uvedené vyššie.

Po čistení

Skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený a či 
zástrčka nie je prehriata a zle zapojená v zásuvke.

VÝSTRAHA 

Po každom umytí spotrebiča vodou ho poriadne 
vyutierajte handrou do sucha.
Nepoužívajte drsné prostriedky, petrolej, benzín, 
riedidlo, chlorovodík, vriacu vodu, ostrú kefu 
atď., pretože by mohli poškodiť časti chladničky s 
mrazničkou.

Odkvapová vanička

Čistou handrou utrite kvapky vody v okolí dverí a na 
odkvapkávači.

Vonkajší automat

Pomocou handričky utrite vlhkosť výpustného zaria-
denia a na výpustnej vložke.

Nádržka na vodu

1. Pre otvorenie otočte uzáver gombíka. A vytiah-
nite zostavu nádržky na vodu.

2. Po odistení svorky a jej odstránení očistite a 
úplne vypláchnite vnútornú/vonkajšiu časť 
nádržky na vodu pomocou neutrálneho čistia-
ceho prostriedku.

Odnímateľný kryt nádržky na vodu a viečko 

nádržky

Očistite a úplne vypláchnite nádržku zostavy 
uzáveru a nádržku uzáveru pomocou neutrálneho 
čistiaceho prostriedku.

Je vhodné použiť malú kefku, špeciálne na čistenie 
drážkových častí veka nádobky.

Smart Diagnosis™ - 

inteligentná diagnostika 

(nemusí obsahovať)

Ak máte problémy s vašou mrazničkou, zavolajte 
do servisného centra LG. Použite funkciu Smart 
Diagnosis keď vám tak prikáže pracovník LG call 
centra. Prenosové zvuky, ktoré počujete sú normálne 
a podobajú sa zvukom, aké vydáva fax.

Smart Diagnosis sa nedá aktivovať, pokiaľ vaša mraz-
nička nie je pripojená do siete. Ak sa vaša mraznička 
nezapne, potom sa odstraňovanie problémov musí 
vykonať bez použitia Smart Diagnosis.

1. Zavolajte do servisného strediska spoločnosti 
LG. Použite funkciu Smart Diagnosis iba vtedy, 
keď vám tak prikáže pracovník LG call centra.

2. a

2A.    Panel displeja na dverách chladničky:

• Zamknite displej. Na 
zamknutie displeja stlačte 
a na tri sekundy podržte 
tlačidlo Lock (Zamknúť). (Ak 
je displej zamknutý viac ako päť minút, musíte 
deaktivovať zamknutie a potom ho znova 
aktivovať) 

• Stlačte a podržte tlačidlo 
"Freezer" počas 3 sekúnd.

• Otvorte dvere mrazničky.

2B.    Panel displeja vnútri chladničky:

• Otvorte dvere mrazničky.

• Stlačte a podržte tlačidlo 
"Freezer" počas 3 sekúnd.

3 sec.

POZNÁMKA

Postupujte podľa 2A, ak je panel s displejom na 
dverách vašej chladničky. Ak má vaše zariadenie 
panel s displejom vnútri, postupujte podľa 2B.

3 sec.

3 sec.

POZNÁMKA

Ak boli dvere otvorené dlhšie ako minútu, je 
potrebné dvere zatvoriť a znovu spustiť č. 2.
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3. Postupujte podľa odporúčaní operátora a držte 
mikrofón telefónu v blízkosti ikonky «Smart-
Diagnosis». 

4. Podržte telefón v pozícii, až kým sa neskončí 
prenos zvukových údajov.

5. Telefón podržte na mieste pokiaľ neskončí 
vysielanie tónov. Potrvá to približne 3 sekundy. 
Následne obnovte rozhovor so špecialistom, 
ktorý Vám pomôže v tom ako využiť  informá-
ciu zaslanú na analýzu.

POZNÁMKA

• Pre najlepšie výsledky nepohnite telefónom, 
kým sa tóny prenášajú.

• Ak call centrum nedokáže urobiť presný 
záznam údajov, môžete byť požiadaný aby 
ste postup zopakovali.

• Kvalita hovoru, v závislosti od regiónu môže 
tak isto fukciu ovplyvniť.

• Použite domáci telefón kvôli lepšiemu 
komunikačnému výkonu, čo ovplyvní kvalitu 
servisu.

• Zlá kvalita hovoru môže spôsobiť zlý prenos 
údajov z vášho telefónu do stroja, čo môže 
spôsobiť, že funkcia Smart Diagnosis nebude 
správne pracovať.

Funkcia Tag On

(nemusí 

obsahovať)

Používanie funkcie Tag On

Funkcie LG Smart DiagnosisTM a sťahovanie pro-
gramov vám umožňujú pohodlnú komunikáciu so 
spotrebičom prostredníctvom smarfónu.

Funkcia Tag On je dostupná len na väčšine smart-
fónov s funkciou NFC (komunikácia s krátkym 
dosahom) s operačným systémom Android.

Inštalácia aplikácie

Pomocou smartfónu vyhľadajte aplikáciu LG Smart 
ThinQ v obchode s aplikáciami Google Play. 

Registrácia produktu

1. Spustite aplikáciu LG Smart ThinQ v smartfóne.

2. Založte si svoj účet a prihláste sa.

3. Zvoľte Register (registrácia).

4. Zvoľte možnosť Refrigerator (chladnička).

5. Postupujte podľa pokynov na smartfóne.
Po zobrazení vyskakovacieho okna s hlásením 
o NFC zapnite funkciu NFC vo vašom smart-
fóne.

6. Pevne pridržte smartfón na logu Tag On.
Ak pripojenie nie je úspešné, pomaly pohybu-
jte smartfónom hore a dole.

Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

LG Electronics European Shared 
Service Center B.V. prehlasuje, že táto 
chladnička s mraznička je v súlade so 
základnými požiadavkami a ďalšími 

príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. 
Kompletné vyhlásenie o zhode je možné vyžiadať na 
nasledovnej poštovej adrese: 

LG Electronics European Shared Service Center B.V. 
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holandsko 

alebo na internetovej stránke: 

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc# 
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Odstraňovanie problémov

Predtým ako zavoláte servis, preštudujte si túto kapitolu. Môžete tak ušetriť čas, ale i výdavky. Tento zoznam 
zahŕňa prípady, ktoré nie sú výsledkom chybnej práce alebo materiálov použitých v spotrebiči.

Problém Možné príčiny

Chladnička s mrazničkou 

nefunguje

• Zástrčka je asi odpojená zo zásuvky.
Pevne ju zapojte.
• Domáca poistka sa vypálila, alebo chybu spôsobilo rušenie elektrického 
obvodu.
Skontrolujte a/alebo vymeňte poistku a eliminujte rušenie elektrického 
obvodu.
• Prerušenie dodávky prúdu.
Skontrolujte domáce svietidlá.

Teplota chladiaceho 

a mraziaceho priestoru 

je príliš vysoká

• Kontrolka teploty nie je nastavená na vhodnú pozíciu.
Vráťte sa k časti-Kontrola teploty.
• Spotrebič je umiestnený blízko zdroja tepla.
• Teplé počasie-časté otváranie dverí.
• Dvere ponechané dlho otvorené.
• Konštrukcia držiaca dvere je otvorená alebo blokuje vetracie otvory v 
mraziacom priestore.

Vibrácie, rachot, Veľký hluk • Podlaha, na ktorej stojí chladnička s mrazničkou môže byť nerovná, 
alebo spotrebič nie je stabilný.
Narovnajte ho pootočením nastaviteľných skrutiek.
• Nepotrebné predmety umiestnené vzadu v chladničke.

Námraza alebo ľadové 

kryštáliky na zmrazenom 

jedle

• Dvere, alebo konštrukcia držiaca dvere, mohli ostať pootvorené.
• Veľmi časté alebo veľmi dlhé otváranie dverí.
• Námraza vo vnútri konštrukcie je normálna.

Zarosenie povrchu • Tento jav sa pravdepodobne vyskytuje na vlhkom mieste.
Kvapky vody utrite suchou utierkou.

Hromadenie vlhkosti 

vo vnútri

• Veľmi časté alebo veľmi dlhé otváranie dverí.
• Pri otváraní dverí vo vlhkom počasí vzduch vnáša vlhkosť dovnútra.

Chladnička zapácha • Jedlá so silným zápachom by mali byť uzavreté alebo zabalené.
• Skontrolujte, či sa jedlo nepokazilo.
• Vnútrajšok potrebuje vyčistiť.
Vráťte sa k časti - Čistenie.

Dvere sa poriadne 

nezatvárajú

• Krabičky s jedlom, môžu zabrániť zatváraniu dverí.
Premiestnite krabičky s jedlom, ktoré zabraňujú zatváraniu dverí.
• Chladnička s mrazničkou nie je stabilizovaná.
Prispôsobte nastaviteľné skrutky.
• Podlaha, na ktorej stojí chladnička s mrazničkou môže byť nerovná, 
alebo spotrebič nie je stabilný.
Pomocou nastaviteľných skrutiek trochu zdvihnite prednú časť 
spotrebiča.

Vnútorné osvetlenie 

nefunguje

• V zásuvke nie je elektrický prúd.
• Ak chcete žiarovku vymeniť, musíte zavolať pracovníka servisu.

Nedávkuje vodu • Príliš nízka hladina vody v nádrži.
Nalejte do nádrže viac ako 2.3 l vody.
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Model:

GB*60**Z**,  GB*60**Y**,  GB*60**G**,  GB*60**F**
GB*59**Z**,  GB*59**Y**,  GB*59**G**,  GB*59**F**

GBD6*8****,  GBD6*5****, 
GBF6*8****,  GBF6*5****
GB6*4****
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Model:

GB*60**D**,  GB*60**E**,  GB*60**J**,  GB*60**K**,  GB*60**R**
GB*59**D**,  GB*59**E**,  GB*59**J**,  GB*59**K**,  GB*59**R**

GBD6*3****,  GBD6*2****,  GBF6*2****,  GBH6*1****,
GB6*3****   ,  GB6*1****    ,  GB6*0****

GB*20**C**, GB*20**Q**



Adresa výrobcu:
LG Electronics Wrocław Sp. z o. o.,
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne,
55-040 Kobierzyce, Poland.

Typové a výrobné číslo je na zadnej časti spotrebiča.
Zapíšte si pre prípad, že niekedy budete potrebovať 
servis.

MODEL ________________________________________
SÉRIOVÉ ČÍSLO________________________________

LG zákaznická linka
V prípade otázok, alebo komentárov, 
navštívte www.lg.com, alebo volajte:

Registrujte váš produkt online! 

www.lg.com

0801 54 54 54

8-800-200-76-76
022 454 54 54POLSKA

810 555 810

011  36 30 500

ČESKO

0850 111 154SLOVENSKO

SRBIJA

(01) 553 55 54
(033) 911 811
080 543 543

HRVATSKA

BOSNA

SLOVENIJA

031 228 35 42
8 8000 8081
8 0200 201
800 9990

ROMÂNIA

LIETUVA

LATVIJA

EESTI

РОССИЯ

0 7001 54 54БЪЛГАРИЯ

0 640 54 54 54MAGYARORSZÁG

963 050 500ESPAÑA

01806 11 54 11DEUTSCHLAND

0 810 144 131
0848 543 543

ÖSTERREICH

SCHWEIZ

199 600 099ITALIA

808 78 54 54PORTUGAL

0900 543 5454 NEDERLAND

0770 54 54 54SVERIGE

801-11-200-900
8000 0810

EΛΛΆΔΑ

ΚΎΠΡΟΣ

BELGIQUE

LUXEMBOURG  

DANMARK   

0800 0 54 54

815 691 54

015 200 255
0032 15 200 255

78 79 64 54
SUOMI 

NORGE




