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Je doporučeno měnit vodní filtr:

Přibližně každých šest měsíců.

Když se zapne indikátor vodního filtru.

Když výstup z dávkovače vody klesá.

Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé.

Vyjměte starý vodní filtr.

Vyjměte nebo snižte levou horní polici tak, aby se 

filtr mohl otočit dolů.

Zatlačte ze stran tak, aby se otevřel kryt vodního filtru.

Natočte filtr směrem dolů a otočením proti směru 
hodinových ručiček ho vyjměte.
Před vyjmutím z rozdělovacího otvoru se ujistěte, že 
je filtr zcela otočený dolů.

Vyměňte za nový vodní filtr.
Vyndejte nový vodní filtr z obalu a odstraňte ochranný 
kryt z kruhového těsnění.
Dejte štítky vodního filtru do horizontální polohy, 
a tlačte nový vodní filtr do rozdělovacího otvoru, 
dokud se sám nezarazí.

Natočte vodní filtr směrem nahoru do správné 
pozice a zavřete kryt.
Kryt cvakne ve chvíli, kdy je správně uzavřený.

Po výměně vodního filtru vylijte 9.5 litrů vody (proplachujte po dobu asi 5 minut), 
abyste se zbavili zachyceného vzduchu a znečišťujících látek ze systému.
Nevylévejte celé množství 9.5 litrů najednou.
Stiskněte a uvolněte podložku dávkovače na cykly 30 sekund ON a 60 sekund OFF.

NEPOUŽÍVEJTE ledničku bez namontovaného vodního filtru.

UPOZORNĚNÍ: Výměna vodního filtru způsobí mírný unik vody (okolo 25ml ).
Umístěte nádobu k bližšímu konci krytu vodního filtru pro zachycení unikající vody.
Po odstranění vodního filtru jej držte ve svislé poloze, abyste zabránili dalšímu odtoku vody.
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Otevřete dveře a otočte hadici dovnitř.
Pokud je vidět pouze jedna ryska ze dvou, 
je vložení správné.

Hadička musí být řezána přesným 
vertikálním řezem (V opačném případě 
uniká voda).

Vodní hadičky by měly být skryté za nohou, 
aby se předešlo jejich poškození.

SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ

Nerovná Poškozená Skroucená



Otevřete dvířka a zdvihněte do spodní polohy. Použijte křížový šroubovák pro 
povolení šroubu na spodním závěsu, jak ukazuje Obrázek č. 1. Vložte kruhovou 
podložku mezi spodní závěs a spodní držák a poté upevněte šroub, jak ukazuje
Obrázek č. 2.
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• Zvuk, který vydává led padající do zásobníku, je normální a není známkou závady.
• Nestiskávejte testovací tlačítko opakovaně, když je zásobník plný vody nebo ledu. 

– Mohlo by dojít k přetečení vody nebo zaseknutí ledu.
• Není-li namontována nádoba na vodu, výrobník ledu nebude fungovat.

• Během výroby ledu nevsouvejte do výrobníku ruce. Mohli byste se zranit.

• Neskladujte led (kostky) déle než dva týdny, protože by mohlo dojít k poškození 
dávkovače, když se kostky k sobě přilepí.

UPOZORNĚNÍ





Stiskněte a podržte páčku v levé dolní části zásuvky, 
dokud neuslyšíte cvaknutí.
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(zajistěte ho levou a držte pravou rukou).















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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Smart Diagnosis™ prostřednictvím zákaznického informačního centra



Smart Diagnosis™ pomocí chytrého telefonu

1. Stáhněte si aplikaci LG Smart ThinQ do 
    svého chytrého telefonu.

2. Otevřete si aplikaci LG Smart ThinQ na 
    svém chytrém telefonu. Vytvořte účet a 
    přihlaste se.

3. Nastavte chladničku na řídicím panelu.

4. Zvolte Smart Diagnosis a poté spusťte 
    a přibližte k chladničce.

POZNÁMKA
 • Pokud diagnostika selže několikrát za 
sebou, postupujte podle následujících 
pokynů.

5. Zvolte Audible Diagnosis.

6. Umístěte mluvítko chytrého telefonu poblíž 
    ikony Smart Diagnosis™.
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