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Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door 
voordat u het apparaat in gebruik neemt en 
bewaar het voor toekomstige referentie.

















Aanbevolen wordt dat u het waterfilter vervangt:

Verwijder het oude waterfilter

Trek het waterfilter omlaag en draai het linksom om 
het naar buiten te trekken.
Draai het filter helemaal omlaag voordat u het uit de 
ruimte van de verdeelleiding trekt.

Breng de bovenste linker plank omlaag of verwijder deze 
zodat het waterfilter helemaal omlaag kan draaien.

Ongeveer elke zes maanden.

Wanneer de waterfilterindicatie aangaat.

Wanneer de afgifte van de waterdispenser afneemt.

Wanneer de ijsblokjes kleiner zijn dan normaal.

Knijp de zijkanten in om het deksel van het waterfilter te 
openen.
OPMERKING: Bij het vervangen van het waterfilter komt er een kleine hoeveelheid 
water (ongeveer 25ml ) vrij.Zet een bak onder de voorkant van het deksel van het 
waterfilter om eventueel lekkend water op te vangen.Houd het waterfilter rechtop 
wanneer u het heeft verwijderd om te voorkomen dat 
eventueel achtergebleven water uit het waterfilter loopt.

Vervang door een nieuw waterfilter.
Neem het nieuwe waterfilter uit de verpakking en 
verwijder de beschermkap uit de o-ringen.
Duw met de lipjes van het waterfilter in horizontale 
positie het nieuwe waterfilter in de ruimte van de 
verdeelleiding totdat het niet meer verder kan.

Draai het waterfilter omhoog in positie en sluit het deksel.
Het deksel geeft een klik als het goed is gesloten.

Nadat het waterfilter is vervangen, neemt u 9,5 liter  water (spoel ongeveer 5 minuten door) 
om lucht en vuil uit het systeem te verwijderen.
Laat niet de hele 9,5 liter  in één keer uitstromen.
Druk op de dispenserhendel en laat deze weer los in cycli van 30 seconden ON (AAN) en 
60 seconden OFF (UIT).

LET OP

Gebruik de koelkast NIET zonder waterfilter.





Verwijder en installeer de deuren van de koelkast met twee of meer personen.

    Als u dat niet doet, kan dit leiden tot rug- of ander letsel.
    Sluit de elektriciteit van de koelkast af voor de installatie.
    Als u dat niet doet, kan dit overlijden of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Steek geen handen, voeten of andere voorwerpen in de luchtgaten of de onderkant 
    van de koelkast.U kunt daardoor gewond raken of een elektrische schok krijgen.

Wees voorzichtig bij de omgang met het scharnier en de aanslag.U kunt gewond raken.
Haal voedsel en bakken uit de koelkast voordat u de deuren en laden losmaakt.

Als de deur van uw huis te smal is voor de koelkast, verwijder dan de deuren van 
    de koelkast en breng de koelkast zijwaarts door de deur.
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Houd de hendel bij de linker onderkant van de groentelade ingedrukt 
totdat u een klik hoort.













(ondersteun de lade met uw linkerhand en 
houd hem vast met uw rechterhand.)



















Smart Diagnosis™ via het Klanteninformatiecentrum



Smart Diagnosis™ met de smart phone

1. Download de LG Smart ThinQ applicatie 
    op een smart phone.

2. Open de LG Smart ThinQ applicatie op 
    de smart phone. Maak een account aan 
    en log in.

3. Selecteer de koelkast op het dashboard.

4. Selecteer de Smart Diagnosis, start en 
    pas Tag On toe.

OPMERKING
 •  Als de diagnose vaak is mislukt, gebruik 
 dan de volgende instructies om door te gaan.

5. Selecteer de Audible Diagnosis.

6. Plaats het mondstuk van de smart phone 
    dicht bij het pictogram Smart Diagnosis™.
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