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Kupuj�c sprz�t LIEBHERR wybrali�cie Pa�stwo najnowocze�niejsz� technik� chłodnicz�, która 
gwarantuje Wam wysok� jako��, funkcjonalno�� oraz trwało��. Wyposa�enie lodówki zapewni 
Pa�stwu codzienny komfort u�ytkowania. Nabywaj�c sprz�t LIEBHERR powstały w procesie produkcji 
przyjaznym dla �rodowiska, przy u�yciu materiałów nadaj�cych si� do powtórnego przetworzenia 
przyczyniacie si� Pa�stwo do ochrony naszego naturalnego otoczenia. 
Prosimy o dokładne zapoznanie si� ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. 
�yczymy Pa�stwu wiele zadowolenia z u�ytkowania sprz�tu LIEBHERR. 
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Utylizacja 
Opakowanie wykonane jest z materiałów nadaj�cych si� do powtórnemu przetworzenia. 

- tektura falista/tektura zwykła 
- kształtki z polistyrolu (nie zawieraja freonów) 
- folie i woreczki poliuretanowe 
- bandówki z polipropylenu 
- materiały opakowaniowe nie mog� słu�y� dzieciom do zabawy – zagro�enie 

uduszeniem foli�! 
- Zaleca si� dostarczenie materiałów opakowaniowych do punktu skupu surowców 

wtórnych. 
 
Zu�yty sprz�t 
zawiera wiele warto�ciowych materiałów nadaj�cych si� do recyklingu.  
Post�powanie ze zu�ytym sprz�tem: 

- Zu�ytego sprz�tu nie wolno umieszcza� w miejscach składowania 
�mieci, razem z innymi odpadami! 

 
- Uniemo�liwi� korzystanie ze zu�ytego sprz�tu – wyj�� wtyczk� z gniazdka, a 

nast�pnie odci�� przewód przył�czeniowy. 
- Usun�� wszystkie zamki i zasuwy, aby dzieci nie mogły zamkn�� si� przypadkiem w 

�rodku np. podczas zabawy. 
- Zwraca� uwag�, aby do czasu odwiezienia sprz�tu do punktu zbiórki nie uszkodzi� 

przewodów obiegu czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy i oleje nie mog� 
wypływa� na zewn�trz w sposób niekontrolowany. 

Dokładna informacja o zastosowanym czynniku chłodniczym znajduje si� na tabliczce 
znamionowej.  
 
Bezpiecze�stwo i ostrze�enia 

• Aby unikn�� uszkodze� oraz zagro�enia dla osób sprz�t nale�y 
transportowa� w opakowaniu i ustawia� przy udziale dwóch osób. 

• Nie wolno uszkodzi� przewodów czynnika chłodniczego Wytry�ni�cie na 
zewn�trz mo�e spowodowa� uszkodzenia oczu lub samozapalenie. 

• Je�li czynnik chłodniczy wydostanie si� na zewn�trz nie wolno dopu�ci�, aby 
w pobli�u znalazł si� otwarty ogie� lub �ródło iskrzenia. Nale�y wyci�gn�� 
wtyczk� z sieci i dokładnie przewietrzy� pomieszczenie. 

• W przypadku stwierdzenia uszkodze� chłodziarki przed jej podł�czeniem do 
sieci niezwłocznie powiadomi� dostawc�. 

• Dla zapewnienia prawidłowego działania chłodziark� montowa� i podł�cza� 
tylko zgodnie z instrukcj� obsługi i obowi�zuj�cymi przepisami. 

• W razie awarii chłodziark� odł�czy� od sieci przez wyci�gni�cie wtyczki lub 
wykr�cenie bezpiecznika. 

• Naprawy oraz ewentualne modernizacje mog� by� wykonywane tylko przez 
uprawniony serwis. Dotyczy to tak�e wymiany przewodu przył�czeniowego. 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo�e spowodowa� zagro�enie dla 
u�ytkownika. 

• Nie wkłada� do chłodziarki substancji wybuchowych ani pojemników z 
łatwopalnymi substancjami w sprayu jak np. butan, propan, pentan itp., 
poniewa� wydzielaj�ce si� gazy mog� ulec zapłonowi poprzez elektryczne 
elementy chłodziarki. Pojemniki z tego typu substancjami mo�na rozpozna� po 
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umieszczanym na nich symbolu płomienia lub na podstawie danych o składzie 
substancji. 

• Wysokoprocentowy alkohol przechowywa� szczelnie zamkni�ty i w pozycji 
stoj�cej. 

• Nie manipulowa� we wn�trzu otwartym płomieniem lub �ródłem iskrzenia. 
• Nie u�ywa� we wn�trzu �adnych urz�dze� elektrycznych (np. urz�dze� do 

czyszczenia par�, grzejników itp.) 
• Nie u�ywa� szuflad, drzwi ani wyst�pów lodówki jako stopni do wchodzenia lub 

wspinania si�. 
• Nie pozwala� dzieciom bawi� si� chłodziark� np. wchodzi� do wn�trza lub 

hu�ta� na drzwiach. 
• Przy wył�czaniu z gniazdka uchwyci� za wtyczk�; nie ci�gn�� za przewód. 
• Sprz�t nie jest przeznaczony do korzystania przez dzieci, osoby upo�ledzone 

fizycznie, ruchowo lub umysłowo ani przez osoby nie dysponuj�ce odpowiedni� 
wiedz� i do�wiadczeniem.  

• Nale�y unika� długotrwałego kontaktu ze skór� chłodnych powierzchni lub 
mro�onych produktów. Mo�e to powodowa� bóle, przezi�bienia lub wra�enie 
głuchoty. Przy dłu�szym kontakcie u�ywa� ochronnych r�kawiczek.  

• Klucz (w wersji wyposa�onej w zamek) przechowywa� z dala od chłodziarki, 
poza zasi�giem dzieci. 

 
Wymiary chłodziarki: 
Wysoko��: 1860 mm. Szeroko��: 600 mm.  Gł�boko��: 650 mm. 

Ustawienie lodówki 
• Unika� miejsc bezpo�redniego nasłonecznienia oraz ustawienia obok �ródeł 

ciepła jak piece, grzejniki itp. 
• Podłoga w miejscu ustawienia powinna by� równa i gładka. Nierówno�ci 

zniwelowa� reguluj�c wysoko�� nó�ek.  

     
• Jako ułatwienie przy wsuwaniu chłodziarki we wn�ki słu�� zamontowane z 

tyłu rolki. Rolki nie nadaj� si� do przestawiania sprz�tu na wi�ksz� 
odległo��, po nierównych podłogach ani po schodach. 

 
• Kubatura pomieszczenia, gdzie ustawiamy lodówk� musi wynosi� wg normy 

EN 378 1 m3 na 8 g czynnika chłodniczego R600a, aby w razie wypłyni�cia 
czynnika chłodniczego nie powstała łatwopalna mieszanina gazu i powietrza. 
Dane o ilo�ci u�ytego czynnika chłodniczego znajduj� si� na tabliczce 
znamionowej wewn�trz lodówki. 

 
Podł�czenie do sieci 
Rodzaj pr�du (pr�d zmienny) i napi�cie w miejscu ustawienia lodówki musz� by� 
zgodne z danymi na tabliczce znamionowej. Tabliczka znajduje si� na lewej, 
wewn�trznej �cianie. 
Sprz�t podł�cza� tylko do gniazdka ze stykiem ochronnym i posiadaj�cego w 
instalacji zasilaj�cej bezpiecznik 10A lub wy�szy. 
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Uruchomienie lodówki 
Zaleca si� umycie lodówki przed pierwszym uruchomieniem (patrz:„Mycie”) 
Lodówk� nale�y uruchomi� na ok. 2 godziny przed pierwszym wło�eniem 
produktów.  
Wł�czanie: 
Wło�y� wtyczk� do gniazdka – chłodziarka jest wł�czona. 
 Wył�czanie: 
Wyci�gn�� wtyczk� z gniazdka lub przekr�ci� regulator temperatury na pozycj� �. 
 
Ustawienie temperatury 

• Obraca� strzałk� regulatora temperatury T przy pomocy monety na pozycje 
pomi�dzy „1” a „7”.  

• Pozycja „1” = najni�sza wydajno�� chłodzenia, najwy�sza temperatura. 
Pozycja „7” = najwy�sza wydajno�� chłodzenia, najni�sza temperatura. 

 

 
 

 
Chłodzenie 
Urz�dzenie nadaje si� do chłodzenia napojów i produktów spo�ywczych ró�nego 
rodzaju. Druciane półki mo�na przestawia� na ró�ne wysoko�ci zale�nie od 
rozmiaru butelek czy przechowywanych produktów. W celu wyj�cia półek drzwi 
musz� by� otwarte pod k�tem 900. 
Wysokoprocentowy alkohol przechowywa� szczelnie zamkni�ty i w pozycji stoj�cej. 
 
Wy�wietlacz temperatury 
Wska�nik temperatury jest zasilany przez dost�pn� w handlu bateri�. 
Wymiana baterii: 

• Otworzy� małym �rubokr�tem pojemnik na bateri�. 
• Wymieni� bateri� i zamkn�� pojemnik. 

 
Pojawienie si� na wy�wietlaczu wskazania Er lub HH oznacza usterk� chłodziarki. 
Nale�y zwróci� si� do punktu serwisowego i poda� wskazanie z wy�wietlacza. 
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Odszranianie 
Chłodziarka odszrania si� automatycznie. 
Podczas pracy przy ustawieniu na najni�sz� temperatur� mo�e jednak pojawi� si� 
oblodzenie na tylnej �cianie. Chłodziark� trzeba wtedy odmrozi� r�cznie. 

• Wył�czy� chłodziark� – wyci�gn�� wtyczk� z gniazdka lub przekr�ci� 
regulator temperatury na pozycj� � 

• Produkty wyj�� z chłodziarki i poło�y� w chłodnym miejscu.  
• Podczas odmra�ania drzwi musz� pozosta� otwarte. Reszt� wody z 

odmra�ania zebra� �cierk�; chłodziark� umyc. 
Do odmra�ania nie wolno u�ywa� urz�dze� mechanicznych ani innych 
sztucznych �rodków pomocniczych. 
 
M y c i e 
Przed rozpocz�ciem mycia zawsze wył�czy� urz�dzenie poprzez odł�czenie z 
sieci lub wyj�cie bezpiecznika. 
• 	ciany zewn�trzne, wn�trze i wyposa�enie my� r�cznie ciepł� wod� z 

dodatkiem �rodka myj�cego. Nie wolno stosowa� �rodków czyszcz�cych 
zawieraj�cych piasek lub kwasy ani chemicznych rozpuszczalników. 

• Z powodu ryzyka uszkodzenia i niebezpiecze�stwa dla u�ytkownika nie 
korzysta� z urz�dze� czyszcz�cych par�.   

• Nie wolno dopu�ci� by woda dostała si� do metalowych kratek wentylacyjnych  
lub do elektrycznych  elementów.  

• Chłodziark� wytrze� do sucha. 
• Nie uszkodzi� ani nie zdejmowa�  tabliczki znamionowej niezb�dnej przy 

korzystaniu  z usług serwisowych. 
• Otwór odpływowy w chłodziarce trzeba czy�ci� cz��ciej, przy pomocy cienkiego 

przedmiotu np. wacika higienicznego. 
 
Zakłócenia w pracy chłodziarki 
Nast�puj�ce zakłócenia mo�liwe s� do samodzielnego usuni�cia, po ustaleniu ich 
przyczyn: 
 
Zakłócenie Mo�liwa przyczyna i sposób usuni�cia 
Lodówka nie 
funkcjonuje 

− Czy chłodziarka jest prawidłowo wł�czona? 
− Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku? 
− Czy uziemienie w gniazdku jest w porz�dku? 

Zbyt gło�na praca. − Czy chłodziarka jest prawidłowo ustawiona na podłodze, 
czy jakiekolwiek sprz�ty, meble lub przedmioty nie znajduj� 
si� zbyt blisko powoduj�c wibracj�?  
Zwracamy uwag�, �e nie mo�na unikn�� szmeru czy 
„b�belkowania” spowodowanego cyrkulacj� czynnika 
chłodniczego. 

Temperatura jest  za 
wysoka 

- Sprawdzi� ustawienie regulatora temperatury 
- Czy wło�ony oddzielnie termometr pokazuje 

prawidłow� warto�� 
-  Czy prawidłowo działa wentylacja?  

- - Czy chłodziarka nie stoi za blisko �ródeł ciepła. 
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Serwis i tabliczka znamionowa 

      
Je�li nie wyst�pi �adna z w/w przyczyn i nie potrafimy  samodzielnie usun�� usterki, 
oznacza to konieczno�� zwrócenia si� do serwisu. Zgłaszaj�c usterk� nale�y poda�: 
dane z tabliczki znamionowej: 

- oznaczenie modelu (1) 
- numer serwisowy  (2) 
- numer seryjny (3). 

Umo�liwi to szybk� i prawidłow� napraw�. 
Tabliczka znamionowa znajduje si� na lewej, wewn�trznej �cianie.  
 
Przekładanie zawiasów drzwi  

   
W razie potrzeby mo�liwa jest zmiana kierunku otwierania drzwi. 
• Odkr�ci� k�townik zawiasu (1) 
• Zdj�� drzwi w kierunku do dołu. 
• Bolec zawiasu (2) wykr�ci� z k�townika zawiasu (1) i wkr�ci� w znajduj�cy si� 

obok otwór. 
• Wykr�ci� bolec zawiasu (3) i wkr�ci� po przeciwnej stronie.  
• Uchwyt drzwi i za�lepki przeło�y� na przeciwna stron�. 
• Zdj�� nakładk� (4) i zasłoni� ni� pusty otwór po przeciwnej stronie. 
• Ponownie zawiesi� drzwi na bolec zawiasu (3); zamkn�� drzwi. 
• K�townik zawiasu (1) wło�y� w dolne ło�ysko drzwi i przykr�ci� do chłodziarki. 
 
Pozostawianie niepracuj�cej chłodziarki 
Je�li pozostawiamy niepracuj�c� chłodziark� na dłu�szy czas nale�y j� wył�czy� 
(wyci�gn�� wtyczk� lub wykr�ci� bezpiecznik), umy�, a drzwi pozostawi� otwarte, 
aby nie powstawały nieprzyjemne zapachy.  
___________________________________________________________________ 
Producent stale pracuje nad doskonaleniem wyrobów. 
Prosimy o zrozumienie dla ewentualnych rozbie�no�ci  
W wyposa�eniu, technologii czy wzornictwie. 


