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Производителят постоянно работи над усъвършенства-
нето на всички типове и модели. Молим за Вашето разби-
ране, че си запазваме правото на промени във формата,
обзавеждането и техниката.
За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред,
прочетете внимателно указанията в настоящото ръковод-
ство.
Тази инструкция е валидна за множество модели, поради
което са възможни отклонения. Разделите, които се
отнасят само за определени уреди, са обозначени със
звездичка (*).
Указанията за боравене са обозначени с , резулта-
тите от боравенето - с .

1 Общи указания за безопас-
ност
- Вграждайте, свързвайте и отстранявайте

уреда само съгласно указанията в ръко-
водството.

- Контактът трябва да бъде лесно
достъпен, за да може при авария уредът
бързо да се изключи от мрежата. Той
трябва да се намира извън зоната на
задната страна на уреда.

ОПАС-
НОСТ

обозначава непосредствено
опасна ситуация, която ще
причини смърт или тежки телесни
наранявания, ако не бъде избяг-
ната.

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕН
ИЕ

обозначава опасна ситуация,
която може да причини смърт или
тежки телесни наранявания, ако
не бъде избягната.

ВНИМАНИ
Е

обозначава опасна ситуация,
която може да причини леки или
средни телесни наранявания, ако
не бъде избягната.

ВНИМАНИ
Е

обозначава опасна ситуация,
която може да има за следствие
материални щети, ако не се
избегне.

Указание обозначава полезни указания и
съвети.

2 Условия за поставяне

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар поради влага!
Когато токопренасящи части или захранващия проводник
се навлажнят, може да се стигне до късо съединение.
u Уредът е разработен за използване в затворени поме-

щения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с
влага или водни пръски.

Употреба по предназначение
- Поставяйте и използвайте уреда единствено в затво-

рени помещения.
- Използвайте уреда само във вградено състояние.

2.1 Помещение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар от охлаждащото вещество!
Използваното охлаждащо вещество е безвредно за окол-
ната среда, но лесно запалимо. Изтичащо охлаждащо
вещество може да се възпламени.
u Не повреждайте тръбите на охлаждащия кръг.

- Когато уредът се постави в много влажна среда, върху
външната страна на уреда може да кондензира вода.
Грижете се постоянно да има добра вентилация на
мястото на поставяне .

- Колкото повече охлаждащо вещество има в уреда,
толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в
което се намира уредът. В прекалено малки помещения
при теч може да се образува запалима смес от газ и
въздух. За 8 g охлаждащо вещество помещението за
поставяне трябва да бъде май-малко с размери 1 m3.
Информация за съдържащото се охлаждащо вещество
има на идентификационната табелка във вътрешността
на уреда.

2.1.1 Основа в помещението
- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде

хоризонтален и равен.
- Кухненският шкаф, в който се монтира уредът, се ниве-

лира чрез подложки, ако подът не е безупречно равен.

2.1.2 Позициониране в помещението
- Не поставяйте уреда в зони с директно слънчево

лъчение, близо до печки, радиатори и подобни.
- Уредът следва да се вгражда само в стабилно закре-

пени мебели.

Общи указания за безопасност
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2.2 Поставяне на няколко уреда
ВНИМАНИЕ
Опасност от увреждане от кондензирана вода!
u Не поставяйте уреда директно до друг хладилник/

фризер .

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреди поради кондензирала вода!
u Не поставяйте уреда директно над друг хладилник/

фризер.
Уредите са проектирани за различни начини на поста-
вяне. Комбинирайте уреди само тогава, когато уредите
са разработени за тази цел. Следната таблица показва
възможните начини на поставяне в зависимост от модела:
Начин на
поставяне

Модел

Единично Всички модели
Side-by-Side
(SBS)

Модели, чието наименование на модела
започва с S....
Позиционирането можете да видите на
приложеното поставяне тип SBS.

Един над друг Модели с максимална височина на
нишата до 880 mm и с таван с отопление
могат да бъдат поставени „един над
друг“.
Горен уред: до максимална височина на
нишата 140 mm

Монтирайте всеки уред в отделна мебелна ниша.

2.3 Електрическо свързване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар поради късо съединение!
Ако захранващият кабел/щепселът на уреда или на някой
друг уред и задната част на уреда се допират, захранва-
щите кабели/щепсели могат да се повредят поради вибра-
циите на уреда, така че да се стигне до късо съединение.
u Поставяйте уреда така, че той да не се допира до

щепсели или захранващи кабели.
u Към контакти в зоната на задната страна на уреда, не

включвайте нито самия уред, нито други уреди.

3 Размери на уреда

Fig. 1 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

DRf 39.., 557 872 512 591 888
DRe 41.. 557 1213 512 591 1232

Размери на уреда
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4 Размери на нишата
4.1 Вътрешни размери

Fig. 2 
F
(mm
)

G
(mm
)

H (mm) J
(mm
)

L
(mm
)

DRf 39... 874
—
880

560
—
570

мин. 550,
препоръч.
560

мин.
500

мак
с. 19

DRe 41... 1220
—
1226

Декларираната консумация на енергия е изчислена при
дълбочина на кухненските мебели от 560 mm. При дълбо-
чина на кухненските мебели от 550 mm уредът е напълно
функционален, но има малко по-висока консумация на
енергия.
u Проверете дебелината на стените на съседните

шкафове: Тя трябва да е мин. 16 mm.
u Вграждайте уреда само в стабилно закрепени

кухненски шкафове. Осигурете шкафа срещу преобръ-
щане.

u Подравнете кухненския шкаф с нивелир и прав ъгъл и
при нужда изравнете чрез подлагане.

u Уверете се, че подът и страничните стени на шкафа са
под прав ъгъл помежду си.

4.2 Изисквания за вентилация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар и повреди поради блокирани вентила-
ционни отвори!
u Винаги дръжте вентилационните отвори свободни.

Грижете се постоянно да има добра вентилация!

Указание
Ако разстоянието между задната страна на уреда и
стената е по-малко от 51 mm, консумацията на енергия
може да се повиши.
Вентилацията се извършва през цокъла на уреда.
Непременно трябва да се спазват предписаните напречни
сечения за вентилация:
- Дълбочината на вентилационния отвор в задната стена

на шкафа трябва да бъде мин. 38 mm.
- За напречните сечения за вентилация в цокъла на

шкафа и в шкафа отгоре над уреда са необходими мин.
200 cm2.

- По принцип важи следното: колкото по-голямо е напреч-
ното сечение за вентилация, толкова по-икономично
откъм разход на енергия работи уредът.

За работата на уреда е необходима достатъчна венти-
лация. Фабрично предвидените вентилационни решетки
осигуряват ефективно вентилационно напречно сечение
на уреда от 200 cm2. Ако замените вентилационните
решетки с вентилационна бленда, тя трябва да има най-
малко същото или по-голямо вентилационно напречно
сечение като/от това на оригиналната вентилационна
решетка.

5 Транспортиране на уреда
u Транспортирайте уреда опакован.
u Транспортирайте уреда в изправено положение.
u Не транспортирайте уреда сами.

6 Разопаковане на уреда
При констатиране на повреди по уреда незабавно се обър-
нете към доставчика, още преди да го включите.
u Проверете уреда и опаковката за транспортни щети.

Обърнете се незабавно към доставчика, ако предпола-
гате наличието на каквито и да е щети.

u Отстранете всички материали от гърба или странич-
ните стени на уреда, които биха могли да попречат на
правилния монтаж, съотв. вентилация.

u Извадете свързващия кабел от задната страна на
уреда. При това махнете кабелния държател, иначе
възникват шумове от вибрация!

7 Поставяне на уреда

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване!
u Уредът трябва да бъде транспортиран от две лица до

неговото място за монтаж.

Размери на нишата
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от преобръщане
u За да се предотврати опасност поради нестабилност

на уреда, той трябва да се закрепи в съответствие с
инструкциите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар и повреда!
u Не поставяйте върху уреда уреди, излъчващи топлина,

например микровълнови печки, тостери и др.!
По възможност възложете на специалист монтажа на уред
в кухненското обзавеждане.
Не поставяйте уреда без помощник.

7.1 След поставянето
u Отстранете всички транспортни осигуровки.
u Почистете уреда (вижте Инструкция за експлоатация,

Почистване на уреда).

8 Изхвърляне на опаковката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!
u Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния мате-

риал.
Опаковката е произведена от рециклируеми мате-
риали:
- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолиа и торбички от полиетилен
- Чембероващи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от

полиетилен*
u Занесете опаковъчния материал на официално място за

събиране на отпадъци.

9 Пояснение на използваните
символи

При тази операция съществува
опасност от нараняване! Съблюда-
вайте указанията за безопасност!

Инструкцията важи за множество
модели. Изпълнете тази стъпка,
само ако тя се отнася за вашия
уред.

За монтажа моля съблюдавайте
изчерпателното описание в тексто-
вата част на инструкцията.

Разделът важи или за уред с една
врата, или за уред с две врати.

От алтернативите изберете уред
с посока на отваряне на вратата
дясно или уред с посока на отва-
ряне на вратата ляво.

При IceMaker и/или InfinitySpring е
необходима монтажна стъпка.

Само разхлабете винтовете или
леко ги завийте.

Завинтете здраво винтовете.

Проверете дали следващата
работна стъпка е необходима за
Вашия модел.

Проверете правилния монтаж,
правилното закрепване на използ-
ваните конструктивни елементи.

Измерете предварително зададения
размер и при нужда го коригирайте.

Инструмент за монтажа: Измерва-
телна пръчка

Инструмент за монтажа: Акумула-
торна отвертка и накрайник.

Инструмент за монтажа: Нивелир.

Инструмент за монтажа: Гаечен
ключ с размер SW 7 и SW 10.

За тази работна стъпка са
необходим две лица.

Работната стъпка се извършва при
маркираното място на уреда.

Помощни средства за монтажа:
Канап.

Изхвърляне на опаковката
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Помощни средства за монтажа:
Ъгълник.

Помощни средства за монтажа:
Отвертка.

Помощни средства за монтажа:
Ножица.

Помощни средства за монтажа:
Маркер, изтриващ се.

Торбичка с принадлежности: Изва-
дете конструктивните елементи.

Изхвърлете според изискванията
ненужните конструктивни елементи.

10 Промяна посоката на отва-
ряне на вратата
Инструмент

Fig. 3 

Fig. 4 
u Съблюдавайте посоката на четене.

Fig. 5 
u Отвинтете лайстната от горната страна на вратата на

уреда.

Fig. 6 
u Ако вече е монтирана, отвинтете дръжката и я оставете

настрани с прилежащите винтове.

Fig. 7 
u Свалете покривните детайли.

Fig. 8 
u Изтеглете лагерния детайл от страната на пантите с

помощта на отвертка. Осигурете вратите срещу изпа-
дане.

Промяна посоката на отваряне на вратата
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Fig. 9 
u Наклонете леко вратата и я повдигнете от долната

лагерна опора.

Fig. 10 
u Променете посоката на отваряне на вратата на отде-

лението с 4-звезди чрез преместване на лоста. При
това вратата на отделението с 4 звезди трябва да
бъде затворена. Преместете лоста от долу на гърба на
вратата.

Fig. 11 
u Преместете горната лагерна опора, обърната на 180°,

на противоположната страна и я завинтете здраво.

Fig. 12 

u Отвинтете долната лагерна опора и я преместете. Изва-
дете лагерния болт от лагерната опора и го поставете
отново огледално. Завинтете здраво лагерната опора.

Fig. 13 

Fig. 13 
u Поставете вратата на противоположната страна по

следния начин: 1. Поставете вратата върху долната
лагерна опора. 2. Изравнете вратата и избутайте
прореза върху лагерната опора. 3. Вкарайте лагерния
детайл от страната на пантите в горната страна на
вратата и през лагерната опора.

Fig. 14 
u Поставете капака от страната на дръжката.

Промяна посоката на отваряне на вратата
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Fig. 15 
u Завинтете лайстната.

Fig. 16 
u Завинтете дръжката. Покрийте всички винтове с покри-

ващи тапи.
u Проверете винтовите съединения.

11 Вграждане на уреда в
нишата
Инструменти и помощни средства

Fig. 17 
Приложени монтажни части

Fig. 18 

Fig. 19 

Вграждане на уреда в нишата
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u Съблюдавайте посоката на четене.
ВНИМАНИЕ
Правилна дълбочина на вграждане на уреда.
u Използването на монтажния винкел гарантира правил-

ната дълбочина на вграждане на уреда.

Fig. 20 
u Завинтете ограничителния винкел отдясно или отляво, в

зависимост от посоката на отваряне на вратата, на пода
на мебелната ниша наравно със страничната стена.
Ограничителният винкел винаги се монтира от страната
на дръжката.

Fig. 21 
u Монтирайте монтажния винкел така, че маркировката

да е на еднаква височина с външния ръб на мебелната
ниша.

Fig. 22 
u Извадете мрежовия кабел от торбичката с принад-

лежности и го включете в задната страна на уреда.
Прокарайте мрежовия щепсел с помощта на шнур до
свободно достъпен контакт.

Fig. 23 
u Вкарайте изравнителната бленда. Блендата може да се

премества на двете страни.

Fig. 24 
u Вкарайте уреда до 2/3 в мебелната ниша.

Fig. 25 
u С отвертка разхлабете капака горе отляво и след това

го свалете.
u Ако вече е монтиран, отстранете другите покрития.

Fig. 26 
u Завинтете здраво винкела за закрепване. Винкелът

трябва да не може да се мести вече.

Вграждане на уреда в нишата
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Fig. 27 
u Проверете дали страничната стена на шкафа е с дебе-

лина 16 mm или 19 mm.

Fig. 28 
u При странични стени на шкафа с дебелина 16 mm поста-

вете приложения дистанционен елемент върху горния
лагерен детайл.

Fig. 29 

Fig. 30 
u Сега вкарайте уреда изцяло в мебелната ниша. Крачето

за регулиране трябва да легне в отвора на ограничи-
телния винкел.

Fig. 31 
u Отстранете предната част на монтажния винкел. Чрез

преместване разхлабете ограничителя и при нужда го
откъснете с помощта на клещи.

Fig. 32 
u Проверете дали уредът е разположен наравно в мебел-

ната ниша. Винкелът за закрепване трябва да приляга
към страничната стена на мебелната ниша.

Fig. 33 
u Проверете дали долната лагерна опора приляга

наравно. Лагерната опора може да се премества чрез
продълговатите отвори.

Fig. 34 

Вграждане на уреда в нишата
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u При необходимост регулирайте уреда чрез крачето за
регулиране, както и чрез настройка в лагерната опора.

Fig. 35 

Fig. 35 

Fig. 35 
u Завинтете здраво уреда към мебелната ниша.

Fig. 36 
u Поставете капаците и проверете всички винтови съеди-

нения.

Fig. 37 
u Извадете обшивката от торбичката с принадлежности

и го поставете към страничната стена на уреда. Обшив-
ката е магнитна и не трябва да се лепи.

12 Монтаж на декоративна
плоча
С декоративна рамка и декоративна плоча уредите могат
да се съгласуват цветово към челата на кухненските
мебели или да изпъкнат контрастно от тях.

Размери на декоративна
плоча (mm)

Макс.
тегло на
декора-
тивна
плоча (kg)

Височина на
нишата

Висо-
чина

Широ-
чина

Дебе-
лина
максиму
м

874 — 880 860 585 4 5
1220 — 1226 1206 585 4 7

Декоративните рамки могат да се закупят от сервизната
служба като принадлежност в следните допълнителни
цветове:
кафяв: 9911350 бял: 9911348 цвят алуминий:

9911346
u По-дебели декоративни

плочи Fig. 38 (2)
отрежете терасовидно
съгласно фигурата до
максимум 4 mm дебе-
лина.

Fig. 38 

Монтаж на декоративна плоча
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u Развийте декора-
тивната рамка
Fig. 39 (1) отгоре.

u При всички други
декоративни рамки
Fig. 39 (3, 4)
само разхлабете
винтовете и избу-
тайте декоративната
рамка напред.

u Вкарайте декора-
тивната плоча
Fig. 39 (2).

u Избутайте обратно
декоративните
рамки Fig. 39 (3, 4) и
завинтете.

u Завинтете отново
декоративната
рамка Fig. 39 (1)
отгоре.

u Завинтете дръжката
Fig. 39 (5).

u Фиксирайте капач-
ките Fig. 39 (6)
върху всички глави
на винтове. Fig. 39 

13 Монтаж на декоративна
плоча с изравнителни бленди
Ако вече е налична декоративна плоча, която обаче е с
твърде малка височина, тя може да бъде коригирана с
изравнителни бленди Fig. 40 (7) с различна височина.
Могат да бъдат използвани една (само горе или само долу)
или две изравнителни бленди (горе и долу). Изравнител-
ните бленди могат да се закупят от сервизната служба
като принадлежност.
Изравнителна
височина [mm] h

кафяв бял цвят
алуминий

16 9733032 9733035 9733050
41 9733033 9733036 9733051
60 9733034 9733037 9733052

u Развийте декоратив-
ната рамка Fig. 40 (1,
4) отгоре и отдолу.

u При всички други
декоративни рамки
Fig. 40 (3)
само разхлабете
винтовете и избу-
тайте декоративната
рамка напред.

u Вкарайте декора-
тивната плоча
Fig. 40 (2).

u Поставете израв-
нителни бленди
Fig. 40 (7) отдолу или
отгоре.

u Поставете декора-
тивните рамки
Fig. 40 (1, 4) върху
тях и завинтете.

u Избутайте обратно
декоративните
рамки Fig. 40 (3) и
завинтете.

u Завинтете дръжката
Fig. 40 (5).

u Фиксирайте капач-
ките Fig. 40 (6)
върху всички глави
на винтове. Fig. 40 

14 Свързване на уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилно свързване!
Опасност от пожар.
u Не използвайте удължителни кабели.
u Не използвайте разпределителни лайстни.

ВНИМАНИЕ
Неправилно свързване!
Повреда на електрониката.
u Не използвайте островен инвертор.
u Не използвайте енергоспестяващи щепсели.

Указание
Използвайте единствено доставения захранващ
проводник.
u По-дълъг захранващ проводник може да се поръча от

клиентската служба.
Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:
- Видът на тока и напрежението на мястото на поставяне

трябва да съответстват на параметрите от идентифика-
ционната табелка .

- Контактът трябва да бъде заземен и електрически
обезопасен според изискванията.

- Токът за задействане на предпазителя трябва да е
между 10 и 16 A.

- Трябва да има лесен достъп до контакта.
- Контактът трябва да е извън зоната на задната страна

на уреда и в рамките на дефинираната зона (a, b, c).
u Проверете електрическото свързване.
u Включете щепсела на уреда (G) от задната страна на

уреда. Обърнете внимание на доброто фиксиране.
u Свържете щепсела към захранването с напрежение.
w На екрана се показва логото на Liebherr.
w Индикацията преминава към символа за режим на

готовност.

Монтаж на декоративна плоча с изравнителни бленди

12 * в зависимост от модела и разпределението



Свързване на уреда
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