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Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasi-
likdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų
supratimo.
Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai
perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje
gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prie-
taisams, pažymėti žvaigždute (*).
Veiksmų instrukcijos pažymėtos , o veiksmų rezultatai –

.

1 Bendrieji saugos nurodymai
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite

tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas,

nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą
būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti
už galinės prietaiso sienelės.

PAVOJUS žymi tiesioginę pavojingą situaciją,
kurios pasekmė, jeigu nepavyko
išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno
sužalojimai.

ĮSPĖJIMAS žymi pavojingą situaciją, kurios
pasekmė, jeigu nepavyko išvengti,
gali būti mirtis arba sunkūs kūno
sužalojimai.

ATSARGIAI žymi pavojingą situaciją, kurios
pasekmė, jeigu nepavyko išvengti,
gali būti lengvi arba vidutinio
sunkumo kūno sužalojimai.

DĖMESIO žymi pavojingą situaciją, kurios
pasekmė, jeigu nepavyko išvengti,
gali būti daiktų sugadinimas.

Pastaba žymi naudingus nurodymus ir pata-
rimus.

2 Pastatymo sąlygos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms,
gali įvykti trumpasis jungimas.
u Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite

prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė
arba kur užtrykšta vanduo.

Naudojimo paskirtis
- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.

2.1 Patalpa

ĮSPĖJIMAS
Išsiliejęs šaldymo agentas gali tapti gaisro priežastimi!
Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas
aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaldymo agentas gali užsi-
degti.
u Nepažeiskite šaldymo sistemos vamzdelių.

- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo
išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą
oro cirkuliaciją .

- Kuo daugiau šaldymo agento yra Jūsų prietaise, tuo didesnė
turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patal-
pose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir
oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g
šaldymo agento būtina skirti ne mažiau nei 1 m3. Duomenys
apie šaldymo agento kiekį nurodyti duomenų lentelėje,
pritvirtintoje prietaiso viduje.

2.1.1 Pagrindas patalpoje
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.
- Kai grindys nėra lygios, virtuvės baldai, į kuriuos montuo-

jamas prietaisas, išniveliuojami po jais kažką pakišant.

2.1.2 Padėties nustatymas patalpoje
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių

saulės spindulių, šalia viryklės, radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą montuokite tik į tvirtai stovinčius baldus.

2.2 Kelių prietaisų pastatymas
PRANEŠIMAS
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
u Nestatykite prietaiso šalia kito aušinimo arba šaldymo prie-

taiso.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl kondensato!
u Nestatykite prietaiso iš karto virš kito šaldytuvo / šaldiklio.
Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Prie-
taisus derinkite tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
Tolesnėje lentelėje parodytas galimas pastatymo būdas, atsiž-
velgiant į modelį:

Bendrieji saugos nurodymai
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Pastatymo
būdas

Modelis

Vienas Visi modeliai
Side-by-Side
(SBS)

Modeliai, kurių pavadinimas prasideda S....
Kaip pastatyti, rasite pridedamoje SBS
pastatymo schemoje.

Vienas virš kito Modelius maks. iki 880 mm nišos aukščio ir
su šildomomis lubomis galima statyti «vieną
virš kito».
Viršutinis prietaisas: maks. iki 140 mm nišos
aukščio

Kiekvieną prietaisą montuokite į atskirą baldo nišą.

2.3 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
Kai prietaiso arba kito prietaiso tinklo kabelis / kištukas liečiasi
su užpakaline prietaiso sienele, vibruojant prietaisui, tinklo
kabelis / kištukas gali būti pažeistas, todėl gali įvykti trumpasis
jungimas.
u Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai

nesiliestų.
u Į užpakalinės prietaiso sienelės srityje esančius kištukinius

lizdus nejunkite nei prietaiso, nei kitų prietaisų.

3 Prietaiso matmenys

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

Prietaiso matmenys
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4 Nišos matmenys
4.1 Vidiniai matmenys

Fig. 2 
F
(mm
)

G
(mm
)

H (mm) J
(mm
)

L
(mm
)

DRf 39... 874–
880

560–
570

min. 550,
rekomen-
duojama
560

min.
500

mak
s. 19

DRe 41... 1220
–
1226

Deklaruotos energijos sąnaudos buvo nustatytos esant 560
mm virtuvinių baldų montavimo gyliui. Esant 550 mm virtuvinių
baldų montavimo gyliui, prietaisas veikia, tačiau bus šiek tiek
didesnės energijos sąnaudos.
u Patikrinkite gretimų baldų sienelių storį: jis turi būti min.

16 mm.
u Prietaisą montuokite tik į stabilius virtuvinius baldus. Apsau-

gokite baldus nuo apvirtimo.
u Išlygiuokite virtuvinius baldus gulsčiuku ir žymėjimo

kampainiu bei prireikus išlyginkite, pakišdami ką nors po
apačia.

u Įsitikinkite, kad grindys ir šoninės baldų sienelės yra stačiu
kampu vienos kitų atžvilgiu.

4.2 Reikalavimai vėdinimui

ĮSPĖJIMAS
Dėl užblokuotų ventiliacinių angų kyla gaisro ir prietaiso pažei-
dimo pavojus!
u Ventiliacines angas visada laikykite atidengtas. Visada užtik-

rinkite gerą oro cirkuliaciją!

Pastaba
Jei atstumas tarp galinės prietaiso pusės ir sienos yra
mažesnis nei 51 mm, gali padidėti energijos sąnaudos.
Oro cirkuliacija vyksta per cokolinę prietaiso dalį.
Būtinai laikykitės ventiliacinių tarpų skerspjūvių:
- Ventiliacinio plyšio gylis galinėje baldo sienelėje turi būti ne

mažesnis kaip 38 mm.
- Baldo cokolinėje dalyje ir apstatomų baldų viršuje būtina

palikti ne mažesnį kaip 200 cm2 ventiliacinį tarpą.
- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio

tarpo skerspjūvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.
Prietaisui eksploatuoti reikia pakankamos ventiliacijos. Gamy-
kloje įrengtos ventiliacinės grotelės užtikrina veiksmingą
200 cm2 ventiliacinį tarpą. Jei ventiliacines groteles pakeičiate
apdailos skydeliu, jis, palyginti su gamintojo ventiliacinėmis
grotelėmis, turi būti su tokio pat dydžio arba didesniu ventilia-
ciniu tarpu.

5 Prietaiso transportavimas
u Prietaisą transportuokite supakuotą.
u Prietaisą transportuokite pastatytą.
u Netransportuokite prietaiso be priežiūros.

6 Prietaiso išpakavimas
Jeigu prietaisui buvo padaryta žalos, iš karto, prieš prijungdami
prietaisą, kreipkitės į tiekėją.
u Patikrinkite prietaisą ir pakuotę, ar nėra transportavimo

pažeidimų. Jei manote, kad yra kokių nors pažeidimų,
nedelsdami kreipkitės į tiekėją.

u Nuo galinės prietaiso pusės ir šoninių sienelių nuimkite
visas medžiagas, kurios gali trukdyti tinkamai pastatyti arba
vėdintis.

u Nuimkite maitinimo laidą nuo užpakalinės prietaiso sienelės.
Nuimkite laido laikiklį, kitaip dėl vibracijos gali atsirasti vibra-
cijos sukeltas triukšmas!

7 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti!
u Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

ĮSPĖJIMAS
Apvirtimo pavojus
u Norėdami išvengti pavojaus dėl prietaiso nestabilumo, jį

reikia pritvirtinti pagal nurodymus.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
u Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz.,

mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!
Jei įmanoma, paveskite prietaisą montuoti į virtuvinius baldus
specialistui.
Nestatykite prietaiso vieni (be kieno nors pagalbos).

7.1 Pastačius
u Nuimkite visas detales, užtikrinančias saugumą transporta-

vimo metu.

Nišos matmenys
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u Išvalykite prietaisą (žr. naudojimo instrukciją, Prietaiso
valymas).

8 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
u Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.
Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų
medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine

poveržle*
u Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir

perdirbimo punktą.

9 Naudojamų piktogramų aiški-
nimas

Atliekant šį veiksmą, kyla pavojus susi-
žaloti! Laikykitės saugos nuorodų!

Instrukcija galioja daugiau nei vienam
modeliui. Ši veiksmą atlikite tik tuo
atveju, jei jis galioja Jūsų prietaisui.

Norėdami sumontuoti, laikykitės išsa-
maus aprašymo, pateikto instrukcijos
tekstinėje dalyje.

Skirsnis galioja arba prietaisui su
vieneriomis durimis, arba prietaisui su
dvejomis durimis.

Rinkitės iš alternatyvų Prietaisas su
dešinėje pusėje tvirtinamomis durimis
arba Prietaisas su kairėje pusėje tvirti-
namomis durimis.

Reikalingas montavimo veiksmas
IceMaker ir (arba) InfinitySpring.

Varžtus tik atlaisvinkite arba šiek tiek
priveržkite.

Tvirtai priveržkite varžtus.

Patikrinkite, ar kitą darbo veiksmą
reikia atlikti Jūsų modeliui.

Patikrinkite, ar naudojamos konstruk-
cinės dalys tinkamai sumontuotos /
tinkamoje padėtyje.

Išmatuokite nurodytus matmenis ir, jei
reikia, juos pakoreguokite.

Montavimo įrankis: metras.

Montavimo įrankis: akumuliatorinis
suktuvas ir įdėklas.

Montavimo įrankis: gulsčiukas.

Montavimo įrankis: 7 ir 10 dydžio verž-
liarakčiai.

Šiam darbo veiksmui reikia dviejų
asmenų.

Darbo veiksmas vyksta pažymėtoje
prietaiso vietoje.

Pagalbinė montavimo priemonė: rišimo
siūlas.

Pagalbinė montavimo priemonė:
kampainis.

Pagalbinė montavimo priemonė: atsuk-
tuvas.

Pagalbinė montavimo priemonė:
žirklės.

Pagalbinė montavimo priemonė:
žymiklis, nuplaunamas.

Pašalinkite pakuotę
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Priedai: Išimkite konstrukcines dalis.

Nereikalingas konstrukcines dalis
tinkamai utilizuokite.

10 Durų atidarymo krypties
keitimas
Įrankis

Fig. 3 

Fig. 4 
u Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

Fig. 5 
u Nusukite juostelę nuo prietaiso durų viršaus.

Fig. 6 

u Jei jau sumontuota, atsukite rankeną ir su susijusiais varž-
tais padėkite į šoną.

Fig. 7 
u Nuimkite dengiamąsias plokšteles.

Fig. 8 
u Lanksto pusėje guolio dalį ištraukite atsuktuvu. Užfiksuokite

duris, kad jos neiškristų.

Fig. 9 
u Šiek tiek paverskite duris ir nukelkite nuo apatinės atraminės

gembės.

Fig. 10 

Durų atidarymo krypties keitimas
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u Pakeiskite 4 žvaigždučių stalčiaus durų atidarymo kryptį,
perstumdami svirtį. Tam 4 žvaigždučių stalčiaus durys turi
būti uždarytos. Perstumkite svirtį iš apačios galinėje durų
pusėje.

Fig. 11 
u Viršutinę atraminę gembę, pasukę 180°, perkelkite į prie-

šingą pusę ir prisukite.

Fig. 12 
u Atsukite apatinę atraminę gembę ir perkelkite. Ištraukite

atraminį kaištį iš atraminės gembės ir vėl įkiškite priešingoje
pusėje. Prisukite atraminę gembę.

Fig. 13 

Fig. 13 

u Įstatykite duris priešingoje pusėje taip: 1. Uždėkite duris ant
apatinės atraminės gembės. 2. Ištiesinkite duris ir užmaukite
angą ant atraminės gembės. 3. Įstumkite lankstų pusės atra-
minę dalį į viršutinę durų pusę ir pro atraminę gembę.

Fig. 14 
u Uždėkite dengiamąją plokštelę rankenos pusėje.

Fig. 15 
u Prisukite juostelę.

Fig. 16 
u Prisukite rankeną. Dengiamaisiais kamščiais uždenkite

visus varžtus.
u Patikrinkite varžtines jungtis.

11 Prietaiso įmontavimas į nišą
Įrankiai ir pagalbinės priemonės

Prietaiso įmontavimas į nišą
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Fig. 17 
Pridedamos montavimo dalys

Fig. 18 

Fig. 19 

Prietaiso įmontavimas į nišą
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u Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.
PRANEŠIMAS
Tinkamas prietaiso montavimo gylis.
u Naudojant montavimo kampuotį, užtikrinamas tinkamas

prietaiso montavimo gylis.

Fig. 20 
u Atsižvelgdami į dešinėje arba kairėje pusėje tvirtinamas

duris, atraminį kampuotį prisukite prie baldų nišos pagrindo,
vienoje linijoje su šonine sienele. Atraminį kampuotį visada
montuokite lengvai pasiekiamoje vietoje.

Fig. 21 
u Sumontuokite montavimo kampuotį taip, kad jis būtų

viename aukštyje su išoriniu baldų nišos kraštu.

Fig. 22 
u Išimkite iš priedų tinklo laidą ir įkiškite galinėje prietaiso

pusėje. Naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai
prieinamo kištukinio lizdo link.

Fig. 23 
u Įkiškite išlyginimo apdailos skydelį. Apdailos skydelį galima

perstumti į abi puses.

Fig. 24 
u 2/3 prietaiso įstumkite į baldų nišą.

Fig. 25 
u Atsuktuvu atlaisvinkite dengiamąją plokštelę viršuje kairėje ir

tada ją nuimkite.
u Jei jau sumontuotos, pašalinkite kitas dengiamąsias plokš-

teles.

Fig. 26 
u Tvirtai prisukite tvirtinimo kampuotį. Kampuotis nebeturėtų

persistumti.

Prietaiso įmontavimas į nišą
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Fig. 27 
u Patikrinkite, ar šoninė baldo sienelė yra 16 mm ar 19 mm

storio.

Fig. 28 
u Esant 16 mm storio šoninėms baldų sienelėms, pridedamą

skėtiklį užmaukite ant viršutinės atraminės dalies.

Fig. 29 

Fig. 30 
u Dabar visą prietaisą įstumkite į baldų nišą. Reguliavimo

kojelė turi būti atraminio kampuočio angoje.

Fig. 31 
u Pašalinkite priekinę montavimo kampuočio dalį. Atlaisvinkite

atramą judindami ir prireikus nutraukite replėmis.

Fig. 32 
u Patikrinkite, ar prietaisas yra vienoje linijoje baldų nišoje.

Tvirtinimo kampuotis turi priglusti prie šoninės baldų nišos
sienelės.

Fig. 33 
u Patikrinkite, ar apatinė atraminė gembė priglunda vienoje

linijoje. Atraminę gembę galima perstumti pailgose skylėse.

Fig. 34 
u Prireikus sureguliuokite prietaisą reguliavimo kojelėmis ir

reguliatoriumi atraminėje gembėje.

Prietaiso įmontavimas į nišą
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Fig. 35 

Fig. 35 

Fig. 35 
u Tvirtai prisukite prietaisą prie baldų nišos.

Fig. 36 
u Uždėkite uždangalus ir patikrinkite visas varžtines jungtis.

Fig. 37 
u Išimkite iš priedų apvadą ir pridėkite prie šoninės prietaiso

sienelės. Apvadas yra magnetinis ir jo nereikia klijuoti.

12 Dekoracinės plokštės monta-
vimas
Su dekoraciniu rėmeliu ir dekoracine plokšte prietaisus spal-
viškai galima pritaikyti prie virtuvės baldų priekio arba nuo jo
atskirti.

Dekoracinės plokštės
matmenys (mm)

Maks.
dekora-
cinės
plokštės
svoris (kg)

Nišos aukštis Aukštis Plotis Maks.
storis

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

Dekoracinį rėmelį per klientų aptarnavimo tarnybą galima įsigyti
kaip priedą tokių spalvų:
rudos: 9911350 baltos: 9911348 aliuminio spalvos:

9911346
u Storesnes dekoracines

plokštes Fig. 38 (2)
pagal paveikslėlį išdėsty-
kite pakopomis maks. iki
4 mm storio.

Fig. 38 

Dekoracinės plokštės montavimas
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u Viršuje atsukite
dekoracinį rėmelį
Fig. 39 (1).

u Visuose kituose deko-
raciniuose rėmeliuose
Fig. 39 (3, 4)
varžtus tik atlaisvin-
kite ir dekoracinį
rėmelį pastumkite į
priekį.

u Įstumkite dekoracinę
plokštę Fig. 39 (2).

u Nustumkite deko-
racinį rėmelį
Fig. 39 (3, 4) atgal ir
tvirtai prisukite.

u Dekoracinį rėmelį
Fig. 39 (1) vėl tvirtai
prisukite viršuje.

u Prisukite rankeną
Fig. 39 (5).

u Ant visų varžtų
galvučių užfiksuokite
dengiamuosius gaub-
telius Fig. 39 (6).

Fig. 39 

13 Dekoracinės plokštės monta-
vimas su išlyginimo apdailos
skydeliais
Jei dekoracinė plokštė jau yra, tačiau ji per mažo aukščio, ją
galima pritaikyti naudojant skirtingo aukščio išlyginimo apdailos
skydelius Fig. 40 (7).
Galima naudoti vieną (tik viršuje arba apačioje) arba su
išlyginimo apdailos skydelius (viršuje ir apačioje). Išlyginimo
apdailos skydelius per klientų aptarnavimo tarnybą galima
įsigyti kaip priedą.
Išlyginimo aukštis
[mm] h

rudas baltas aliuminio
spalvos

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

u Viršuje ir apačioje
atsukite dekoracinius
rėmelius Fig. 40 (1, 4).

u Visuose kituose deko-
raciniuose rėmeliuose
Fig. 40 (3) varžtus
tik atlaisvinkite ir deko-
racinį rėmelį pastum-
kite į priekį.

u Įstumkite dekoracinę
plokštę Fig. 40 (2).

u Uždėkite išlyginimo
apdailos skydelius
Fig. 40 (7) apačioje
arba viršuje.

u Uždėkite dekoracinį
rėmelį Fig. 40 (1, 4) ir
tvirtai prisukite.

u Nustumkite dekoracinį
rėmelį Fig. 40 (3) atgal
ir tvirtai prisukite.

u Prisukite rankeną
Fig. 40 (5).

u Ant visų varžtų
galvučių užfiksuokite
dengiamuosius gaub-
telius Fig. 40 (6).

Fig. 40 

14 Prietaiso prijungimas

ĮSPĖJIMAS
Netinkamas prijungimas!
Gaisro pavojus.
u Nenaudokite ilginamojo laido.
u Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

PRANEŠIMAS
Netinkamas prijungimas!
Elektronikos pažeidimas.
u Nenaudokite keitiklio.
u Nenaudokite energiją taupančio kištuko.

Pastaba
Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.
u Ilgesnį prijungimo prie tinklo laidą galima užsakyti spec.

parduotuvėje.
Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- elektros maitinimo srovės rūšis ir įtampa prietaiso stovėjimo

vietoje turi sutapti su nurodytosiomis tipo lentelėje ;
- kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros

saugikliu;
- saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 iki 16 A;
- kištukinis lizdas lengvai prieinamas;
- kištukinis lizdas yra už galinės prietaiso srities ribų nurody-

toje srityje (a, b, c).
u Patikrinkite elektros jungtį.
u Įkiškite prietaiso kištuką (G) galinėje prietaiso pusėje.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuotų.
u Tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos.
w Ekrane rodoma Liebherr piktograma.
w Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.

Dekoracinės plokštės montavimas su išlyginimo apdailos skydeliais
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