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Děkujeme Vám za důvěru.
Gratulujeme ke koupi této skříně na doutníky. Koupi tohoto výrobku, který se vyznačuje 
velmi snadným ovládáním, příkladnou spolehlivostí a vysokou kvalitou, jste se rozhodli 
pro spotřebič špičkové úrovně. 

Nejvyšší prioritou je dodržet optimální vlhkost vzduchu 
a optimální teplotu.
Nejlepší humidory musí zajišťovat stejnoměrnou a konstantní relativní vlhkost vzduchu 
ve skříni. V této souvislosti odborníci zdůrazňují, že relativní vlhkost by měla činit 68-75 
% při vnitřní teplotě 16-20 °C. Za takových klimatických podmínek se rozvine typické 
aroma doutníku a je dosaženo rovnoměrného hoření, a tedy i dokonalejšího požitku 
a lepší chuti. Skříň na doutníky Liebherr zajišťuje konstantní regulovatelnou vlhkost 
vzduchu a konstantní regulovatelnou teplotu, a to nezávisle na sobě. 

Samozřejmostí je španělský cedr.
Ve skříni na doutníky Liebherr se používá vybavení vnitřního prostoru ze dřeva 
španělského cedru. Z tohoto vysoce kvalitního dřeva se vyrábějí dřevěné rošty 
a prezentační boxy. Důvodem pro použití španělského cedru je jednak zajištění 
stejnoměrného klimatu ve vnitřním prostoru a dále podpora procesu zrání doutníků, 
jakož i vynikající vliv na jedinečnou chuť prvotřídních doutníků.

Databáze EPREL
Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích 
na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků naleznete 
na odkazu https://eprel.ec.europa.eu/. Sem zadejte identifikační značku modelu. 
Identifikační značku modelu naleznete na typovém štítku.



83

CS
Obsah  strana
Instalace .............................................................................................84
Oblast použití spotřebiče ....................................................................84
Rozměry spotřebiče ............................................................................84
Elektrická přípojka ...............................................................................85
Ovládací a kontrolní prvky ...................................................................85
Uvedení do provozu ............................................................................86
Nastavení teploty ................................................................................86
Nastavení vlhkosti vzduchu .................................................................87
Osvětlení .............................................................................................87
Výstražný tón  .....................................................................................88
Kontrolní prvky ....................................................................................88
Modus nastavení .................................................................................89
Vybavení .............................................................................................91
Varianty vybavení ................................................................................92
Čištění.................................................................................................94
Porucha ..............................................................................................95
Bezpečnostní pokyny a upozornění ....................................................96
Pokyn pro likvidaci ..............................................................................97
Nástěnná montáž ................................................................................97
Vyřazení z provozu ..............................................................................97

Popis spotřebiče a vybavení

Seřizovací patky

Ovládací a kontrolní prvky

Nádoba na vodu za přední 
klapkou

Výsuvné rošty pro uložení 
doutníků v krabicích

Prezentační boxy pro samostat-
né uložení doutníků

Upozornění
Typový štítek se nachází na 
zadní straně spotřebiče. 
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Instalace
•  Spotřebič neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním  paprskům, vedle 

sporáku a topení apod.
•  Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnat 

seřizovacími patkami spotřebiče.

• Větrací mřížky nesmí být zahrazeny. 

• Prostor instalace Vašeho spotřebiče musí podle 
normy EN 378 vykazovat na 8 g chladiva R 600a 
objem 1 m3, aby v případě netěsnosti chladícího 
okruhu nemohlo dojít ke vzniku zápalné směsi 
plyn-vzduch v prostoru instalace spotřebiče. Údaje o množství chladícího média 
najdete na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče. Údaj o množství chladi-
va naleznete na typovém štítku. 

• V závislosti na klimatické třídě je spotřebič určen pro provoz v omezeném rozsahu 
okolních teplot. Tyto rozsahy nesmějí být překročeny ani podkročeny! 

 Tento spotřebič je zařazen do klimatické třídy: N = +16° až +32 °C
• Pokud jsou umístěny dva spotřebiče vedle sebe, musí se nacházet ve vzdálenosti 

50 mm, aby mezi nimi nedocházelo ke kondenzaci.

Vlhkost vzduchu na místě postavení spotřebiče
Bezchybná funkce spotřebiče je zaručena pouze v případě, že vlhkost vzduchu 
na místě instalace činí max. 80 %. U vyšší vlhkosti vzduchu dojde k poruchovým 
hlášením elektronického řízení spotřebiče.

Rozměry spotřebičeOblast použití spotřebiče
Spotřebič je určen výhradně k uložení doutníků. 
Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení 
léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů 
nebo podobných látek a výrobků, které vyplý-
vají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických 
prostředcích.

Neodborné použití spotřebiče může vést k 
poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení. 

Dále spotřebič není vhodný pro provoz v 
prostředích s nebezpečím exploze.
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Ovládací a kontrolní prvky
Elektronický ovládací panel má "Kapacitní technologii tlačítek". Každá funkce se 
dá aktivovat dotekem odpovídajícího symbolu.

Přesný bod dotyku leží mezi symbolem a nápisem 

� Spotřebič ZAP/VYP
 tlačítko nastavení teploty (Nastavení 

vnitřní teploty)
 Tlačítka pro nastavení vlhkosti 

vzduchu (nastavení vnitřní vlhkosti 
vzduchu)

 Vnitřní osvětlení ZAP/VYP
 Vypnutí výstražné signalizace
 LED zapnutí vnitřního osvětlení

(1) (2) (6) (7) (8)

(4) (5)bmbl (3)(9)

Elektrická přípojka
Spotřebič provozovat jen střídavým proudem. Přípustné napětí a frekvence jsou 
uvedeny na typovém štítku. 
Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí 
proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.
Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.
Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.

Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / 
třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

 ukazatel teploty
 LED výstraha (bliká při 

nepřípustných provozních stavech)
 LED dětské pojistky
 Ukazatel vlhkosti vzduchu
bm  LED nádoby na vodu 
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Uvedení do provozu
Před zapnutím spotřebiče nalijte do nádoby na vodu 1 
litr destilované vody. 
Používejte výhradně destilovanou vodu! 
Sklopte čelní klapku zcela dolů a podle potřeby ji 
zasuňte do spotřebiče až k zarážce. Nádobu na vodu 
mírně nadzdvihněte, vytáhněte a naplňte. 
Poté nádobu opět zasuňte až k zarážce. Čelní klapku 
vytáhněte až k zarážce a odklopte ji pod úhlem 90°.
Zapnutí 
Stiskněte tlačítko On/Off - ukazatel na displeji bliká.
Spotřebič nyní potřebuje 24 hodin, aby vytvořil 
potřebné klima pro uložení doutníků (teplota, vlhkost 
vzduchu). 
Ve výrobě je nastavena teplota +18 °C a vlhkost 
vzduchu 70 %. 
Vypnout 
Stiskněte tlačítko On/Off na tři sekundy - ukazatel na displeji zhasne.

Nastavení teploty
Snížit teplotu/chladněji
Pokaždé stisknout Down nastavovací 
tlačítko.

Zvýšit teplotu/tepleji
Pokaždé stisknout Up nastavovací 
tlačítko. 
- Během nastavování bliká nastavo-

vaná hodnota. 
-  Za cca 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka se objeví skutečná teplota ve 

vnitřním prostoru. Teplota se dá nastavit od +16 °C do +20 °C
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Nastavení vlhkosti vzduchu
Snížení vlhkosti vzduchu 
Pokaždé stisknout Down nastavovací 
tlačítko.

Zvýšení vlhkosti vzduchu
Pokaždé stisknout Up nastavovací 
tlačítko. 
- Během nastavování bliká nastavovaná hodnota.
-  Za cca 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka se objeví skutečná vlhkost vzdu-

chu ve vnitřním prostoru. 
Vlhkost vzduchu lze nastavit od 68 % do 75 %.
Vysoce přesné měření vlhkosti vzduchu vyžaduje přesné snímače, které jsou 
zabudované ve spotřebiči. Při měření vlastními vlhkoměry mohou být zjištěny ho-
dnoty, které se liší od hodnot zobrazených na humidoru. Může to být způsobeno 
nepřesností měřicího přístroje nebo umístěním snímačů ve spotřebiči.  
Vlhkost ve spotřebiči je ovlivněna otevřením dveří nebo vložením čerstvých doutníků. 
Z toho důvodu může dojít k odchylkám zobrazené vlhkosti vzduchu od nastavené 
žádané hodnoty, které však nejsou způsobeny poruchou spotřebiče!

Osvětlení
Osvětlení je zabudováno do rámu 
dveří a lze je zapnout a vypnout 
stisknutím tlačítka Light.
LED  svítí, jestliže je osvětlení 
zapnuto.

Dále je možné změnit světlost osvětlení.

• Přidržte tlačítko Light ve stisknuté 
poloze a současně nastavte tlačítky 
pro nastavení vlhkosti vzduchu vyšší 
nebo nižší intenzitu osvětlení.
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Výstražný tón 
Výstražný tón se ozve při 
nepřípustných provozních stavech. 

Ozve se vždy, když jsou dveře 
otevřeny déle než 60 s. 

Zazní, je-li vnitřní prostor příliš stu-
dený, resp. příliš teplý anebo vlhkost 
vzduchu je příliš vysoká nebo nízká. 

Současně začne blikat příslušný ukazatel. LED  se rozsvítí.
Výstražný tón lze vypnout stisknutím tlačítka Alarm. 

Kontrolní prvky
  LED svítí, jestliže je osvětlení zapnuto.

  LED svítí, jestliže je dětská pojistka aktivována.

 LED bliká, jestliže je teplota nebo vlhkost vz-
duchu ve vnitřním prostoru příliš vysoká nebo 
nízká.

  LED svítí, jestliže je třeba do nádoby doplnit 
vodu.

 Pozor!
 Signalizace je aktivována, jakmile zbývající množství vody dosáhne 400 ml (je 

zajištěn bezporuchový provoz po dobu 6 týdnů). Při doplňování vody je třeba 
odstranit z nádoby na vodu nečistoty, jako např. doutníkové listy.

 V případě silného znečištění, je nutné nádobu na vodu vyčistit a znovu naplnit 
vodou.
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Modus nastavení
V modusu nastavení se dají aktivovat následující funkce:

  = Dětská pojistka
  = světlost displeje

 = Dětská pojistka
Dětská pojistka zamezuje neúmyslné vypnutí spotřebiče.

Zapnout dětskou pojistku
• Aktivujte modus nastavení stisknutím tlačítka  na 5 sekund. 

- Displej ukazuje  

• Stiskněte tlačítko .

- Displej ukazuje  

• Stiskněte znovu tlačítko . 

- Symbol  svítí, je-li dětská pojistka aktivována. 

• Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka 

Vypnout dětskou pojistku
• Aktivujte modus nastavení stisknutím tlačítka  na 5 sekund. 

- Displej ukazuje  

• Stiskněte tlačítko .

- Displej ukazuje  

• Stiskněte znovu tlačítko .

- Symbol  zhasne, je-li dětská pojistka deaktivována. 

• Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka 
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 = světlost displeje
Nastavení světlosti displeje
• Aktivujte modus nastavení stisknutím tlačítka  na 5 sekund.

• Stiskněte tlačítko , dokud se na displeji neobjeví .

• Stiskněte tlačítko .

- Displej ukazuje  

• Stiskněte tlačítko  a zvolte

 0 = minimální světlost až
 5 = maximální světlost.

• Při dosažení požadované hodnoty stiskněte tlačítko .

• Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka 

• Zavřete dveře a po cca 1 minutě je aktivováno nové nastavení.
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Vybavení
Výměna aktivního uhlíkového filtru
V horní části zadní stěny skříně je umístěn filtr s 
aktivním uhlím, který zajišťuje optimální kvalitu 
protékajícího vzduchu. 
Doporučujeme roční výměnu zobrazeného filtru, 
který si můžete objednat u Vašeho odborného 
prodejce.

Výměna filtru: 
Malý šroubovák vložte do vybrání na pravé a 
levé straně. Pak se dá filtr vyndat. 

Rošty ze španělského cedru
Do prezentačních boxů lze doutníky ukládat jednotlivě.
Ostatní rošty jsou určeny k uložení doutníků v různých 
krabicích nebo bedýnkách.
Rošty jsou opatřeny zarážkami a lze je vysunout 
směrem dopředu do vzdálenosti 100 mm. 
Při vyjmutí je vysuňte zcela dopředu, lehce je 
nadzdvihněte a uvolněte. K tomu účelu je třeba dveře 
otevřít v úhlu alespoň 90°.
Upozornění: Bezchybná funkce spotřebiče 
vyžaduje, aby se v něm nacházely alespoň dva 
cedrové rošty nebo prezentační boxy. Nad ov-
ládacím roštem musí být zasunut rošt nebo 
prezentační box.
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Varianty vybavení

Následující obrázky ukazují různé varianty vybavení nutné pro optimální uložení 
doutníků.

Varianta 1 
(Stav při dodání z výroby)
Pro uložení většího počtu doutníků do 
prezentačních boxů a menších skříněk s 
doutníky na rošty.

Varianta 2 
(vyjměte vrchní rošt)
Pro uložení větších bedýnek s doutníky.
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Varianta 3 
(vyjměte oba prezentační boxy)
Vhodný výhradně pro uložení větších 
bedýnek s doutníky (viz obr.).

Důležitá upozornění! 
1. Udržování konstantní vlhkosti vzduchu vyžaduje, aby se ve spotřebiči nacházely 

alespoň dva výsuvné rošty nebo prezentační boxy 
2. Zajištění dostatečného oběhu vzduchu vyžaduje, aby se nad ovládacím roštem 

nacházel výsuvný rošt nebo prezentační box.
3. Na výsuvných roštech smějí být uloženy výhradně bedýnky s doutníky (nikoli jed-

notlivé doutníky)!
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Čištění
Před čištěním zásadně vyřadit spotřebič z provozu. Vytáhněte síťovou 
zástrčku nebo vyšroubujte nebo vypněte předřazené pojistky. 

• Vyjměte všechny uložené doutníky a uložte je odpovídajícím způsobem. 
• Vyjměte všechny rošty a prezentační boxy.
• Vnitřní prostor, těsnění dveří a skleněnou plochu na vnitřní straně čistěte výhradně 

čistou vlhkou utěrkou. 
 Pozor! Je zakázáno používat čisticí prostředky nebo jiné aromatické látky. 
• Vnější plochy čistěte pouze při zavřených dveřích. Je třeba zajistit, aby aroma 

čisticího prostředku neproniklo do vnitřního prostoru.
• Boční stěny a povrchy dveří čistěte výhradně čistou měkkou utěrkou, kterou podle 

potřeby navlhčete (vodou + mycím prostředkem). Alternativně můžete použít 
rovněž utěrku z mikrovláken. 

• Sklopte přední klapku dolů. Nádobu na vodu lehce nazdvihněte jako na obr. a 
úplně ji vytáhněte ze spotřebiče. 

 Nádobu lze očistit ručně vodou a mycím 
prostředkem nebo v myčce na nádobí. Přitom je 
důležité nádobu po vyčištění důkladně vypláchnout 
čistou vodou. 

• Vnitřní prostor a nádobu na vodu vytřete do sucha 
čistou utěrkou a opět ji zasuňte do spotřebiče.

• Spotřebič znovu zapněte a uložte do něj doutníky.
• Typový štítek na zadní straně spotřebiče nesmí být 

poškozen - je důležitý pro služby zákazníkům. 
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Porucha
Dojde-li za provozu k poruše, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obs-
luhou. V takovém případě vám budou vyúčtovány případné náklady, a to i v případě, 
že se spotřebič ještě nachází v záruční lhůtě.
Následující poruchy můžete odstranit sami:
• Spotřebič nepracuje, zkontrolujte,
– zda je spotřebič zapnut,
– zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
– zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.
• Hluk je příliš hlasitý, zkontrolujte, zda
– spotřebič stojí pevně na podlaze, 
 Laskavě nezapomínejte, že zvuky způsobeném prouděním v chladicím okruhu a 

chodem ventilátoru nelze potlačit. Ventilátor ve vnitřním prostoru běží nepřetržitě.
• Teplota ve spotřebiči je příliš vysoká: zkontrolujte 
- nastavení podle odstavce Nastavení teploty,
- přívod a odvod vzduchu ze spotřebiče,
- zda spotřebič není umístěn příliš blízko u tepelného zdroje.
• Vlhkost vzduchu ve spotřebiči je příliš nízká: zkontrolujte
- zda je v nádobě na vodu dostatek vody.
• Vlhkost vzduchu ve spotřebiči je příliš vysoká: zkontrolujte
- zda je nádoba na vodu zasunuta až k zarážce
- zda je těsnění správně nasazeno na nádobě na vodu. To lze zkontrolovat pohle-

dem zepředu. Pokud není těsnění správně nasazeno, vyjměte nádobu na vodu a 
znovu ji správně zasuňte do spotřebiče.

- Je-li vlhkost vzduchu příliš vysoká, je to způsobeno závadou. Kontaktujte služby 
zákazníkům. Okamžitě otevřete dveře, dokud ukazatel neukáže normální hodnotu.

• Výstražná signalizace stavu vody svítí, i když 
je nádoba na vodu plná: zkontrolujte

- zda se plovák v nádobě na vodu volně pohybuje. 
Jednoduše s ním pohybujte pomocí špičatého 
předmětu.

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy 
a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na 
nejbližší servis. 
Sdělte typové označení �, servisní číslo   a číslo 
spotřebiče  z typového štítku.
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Bezpečnostní pokyny a upozornění
• Vybalení a instalaci by měly provádět dvě osoby, aby se tak zabránilo možnému 

zranění a poškození spotřebiče.
• Při poškození spotřebiče ihned - ještě před připojením - informovat dodavatele.
• Pro zaručení bezpečného provozu spotřebiče montovat a připojovat pouze podle 

údajů v návodu k použití.
• V případě poruchy oddělit spotřebič od sítě. Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vyp-

nout anebo vyšroubovat pojistku.
• Pokud chcete spotřebič oddělit od sítě, netahejte za kabel ale za zástrčku.
• Opravy a zásahy na spotřebiči nechat provést pouze službou zákazníkům, 

jinak hrozí značné nebezpečí pro uživatele. To samé platí pro výměnu ve-
dení síťového připojení. 

• Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání.
• Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby s omezenými fyzický-

mi, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a 
znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zachá-
zení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se 
spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru.

• U spotřebičů se zámkem nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosa-
hu dětí. 

• Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče.
• Nesmí dojít k poškození potrubí chladicího okruhu.
• Ve vnitřním prostoru spotřebiče nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalným 

zdrojem. Při transportu a čištění dbejte na to, aby nebyl poškozen chladící okruh. 
Při poškozeních udržujte zápalné zdroje v dostatečné vzdálenosti a prostor dobře 
vyvětrat.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2014/30/
EU a 2014/35/EU.
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Pokyn pro likvidaci
Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvi-
dovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci 
vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných 
předpisů a zákonů.

Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškoďte chladicí okruh, 
aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly 
nekontrolovaně uniknout.

• Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
• Vytáhněte zástrčku ze sítě. 
• Přestřihněte připojovací kabel.

 VÝSTRAHA
Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií! Nenechte děti, aby si hrály s 
balicím materiálem. Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

Nástěnná montáž
Spotřebič lze instalovat na zeď. K tomu účelu jsou na 
zadní straně určeny dva otvory. 
Stěna a upevňovací díly musí být dimenzovány podle 
hmotnosti zcela naplněného spotřebiče. Hmotnost 
prázdného spotřebiče činí 31 kg.

Důležité!
Je třeba namontovat čtyři držáky odstupu od zdi, 
aby byl zajištěn dostatečný odvod vzduchu větracími 
štěrbinami. 
Tyto díly je třeba použít nejen při nástěnné montáži, 
ale i při běžném umístění spotřebiče u zdi.
Držáky odstupu od zdi jednoduše zasuňte do 
určených otvorů. 

Vyřazení z provozu
Pokud má být spotřebič na delší dobu vyřazen z provozu: spotřebič vypnout, vytáhn-
out síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat předřazené pojistky. 
Spotřebič vyčistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů.
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