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Произведувачот постојано работи на понатамошно
развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме
за разбирање дека мораме да го задржиме правото на
измена на формата, опремата и технологијата.
За да ги запознаете сите предности на новиот уред,
внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да
постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на
определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).
Инструкциите за ракување се означени со , а
резултатите од ракувањето со .

1 Општи безбедносни
инструкции
- Вградете, приклучете и фрлете го уредот

според инструкциите во прирачникот.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот

за да може веднаш да се исклучи уредот
од струја при итни случаи. Мора да се
наоѓа настрана од задниот дел на уредот.

ОПАСНОС
Т

означува непосредно опасна
ситуација, којашто ако не се
спречи, доведува до смрт или
тешки телесни повреди.

ПРЕДУПРЕ
ДУВАЊЕ

означува опасна ситуација,
којашто ако не се спречи, може
да доведе до смрт или тешки
телесни повреди.

ВНИМАТЕЛ
НО

означува опасна ситуација,
којашто ако не се спречи,
доведува до лесни или тешки
телесни повреди.

ВНИМАНИ
Е

означува опасна ситуација,
којашто ако не се спречи,
може да предизвика материјална
штета.

Забелешка означува корисни забелешки и
совети.

2 Услови за инсталација

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар поради влага!
Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или
приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.
u Уредот е дизајниран за употреба во затворени

простории. Не користете го уредот на отворено или на
влажни места и места каде што се прска со вода.

Соодветна употреба
- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во

затворени простории.
- Користете го уредот само кога е вграден.

2.1 Просторија

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар поради разладно средство!
Разладното средство е еколошко, но запаливо.
Истеченото разладно средство може да се запали.
u Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.

- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија,
на надворешната страна од уредот може да се појави
кондензирана вода.
Просторијата постојано треба да има добра
вентилација .

- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку
поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа
уредот. Во премали простории, при истекување може
да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g
разладно средство мора да има просторија од најмалку
1 m3. Податоците за разладното средство се наоѓаат на
табличката со податоци внатре во уредот.

2.1.1 Подлога во просторијата
- Подот мора да биде рамен.
- Кујнскиот мебел, во којшто е вграден уредот, треба

да се нивелира со подметнување, ако подлогата не е
рамна.

2.1.2 Позиционирање во просторијата
- Не поставувајте го уредот на директна сончева

светлина, до шпорет, грејач или сл.
- Вградете го уредот само во цврст мебел.

2.2 Инсталирање повеќе уреди
ВНИМАНИЕ
Опасност од оштетување поради кондензирана вода!
u Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/

замрзнувач.

Општи безбедносни инструкции
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ВНИМАНИЕ
Опасност од оштетување поради кондензирана вода!
u Не поставувајте го уредот директно врз друг фрижидер/

замрзнувач.
Уредите се предвидени за разни типови инсталација.
Комбинирајте ги уредите меѓусебно, само ако се
предвидени за тоа. Следните табели ги покажуваат
можните типови инсталација во зависност од моделот:
Тип инсталација Модел
поединечен сите модели
Side-by-Side
(SBS)

Модели, чијашто ознака започнува со
S....
Позиционирањето можете да го
преземете од приложениот SBS-
список.

Еднонадруго Модели со максимална висина на
преграда од 880 mm и со загреана
облога се инсталираат „еднонадруго“.
Горен уред: до максимална висина на
преграда 140 mm

Секој уред поставете го во одделна преграда во мебелот.

2.3 Електричен приклучок

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар поради краток спој!
Ако кабелот за струја/приклучокот на уредот или на друг
уред се допре со задната страна на уредот, може да се
оштети поради вибрациите на уредот и да предизвика
краток спој.
u Поставете го уредот на тој начин што нема да допира

приклучок или кабел за струја.
u Не поврзувајте го уредот или други апарати на

приклучоците на задната страна на уредот.

3 Димензии на уредот

Фиг. 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

Димензии на уредот
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4 Димензии на преграда
4.1 Внатрешни димензии

Фиг. 2 
F
(mm
)

G
(mm
)

H (mm) J
(mm
)

L
(mm
)

DRf 39... 874
—
880

560
—
570

мин. 550,
се
препорачу
ва 560

мин.
500

мак
с. 19

DRe 41... 1220
—
1226

Наведената потрошувачка на енергија се определува со
длабочина на кујнскиот мебел од 560 mm. Уредот може да
функционира целосно при длабочина на кујнскиот мебел
од 550 mm, но сепак има малку поголема потрошувачка на
енергија.
u Проверете ја дебелината на ѕидовите на соседниот

мебел: Мора да изнесува мин. 16 mm.
u Вградете го уредот само во стабилен и цврст кујнски

мебел. Фиксирајте го мебелот да не се навали.
u Поставете го кујнскиот мебел со помош на васервага

и столарска винкла и по потреба израмнете со
подметнување.

u Проверете дали долниот дел и страничните ѕидови на
мебелот се поставени меѓусебно под прав агол.

4.2 Услови за вентилација

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар и оштетување поради блокирани
отвори за вентилација!
u Отворите за вентилација треба да бидат отворени

постојано. Постојано треба да има добра вентилација!

Забелешка
Ако растојанието меѓу задната страна на уредот и ѕидот
изнесува 51 mm, потрошувачката не енергија може да се
зголеми.
Вентилацијата се одвива преку основата на уредот.
Напречниот пресек за вентилација треба да се запази:
- Длабочината на отворот за вентилација на задниот ѕид

од мебелот мора да изнесува мин. 38 mm.
- За напречниот пресек на вентилацијата во основата на

мебелот и за реновирање на мебелот на горната страна
се потребни мин. 200 cm2.

- Поточно: што поголем напречен пресек на
вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија
при работа.

За работа на уредот е потребна доволна вентилација.
Фабрички поставената решетка за вентилација
овозможува ефективен напречен пресек за вентилација
на уредот од 200 cm2. Ако решетката за вентилација ја
замените со отвор, отворот мора да има најмалку исти или
поголем напречен пресек од решетката за вентилација на
произведувачот.

5 Пренесување на уредот
u Пренесувајте го уредот спакуван.
u Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
u Не пренесувајте го уредот сами.

6 Отпакување на уредот
Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување -
обратете се до доставувачот.
u Проверете дали има оштетување при транспортот

на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до
доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.

u Отстранете ги сите материјали од задната страна
или од страничните ѕидови на уредот, коишто може
да пречат при поставување или на вентилацијата на
уредот.

u Извадете го кабелот за струја од задната страна на
уредот. Притоа отстранете го држачот за кабел за да
не се создава бучава од вибрации!

7 Инсталирање на уредот

ВНИМАТЕЛНО
Опасност од повреди!
u Уредот мора да го пренесат две лица до местото за

поставување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од навалување
u За да спречите опасност поради нестабилност на

уредот, мора да го зацврстите според инструкциите.

Димензии на преграда
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ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар и оштетување!
u Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр.,

микробранова печка, тостер итн. на уредот!
Уредот треба да го вгради стручно лице во кујнскиот
мебел.
Не инсталирајте го уредот без помош.

7.1 После монтирањето
u Отстранете ги сите делови за безбедност при

транспорт.
u Чистење на уредот (во прирачникот за употреба

погледнете го делот „Чистење на уредот“).

8 Фрлање на пакувањето

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од задушување поради материјал за пакување и
фолии!
u Децата не смеат да си играат со материјалот за

пакување.
Пакувањето е произведено од материјали за
повторна употреба:
- брановит картон/картон
- делови од пенест полистирол
- фолии и вреќи од полиетилен
- ленти од полипропилен
- заковани дрвени рамки со подлошка од

полиетилен*
u Одведете го материјалот за пакување во официјален

собирен центар.

9 Објаснување на користените
симболи

При овој чекор постои опасност
од повреда! Погледнете ги
безбедносните инструкции!

Прирачникот важи за повеќе
модели. Изведете го овој чекор само
важи за вашиот уред.

За монтажа погледнете го деталниот
опис во текстуалниот дел од
прирачникот.

Делот важи за уред со една или со
две врати.

Изберете меѓу уред со врата што се
отвора на десно или со врата што се
отвора на лево.

Чекорот од монтажната постапка
е потребен кај IceMaker и / или
InfinitySpring.

Само олабавете ги или малку
одвртете ги завртките.

Зацврстете ги завртките.

Проверете дали следниот чекор е
потребен за вашиот модел.

Проверете дали користените делови
се правилно монтирани / се наоѓаат
на правилна позиција.

Измерете ги зададените димензии и
по потреба коригирајте ги.

Алатка за монтажа: Метро за
мерење

Алатка за монтажа: Електричен
апарат за зашрафување и употреба.

Алатка за монтажа: Либела.

Алатка за монтажа: Рачвест клуч со
SW 7 и SW 10.

Овој чекор треба да го изведат две
лица.

Чекорот треба да се изврши на
обележаното место од уредот.

Помошно монтажно средство:
Конец.

Помошно монтажно средство:
Димензија на винкла.

Фрлање на пакувањето
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Помошно монтажно средство:
Шрафцигер.

Помошно монтажно средство:
Ножици.

Помошно монтажно средство:
Маркер, може да се отстрани.

Торбичка: Отстранете ги составните
делови.

Непотребните составни делови
фрлете ги соодветно.

10 Промена на шарките на
вратата
Алатка

Фиг. 3 

Фиг. 4 
u Внимавајте на правецот на читање.

Фиг. 5 

u Отшрафете ја летвата на горната страна од вратата на
уредот.

Фиг. 6 
u Ако е монтирана, отшрафете ја рачката и тргнете ја

настрана со соодветните завртки.

Фиг. 7 
u Извадете ги капаците.

Фиг. 8 
u Извлечете го лежиштето на шарките со шрафцигер.

Фиксирајте ги вратите за да не паднат.

Фиг. 9 
u Навалете ја малку вратата и кренете ја од долната

основа на лежиштето.

Промена на шарките на вратата

6 * Во зависност од моделот и опремата



Фиг. 10 
u Турнете ја рачката за да ја смените страната на која

што се отвора вратата на комората со 4 ѕвездички.
Вратата на комората со 4 ѕвездички мора да биде
затворена. Турнете ја рачката од долу на задната страна
на вратата.

Фиг. 11 
u Преместете горната основа на лежиштето завртена за

180° на спротивната страна и зацврстете ја.

Фиг. 12 
u Отшрафете и преместете ја долната основа на

лежиштето. Извадете ги завртките од основата на
лежиштето и поставете ги спротивно. Зацврстете ја
основата на лежиштето.

Фиг. 13 

Фиг. 13 
u Поставете ја вратата на спротивната страна на следниот

начин: 1. Поставете ја вратата на долната основа
на лежиштето. 2. Исправете ја вратата и турнете ја
вдлабнатината врз основата на лежиштето. 3. Турнете
го лежиштето кај шарките на горната страна од вратата
и низ основата.

Фиг. 14 
u Поставете го капакот на страната на рачката.

Фиг. 15 
u Отшрафете ја летвата.

Промена на шарките на вратата
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Фиг. 16 
u Зашрафете ја рачката. Покријте ги сите завртки со

капачиња.
u Проверете ги зашрафувањата.

11 Вградување на уредот во
преграда
Алатка и помошно средство

Фиг. 17 
Приложени монтажни делови

Фиг. 18 

Фиг. 19 

Вградување на уредот во преграда
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u Внимавајте на правецот на читање.
ВНИМАНИЕ
Точна длабочина на вградување на уредот.
u Употребата на монтажна винкла овозможува правилна

длабочина на вградување на уредот.

Фиг. 20 
u Винклата за порамнување, во зависност која страна се

отвора вратата, прицврстете ја на левата или десната
страна на ѕидот и на подот од преградата на мебелот.
Винклата за порамнување се монтира на страната на
рачката.

Фиг. 21 
u Монтирајте ја монтажната винкла, на тој начин што

обележаното место ќе се постави на иста висина со
надворешниот раб на преградата од мебелот.

Фиг. 22 
u Извадете го кабелот за струја од торбичката

и приклучете го на задната страна од уредот.
Приклучокот од кабелот поставете го со конец на
слободен штекер.

Фиг. 23 
u Вметнете го панелот за порамнување. Панелот може да

се турка на двете страни.

Фиг. 24 
u Вметнете 2/3 од уредот во преградата од мебелот.

Фиг. 25 
u Олабавете го капакот горе лево со шрафцигер и

извадете го.
u Ако има монтирани капаци, отстранете ги.

Фиг. 26 
u Цврсто зашрафете ја винклата за зацврстување.

Винклата не треба повеќе да се турка.

Вградување на уредот во преграда
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Фиг. 27 
u Проверете дали страничните ѕидови на мебелот се

дебели 16 mm или 19 mm.

Фиг. 28 
u Кај странични ѕидови од мебелот со дебелина од 16

mm поставете го приложениот дистанцер на горното
лежиште.

Фиг. 29 

Фиг. 30 
u Вметнете го уредот целосно во преградата од мебелот.

Ногарката мора да лежи во вдлабнатината на винклата
за порамнување.

Фиг. 31 
u Отстранете го предниот дел од монтажната винкла.

Олабавете го делот со движење или извадете го со
клешти.

Фиг. 32 
u Проверете дали уредот стои цврсто во преградата од

мебелот. Винклата за прицврстување мора да се наоѓа
на страничниот ѕид од преградата на мебелот.

Фиг. 33 
u Проверете дали долната основа на лежиштето е

поставена рамно. Основата на лежиштето може да се
турка преку надолжниот отвор.

Фиг. 34 

Вградување на уредот во преграда
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u По потреба поставете го уредот над ногарката и
приспособете ја основата на лежиштето.

Фиг. 35 

Фиг. 35 

Фиг. 35 
u Цврсто зашрафете го уредот со преградата на мебелот.

Фиг. 36 
u Поставете ги капаците и проверете ги зашрафувањата.

Фиг. 37 
u Извадете го кедерот од торбичката и поставете го на

страничниот ѕид од уредот. Кедерот е магнетен и не
треба да се лепи.

12 Монтирање на
декоративната плоча
Уредите со декоративните рамки и плочи може да се
постават слеано со иста боја како предниот дел од кујната
или да се покренат.

Димензии на
декоративните плочи (mm)

Макс.
тежина
на
декорати
вната
плоча (kg)

Висина на
преграда

Висина Ширина Максим
ална
дебелин
а

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

Декоративните рамки може да се нарачаат од
корисничката служба како дополнителна опрема со
следните бои:
кафеава: 9911350 бела: 9911348 алуминиумска

боја: 9911346
u Подебелите

декоративни плочи
Фиг. 38 (2) намалувајте
ги постепено до
дебелина од 4 mm.

Фиг. 38 

Монтирање на декоративната плоча
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u Отшрафете ги
декоративните рамки
Фиг. 39 (1) горе.

u На сите други
декоративни рамки
Фиг. 39 (3, 4)
само олабавете ги
завртките и турнете
ги нанапред.

u Вметнете ја
декоративната плоча
Фиг. 39 (2).

u Турнете ги назад
и зашрафете ги
декоративните рамки
Фиг. 39 (3, 4).

u Повторно зашрафете
ги декоративните
рамки Фиг. 39 (1)
горе.

u Зашрафете ја
рачката Фиг. 39 (5).

u На сите глави од
завртките поставете
капачиња Фиг. 39 (6).

Фиг. 39 

13 Монтирање на
декоративната плоча со панел
за порамнување
Ако веќе има декоративна плоча, но ако е прениска, може
да се приспособи со панели за порамнување Фиг. 40 (7) со
различни висини.
Може да се користи еден (само горе или само доле)
или два панели за порамнување (горе и доле). Панелите
за порамнување може да се нарачаат од корисничката
служба како дополнителна опрема.
Висина за
порамнување [mm]
h

кафеава бело алуминиум
ска боја

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

u Отшрафете ги
декоративните рамки
Фиг. 40 (1, 4) горе и
долу.

u На сите други
декоративни рамки
Фиг. 40 (3)
само олабавете ги
завртките и турнете
ги нанапред.

u Вметнете ја
декоративната плоча
Фиг. 40 (2).

u Поставете ги
панелите за
порамнување
Фиг. 40 (7) горе или
долу.

u Одозгора поставете
ги и зашрафете ги
декоративните рамки
Фиг. 40 (1, 4).

u Турнете ги назад
и зашрафете ги
декоративните рамки
Фиг. 40 (3).

u Зашрафете ја рачката
Фиг. 40 (5).

u На сите глави од
завртките поставете
капачиња Фиг. 40 (6). Фиг. 40 

14 Приклучување на уредот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Несоодветно приклучување!
Опасност од пожар.
u Не користете продолжен кабел.
u Не користете редни клеми.

ВНИМАНИЕ
Несоодветно приклучување!
Оштетување на електрониката.
u Не користете самостоен инвертор.
u Не користете приклучок за заштеда на енергија.

Забелешка
Користете го само кабелот за струја.
u Подолг кабел за струја може да се нарача од

корисничката служба.
Проверете дали се исполнети следните услови:
- Типот струја и напонот одговараат на информациите од

табличката со податоци .
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 и 16 A.
- Постои лесен пристап до штекерот.
- Штекерот се наоѓа настрана од задниот дел на уредот

во предвиденото поле (a, b, c).
u Проверете го електричниот напон.
u Вметнете го приклучокот (G) на задната страна од

уредот. Вметнете го правилно.
u Поврзете го приклучокот во струја.
w Логото на Liebherr се појавува на екранот.
w Приказот преминува на симболот Standby.

Монтирање на декоративната плоча со панел за порамнување
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Приклучување на уредот
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