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Про изведувачо т по сто јано рабо ти на по натамо шно
развивање на сите типо ви и мо дели. Зато а ве мо лиме
за разбирање дека мо раме да го задржиме право то на
измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол Објаснување

Прочитајте го прирачникот
За да ги запо знаете сите предно сти на
но вио т уред, внимателно про читајте ги
инструкциите во овој прирачник.

Целосен прирачник на интернет
Деталнио т прирачник мо жете да го најдете
на интернет преку QR-ко до т на предната
страна о д прирачнико т или со внесување
на сервиснио т бро ј на home.liebherr.com/
fridge-manuals.
Сервиснио т бро ј се нао ѓа на табличката со
податоци:

Фиг.  Пример за приказ

Проверка на уредот
Про верете дали има о штетување при
транспо рто т на сите дело ви. Ако имате
рекламација, о братете се до дистрибутеро т
или корисничката служба.

Разлики
Прирачнико т важи за по веќе мо дели, па
зато а мо же да по сто јат неко и разлики.
Деловите, што се однесуваат на определени
уреди, се означени со ѕвездичка (*).

Инструкции и резултати од ракувањето
Инструкциите за ракување се означени со .
Резултатите о д ракувањето се о значени со

.

Видеа
На YouTube-канало т на Liebherr-Hausgeräte
се поставени видеа за уредите.

Овој прирачник за употреба важи за:

- FRFCvg 4001
- FRFCvg 5501
- FRFCvg 5511
- FRFCvg 6501
- FRFCvg 6511
- FRFvg 4001
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- FRFvg 5501
- FRFvg 6501

1 Краток преглед на уредот

1.1 Испорачана опрема
Про верете дали има о штетување при транспо рто т
на сите дело ви. Ако имате рекламација, о братете
се до дистрибутеро т или ко рисничката служба.
(погледни 8.3 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Самостоен уред
- Опрема *
- Монтажен материјал *
- Прирачник за употреба
- Сервисна брошура
- Сертификат за квалитет *
- Кабел за струја

1.2 Преглед на уредот и опремата
 FRFCvg 4001

FRFvg 4001
 

Фиг. 1 Пример за приказ
(1) Табличка со податоци (5) Брава
(2) Решетки за

складирање
(6) Контролни елементи

и приказ на
температурата

(3) Ногарки (7) Одвод за кондензирана
вода

(4) Подна решетка

 FRFCvg 5501
FRFCvg 6501
FRFvg 5501
FRFvg 6501

 FRFCvg 5511
FRFCvg 6511

Фиг. 2 Пример за приказ
(1) Табличка со податоци (5) Брава
(2) Решетки за

складирање
(6) Контролни елементи

и приказ на
температурата

(3) Ногарки (7) Внатрешно
осветлување

(4) Подна решетка

Фиг. 3 Пример за приказ
(1) LAN-приклучок (2) Рачка за носење

1.3 Специјална опрема
Забелешка
Опремата може да се набави преку корисничката служба
(погледни 8.3 Ко рисничка служба) и о д предавницата
за апарати за до маќинство на Liebherr на https://
home.liebherr.com.

1.4 Намена на уредот
Соодветна употреба
Фрижидеро т е наменет за про фесио нално
складирање ладни прехранбени производи.
Уредо т не е наменет за изло жување
прехранбени про изво ди и купувачите не
можат да ги вадат производите од него.
Уредо т е дизајниран за упо треба во
затворени простории.

Краток преглед на уредот
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Сите други типо ви упо треба не се
дозволени.
Предвидлива погрешна употреба
Следните примени се исклучиво забранети:
- Складирање и ладење:

• хемиски нестабилни, запаливи или
корозивни супстанци

• леко ви, крвна плазма, лабо рато риски
препарати или слични медицински
материјали и производи што подлежат
на регулативата за 2007/47/ЕЗ

- Примена на места со о пасно ст о д
експлозија

- Примена на о тво рен про сто р или на
места каде има влага и се прска со вода

Несо о дветна упо треба на уредо т
предизвикува оштетување или уништување
на складираната роба.
Климатски класи
Со о дветната климатската класа за вашио т
про изво д е назначена на табличката со
податоци.

Фиг. 4 Табличка со податоци
(X) Оваа климатска

класа означува при
кои услови може
безбедно да се
користи уредот.

Климатска
класа (X)

макс.
амбиентална
температура
во  °C

макс. рел.
влажност
на воздухот
во %

3 +25 60

4 +30 55

5 +40 40

7 +35 75

Забелешка
Минималната до зво лена амбиентална
температура на место то на по ставување е
+10 °C.
При маргинални усло ви, на стаклената
врата (во зависно ст о д о премата) и на
страничните ѕидо ви мо же да се со здаде
малку кондензација.

1.5 Бучава на уредот
Ниво то на звучнио т притисо к, о ценет со A, изнесува 70
dB(A) до дека рабо ти уредо т (акустична мо ќно ст рел. 1
pW).

1.6 Сообразност
Извршена е проверка на водот на разладното средство.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна
на веб-адресата: www.liebherr.com

1.7 EPREL-база на податоци
Од 1 март, 2021 го дина, инфо рмациите за енергетската
ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат
во евро пската база на по дато ци за про изво ди (EPREL).
Преку следнио т линк https://eprel.ec.europa.eu/ можете
да пристапите до базата на податоци за производи. Таму
ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на
моделот се наоѓа на плочката со податоци.

2 Општи безбедносни
инструкции
Внимателно чувајте го прирачнико т за
упо треба за да може да ви биде достапен
во секое време.
Ко га ќе го дадете уредо т на следнио т
корисник, со него дадете го и прирачникот
за употреба.
Внимателно про читајте го прирачнико т
пред упо треба за да мо жете правилно
да го ко ристите уредо т. Следете ги
упатствата, безбедно сните инструкции и
предупредувањата во него. Тие се важни
за безбедно и беспрекорно инсталирање и
употреба.

Опасности за корисникот:
- Уредот може да го користат деца постари
од 8 години и лица со намалени физички,
сетилни или ментални спо со бно сти или
по малку искуство и знаење, ако се
надгледувани или о бучени за безбедна
упо треба на уредо т и ако ги разбираат
о пасно стите што мо же да про излезат.
Децата не смеат да си играат со уредот.
Децата не смеат да го чистат или
одржуваат уредот без надзор.

- Штекеро т за струја мо ра да биде лесно
до стапен за да мо же веднаш да се
исклучи уредо т о д струја при итни
случаи. Мо ра да се нао ѓа настрана о д
задниот дел на уредот.

- Ко га го исклучувате уредо т о д струја,
фатете го приклучо ко т. Не влечете го
кабелот.

Општи безбедносни инструкции
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- Во случај на дефект, извлечете го
приклучо ко т о д струја или исклучете го
осигурувачот.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не о штетувајте го
кабелот за струја. Не користете го уредот
со неисправен кабел за струја.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Штекери со
по веќе приклучо ци/терминали и други
електро нски уреди (како на пр.,
хало генски трансфо рмато ри) не смее да
се постават и користат на задната страна
од уредот.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не затво рајте ги
отворите за вентилација од куќиштето на
уредот или од вграденото куќиште.

- По правките и интервенциите на уредо т
може да ги изведува само корисничката
служба или о д со о дветно о бучен
персонал.

- Мо нтирајте, приклучете и фрлете
го уредо т спо ред инструкциите во
прирачникот.

Опасност од пожар:
- Разладно то средство (по дато ци на
со о дветната табличка) е еко ло шко, но
запаливо. Истеченото разладно средство
може да се запали.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не о штетувајте го
водот за разладно средство.

• Не поставувајте извори на запалување
во внатрешниот простор на уредот.

• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ко ристете
електрични уреди во ладилнико т
коишто не се препорачани од страна на
произведувачот.

• Ако истече разладно средство: Не
по ставувајте о тво рен о ган или изво ри
на запалување во близина на
место то каде што истекува. До бро
про ветрете ја про сто ријата. Известете
ја корисничката служба.

- Не ко ристете го уредо т во близина на
експлозивни гасови.

- Не чувајте и не поставувајте бензин или
други запаливи гасо ви и течно сти во
близина на уредот.

- Не чувајте запаливи материи во уредо т,
како на пример, садо ви за аеро со ли со
запалив гас. Таквите спреови може да се
препознаат по отпечатените податоци за
содржината или по симболо т со пламен.
Гасо вите што истекуваат мо же да се
запалат од електрични делови.

- Запалените свеќи, сијалиците и другите
предмети со о тво рен пламен чувајте ги
подалеку за да не го запалат уредот.

- Алко хо лните пијалаци или садо вите
што со држат алко хо л треба да бидат
затворени. Алкохолот што истекува може
да се запали од електрични делови.

Опасност од паѓање и навалување:
- Не ко ристете ги држачите, фио ките,
вратите итн. за качување или потпирање.

Опасност од смрзнатини, отрпнатост и
болки:
- Избегнувајте по до лг ко нтакт со
ладни по вршини или ладни/замрзнати
про изво ди или преземете заштитни
мерки, на пр., носете ракавици.

Опасност од повреди и оштетување:
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За забрзување на
про цесо т на о дмрзнување не ко ристете
механички уреди или специјални
средства по инакви о д о ние што ги
препорачува произведувачот.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од повреда
поради електричен удар! Под капако т се
наоѓаат делови што спроведуваат струја.
Внатрешното LED-о светлување смее
да го замени или по прави само
ко рисничката служба или со о дветно
обучен персонал.*

- ВНИМАНИЕ: Уредо т смее да се
ко ристи само со о ригинална о према о д
произведувачот или со овластена опрема
о д други про изведувачи. Ко риснико т
сам го сно си ризико т при упо треба на
неовластена опрема.

Опасност од гмечење:
- Не фаќајте ги шарките при о тво рање и
затво рање на вратата. Мо же да си ги
згмечите прстите.

Квалификација на стручен персонал:
Стручен персо нал се лица ко ишто со
сво ето стручно о бразо вани, знаење
и искуство, како и со по знавањето
на со о дветните но рми, мо жат да ги
проценат и извршат зададените работи и
кои се запознаени со можните опасности.
Мораат да имаат образование, знаење и
овластување за работа со уредот.

Симболи на уредот:

Општи безбедносни инструкции
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Симбо ло т мо же да се нао ѓа на
компресорот. Се однесува на маслото во
компресорот и предупредува за следната
опасност: Може да предизвика
смрт ако се проголта или
навлезе во дишните патишта.
Оваа забелешка важи само за
рециклирање. При но рмален режим не
постои никаква опасност.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасно ст о д
по жар / запаливи материи. Симбо ло т
се нао ѓа на ко мпресо ро т и о значува
о пасно ст о д запаливи материи. Не
отстранувајте ја ознаката.

Оваа или слична о знака се нао ѓа на
задната страна о д уредо т. Се о днесува
на панелите со пена на вратата и/или
на куќиштето. Оваа забелешка важи само
за рециклирање. Не о тстранувајте ја
ознаката.

Внимавајте на предупредувањата и
останатите специфични инструкции во
другите поглавја:

ОПАСНОСТ

Означува
непо средно о пасна
ситуација, ко јашто
ако не се спречи,
до ведува до смрт
или тешки телесни
повреди.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Означува о пасна
ситуација, ко јашто
ако не се спречи,
мо же да до веде
до смрт или тешки
телесни повреди.

ВНИМАТЕЛНО

Означува о пасна
ситуација, ко јашто
ако не се спречи,
до ведува до лесни
или тешки телесни
повреди.

ВНИМАНИЕ

Означува о пасна
ситуација, ко јашто
ако не се спречи,
може да предизвика
материјална штета.

Забелешка Означува ко рисни
забелешки и совети.

3 Пуштање во употреба

3.1 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 Уредо т е дизајниран за упо треба во затво рени

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

3.1.1 Место на инсталација

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Разладно средство и масло што истекуваат!
Оган. Разладно то средство е еко ло шко, но запаливо.
Масло то е запаливо. При по го лема ко нцентрација и во
до пир со надво решен изво р на то плина, разладно то
средство и маслото што истекуваат може да се запалат.
u Не о штетувајте ги цревата за разладно средство и

компресорот.

- Не по ставувајте го уредо т на директна со нчева
светлина, до шпорет, грејач или сл.

- Оптимално место за инсталирање е сува и до бро
проветрена просторија.

- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија,
на надворешната страна од уредот може да се појави
кондензирана вода.
Про сто ријата по сто јано треба да има до бра
вентилација.

- Што по веќе разладно средство има во уредо т, то лку
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 мо ра да има про сто р о д најмалку
1 m3. Податоците за разладното средство се наоѓаат на
табличката со податоци внатре во уредот.

- Подот мора да биде рамен.
- Место то на инсталација мо ра да ја по ддржува

тежината на уредо т заедно со складираните
производи. (погледни 8.1 Технички податоци)

3.1.2 Електричен приклучок

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност поради несоодветно монтирање!
Ако кабело т за струја или приклучо ко т се до пре со
задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да
го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде
до краток спој.
u Внимавајте да не приклештите електричен кабел по д

уредот кога го монтирате.
u Поставете го уредот на тој начин што нема да допира

приклучок или кабел за струја.
u Не приклучувајте уреди на приклучо ците на задната

страна на уредот.
u Не по ставувајте и не ко ристете штекери со по веќе

приклучоци или терминали и други електронски уреди
(како на пр., хало генски трансфо рмато ри) на задната
страна од уредот.

Пуштање во употреба
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3.2 Димензии на уредот

Фиг. 5 

Модел A B C D E

FRFCvg
4001 1884 mm 597 mm 654 mm 1203 mm 23 mm

FRFCvg
5501 1818 mm 747 mm 769 mm 1468 mm 23 mm

FRFCvg
5511 1818 mm 747 mm 769 mm 1468 mm 23 mm

FRFCvg
6501 2018 mm 747 mm 769 mm 1468 mm 23 mm

FRFCvg
6511 2018 mm 747 mm 769 mm 1468 mm 23 mm

FRFvg
4001 1884 mm 597 mm 654 mm 1203 mm 23 mm

FRFvg
5501 1818 mm 747 mm 769 mm 1468 mm 23 mm

FRFvg
6501 2018 mm 747 mm 769 mm 1468 mm 23 mm

A = висина на уредот заедно со ногарките / тркалцата
B = ширина на уредот без рачка
C = дебелина на уредот без рачка
D = дебелина на уредот при отворена врата
E = висина на шарките

Модел Волумен

FRFCvg 4001 (погледни 1.2 Преглед на уредо т и
опремата) Табличка со податоци

FRFCvg 5501

FRFCvg 5511

FRFCvg 6501

FRFCvg 6511

FRFvg 4001

FRFvg 5501

FRFvg 6501

3.3 Пренесување на уредот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од повреда поради скршено стакло!*
При транспо рт на висина по го лема о д 1500 m може да
се скршат стаклата на вратата. Скршените делови имаат
остри рабови и може да предизвикаат тешки повреди.
u Преземете соодветни заштитни мерки.

u При првата употреба: Пренесувајте го уредот спакуван.
u При транспо рт по сле прва упо треба (на пр. при

преместување): Пренесувајте го уредот празен.
u Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
u Уредот треба да го пренесуваат две лица.

3.4 Отпакување на уредот
u Про верете дали има о штетување при транспо рто т

на уредо т и пакувањето. Веднаш о братете се
до до ставувачо т ако се со мневате на некакви
оштетувања. Поврзете го уредот со струја.

u Отстранете ги сите материјали о д задната страна
или о д страничните ѕидо ви на уредо т, ко ишто мо же
да пречат при по ставување или на вентилацијата на
уредот.

3.5 Отстранете го осигурувачот за
транспорт

Фиг. 6 
u Извлечете го јазичето Фиг. 6 (1) нанапред.
u Извлечете го о сигурувачо т за транспо рт Фиг. 6 (2)

нагоре.
w Основниот држач останува на уредот.

3.6 Монтирање на рачката на вратата

Пуштање во употреба

* Во зависност од моделот и опремата 7



Фиг. 7 
u Ставете ја рачката о д то рбичката со прило жените

завртки Фиг. 7 (1) на вратата.
u Поставете го капакот Фиг. 7 (2).

3.7 Инсталирање на уредот

ВНИМАТЕЛНО
Опасност од повреди и оштетување!
u Уредот треба да го монтираат 2 лица.

ВНИМАТЕЛНО
Опасност од повреди и оштетување!
Вратата мо же да удри на ѕидо т и да се о штети. Кај
стаклени врати, оштетеното стакло може да предизвика
повреди!
u Заштитете ја вратата од удирање во ѕидот. Поставете

заштита на ѕидот, на пр., од платно.

u Приклучете ги сите по требни дело ви (на пример
кабело т за струја) на задната страна о д уредо т и
спроведете ги отстрана.

Забелешка
Кабелот може да се оштети!
u Внимавајте да не го притиснете кабелот при туркање

наназад.

u По ставете го уредо т на сло бо ден про сто р или
директно до ѕид.

3.8 Порамнување на уредот

ВНИМАНИЕ
Уредот е деформиран и вратата не се затвора.
u Порамнете го уредот хоризонтално и вертикално.
u Нерамнините на подот порамнете ги со ногарките.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Несоодветно поставување на висината на ногарките!
Тешки и смрто но сни по вреди. По ради по грешно
по ставување на висината, до лнио т дел на но гарката
може да се олабави и уредот да се навали.
u Не одвртувајте ја ногарката премногу.

Фиг. 8 *

Фиг. 9 Ногарката може да се приспособи од A =150mm до
180mm.*
Дигање на уредот:

u Заврете ја но гарката во насо ка на стрелките на
часовникот.

Спуштање на уредот:
u Заврете ја но гарката во спро тивна насо ка о д

стрелките на часовникот.

3.9 Инсталирање повеќе уреди

ВНИМАНИЕ
Опасно ст о д о штетување по ради ко ндензирана во да
помеѓу страничните ѕидови!
u Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер.
u Поставете ги уредите на растојание од 3 cm.
u По ставувајте по веќе уреди едно до друго само до

температури од 35 °C и влажност на воздухот од 65 %.
u При по го лема влажно ст на во здухо т, зго лемете го

растојанието помеѓу уредите.

Фиг. 10 Поставување Side-by-Side

Забелешка
Ко мплет за Side-by-Side мо же да се нарача како
до по лнителна о према преку ко рисничката служба на
Liebherr. (погледни 8.3 Корисничка служба)

3.10 После монтирањето
u Извадете ги заштитните фо лии о д надво решната

страна на куќиштето.
u Чистење на уредот. (погледни 7.2 Чистење на уредот)
u По потреба: дезинфицирајте го уредот.
u Чувајте ја сметката за да ги имате по дато ците за

уредот и за дистрибутерот при сервисирање.

3.11 Фрлање на пакувањето

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

пакување.

Пакувањето е про изведено о д материјали за
повторна употреба:

- брановит картон/картон
- делови од пенест полистирол
- фолии и вреќи од полиетилен
- ленти од полипропилен
- зако вани дрвени рамки со по дло шка о д

полиетилен*
u Одведете го материјало т за пакување во о фицијален

собирен центар.

Пуштање во употреба
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3.12 Смена на страната на шарките на
вратата
Алатка

Фиг. 11 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасно ст о д по вреда по ради смена на страната на
шарките на вратата од страна на необучени лица!
u Шарките на вратата смее да ги изменува само стручен

персонал.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасно ст о д по вреда и о штетување по ради го лема
тежина на вратата!
u Извршете ја замената само ако мо жете да но сите

тежина од 25 kg.
u Замената мора да ја вршат две лица.

ВНИМАНИЕ
Делови што спроведуваат струја!
Оштетување на електричните делови.
u Извлечете го кабело т о д струја, пред да се менува

страната на шарките на вратата.

u Отворете ја вратата.

Фиг. 12 
u Откачете ги предните капаци Фиг. 12 (1) о д внатре и

извадете ги странично.
u Извадете ги горните капаци Фиг. 12 (2) нагоре.

Фиг. 13 
u Откачете ги и извадете ги средните капаци.

Фиг. 14 
u Извадете го приклучокот Фиг. 14 (1) од платината.

Пуштање во употреба
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Фиг. 15 
u По вто рно вметнете го приклучо ко т Фиг. 15 (1) на

платината.

Фиг. 16 
u Отшрафете ја куката Фиг. 16 (1).
u Откачете го капако т Фиг. 16 (1) со мал шрафцигер и

извадете го.

Фиг. 17 
u Отстранете го приклучокот од држачот.

Фиг. 18 Позицијата за поставување на држачот за
приклучок може да се заврти за 180°.

u Откачете го држачот за приклучокот.

Фиг. 19 
u Држачо т за приклучо ко т Фиг. 19 (1) вметнете го на

спротивната страна.

Пуштање во употреба
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Фиг. 20 
u Затво рачо т и капако т преместете ги на спро тивната

страна.

ВНИМАНИЕ
Опасност од повреда ако вратата се навали!
u Цврсто држете ја вратата.

Фиг. 21 
u Отшрафете ја винклата на шарката Фиг. 21 (1).
u Дигнете ги вратата и винклата на шарката Фиг. 21 (2)

околу 200 mm нагоре и извадете ги.
u Внимателно поставете ја вратата на мека подлога.

Фиг. 22 
u Извлечете го кабелот внимателно.

Фиг. 23 
u Извлечете ја винклата на шарката.

Фиг. 24 
u Извлечете ја пиксната на шарката Фиг. 24 (1) со прсти.
u Внимателно дигнете ги капачињата Фиг. 24 (2) со

шрафцигер и извлечете ги.

Пуштање во употреба
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Фиг. 25 
u По ставете ги пиксната на шарката и капачињата на

спро тивната страна (рамните страни по кажуваат ко н
надвор).

Фиг. 26 Пенеста врата*

Фиг. 27 Стаклена врата*
u Извадете ги панелите.
u Отшрафете ја рачката.

Фиг. 28 
u Преместете ги штопните на спротивната страна.

Фиг. 29 Пенеста врата*

Пуштање во употреба
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Фиг. 30 Стаклена врата*
u Зашрафете ја рачката на спротивната страна.
u Поставете ги панелите.

Фиг. 31 
u Преместете ја винклата за затворање на спротивната

страна.

Забелешка
Дупките се о бележани претхо дно и треба да се
продупчат со саморежачки завртки.

Фиг. 32 
u Преместете ја винклата на шарката на спро тивната

страна.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасно ст о д по вреда и о штетување ако вратата се
навали!
u Завртете ги завртките со наведениот момент на сила.

Фиг. 33 
u Поставете завртки Фиг. 33 (1) во винклата на шарката.
u Стегнете ги завртките Фиг. 33 (2) со момент на сила од

12 Nm.
u Отшрафете ја винклата на шарката повторно.

ВНИМАНИЕ
Опасност од повреда поради затегнат федер!
u Не расклопувајте го системот за затворање на вратата

Фиг. 34 (1).

Пуштање во употреба
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Фиг. 34 
u Завртете го системот за затворање Фиг. 34 (2) додека

кликне.
w Системот за затворање не е затегнат.
u Отшрафете ја винклата на шарката Фиг. 34 (3).

Фиг. 35 
u По ставете систем за затво рање на вратата во

винклата на шарката.
u При поставувањето, стеснувањето на завртката треба

да е насочено кон Фиг. 35 (1) дупката.

Фиг. 36 
u Поставете ја плочата на спротивната страна.

Фиг. 37 
u Зашрафете ја винклата на шарката на спро тивната

страна.

Забелешка
Правилната насо ка и то чно то затегнување се важни за
функцијата на системот за затворање.

Фиг. 38 Шарки на левата страна (A) / Шарки на
десната страна (B)

u Завртувајте го системо т за затво рање ко н о тпо ро т,
до дека спо јницата на системо т за затво рање
Фиг. 38 (1) покаже кон надвор.

w Системо т за затво рање сам се задржува во о ваа
позиција.

w Системот за затворање е порамнет и затегнат.

Фиг. 39 
u Поставете ја винклата на шарката на вратата.

Пуштање во употреба
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Фиг. 40 
u Протнете го кабелот внимателно.

ВНИМАНИЕ
Опасност од повреда ако вратата се навали!
u Цврсто држете ја вратата.

Фиг. 41 
u Подигнете ја вратата со уште едно лице.
u Внимателно по ставете ја вратата на системо т за

затворање во отворена позиција под агол од 90°.

ВНИМАНИЕ
Оштетување поради погрешна монтажа!
u Не стегајте го кабелот при монтирање на винклата на

шарката.

Фиг. 42 
u Протнете го кабелот низ вдлабнатината на винклата и

поставете ја внимателно Фиг. 42 (1).
u Зашрафете ја винклата на шарката Фиг. 42 (2).

Фиг. 43 
u Поставете го приклучокот Фиг. 43 (1) во држачот.

Фиг. 44 
u Поставете го приклучокот Фиг. 44 (1) на платината.

Фиг. 45 
u Поставете го капакот.

Пуштање во употреба
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Фиг. 46 
u Зашрафете ја куката.

Фиг. 47 
u Отклучете ја вратата.

Фиг. 48 
u Вметнете го средниот капак.

Фиг. 49 
u Закачете ги предните капаци Фиг. 49 (1) странично и

вметнете ги од внатрешната страна.
u Вметнете ги го рните капаци Фиг. 49 (2) о д го рната

страна.
u Затворете ја вратата.
w Страната на шарките е сменета.

3.13 Порамнување на вратата
Ако вратата не е по ставена право, мо жете да ја
приспособите на долната винкла на шарката.

Фиг. 50 
u Отстранете ја средната завртка на долната винкла на

шарката.

Фиг. 51 
u Малку о лабавете ги двете завртки и по местете ја

вратата со винклата на шарката ко н десно или ко н
лево.

Пуштање во употреба
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u Затегнете ги завртките докрај (средната завртка веќе
не е потребна).

w Вратата е порамнета.

3.14 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 поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како

на пр., на соларни електрични системи или бензински
генератори.

Забелешка
Користете го само кабелот за струја.
u По до лг кабел за струја мо же да се нарача о д

ко рисничката служба. (погледни 8.3 Ко рисничка
служба)

Проверете дали се исполнети следните услови:
- Користете го уредот само со наизменична струја.
- До зво лените напо н и фреквенција се о тпечатени на

табличката со по дато ци. По зицијата на табличката
со по дато ци е наведена во по главјето „Преглед на
уредот“. (погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата)

- Штекеро т е со о дветно заземјен и електрично
изолиран.

- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 A и 16 A.
- Постои лесен пристап до штекерот.
u Проверете го електричниот напон.
u Вметнете го приклучокот на задната страна од уредот.

Вметнете го правилно.
u Поврзете го приклучокот во струја.
w Приказот преминува на симболот Standby.

3.15 Вклучување на уредот (прва
употреба)
Проверете дали се исполнети следните услови:
- Уредот е поставен и поврзан.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии, како и

елементи за заштита при транспорт во и на уредот се
отстранети.

Фиг. 52 Процес на стартување
Симбо ло т за мирување трепка до дека заврши про цесо т
на стартување.
На екранот се прикажува симболот за мирување.

Ако уредо т е испо рачан со фабрички по ставки, при
пуштање во употреба треба прво да се избере јазикот на
екранот.

Достапни се следните јазици:
- англиски
- шпански
- француски
- германски
- холандски
- дански
- италијански
- полски
- чешки

3s

Фиг. 53 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1701) .

Фиг. 54 
w Уредо т е вклучен ко га на екрано т ќе се по јави

температурата.

4 Складирање

4.1 Инструкции за складирање
Забелешка
Ако не ги следите о вие инструкции, прехранбените
производи може да се расипат.

Фиг. 55 Фиг. 56 

При складирањето внимавајте:

q Ако решетките Фиг. 55 (1) се приспособливи, поставете
го по висина.

q Внимавајте на максимално то по лнење.
(погледни 8.1 Технички податоци)

q Полнете го уредот кога ќе се достигне температурата
за складирање (придржувајте се до усло вите за
ладење).

Складирање
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q Отворите за воздух Фиг. 56 (2) во внатрешниот простор
треба да бидат слободни.

q Про изво дите за ладење не смеат да го до пираат
испарувачот на задниот ѕид.

q Чувајте ги течностите во затворени садови.
q Спакувајте го свежото месо или свежата риба во чисти

и затво рени садо ви за да не се до пираат со други
прехранбени производи или да не капат врз нив.

q Про изво дите за ладење треба да се чуваат на
расто јание за да мо же во здухо т да циркулира
слободно.

4.2 Времиња на складирање
Ро ко т на траење назначен на пакувањето важи како
референтна вредност за времето на складирање.

5 Ракување

5.1 Елементи за контрола и
прикажување
Екрано т о во зможува брз преглед на теко вната со сто јба
на уредо т, по ставките за температура, со сто јбата на
функциите и поставките, како и известувањата за аларм
и грешки.
Управувањето се одвива преку стрелките за навигација и
симболот за потврдување.
Може да се активираат или деактивираат функции и да
се менуваат вредности.

Фиг. 57 Екран
(1) Приказ за статус (3) Стрелка за напред
(2) Стрелка за наназад (4) Потврдување

5.1.1 Приказ за статус

Фиг. 58 Приказ за статус со поставена температура
Приказо т за статус претставува приказ за излез и
ја прикажува по ставената температура. Оттаму се о ди
до функциите и по ставките. (погледни 5.2 Навигација)
Приказот за статус може да прикажува разни симболи.

5.1.2 Симболи
Симболите даваат информација за тековната состојба на
уредот.

Симбол Состојба на уредот

Standby
Уредот е исклучен.

Симбол за мирување што
пулсира
Уредот стартува.

Температура што пулсира
Целната температура не
е до стигната сè не е
до стигната. Уредо т лади на
поставената температура.

Приказ на температура
Уредо т ја прикажува
поставената температура.

D на екранот
Уредо т се нао ѓа во режим
Demo.

Потсетување за одржување
По ставенио т временски
интервал е изминат.

Симбол што трепка
Сè уште по сто и активна
грешка.

Симбол за грешка
Уредо т се нао ѓа во состо јба
на грешка.

Долна бела лента
Подмени

Горна бела лента
Претхо дни по ставки,
активни по ставки или
активна вредност

Растечка лента
Притиснете го ко пчето
3 секунди за да ги
активирате поставките.

Опаѓачка лента
Притиснете го ко пчето
3 секунди за да ги
деактивирате поставките.

Симболи на приказот за статус

5.1.3 Звучни сигнали
Се испушта звучен сигнал при следните случаи:

- Кога ќе се потврди функција или вредност.
- Кога не може да се активира или деактивира функција

или вредност.
- Кога ќе настане грешка.
- При известување за аларм.
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Звуците за аларм се вклучуваат и исклучуваат во
корисничкото мени.

5.2 Навигација
Пристап до по единечни функции ќе до биете преку
менито за навигација. Уредо т се управува преку
копчињата до приказот.

5.2.1 Навигација со копчињата

Приказ и копче Опис

Стрелка за напред
Преминува ко н следно то мени
(подмени).
После последната страница се
по јавува првата страница о д
менито.

Стрелка за наназад
Кратко притискање:
Преминува ко н претхо дно то
мени (подмени).
Долго притискање (3 секунди):
Преминува наназад ко н
приказот за статус.

Прелистување
По веќекратно притискање:
Прелистува во менито
(подмени).

Потврдување
Активирање / деактивирање
на функцијата.
Отворете го подменито.
По тврдете го избо ро т.
Приказот се враќа во менито.

Наназад
Враќа едно ниво о д менито
наназад.

5.2.2 Мени за поставки
Менито за по ставки о во змо жува пристап до следните
функции:

- Температура (погледни 5.3.3 Температура )
- Аларм за врата (погледни 5.3.17 Аларм за врата )
- Аларм за светло (погледни 5.3.18 Аларм за светло ) *
- Осветлување (погледни 5.3.3 Температура ) *
- По тсетување за интервал за о држување

(погледни 5.3.9 По тсетување за интервал за
одржување )

- Јазик (погледни 5.3.10 Јазик )
- Осветлено ст на екрано т (погледни 5.3.11 Осветлено ст

на екранот )
- LAN-врска (погледни 5.3.13 LAN-врска ) *
- WLAN-врска (погледни 5.3.12 WLAN-врска ) *
- Заклучување на екрано т (погледни 5.3.8 Заклучување

на екранот )
- SuperCool (погледни 5.3.6 SuperCool )
- Humidity (погледни 5.3.7 HumiditySelect )
- Исклучување на уредо т (погледни 5.3.2 Вклучување и

исклучување на уредот )

Повикување на менито за поставки
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 59 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1707) .
w Менито за по ставки е о тво рено. Одо вде мо жете да

пристапите кон сите горенаведени функции.

5.2.3 Корисничко мени
Ко рисничко то мени о во змо жува пристап ко н следните
скриени функции со внесување на кодот 151:

- Работни часови (погледни 5.3.15 Работни часови )
- Верзија на софтвер (погледни 5.3.16 Software )
- DemoMode (погледни 5.3.19 DemoMode )
- Ресетирање до фабрички по ставки

(погледни 5.3.20 Ресетирање до фабрички поставки )

Повикување на корисничкото мени
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 60 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1708) .
w Скриено то ко рисничко мени е о тво рено. Одо вде

можете да пристапите кон сите специфични менија.

5.2.4 Поставување вредности
Вредно стите на приказо т мо же да се по стават во
подменито преку стрелката:

Приказ и копче Опис

Зголемува вредност.
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Приказ и копче Опис

Намалува вредност.

5.2.5 Општи правила
По крај до стапните ко пчиња, по сто јат и следните о пшти
правила:

- Откако ќе се избере вредност, екранот се прикажува 2
секунди, пред да се врати на претходното ниво.

- Ако по сле 10 секунди не изберете ништо, екрано т
преминува на приказот за статус.

- Ако се потврди избор во подменито, екранот се враќа
во менито.

5.3 Функции

5.3.1 Преглед на функциите

 Вклучување/исклучување на уредот

 Поставки

 Info

 Температура

 Аларм за врата

 Аларм за светло*

 Потсетување за интервал за одржување

 Осветлување*

 Јазик

 Единица мерка за температура

 Осветленост на екранот

 LAN *

 WLAN *

 Јачина на осветлувањето

 SuperCool

 Humidity

 Заклучување на екранот

 Работни часови

 Software

 DemoMode

 Ресетирање до фабрички поставки

5.3.2 Вклучување и исклучување на уредот

Со о вие по ставки мо же да се вклучи и исклучи целио т
уред.

Вклучување на уредот
Без активен DemoMode:

Фиг. 61 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1709) .
Со активен DemoMode:

Фиг. 62 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1710) .

Забелешка
Деактивирајте го DemoMode пред да истече
одбројувањето.

Фиг. 63 
w Приказот за температура се појавува на екранот.
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Исклучување на уредот
u По викајте го менито за по ставки.

(погледни 5.2 Навигација)
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 64 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1712) .
w Симболот за мирување се појавува на екранот.

5.3.3 Температура 
Температурата зависи од неколку фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типо т, температурата и ко личината на про изво дите

што се ладат

Забелешка
На некои места во внатрешниот простор, температурата
на во здухо т мо же да се разликува о д прикажаната
температура.
Про изво дите за ладење траат по до лго при со о дветна
температура. Со тоа се избегнува прекумерно фрлање на
производите.

Поставување температура
u По викајте го менито за по ставки.

(погледни 5.2 Навигација)
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 65 Менување на температурата од 7°C на 9°C
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1713) .
w Температурата е поставена.

5.3.4 Осветлување 
Уредот содржи внатрешно осветлување.
Мо жете трајно да го исклучите внатрешно то
о светлување. (погледни 5.3.4.2 Вклучување на
осветлувањето*) *

Ко га ќе ја о тво рите вратата на уредо т, се вклучува
внатрешното осветлување.
Оваа функција мо жете и да ја деактивирате.
(погледни 5.3.4.3 Исклучување на о светлувањето при
отворање на вратата*) *

Исклучување на осветлувањето*
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 66 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1714) .
w Осветлувањето е исклучено.

Вклучување на осветлувањето*
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 67 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1715) .
w Осветлувањето е вклучено.

Исклучување на осветлувањето при отворање на
вратата*
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 68 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1716) .
w Осветлувањето при отворање на вратата е исклучено.

Вклучување на осветлувањето при отворање на вратата*
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.
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Фиг. 69 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1716) .
w Осветлувањето при отворање на вратата е вклучено.

5.3.5 Интензитет 
Овие по ставки о во змо жуваат едно ставно
приспо со бување на о светлено ста во внатрешнио т
простор.

Може да се постават следните степени на осветленост:

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (стандардни поставки)

Поставување на интензитетот
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 70 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1718) .
w Интензитетот се зголемува или намалува соодветно.

5.3.6 SuperCool 
Со о ваа функција се по ставува највисо ка мо ќно ст за
ладење. Со тоа се постигнуваат пониски температури.

Употреба:

- Брзо ладење на го леми ко личини прехранбени
производи.

SuperCool се исклучува автоматски помеѓу 6 и 12 часа, во
зависност од количината на складираните производи.

Активирање SuperCool
u По викајте го менито за по ставки.

(погледни 5.2 Навигација)
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 71 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1719) .
w SuperCool е активиран.

Деактивирање SuperCool
u По викајте го менито за по ставки.

(погледни 5.2 Навигација)
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 72 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1720) .
w SuperCool е исклучена.

5.3.7 HumiditySelect 
Влажноста на воздухот во уредот може да се менува, во
зависност од храната што се чува внатре.

Употреба:

- При висо ка влажно ст се чува салата, зеленчук и
овошје што содржат повеќе вода.

- При ниска влажно ст се чуваат суви и спакувани
прехранбени про изво ди (на пр., млечни про изво ди,
месо, ко лбаси, риба). Тука се по стигнува релативно
сува клима.

Може да се постават следните степени:

- Standard (Стандардна)
- Medium (Средна)
- High (Висока)

Зголемување на влажноста на воздухот во уредот
u По викајте го менито за по ставки.

(погледни 5.2 Навигација)
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 73 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1721) .
w Влажноста на воздухот во уредот се зголемува.
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5.3.8 Заклучување на екранот 
Оваа функција спречува ненамерно користење на уредот.

Употреба:

- спречува ненамерно да се изменат по ставките и
функциите.

- спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на функцијата за заклучување на екранот
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 74 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1722) .
w Функцијата за заклучување на екранот е активирана.
w Се појавува приказот за статус.

Деактивирање на функцијата за заклучување на екранот

Фиг. 75 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1723) .
w Функцијата за заклучување на екрано т е

деактивирана.
w Се појавува приказот за статус.

5.3.9 Потсетување за интервал за одржување

По ставување на временскио т интервал, до ко ј ќе се
прикаже потсетник за одржување.

Може да се постават следните вредности:

- 7 дена
- 14 дена
- 30 дена
- 60 дена
- 90 дена
- 180 дена
- 360 дена
- 720 дена
- 1080 дена
- Исклучено

Поставување потсетник за интервал за одржување
Следните по стапки о пишуваат како се по ставува
временскиот интервал за одржување.

u По викајте го менито за по ставки.
(погледни 5.2 Навигација)

u Притискајте ја стрелката до дека се по каже
соодветната функција.

Фиг. 76 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1724) .
w Временскиот интервал, до кој ќе се прикаже потсетник

за одржување, е поставен.
w Се прикажува преостанатото време.

5.3.10 Јазик 
Со овие поставки се поставува јазикот на приказот.

Поставување на јазикот
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 77 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1725) .
w Избраниот јазик е поставен.

5.3.11 Осветленост на екранот 
Овие по ставки о во змо жуваат едно ставно
приспособување на осветленоста на екранот.

Може да се постават следните степени на осветленост:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (стандардни поставки)

Поставување на осветленоста на екранот
Следните по стапки о пишуваат како да ја намалите
осветленоста на екранот од, на пр., 100 % на 40 %.
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.
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Фиг. 78 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1726) .
w Осветленоста на екранот е изменета соодветно.

5.3.12 WLAN-врска 

Забелешка
За упо треба на Liebherr SmartMonitoring Dashboard
по д https://smartmonitoring.liebherr.com треба да
инсталирате SmartModule и да имате ко мерцијална
сметка MyLiebherr. При активацијата преку интернет
мо жете да се најавите со вашите по дато ци или да се
регистрирате за првпат и да отворите нова сметка.

Овие по ставки безжично го по врзуваат уредо т со
интернет. Врската се управува преку SmartModule.
Уредот може да се поврзе преку Liebherr SmartMonitoring
Dashboard базиран на прелистувач и да ко ристи
до по лнителни о пции и индивидуални мо жно сти за
управување, одржување и надгледување.

Забелешка
До по лнителната о према мо жете да ја набавите
о д ко рисничката служба (погледни 8.3 Ко рисничка
служба) и о д про давницата Liebherr-Hausgeräte на
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Фиг. 79 

Проверете дали се исполнети следните услови:

q SmartModule Фиг. 79 (1) е поставен.

Воспоставување врска
Активацијата и поставувањето на SmartModule можете да
ги извршите на интернет преку Liebherr SmartMonitoring
Dashboard.
На Liebherr SmartMonitoring Dashboard ќе најдете
и инфо рмации за по натамо шно то вградување на
SmartModule.

Фиг. 80 
u Отво рете го Liebherr SmartMonitoring Dashboard

(погледни Fig. 1728) .
На ладилникот или замрзнувачот:
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 81 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1729) .
u Про до лжете го по ставувањето на уредо т што

е по врзан на интернет: Liebherr SmartMonitoring
Dashboard

Фиг. 82 
u Врската се воспоставува (погледни Fig. 1730) .
w Се појавува WiFi connecting. Симболот пулсира.
u Следете ги инструкциите на Liebherr SmartMonitoring

Dashboard.
w Врската е воспоставена.

Прекинување врска
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 83 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1731) .
w Врската е прекината.

Ресетирање врска
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
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u Притискајте ја стрелката до дека се по каже
соодветната функција.

Фиг. 84 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1732) .
w По ставките за WiFi се ресетирани до фабрички

поставки.

5.3.13 LAN-врска 

Забелешка
За упо треба на Liebherr SmartMonitoring Dashboard
по д https://smartmonitoring.liebherr.com треба да
инсталирате SmartModule и да имате ко мерцијална
сметка MyLiebherr. При активацијата преку интернет
мо жете да се најавите со вашите по дато ци или да се
регистрирате за првпат и да отворите нова сметка.

Овие по ставки го по врзуваат уредо т со интернет преку
кабел. Врската се управува преку SmartModule. Уредот
мо же да се по врзе преку Liebherr SmartMonitoring
Dashboard базиран на прелистувач и да ко ристи
до по лнителни о пции и индивидуални мо жно сти за
управување, одржување и надгледување.

Забелешка
До по лнителната о према мо жете да ја набавите
о д ко рисничката служба (погледни 8.3 Ко рисничка
служба) и о д про давницата Liebherr-Hausgeräte на
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Фиг. 85 

Проверете дали се исполнети следните услови:

q SmartModule Фиг. 85 (1) е поставен.
q Поврзан е мрежен кабел.

Воспоставување врска
Активацијата и поставувањето на SmartModule можете да
ги извршите на интернет преку Liebherr SmartMonitoring
Dashboard.
На Liebherr SmartMonitoring Dashboard ќе најдете
и инфо рмации за по натамо шно то вградување на
SmartModule.

Фиг. 86 
u Отво рете го Liebherr SmartMonitoring Dashboard

(погледни Fig. 1734) .
На ладилникот или замрзнувачот:
u По викајте го менито за по ставки.

(погледни 5.2 Навигација)
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 87 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1735) .
w Врската се воспоставува: се по јавува LAN connecting.

Симболот пулсира.
u Следете ги инструкциите на Liebherr SmartMonitoring

Dashboard.
w Врската е воспоставена.

Прекинување врска
u По викајте го менито за по ставки.

(погледни 5.2 Навигација)
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 88 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1736) .
w Врската е прекината.

5.3.14 Info 
Овој приказ содржи модел, сериски број и сервисен број
на уредот.
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Приказ на Info
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 89 
w Се појавуваат информации за уредот.

5.3.15 Работни часови 
Овој екран ги прикажува работните часови на уредот.

Приказ на работните часови
u Повикување на корисничкото мени .

Фиг. 90 
w Се појавуваат работните часови.

5.3.16 Software 
Овој екран ја прикажува софтверската верзија на уредот.

Приказ на софтверската верзија
u Повикување на корисничкото мени .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 91 
w Се појавува софтверската верзија.

5.3.17 Аларм за врата 
По ставување на временскио т интервал, по ко ј ќе се
активира алармот кога вратата е отворена.

Може да се постават следните вредности:

- 15 секунди
- 30 секунди
- 60 секунди
- 90 секунди
- 120 секунди
- 150 секунди

- 180 секунди
- Исклучено

Поставување на алармот за врата
Следните по стапки о пишуваат како да го по ставите
временскиот интервал за алармот за врата.
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 92 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1740) .
w Алармот за врата е поставен.

Деактивирање на алармот за врата
Следните по стапки о пишуваат како да го деактивирате
алармот за врата.
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 93 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1741) .
w Алармот за врата е деактивиран.

5.3.18 Аларм за светло 
Овие по ставки о во змо жуваат визуелните известувања
за аларм на екрано т да се о значат до по лнително со
трепкање на осветлувањето на уредот.

Забелешка
Алармо т за светло е исклучен при испо рака. За да
работи, мора да го вклучите.

Активирање на алармот за светло
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.
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Фиг. 94 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1742) .
w Алармот за светло е активиран.

Деактивирање на алармот за светло
u По викајте го менито за по ставки

(погледни 5.2 Навигација) .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 95 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1743) .
w Алармот за светло е деактивиран.

5.3.19 DemoMode 
Ако уредо т се нао ѓа во DemoMode, сите функции за
ладење се деактивирани. Ова е корисно, на пример, при
презентации.

Активирање DemoMode
u Повикување на корисничкото мени .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 96 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1744) .

Фиг. 97 
w DemoMode е активиран.
w Се појавува приказот на статусот со „D“ горе лево.

Деактивирање DemoMode
u Повикување на корисничкото мени .
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 98 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1746) .

Фиг. 99 
w DemoMode е исклучена.
w Се појавува приказот за статус.

5.3.20 Ресетирање до фабрички поставки

Оваа функција о во змо жува да се ресетира уредо т до
фабрички по ставки. Сите по ставки ќе се ресетираат до
оригиналните фабрички поставки.

Извршување на ресетирањето до фабрички поставки
u Повикајте го корисничкото мени.
u Притискајте ја стрелката до дека се по каже

соодветната функција.

Фиг. 100 
u Извршување на чекорите (погледни Fig. 1748) .
w Ресетирањето до фабрички поставки се извршува.
w Уредот се престартува.

5.4 Известувања

5.4.1 Предупредувања
Предупредувањата се прикажуваат со звучен сигнал и
со симбо л на екрано т. Звучнио т сигнал се засилува и
станува погласен додека се потврди известувањето.
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Известување Причина Отстранување

Отворена врата

Известувањето се појавува ако вратата е
отворена предолго.

▸ Затворете ја вратата.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Алармот е завршен.
Забелешка
Времето до ко га се по јавува
известувањето мо же да се по стави
(погледни 5.3.17 Аларм за врата ) .

Аларм за температура

Известувањето се по јавува ако
температурата не о дго во ра на
поставената. Причина за температурната
разлика може да биде:
⁃ Поставен е топол производ за ладење.
⁃ При прередување и вадење производи
за ладење влего л то по л во здух о д
просторијата.
⁃ Подолго време нема струја.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Се прикажува највисо ката
температура.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Теко вната температура трепка и
приказо т се менува со симбо ло т за
аларм за температура до дека се
постигне поставената температура.
▸ Про верете го квалитето т на
прехранбените производи за ладење.
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Известување Причина Отстранување

Грешка

Уредот е неисправен, се појавува грешка
во уредо т или дел о д уредо т по кажува
грешка.

▸ Преместете ги про изво дите што се
ладат.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Се прикажува ко до т за грешка.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Ако има други грешки, се прикажуваат
и нивните кодови.
или
▹ На екранот за статус трепка симбол за

грешка .
▹ Притиснете ги ко пчињата за
навигација за да се прикажат ко до вите
за грешка повторно.
▸ Запишете ги ко до вите за грешка и
обратете се до корисничката служба.

Нема струја

Известувањето се по јавува при прекин
на напо јувањето со струја, ако
температурата е поголема од граничната
вредно ст за алармо т при враќање на
струјата.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
Се прикажуваат најго лемата
температура и вкупниот број прекини на
струјата.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Алармо т завршува и се прикажува
тековната температура.
▸ Про верете го квалитето т на
прехранбените производи за ладење.

WLAN-грешка

WLAN-врската е прекината. ▸ Проверете ја врската.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Алармот е завршен.
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WWW-грешка WLAN

Известувањето се по јавува ако нема
интернет-врска преку WLAN.

▸ Проверете ја врската.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Алармот е завршен.

LAN-грешка

LAN-врската е прекината. ▸ Про верете ја врската и кабело т за
струја.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Алармот е завршен.

WWW-грешка LAN

Известувањето се по јавува ако нема
интернет-врска преку LAN.

▸ Проверете ја врската.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Алармот е завршен.

5.4.2 Потсетници
По тсетниците се по јавуваат ако по сто и барање да се
сто ри нешто. Се прикажуваат со звучен сигнал и со
симбол на екранот. Притиснете го копчето за потврда за
да го потврдите известувањето.

Известување Причина Отстранување

П отсетник за
одржување

Известувањето се по јавува ко га ќе
измине тајмеро т за по ставенио т
интервал за одржување.

▸ Притиснете го копчето за потврдување.
▹ Алармот е завршен.
Забелешка
Интервало т за о држување мо же да се
по стави (погледни 5.3.9 По тсетување за
интервал за одржување ) .

6 Опрема

6.1 Безбедносна брава
Бравата во вратата на уредо т со држи безбедно сен
механизам.

6.1.1 Заклучување на уредот

Фиг. 101 
u Притиснете го клучот навнатре.
u Завртете го клучо т за 90° во спро тивна насо ка о д

стрелките на часовникот.
w Уредот е заклучен.

6.1.2 Отклучување на уредот

Фиг. 102 
u Притиснете го клучот навнатре Фиг. 102 (1).
u Завртете го клучо т за 90° во насо ка на стрелките на

часовникот Фиг. 102 (2).
w Уредот е отклучен.

Опрема
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7 Одржување

7.1 Одмрзнување на уредот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Несоодветно одмрзнување на уредот!
Повреди и оштетување.
u За забрзување на про цесо т на о дмрзнување не

ко ристете механички уреди или специјални средства
поинакви од оние што ги препорачува произведувачот.

u Не ко ристете електрични уреди за греење или за
чистење на пареа, о тво рен пламен или спрео ви за
одмрзнување.

u Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Одмрзнувањето се о двива авто матски. Сто пената во да
истекува преку соодветниот отвор и испарува.
Ако температурата е по ставена прениско и/или
влажно ста на во здухо т е превисо ка, заднио т ѕид во
внатрешниот простор може да замрзне.
Рачно одмрзнување:
u Исклучување на уредот. (погледни 5.3.2 Вклучување и

исклучување на уредот )
u Извлечете го кабелот од струја.
u Преместување на производите што се ладат.
u Вратата на уредо т о ставете ја о тво рена за време на

одмрзнувањето.
u Отстранете ја останатата кондензирана вода со крпа и

исчистете ги отворот за одвод и уредот.

7.2 Чистење на уредот

7.2.1 Подготовка

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасно ст о д крато к спо ј о д дело вите што спро ведуваат
струја!
Електричен удар или оштетување на електрониката.
u Исклучете го уредот.
u Извлечете го приклучо ко т о д струја или исклучете го

осигурувачот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар
u Не оштетувајте го водот за разладно средство.

u Испразнете го уредот.
u Извлечете го приклучокот од струја.

7.2.2 Чистење на куќиштето

ВНИМАНИЕ
Несоодветно чистење!
Оштетувања на уредот.
u Ко ристете исклучиво бели крпи за чистење и ph-

неутрални детергенти за општа намена.
u Не користете абразивни или рапави пени или челична

волна.
u Не користете остри и абразивни средства за чистење

што содржат песок, хлорид или киселина.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од повреди и оштетување поради жешка пареа!
Жешката пареа мо же да предизвика изго реници и
оштетување на површините.
u Не користете уреди за чистење со пареа!

ВНИМАНИЕ
Опасност од оштетување поради краток спој!
u Внимателно чистете го уредот за да не влезе вода во

електричните делови.

u Бришете го куќиштето исклучиво со влажна и чиста
крпа. Ако нечисто тиите се по силни, ко ристете то пла
во да со неутрален детергент. Стаклените по вршини
може да се исчистат и со средство за чистење стакло.

u Чистете ја спиралата на ко ндензато ро т еднаш
го дишно. Ако спиралата на ко ндензато ро т не е
исчистена, се намалува ефикасноста на уредот.

7.2.3 Чистење на внатрешниот простор

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасно ст о д крато к спо ј о д дело вите што спро ведуваат
струја!
Електричен удар или оштетување на електрониката.
u Исклучете го уредот.
u Извлечете го приклучо ко т о д струја или исклучете го

осигурувачот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од повреди и оштетување поради жешка пареа!
Жешката пареа мо же да предизвика изго реници и
оштетување на површините.
u Не користете уреди за чистење со пареа!

ВНИМАНИЕ
Несоодветно чистење!
Оштетувања на уредот.
u Ко ристете исклучиво бели крпи за чистење и ph-

неутрални детергенти за општа намена.
u Не користете абразивни или рапави пени или челична

волна.
u Не користете остри и абразивни средства за чистење

што содржат песок, хлорид или киселина.

Забелешка
u Одвод за кондензирана вода (погледни 1.2 Преглед на

уредот и опремата) : Отстранете ги наслагите со тенок
предмет, (на пр., со памучно стапче).

Забелешка
Не о штетувајте ја и не о тстранувајте ја табличката со
податоци на внатрешната страна на уредо т. Табличката
ѝ е потребна на корисничката служба.

u Отворете ја вратата.
u Испразнете го уредот.
u Исчистете ги внатрешнио т про сто р и дело вите

со млака во да и малку детергент. Не ко ристете
детергенти што содржат сол или киселина и хемиски
растворувачи.

7.2.4 После чистењето
u Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
u Приклучете и вклучете го уредот.

Ако температурата не е доволно ниска:
u Поставете ја ладната храна.

Одржување
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u Редовно чистете го уредот.
u Исчистете и избришете прашина во ладилнико т со

рекуператор (металната решетка на задната страна од
уредот) еднаш годишно.

8 Помош за корисници

8.1 Технички податоци
Опсег на температура

Ладење +1 до +15 °C (FRFvg 4001/5501/6501, FRFCvg
5511/6511)
-2 до +15 °C (FRFCvg 4001/5501/6501)

Максимално полнење по полица A)

Ширина на уредо т
(погледни 3.2 Димензии
на уредот)

Решетки за
складирање

Стаклена
плоча

Дрвена
плоча

600 mm 45 kg 40 kg 45 kg

750 mm 60 kg 40 kg 60 kg

A) При прего лемо по лнење мо же да се извиткаат
преградите.

Максимален волумен

По гледнете го во лумено т на табличката со по дато ци
(погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата) .

Осветлување*

Класа на енергетска ефикасност A) * Изво р на
светлина*

Про изво до т со држи еден или по веќе
изво ри на светлина о д класата на
енергетска ефикасност F

LED

A) Уредо т мо же да со држи изво ри на светлина о д
различни класи на енергетска ефикасно ст. Зададена е
најниската класа за енергетска ефикасност.

8.2 Техничка пречка
Производот е конструиран и произведен за да овозможи
безбедно функцио нирање и до лг рабо тен век. Но ако
при работата се појави пречка, проверете дали пречката
е по ради грешка во рабо тата. Во то ј случај, дури и во
гарантен период, трошоците треба сами да ги платите.
Следните пречки можете да ги отстраните сами.

8.2.1 Функција на уредот

Грешка Причина Отстранување

Уредот не работи. → Уредот не е вклучен. u Вклучете го уредот.

→ Приклучо ко т за струја не се
вметнува правилно во штекерот.

u Проверете го приклучокот за струја.

→ Осигурувачо т на штекеро т не
работи.

u Проверете го осигурувачот.

→ Нема струја u Уредот треба да биде исклучен.
u Заштита на прехранбените про изво ди: По ставете

патро ни за ладење врз прехранбените про изво ди
или ко ристете периферен фрижидер ако нема струја
подолго време.

→ Приклучо ко т на уредо т не се
вметнува правилно во штекерот.

u Проверете го приклучокот на уредот.

Температурата не
е доволно ниска.

→ Вратата на уредот не е правилно
затворена.

u Затворете ја вратата.

→ До во до т и о дво до т на во здух не
се доволни.

u Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.

→ Око лната температура е
превисока.

u Околните услови треба да бидат соодветни:

→ Уредо т се о тво ра по често или
предолго.

u По чекајте да видите дали по требната температура
ќе се по стави само сто јно. Ако не се по стави
само сто јно, о братете се до ко рисничката служба
(погледни 8.3 Корисничка служба) .

→ Температурата е по ставена
погрешно.

u Поставете пониска температура и проверете после 24
часа.

→ Уредо т се нао ѓа преблизу до
изво р на то плина (шпо рет,
греење итн).

u Преместете го уредот или изворот на топлина.

Помош за корисници
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8.3 Корисничка служба
Прво обидете се сами да ја отстраните грешката . Ако не
можете, обратете се до корисничката служба.
Адресата се нао ѓа на прило жената бро шура „Liebherr-
Service“.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Непрофесионална поправка!
Повреди.
u По правките на уредо т и кабело т за струја ко ишто не

се наведени (погледни 7 Одржување) , треба да ги
изведува само корисничката служба.

u Оштетенио т кабел за струја може да го замени само
про изведувачо т или него вата ко рисничката служба
или друго квалификувано лице.

u Кај уреди со IEC-приклучо к, замената смеат да ја
извршат и корисниците.

8.3.1 Обраќање до корисничката служба
Про верете дали се до стапни следните инфо рмации за
уредот:

q Ознака на уредот (модел и индекс)
q Сервисен бр. (сервис)
q Сериски бр. (S-Nr.)

u По викајте ги инфо рмациите за уредо т преку екрано т
(погледни 5.3.14 Info ) .

-или-
u Инфо рмациите на уредо т се нао ѓаат на табличката.

(погледни 8.4 Табличка со податоци)

u Запишете ги информациите за уредот.
u Известете ја ко рисничката служба: Спо делете ги

грешките и информациите за уредот.
w Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
u Следете ги по натамо шните инструкции о д

корисничката служба.

8.4 Табличка со податоци
Табличката со податоци се наоѓа во уредот. Погледнете
го поглавјето „Преглед на уредот“.

Фиг. 103 
(1) Назнака на уредот (3) Сериски бр.
(2) Сервисен бр.

9 Отстранување од употреба
u Испразнете го уредот.
u Исклучете го уредот.
u Извлечете го приклучокот од струја.
u По по треба, о тстранете го приклучо ко т на уредо т:

Извлечете и исто времено придвижете о д лево ко н
десно.

u Исчистете го уредот. (погледни 7.2 Чистење на уредот)
u Оставете ја вратата о тво рена за да не се по јават

непријатни мириси.

Забелешка
Оштетувања на уредот и неисправности!
u Откако ќе престанете да го ко ристите уредо т,

складирајте го на температура помеѓу -10 °C и +50 °C.

10 Фрлање

10.1 Подготовка на уредот за фрлање
Liebherr по ставува батерии во некои уреди.
По ради еко ло шки причини, зако ните во
ЕУ го о бврзуваат крајнио т ко рисник да ги
о тстрани батериите о д старио т уред пред
фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него
се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да мо жете сами да ги о тстраните
сијаличките без да ги оштетите, извадете ги
непосредно пред да го фрлите уредот.

u Исклучете го уредот.
u Уред со батерии: Извадете ги батериите. Про цесо т е

опишан во поглавјето Одржување.
u По мо жно ст: Извадете ги сијаличките без да ги

оштетите.

10.2 Соодветно фрлање на уредот
Уредот сè уште содржи вредни
материјали и мо ра да се
фрли одделно од вообичаениот
отпад.

Фрлете ги батериите о д
старио т уред. Мо жете
бесплатно да ги вратите
батериите кај дистрибутерот и
во центрите за рециклажа.

Сијалички Фрлете ги извадените
сијалички преку со о дветните
системи за собирање.

За Германија: Уредо т мо жете бесплатно да
го фрлите во локалните центри
за рециклажа во ко нтејнер
о д класа 1. При купување
ладилник / замрзнувач и
про дажен про сто р > 400 m2,
дистрибутерот го зема стариот
уред бесплатно.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Разладно средство и масло што истекуваат!
Оган. Разладно то средство е еко ло шко, но запаливо.
Масло то е запаливо. При по го лема ко нцентрација и во
до пир со надво решен изво р на то плина, разладно то
средство и маслото што истекуваат може да се запалат.
u Не о штетувајте ги цревата за разладно средство и

компресорот.

u Испратете го уредот без оштетување.
u Фрлете ги батериите, сијаличките и уредо т спо ред

горенаведените инструкции.

Отстранување од употреба
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11 Дополнителни информации
Повеќе информации за условите за гаранција ќе најдете
во прило жената сервисна бро шура или на интернет на
https://home.liebherr.com.

Дополнителни информации
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home.liebherr.com/fridge-manuals
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