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A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek
továbbfejlesztésén. Ezért kérjük megértését azzal kapcso-
latban, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változ-
tatás jogát fent kell tartanunk.
Olvassa át figyelmesen a használati utasításban foglalt tudniva-
lókat, hogy új berendezésének összes előnyét megismerhesse.
Ez a használati útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések
előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdé-
seket, amelyek csak bizonyos berendezésekre igazak.
A kezelési útmutatásokat , a kezelés eredményét pedig

 jelzi.

1 Általános biztonsági utasítások
- A készüléket csak az útmutatóban lévő

adatok alapján szerelje be, csatlakoztassa és
kezelje hulladékként.

- A konnektornak legyen könnyen elérhető,
hogy vészhelyzetben a készüléket gyorsan le
tudja választani a hálózatról. Ezenkívül a
készülék hátoldalának tartományán kívülre
essen.

VESZÉLY egy közvetlenül fenyegető veszélyes
helyzetet jelez, ami halált vagy
súlyos testi sérüléseket okoz, ha
nem kerüli el.

FIGYEL-
MEZTETÉS

egy veszélyes helyzetet jelez, ami
halált vagy súlyos testi sérülést
okozhat, ha nem kerüli el.

VIGYÁZAT egy veszélyes helyzetet jelez, ami
könnyű vagy közepesen súlyos testi
sérülést okozhat, ha nem kerüli el.

FIGYELEM egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi károkat okozhat, ha nem
kerüli el.

Megjegyzés hasznos tanácsokat és tippeket
jelez.

2 Berendezés szállítása

VIGYÁZAT
A hibás szállítás sérülés- és rongálódásveszélyt okoz!
u A berendezést csomagolva szállítsa.
u A berendezést állítva szállítsa.
u A berendezést ne szállítsa egyedül.

3 Berendezés felállítása

FIGYELMEZTETÉS
A rövidzárlat tűzveszélyt okozhat!
Ha a készülék hálózati kábele/csatlakozódugója, vagy egy
másik készülék és a hátoldala egymáshoz hozzáér, akkor
annak rezgése miatt megsérülhet a hálózati kábel/csatlakozó-
dugó, ami pedig rövidzárat okozhat.
u A készüléket úgy állítsa fel, hogy ne érjen hozzá semmilyen

csatlakozódugó vagy hálózati kábel.
u A készülékhátoldal közelében lévő konnektorokba se ezt, se

más készülékeket ne dugjon be.

FIGYELMEZTETÉS
A nedvesség tűzveszélyt okozhat!
Ha áramot vezető alkatrészek vagy hálózati vezetékek nedve-
sednek, az rövidzárat okozhat.
u A készüléket belsőtéri felhasználásra terveztük. A készü-

léket ne használja szabadban vagy olyan helyen, ahol
nedvesség és fröccsenő víz van.

u A berendezést csak beszerelt állapotban működtesse.

FIGYELMEZTETÉS
A hűtőfolyadék tűzveszélyt okozhat!
A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A
szivárgó hűtőközeg begyulladhat.
u A hűtőkör csővezetékeit ne rongálja meg.

FIGYELMEZTETÉS
Égés- és rongálódásveszély!
u Ne helyezzen hőleadó készülékeket, pl. mikrosütőt, kenyér-

pirítót stb. a készülékre!

Megjegyzés
A készülék hátoldalán lévő tasak fontos a működőképesség
szempontjából. A tartalma nem mérgező és veszélytelen.*
u A tasakot ne távolítsa el!

FIGYELEM
A lecsapódó víz károkat okozhat!*
Ha a készüléknév eleje S... vagy készüléke Side-by-Side
(SBS) típusú:
u A készüléket nem szabad közvetlenül egy másik hűtő-/

fagyasztókészülék mellé állítani.
Ha a készüléknév eleje nem S...:
u A készüléket ne közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztóké-

szülék mellé.

Általános biztonsági utasítások
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FIGYELEM
A lecsapódó víz károkat okozhat!*
Több készülék egymás fölé szerelése esetén a lecsapódó víz
képződése károkat okozhat a készülékekben.
A legfeljebb 880 mm magas (S)IG.. vagy (S)IB.. készülék
tetőfűtéssel rendelkezik.
u Ne szereljen egymás fölé hűtő- vagy fagyasztókészülékeket,

kivéve, ha az alsó készülék egy legfeljebb 880 mm magas
IG.. vagy IB.. készülék.

FIGYELMEZTETÉS
Az elzárt szellőzőnyílások égés- és sérülésveszélyt jelentenek!
u A szellőzőnyílásokat mindig tartsa szabadon. Mindig

ügyeljen a jó szellőzésre és elszívásra!

q Ha a készüléken sérülések vannak, azonnal - a csatlakoz-
tatás előtt - forduljon a szállítóhoz.

q A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és simának kell
lenni.

q A berendezést ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett
helyeken, tűzhely, fűtőtest és hasonlók mellett.

q Ne állítsa fel egyedül a készüléket, a legjobb, ha ketten vagy
többen közösen állítják fel.

q Minél több hűtőközeg van a készülékben, annál nagyobbnak
kell lennie a helyiségnek, melyben a készüléket felállítja. Ha
a helyiség túl kicsi, akkor szivárgás esetén éghető gáz-
levegő elegy jöhet létre. A felállítás helyén 8 g hűtőközegre
legalább 1 m3 térnek kell jutnia. Az alkalmazott hűtőközegre
vonatkozó adatok a készülék belső terében lévő típustáblán
találhatók.

q Ha a berendezést nagyon nedves környezetben állítja fel, a
külsejére víz csapódhat le. A felállítás helyén mindig
ügyeljen a jó szellőzésre és szellőztetésre.

Ha a szállítási biztosítás az ajtóra van helyezve:
u A piros színű szállítási biztosí-

tást húzza le.

Ha a szállítási biztosítás az ajtóra van csavarozva:
u A piros színű szállítási biztosí-

tást csavarozza le. A
szabaddá váló rögzítőfuratot a
(60) dugóval zárja le.

A beépítés után:
u Távolítsa el a védőfóliát, a ragasztószalagokat és a szállítási

biztosítókat stb.
Megjegyzés
u Tisztítsa meg a készüléket (lásd a kezelési útmutató "A

készülék tisztítása" fejezetét).

4 Készülékméretek

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

IG 10.., IGN 10.. 559 544 712
IK 16.., IKP 16..,
IG 16..,
IGN 16.., (S)IB
16..

559 544 872

IK 19.., IKP 19..,
IKB 19..

559 544 1022

IK 23.., IKP 23..,
IKB 23..,
IKBP 23..

559 544 1218

IK 27.., IKB 27..,
IKBP 27..,
IGN 27.., SIGN
27..

559 544 1395

IKBP 29.. 559 544 1572
IK 35.., IKF35..,
IKB 35.., SIKB
35.., IKBP 35..,
IGN 35..,
SIGN 35..

559 544 1770

5 Fülkeméretek
A készülék egy beépített készülék, és ezért azt teljes
mértékben körbezárja a konyhabútor. A z érintett konyhabú-
tornak pontosan a megadott méretekkel kell rendelkezni, és
biztosítania kell a megfelelő levegőáramlást, hogy a készüléket
a megfelelő módon lehessen működtetni.

Készülékméretek

* típustól és felszereléstől függően, különböző 3



Fig. 2 
D
(mm
)

E
(mm
)

F (mm) G
(mm
)

H
(mm)

IG 10..,
IGN 10..

714
—
730

560
—
570

min.
550,
javasolt:
560

min.
500

max.
19

IK 16..,
IKP 16.. ,
IG 16.. ,
IGN 16..,
(S)IB 16..

874
—
890

IK 19.., IKP
19.., IKB
19..

1024
—
1040

IK 23..,
IKP 23..,
IKB 23..,
IKBP 23..

1220
—
1236

IK 27..,
IKB 27..,
IKBP 27..,
IGN 27..,
SIGN 27..

1397
—
1413

IKBP 29.. 1574
—
1590

IK 35.., IKF
35..,
IKB 35..,
SIKB 35..,
IKBP 35..,
IGN 35..,
SIGN 35..

1772
—
1788

A megadott energiafogyasztás megállapítása 560 mm-es kony-
habútormélységnél történt. A készülék 550 mm-es konyhabú-
tormélység esetén teljes mértékben működőképes, azonban
kicsivel magasabb az energiafogyasztása.

u Ha két készüléket egymás mellé
állít, akkor azokat külön szekrénybe
szerelje be.*

*
u Ellenőrizze a szomszédos bútorok falvastagságát: Legalább

16 mm legyen.
u A készüléket csak stabil, biztosan álló konyhabútorba építse

be. Biztosítsa a bútor a felborulás ellen.
u Állítsa be a konyhabútort egy vízmérték és egy ács

szögmérő segítségével, és szükség esetén alátétekkel
egyenlítse ki.

u Győződjön meg arról, hogy a padló és a bútor oldalfalai
derékszöget zárnak be egymással.

6 Szekrényajtó
- A konyhabútorhoz egy ajtóra van szükség.
- Az ajtó legalább 16 mm és legfeljebb 19 mm vastag legyen.
- Legalább 3 mm széles rés legyen az ajtó és a fölötte lévő

szekrényajtó között (ha van ilyen ajtó).
- A szekrényajtó szélessége a konyha stílusától és a szekrény

ajtópaneljei közötti rés méretétől függ. A szekrényajtók
között célszerű általában 3 mm-es függőleges rést hagyni.

- Ha további szekrények is vannak, akkor a szekrényajtó felső
pereme ugyanolyan magasságban legyen, mint a szom-
szédos szekrények ajtajai.

- A szekrényajtó legyen egy síkban, és befeszülés nélkül kell
összeszerelni.

FIGYELEM
A túl nehéz ajtó miatt sérülésveszély áll fenn!
Ha a szekrényajtó túl nehéz, akkor nem zárhatók ki a zsanérok
sérülései, és az ebből eredő működési problémák.
u A bútorajtó felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy

annak súlya nem lépi túl a megengedett értéket.

Készüléktípus A bútor ajtajának
legnagyobb súlya
(kg)

IK 19.., IKP 19.., IKB 19.. 13
IG 10.., IGN 10.. 14
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., IGN 16..,
(S)IB 16..

16

IKB 23.., IKBP 23.., IK 23..,
IKP 23..

19

IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN
27.., SIGN 27..

21

IKBP 29.. 22
IK 35.., IKF 35.., IKB 35.., SIKB
35.., IKBP 35.., IGN 35..,
SIGN 35..

26

Szekrényajtó

4 * típustól és felszereléstől függően, különböző



7 Szellőzés a konyhabútorban

Fig. 3 
- Készülékenként legalább 200 cm2 szellőző keresztmetszetet

kell hagyni a beáramló levegő Fig. 3 (A) és a kiáramló
levegő Fig. 3 (B) számára.

- Alapelv, hogy: minél nagyobb a szellőző keresztmetszet,
annál energiatakarékosabban működik a készülék.

Fig. 4 
- A felső szellőző keresztmetszet vagy közvetlenül a készülék

fölött lehet az opcionális szellőzőráccsal Fig. 4 (C), vagy a
mennyezet közelében a bútor fölött Fig. 4 (D) vagy légkie-
resztő nyílásként is megvalósítható az álmennyezetben
Fig. 4 (E).

8 Ajtó nyitási oldalának cseréje
FIGYELEM
A lecsapódó víz és az egymásnak csapódó ajtók károkat okoz-
hatnak!
Ha Side-by-Side (SBS) típusú készüléket állít fel:
u Ne cserélje ki az ajtóütközőt, és úgy állítsa fel a készülé-

keket, hogy az ajtók kifelé nyíljanak.
Ha az S... nevű készüléket egy másik készülék mellé állít fel:
u Úgy állítsa fel a készülékeket, hogy az ajtók kifelé nyíljanak.

Szükség szerint cserélje ki az ajtóütközőt.

VIGYÁZAT
Sérülésveszélyt okoz, mikor a záráscsillapító behúz!
u Óvatosan szerelje le a záráscsillapítót.

VIGYÁZAT
A csuklópántok összecsapódása sérülésveszélyt okoz!
u Hagyja nyitva a csuklópántokat.

FIGYELMEZTETÉS
A kieső ajtó sérülésveszélyt okoz!
Ha a rögzítőelemeket nem eléggé szorosan csavarja fel, az ajtó
kieshet. Ez súlyos sérüléseket okozhat. Azonkívül az ajtó
esetleg nem jól zár, így a készülék nem hűt megfelelően.
u A záráscsillapító csuklópántjait és golyóscsapjait 4 Nm

nyomatékkal csavarozza fel.
u A záráscsillapító tartóját csavarozza fel 3 Nm es nyoma-

tékkal.
u Minden csavart ellenőrizzen és szükség esetén húzzon

meg.

Megjegyzés
Az ajtó nyitási oldala csak akkor cserélhető meg, ha felfelé
elegendő hely áll rendelkezésre ahhoz, hogy a zsanért rögzítő
elemet ki lehessen húzni, és hogy fel lehessen szerelni a másik
oldalra. Ez a fülkébe történő beszerelés után általában már
nem lehetséges.
u Az ajtó nyitási oldalának cseréjét még azelőtt végezze el,

hogy beszerelné a készüléket a fülkébe.

Ennél a műveletnél sérülésveszély áll fenn! Vegye
figyelembe a biztonsági utasításokat!
Az utasítás több típusra érvényes. Ezt a lépést csak
akkor hajtsa végre, ha az az Ön készülékére vonat-
kozik.
Válasszon a megadott változatok közül.

Csak lazítsa meg, ne csavarja ki a csavarokat.

Ellenőrizze a csavarkötést, és szükség esetén húzza
meg újra.

u Az ajtó nyitási oldalának cseréjekor vegye figyelembe a fenti
biztonsági utasításokat, valamint a szimbólumok jelentését.

Az ajtó nyitási oldalát úgy cserélje meg,
ahogy azt a füzet végén láthatja.

Szellőzés a konyhabútorban

* típustól és felszereléstől függően, különböző 5



9 Víz csatlakoztatása*

FIGYELMEZTETÉS
Aramütés veszélye!
u Húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt a vízvezetéket

csatlakoztatja.
u Zárja el a vízellátást, mielőtt a vízvezetékeket a jégkockaké-

szítőhöz csatlakoztatja.
u A készüléket csak egy képesített víz- és gázvezeték-szerelő

csatlakoztathatja az ivóvízhálózathoz.

FIGYELMEZTETÉS
Mérgezésveszély!
u A víz minőségének meg kell felelnie azon ország ivóvízre

vonatkozó rendeleteinek, amelyben a készüléket működteti.
u Kizárólag az ivóvízellátásra csatlakoztassa.
u Az IceMaker rész kizárólag háztartási mennyiségű jégkocka

készítésére szolgál, és az arra alkalmas vízzel működtet-
hető.

Fig. 5 
- A víznyomás mértéke 0,15 MPa és 0,6 MPa (1,5 - 6 bar)

között legyen.
- A készüléket olyan hidegvizes vezetéken keresztül kell vízzel

ellátni, amely kibírja az üzemi nyomást, és megfelel a higié-
niai előírásoknak.
Használja a mellékelt (1,5 m hosszú) rozsdamentes acél
tömlőt. A régi tömlőket ne használja fel újra. Külön tartozék-
ként 3 m hosszú tömlő vásárolható. Ezt szakemberrel
szereltesse fel.
A tömlő csatlakozódarabjában egy tömítéssel ellátott felfo-
gószűrő található.

- A tömlővezeték és a háztartási víz csatlakozója közé elzáró
csapot kell felszerelni, hogy szükség esetén meg lehessen
szakítani a víz betáplálását.

- Az elzáró csap a készülék hátoldalának tartományán kívül
helyezkedjen el, hogy könnyen hozzáférhető legyen, a
készüléket lehetőleg mélyen be lehessen tolni, és a csapot
szükség esetén gyorsan el lehessen zárni. Tartsa be a távol-
ságokat.

- A víz betáplálásához használt készülékeknek és szerkezet-
eknek meg kell felelniük az adott országban érvényes előírá-
soknak.

- Az összeállítás során ne rongálja vagy ne törje meg a víz
hozzávezetését.

Fig. 6 

A mágnesszelep a készülék hátoldalának alján található.
Metrikus R3/4 menettel rendelkezik.

A rozsdamentes acél tömlő csatlakoztatása:
u Csatlakoztassa a beépített felfogó szita nélküli csatlakozói-

domot a mágnesszelepre.
u Csatlakoztassa a beépített felfogó szitával ellátott csatlako-

zóidomot az elzáró csapra.
u Rögzítse a rozsdamentes acél tömlőt a rögzítőkengyellel a

házhoz.
u Nyissa ki a vízellátás elzáró csapját, és ellen-

őrizze a teljes vízrendszer tömítettségét.
Az első üzembe helyezés előtt:

u Légteleníttesse a háztartási vízvezetéket ille-
tékes szakemberrel.

FIGYELEM
Vízbevezetés üzemzavara*
Ha üzem közben a vízbevezetést elzárja, de az IceMaker
tovább üzemel, a vízbevezető cső eljegesedhet.
u Kapcsolja ki az IceMakert, ha a vízbevezetést megszakítja

(nyaralás)

10 A készülék beszerelése a
fülkébe

FIGYELMEZTETÉS
A rövidzárlat tűzveszélyt okozhat!
u A készülék fülkébe történő betolásakor ügyeljen arra, hogy a

hálózati vezeték ne nyomódjon össze, ne szoruljon be és ne
sérüljön meg.

u Ne működtesse a készüléket hibás hálózati csatlakozóveze-
tékkel.

FIGYELEM
A zsanérok megsérülésének veszélye!
Ha a készülék tolásakor az ajtót fogja, akkor a zsanérok
megsérülhetnek.
u Toláskor és mozgatáskor mindig a készülék testét fogja

meg.

A fülkébe való beszereléshez az ügyfélszolgálattól a követ-
kező tartozékok szerezhetők be:
90°-os ajtónyitási szögre korlátozó
készlet

Osztott szekrényfront szerelőkészlete

Takarókészlet a sarokpántokhoz

Ennél a műveletnél sérülésveszély áll fenn! Vegye
figyelembe a biztonsági utasításokat!
Az utasítás több típusra érvényes. Ezt a lépést csak
akkor hajtsa végre, ha a készülékek rendelkeznek a
megfelelő tulajdonságokkal.

Víz csatlakoztatása*

6 * típustól és felszereléstől függően, különböző



Válasszon a megadott változatok közül.

Csak lazítsa meg, ne csavarja ki a csavarokat.

Ellenőrizze a csavarkötést, és szükség esetén húzza
meg újra.

u Beszerelés közben vegye figyelembe a szimbólumok jelen-
tését.

A készüléket úgy szerelje be a fülkébe, ahogy
azt a füzet végén láthatja.

Film a beépítésről

11 Csomagolóanyag kezelése
hulladékként

FIGYELMEZTETÉS
A csomagolóanyag és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek!
u Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a csomagolóanyaggal.
A csomagolás újrahasznosított anyagokból készült:
- Hullámlemez/kartonpapír
- Habosított polisztirolból készült alkatrészek
- Polietilén fóliák és tasakok
- Polipropilénből készült átkötőszalagok
- Szögelt fakeret polietilén lappal*
u A csomagolóanyagot vigye egy hivatalos gyűjtőhelyre.

12 Berendezés csatlakoztatása
FIGYELEM
Szakszerűtlen csatlakoztatás!
Az elektronika sérülése.
u Ne használjon szigetüzemű invertert.
u Ne használjon energiatakarékos csatlakozódugót.

FIGYELMEZTETÉS
Szakszerűtlen csatlakoztatás!
Tűzveszély.
u Ne használjon hosszabbító kábelt.
u Ne használjon elosztólécet.
Az elektromos energia típusa (váltóáram) és feszültsége az
felállítás helyén egyezzen meg a típustáblán lévő adatokkal.
A konnektor előírásszerűen legyen leföldelve és elektromosan
biztosítva. A biztosíték kioldási árama 10 A és 16 A között
legyen.
A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy
vészhelyzetben a berendezést gyorsan le tudja választani a
hálózatról. Legyen a készülék hátoldalának a területén kívül.

u Vizsgálja meg az elektromos csatlakozásokat.
u Illessze be a hálózati csatlakozódugót.

Csomagolóanyag kezelése hulladékként

* típustól és felszereléstől függően, különböző 7



8 * típustól és felszereléstől függően, különböző



* típustól és felszereléstől függően, különböző 9



10 * típustól és felszereléstől függően, különböző



* típustól és felszereléstől függően, különböző 11



12 * típustól és felszereléstől függően, különböző



* típustól és felszereléstől függően, különböző 13



14 * típustól és felszereléstől függően, különböző



* típustól és felszereléstől függően, különböző 15



16 * típustól és felszereléstől függően, különböző



* típustól és felszereléstől függően, különböző 17



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland
home.liebherr.com
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