
Oryginalna instrukcja obsługi 
Lodówka 
Przed pierwszym włączeniem należy przeczytać instrukcję obsługi
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Priorytety ostrzeżeń 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

identyfikuje sytuację obejmującą 

bezpośrednie niebezpieczeństwo, które 

jeśli nie będzie zażegnane, może 

doprowadzić do śmierci lub poważnych 

obrażeń ciała. 

OSTRZEŻENIE 

identyfikuje niebezpieczną sytuację, która 

jeśli nie będzie zażegnana, może 

doprowadzić do śmierci lub poważnych 

obrażeń ciała. 

OSTROŻNIE 

identyfikuje niebezpieczną sytuację, która 

jeśli nie będzie zażegnana, może 

doprowadzić do mniejszych lub średnich 

obrażeń ciała. 

      UWAGA 
identyfikuje niebezpieczną sytuację, która 
jeśli nie będzie zażegnana, może 
doprowadzić do uszkodzenia mienia. 

      Uwaga identyfikuje użyteczne informacje i rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia 

- OSTRZEŻENIE: nie zasłaniać otworów 

wentylacyjnych na obudowie urządzenia lub 

zabudowie. 

- OSTRZEŻENIE: używać wyłącznie środków 

zalecanych przez producenta aby przyśpieszyć 

proces odmrażania. 

- OSTRZEŻENIE: nie uszkodzić obiegu czynnika 

chłodzącego. 

- OSTRZEŻENIE: nie używać żadnych urządzeń elektrycznych w 

komorze zamrażarki, które nie spełniają wymogów projektowych 

zalecanych przez producenta. 

- OSTRZEŻENIE: kabel zasilający nie może być uszkodzony podczas 

instalowania urządzenia. 

- OSTRZEŻENIE: przedłużacz wielogniazdowy lub listwy rozdzielające 

(acar) i inne urządzenia elektroniczne (takie jak transformatory 

halogenowe) nie mogą być umieszczane i używane z tyłu urządzenia. 

- OSTRZEŻENIE: niniejsze urządzenie musi być zabezpieczone jak 

opisano w instrukcji obsługi aby nie dopuścić do jakiegokolwiek 

potencjalnego ryzyka z powodu braku jego stabilizacji. 

- Nie przechowywać żadnych substancji wybuchowych, takich jak 

pojemniki z aerozolem z palnym gazem wybuchowym, wewnątrz 

urządzenia. 

- Aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniu mienia, urządzenie powinno 

być instalowane wyłącznie przez dwie osoby. 

- Po jego rozpakowaniu należy sprawdzić urządzenie pod kątem oznak 

uszkodzenia. Skontaktować się z dostawcą, jeśli jest ono uszkodzone. 

Nie podłączać urządzenia do sieci zasilającej. 

- Unikać dłuższego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami (np. 

schłodzone/zamrożone produkty). Jeśli potrzeba, stosować 

odpowiednie środki zabezpieczające (np. rękawice). 

- Wszystkie naprawy i prace nad urządzeniem mogą być wykonywane 

wyłącznie przez personel obsługi klienta i inne przeszkolone osoby. To 

samo odnosi się do kabla zasilającego. 

- Wykonywać prace naprawcze i inne prace na urządzeniu wyłącznie, 

gdy wtyczka sieciowa została odłączona. 

- Instalować, podłączać i utylizować urządzenie wyłącznie jak opisano w 

niniejszej instrukcji obsługi. 

 - W razie wystąpienia awarii, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci 

zasilania lub wyłączyć bezpiecznik. 

- Podczas odłączania urządzenia od sieci zasilania należy ciągnąć za 

wtyczkę. Nie ciągnąć za kabel. 

- Upewnić się, że żywność, która była przechowywana zbyt długo nie jest 

konsumowana. Utylizować żywność, która była przechowywana zbyt 

długo we właściwy sposób. 

- Nie dopuszczać otwartego ognia lub źródła zapłonu do wnętrza 

urządzenia. 

- Napoje alkoholowe lub inne pojemniki zawierające alkohol powinny być 

mocno zakręcone w celu prawidłowego przechowywana. 

 
 



 

Symbole na urządzeniu 

 

Ten symbol może być umieszczony na kompresorze. 

Odnosi się on do oleju w sprężarce i oznacza 

następujące niebezpieczeństwo: połknięcie lub 

wdychanie grozi śmiercią. Jest to ważne wyłącznie dla 

recyklingu. Nie ma zagrożenia podczas zwykłej 

obsługi. 

 

Ostrzeżenie donośnie łatwopalnych substancji. 

 

Naklejka informacyjna może być założona z tyłu 

urządzenia. Odnosi się do wykładanych pianą paneli 

w drzwiach i/lub w obudowie. Jest to ważne wyłącznie 

dla recyklingu. Nie usuwać naklejki. 

 

Przewidziane zastosowanie 
Urządzenie przewidziane jest wyłącznie do chłodzenia żywności. 

Urządzenie może być użyte do wystawiania żywności napojów w 

punktach sprzedaży detalicznej. Może być stosowane w handlu, na 

przykład w restauracjach, kantynach, szpitalach i instytucjach 

handlowych takich jak piekarnie, sklepy mięsne, wielkopowierzchniowe 

sklepy spożywcze, itp. 

Urządzenie zaprojektowano do użycia w zamkniętych pomieszczeniach. 

Wszelkie inne sposoby użycia nie są dopuszczalne. 

Przewidywane nieprawidłowe użycie 
Nie używać urządzenia do następujących zastosowań: 

• Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy krwi, preparatów 

laboratoryjnych lub tym podobnych substancji i produktów ujętych w 

Dyrektywie Urządzeń Medycznych 2007/47/WE. 

• Użycia w potencjalnie wybuchowych warunkach. 

• Używania na zewnątrz lub w miejscach, gdzie będzie narażone na 

zachlapanie wodą lub działanie wilgoci. 

Nieprawidłowe użycie urządzenia doprowadzi w rezultacie do 

uszkodzenia lub zepsucia towarów w nim przechowywanych. 

Deklaracja zgodności 
Obwód środka chłodzącego został zbadany pod względem przecieków. 

Urządzenie spełnia wymagania stosownych przepisów bezpieczeństwa i 

Dyrektyw UE 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2009/125/WE oraz 2011/65/UE.

Emisja hałasu z urządzenia 
Poziom hałasu podczas działania urządzenia nie przekracza 70 dB(A) 

(względny poziom hałasu 1 pW).



 

 

Opis urządzenia 

1Elementy obsługi i sterowania  

2Zamek 

3Tabliczka znamionowa 

4Półki z kratki 

Maksymalne obciążenie półki z kratki 

wynosi  

Gkv 43: 45 kg. 

GKv 57: 60 kg 

GKv 63: 60 kg 

5Stopki o regulowanej wysokości 
 

 

  
Ustawianie 

• Nie umieszczać urządzenia w miejscu wystawionym na promienie 

słońca lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych źródeł ciepła. 

Podłoga, na której stoi urządzenie powinna być pozioma i równa. 

Należy skompensować nierówności podłogi za pomocą regulowanych 

stopek. 

• Norma EN 378 podaje, że pomieszczenie, w którym instalowane jest 

urządzenie musi mieć objętość 1m3 na 8 g środka chłodzącego R 600a 

zastosowanego w urządzeniu, aby uniknąć powstania palnej 

mieszanki powietrza i gazu w pomieszczeniu, w którym mieści się 

urządzenie, w razie wycieku z układu środka chłodzącego. Ilość 

środka chłodzącego użytego w Waszym urządzeniu jest podana na 

tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia. 

• Zawsze należy instalować urządzenie bezpośrednio przy ścianie. 

 

Poziomowanie urządzenia 
• Umieścić urządzenie w jego ostatecznej pozycji w miejscu instalacji. 

• Skompensować nierówności 

podłogi używając regulowanych 

stopek. 

Uwaga 
Urządzenie musi być wyrównane 

w poziomie i w pionie. Jeśli 

urządzenie nie jest 

wypoziomowane, główny korpus 

urządzenia może ulec deformacji 

i drzwi nie będą się zamykały we 

właściwy sposób.

 

OSTROŻNIE 
Wysokość stopki może być regulowana od 150 mm do 180 mm. 

Nie ustawiać regulowanych stopek na wysokość powyżej 180 mm! Dolna 

część regulowanej stopki może się poluzować i urządzenie może się 

przewrócić. Może to prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych 

obrażeń ciała.

  

 

 

 

GKv 57 
GKv 64 
Wąż odpływowy ze złączką R 3/4 może 

być zamontowany pod spodem 

urządzenia. 

Woda, która gromadzi się we wnętrzu 

podczas czyszczenia może być 

odprowadzona w ten sposób. 

UWAGA 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Połączenie elektryczne 

Urządzenia należy zasilać wyłącznie prądem zmiennym (AC). 

Dopuszczalne napięcie i częstotliwość są podane na tabliczce 

znamionowej. Lokalizacja tabliczki znamionowej przedstawiona jest w 

rozdziale zatytułowanym Opis urządzenia. 

Gniazdko musi być odpowiednio uziemione i zabezpieczone 

bezpiecznikiem. Prąd wyzwalający bezpiecznika musi być w zakresie 

pomiędzy 10 A i 16 A. 

 

 

Symbole na wyświetlaczu 

Tryb konfiguracji jest aktywowany (aktywacja blokady 

przed dziećmi i regulacja jasności wyświetlacza) 

Alarm (symbol miga, jeśli temperatura wewnątrz 

urządzenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska) 

Blokada przed dziećmi jest aktywowana 

Symbol włączenia wentylatora 

Tryb demo jest aktywowany 

 
 
Włączanie i wyłączanie urządzenia 
 
Włączanie urządzenia  

Wciśnij przycisk włącz/wyłącz dopóki wyświetlacz 

temperatury nie zapali się. 

Wyłączanie urządzenia

Gniazdko musi być usytuowane za urządzeniem 

i musi być łatwo dostępne. 

Nie podłączać urządzenia z użyciem 

przedłużacza lub gniazdka przenośnego. 

Nie stosować wolno stojących inwertorów 

(przetworników prądu stałego na prąd zmienny, 

trójfazowy) lub wtyczek energo-oszczędnych. 

Ryzyko uszkodzenia elektronicznego sytemu 

sterowania!

Wymiary urządzenia Elementy obsługi i sterowania 

1 
3     4 

GKv 43 

1 Wyświetlacz temperatury (wyświetlacz) 

2 Przyciski ustawiania temperatury (góra/dół) 

3 Przycisk włączenia/wyłączenia 

(włącz/wyłącz) 

4 Przycisk wentylatora (wentylator) 

5 Przycisk włączenia/wyłączenia ostrzeżenia 

akustycznego (alarm) 

PL 
GKv 57 
A = 1864 mm – 1894 mm 

 
 
GKv 64 
A = 2064 mm – 2094 mm 

Wcisnąć przycisk włącz/wyłącz przez ok. trzy sekundy, tak, aby 

wyświetlacz temperatury zgasł. Dodatkowo, wydany zostanie akustyczny 

sygnał ostrzegawczy. 
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Ustawianie temperatury Tryb ustawiania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alarm otwartych drzwi 
Jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 180 sekund, wydany zostanie 

akustyczny sygnał ostrzegawczy. 

Jeśli drzwi muszą być otwarte przez dłuższy czas, aby 

umieścić rzeczy w urządzeniu, należy skasować akustyczny 

sygnał ostrzegawczy poprzez wciśnięcie przycisku Alarm. 

 

Dezaktywacja blokady przed dziećmi 

Wcisnąć 

 
 

Alarm powraca do stanu gotowości, gdy drzwi zostają zamknięte. 
 

Alarm temperatury 
Jeśli temperatury wewnątrz przekraczają dopuszczalny zakres, wydany 

zostanie akustyczny sygnał ostrzegawczy a wyświetlacz temperatury 

będzie migał. 

Po dłuższej awarii zasilania, temperatura we wnętrzu może podnieść się 

do zbyt wysokiego poziomu. Po przywróceniu zasilania, można 

obserwować spadek temperatury na wyświetlaczu. 

 

Wyświetlacz = 

 
 
 
 
Blokada przed dziećmi jest dezaktywowana.

 

• Skasować akustyczny sygnał ostrzegawczy wciskając przycisk 

Alarm . 

Wyświetlacz temperatury przestanie migać natychmiast gdy 

temperatura wewnątrz uzyska ustawioną wartość. 

Alarm temperatury po awarii urządzenia 
Jeśli w urządzeniu wystąpi awaria, temperatura wnętrza może wzrosnąć 

za wysoko lub spaść zbyt nisko. Wydany zostanie akustyczny sygnał 

ostrzegawczy a wyświetlacz temperatury będzie migał. 

Jeśli wyświetlana temperatura jest zbyt wysoka (za ciepła), najpierw 

należy sprawdzić, czy drzwi są dobrze zamknięte. 

Jeśli wyświetlacz temperatury nadal pokazuje wartość, która jest zbyt 

wysoka lub zbyt niska po jednej godzinie, skontaktować się z działem 

obsługi klienta. Skasować akustyczny sygnał ostrzegawczy wciskając 

przycisk Alarm.

Wcisnąć przycisk góra/dół. 

Wyświetlacz temperatury miga. 

Wcisnąć przycisk góra/dół, następna 

niższa wartość temperatury zapali się 

na wyświetlaczu. 

W trybie konfiguracji możecie ustawić blokadę przed dziećmi i 

wyregulować jasność wyświetlacza. 

Blokada przed dziećmi zaprojektowana jest, aby chronić urządzenie 

przed wyłączeniem i ustawienie temperatury przed przypadkową 

zmianą. 

Naciskać przycisk góra/dół dopóki pożądana wartość nie zostanie 

wyświetlona. Sterowanie elektroniczne przełączy się automatycznie 

około 5 sekund po ostatnim wciśnięciu przycisku, a rzeczywista 

temperatura zostanie wyświetlona. 

Zakresy regulowanej temperatury 

Wyświetlacz = 

Uwaga 
Najwyższa regulowana temperatura wnętrza +15°C nie może być 

uzyskana jeśli temperatura otoczenia wynosi +10°C. 

Temperatura w najcieplejszym miejscu wewnątrz może być wyższa, niż 

ustawiona temperatura. 

Jeśli drzwi pozostają otwarte przez dłuższy okres czasu, temperatura w 

komorach urządzenia może gwałtownie wzrosnąć. 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Blokada przed dziećmi jest 
aktywowana. 

Aktywacja blokady przed 
dziećmi 

Wcisnąć  przez 5 sekund. Wyświetlacz = 

GKv 4310, GKv 4360 

GKv 5710, GKv 5760 

GKv 6410, GKv 6460 +1°C do +15°C 

GKv 5730, GKv 5790 -2°C do +15°C 

    przez 5 sekund. Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

 
Wyświetlacz = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
Regulacja jasności wyświetlacza 

Wcisnąć 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Regulować do pożądanej jasności z użyciem przycisku 

góra/dół. 

h0 = minimalna jasność  
h5 = maksymalna jasność 
 
 
 

Wyświetlacz = 

Ustawiona jasność zostanie aktywowana po jednej 

minucie. 

 

Surowe mięso lub rybę należy przechowywać w czystych, szczelnie 

zamkniętych pojemnikach na najniższej półce komory 

chłodziarki/zamrażarki, tak, aby nie mogły mieć kontaktu z żadną inną 

żywnością. 

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować zepsucie żywności. 

Funkcja wilgotności 
Niektóre rodzaje żywności muszą być przechowywane w wilgotnej 

atmosferze (np. wyroby pieczone). Aby zapobiec wysuszeniu takiej 

żywności, musi być aktywowana funkcja wilgotności. 

Włączanie: 
Wcisnąć przycisk wentylatora -    

symbol zapali się.

  
Uwaga 
Jeśli zostanie wciśnięty jakiś przycisk, wyświetlacz zapali się na jedną 

minutę w maksymalnej jasności. 

Podczas odbioru urządzenia, ustawiona jasność będzie aktywna tylko, 

gdy ustawiona temperatura wnętrza urządzania zostanie osiągnięta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamek zabezpieczający  

przez 5 sekund. Wyświetlacz = 

Chłodzenie 
Półki z kratki można przekładać aby 

zmieścić butelki lub opakowania 

różnej wielkości.  

Szczeliny wentylacyjne na spodniej 

stronie nie mogą być zasłonięte! 

UWAGA 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Zamek na drzwiach urządzenia 

wyposażony jest w mechanizm 

bezpieczeństwa. 

Zamykanie urządzenia na klucz 

• Wsunąć klucz jak pokazuje 
strzałka 1. 

• Przekręcić klucz o 180o. 

Aby otworzyć zamek urządzenia 
należy powtórzyć tą samą 

procedurę w tej samej kolejności. 
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Odmrażanie 
Komora chłodziarki odmraża się automatycznie. 

Czyszczenie 

 

 OSTRZEŻENIE 
Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od sieci 

zasilania. Wyciągnąć wtyczkę lub wyłączyć bezpiecznik. 

Powierzchnie mogą mieć kontakt z żywnością a dostępne systemy 

odpływu muszą być czyszczone w regularnych odstępach czasu. 

• Wyczyścić wnętrze, części wyposażenia i ściany zewnętrzne letnią 

wodą niewielką ilością detergentu. Nie używać rozpuszczalników 

chemicznych lub środków czyszczących z zawartością piasku lub 

kwasu. 

 

 OSTROŻNIE 
Ryzyko uszkodzenia elementów urządzenia i ryzyko obrażeń z powodu 

gorącej pary. 

Nie używać urządzeń czyszczących na parę do czyszczenia urządzenia. 

• Upewnić się, że woda z czyszczenia nie przedostaje się do elementów 

elektrycznych lub kratki wentylacyjnej. 

• Dobrze osuszyć części z użyciem szmatki. 

• Należy usunąć kurz z jednostki zamrażającej i wymiennika ciepła - 

metalowa siatka z tyłu urządzenia AGD - raz do roku. 

 

• Nie uszkodzić i nie usuwać tabliczki znamionowej wewnątrz urządzenia. 

Jest ona bardzo ważna dla celów serwisu. 

• Wyczyścić otwory drenażowe w komorze chłodziarki używając 

cienkiego przedmiotu, np. patyczka kosmetycznego lub czegoś 

podobnego. 

Wyłączanie Waszego urządzenia na dłużej 
Jeśli urządzenie ma być pozostawione puste przez dłuższy czas, musi 

być wyłączone, odmrożone, wyczyszczone i osuszone a drzwi mają być 

pozostawione otwarte, aby uniknąć powstawania pleśni. 

 

Nieprawidłowe działanie 
• CC, C8, F1 lub F2 pojawia się na wyświetlaczu. 

- Doszło do awarii urządzenia. Skontaktować się z działem obsługi 

klienta. 

Można usunąć następujące wady działania sprawdzając samemu 

jego możliwe przyczyny: 

• Urządzenie nie działa: 

- Czy urządzenie jest włączone? 

- Czy wtyczka jest właściwie dopasowana w gniazdku zasilania? 

- Czy bezpiecznik jest nienaruszony? 

• Jeśli po włożeniu wtyczki do kontaktu chłodziarka nie włączy się, 

ale wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu temperatury. 

- Tryb demo jest aktywowany. 

Skontaktować się z działem obsługi klienta. 

• Temperatura nie jest wystarczająco niska: 

- Czy ustawienie temperatury jest odpowiednie (patrz „Ustawianie 

temperatury”)? 

- Czy osobno zainstalowany termometr pokazuje prawidłowe odczyty 

temperatury? 

- Czy system wentylacji pracuje właściwie? 

- Czy urządzenie jest umieszczone za blisko źródła ciepła? 

Jeśli żadna z powyższych przyczyn nie zachodzi i nie możecie usunąć 

wady we własnym zakresie, należy skontaktować się z najbliższym 

działem obsługi klienta podając oznaczenie typu 1, numer serwisowy 2 

i numer urządzenia AGD 3 jak 

przedstawiono na tabliczce 

znamionowej. 

Lokalizacja tabliczki znamionowej 

przedstawiona jest w rozdziale 

zatytułowanym Opis urządzenia.  

 

 

Uwagi odnośnie utylizacji urządzenia 
Urządzenie zawiera materiały nadające się do powtórnego 

wykorzystania i powinno być utylizowane w odpowiedni sposób - nie 

należy wyrzucać go ze zmieszanymi odpadkami gospodarstwa 

domowego. Urządzenia AGD, które nie są już potrzebne, muszą być 

utylizowane w profesjonalny i odpowiedni sposób, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Nie uszkodzić obwodu czynnika chłodzącego urządzenia, 

które już nie jest potrzebne, podczas jego utylizacji.
 

To urządzenie zawiera łatwopalne gazy w obiegu środka 
chłodzącego i w piance izolującej. 

Wasz miejscowy doradca lub wykonawca utylizacji odpadów może 

udzielić informacji jak utylizować urządzenie we właściwy sposób.
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Przełożenie zawiasów drzwi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wyjąć śrubę z niższego 

wspornika zawiasu. 

5. Przekręcić zawleczkę dolnego 

zawiasu o 180° i wyjąć. 

6. Wsunąć zawleczkę po 

przeciwnej stronie i przekręcić 

o 180°. 

 

7. Umieścić drzwi na górnej 
zawleczce. 

3. Przenieść elementy 

górnego zawiasu na przeciwną 

stronę. 

4. Przenieść wspornik dolnego 

zawiasu i pokrywę na 

przeciwną stronę. 

10. Przenieść uchwyt i zaślepki 

na przeciwną stronę drzwi. 

Unieść drzwi, przechylić na 
prawo i wyjąć. 

8. Przechylić drzwi do środka z 
lewej. 
9. Zabezpieczyć zawleczkę 
zawiasu śrubą. 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

http://home.liebherr.com/

	ebdcef713c9e43fe5bd9d22f14a4d3720e519ddc0c3ed5e17cf43cd5bc220e22.pdf
	ebdcef713c9e43fe5bd9d22f14a4d3720e519ddc0c3ed5e17cf43cd5bc220e22.pdf
	ebdcef713c9e43fe5bd9d22f14a4d3720e519ddc0c3ed5e17cf43cd5bc220e22.pdf

