
LABORATÓRIUMI HŰTŐSZEKRÉNY 

LKv 5710 TÍPUS 

   BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Forgalmazó: ASSUR Kft 
1117 Budapest, Budafoki út 183.  
Tel: 481-95-95

  e-mail:assur@assur.hu 
  web-site:www.assur.hu 



2 

LIEBHERR LKv 5710 laboratórium hűtőszekrény 

Biztonsági és általános utasítások 

- A személyi és anyagi biztonság érdekében a készülék kicsomagolását és felállítását két ember 
végezze el. Ha a készülék átvételekor bármilyen sérülés észlelésénél forduljon a kereskedőhöz. 

- A biztonságos üzemelés és a szavatosság megtartása érdekében csak a használati utasítás 
elolvasása után helyezze üzembe a készüléket. 

- Hiba esetén áramtalanítsa a készüléket húzza ki a csatlakozódugót vagy gondoskodjék a 
biztosíték kioldásáról. A készülék áramtalanításánál ne a kábelt, hanem a dugót húzza. 

- A készülék javítását csak szakszerviz végezheti, beleértve a csatlakozóvezeték cseréjét, a 
nagyobb károk elkerülése véget. 

- A készüléket felügyeletét nem végezhetik gyermekek és kellő ismerettel és tapasztalattal nem 
rendelkező személyek. Ne engedje a gyermekeket a készülékkel játszani. 

- A lábazatot, fiókokat, ajtókat stb. fellépésre, vagy alátámasztásra használni tilos. 
- Kerülje a bőr hosszabb idejű érintkezését a hideg, ill. fagyott felületekkel, mert ez a bőr sérülését 

vagy megfázást eredményezhet. Használjon ilyen esetben pl. kesztyűt. 
- Kerülje az élelmiszerek túl hosszú idejű tárolást, mert ez ételmérgezést okozhat. 
- Zárható készüléknél a kulcsot ne tartsa a készülék közelében, vagy gyermekek által elérhető 

helyen. 
- A készülék belsejében ne használjon semmiféle tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot (pl. 

propán, bután, pentán stb.), gyújtószerkezetet, elektromos készüléket. A veszélyes anyagok 
felismerésében a piktogram segíthet. 

- Készülék tisztításánál vagy szállításánál ügyeljen arra, hogy a készülék hűtőköre ne sérüljön 
meg. Ha esetleg mégis megsérül, akkor mindenfajta gyúlékony agyagot távolítson el a készülék 
közeléből és jól szellőztesse ki a helyiséget. 

- A készüléket beltéri használatra tervezték, tilos kültéren használni, ill. spriccelő víz hatásának 
kitenni. 

- A készülék csatlakoztatásánál ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. 
- A készüléket ne állítsa közvetlenül falra szerelt klímaberendezés alá, ill. közvetlen közelébe. 
- Olyan tárolási területeknél, amikre speciális normák vonatkoznak, az üzemeltetőnek kell 

gondoskodni a normák betartásáról. 
- A kiszolgált készüléket tegye használhatatlanná, húzza ki a csatlakozódugót, és vágja el a 

kábelt.  
A cég állandóan minden típus és modell továbbfejlesztésén dolgozik. Ezért kérjük, vegye figyelembe, 
hogy a formai, kialakítási és technika változtatás jogát fenntartjuk. 

A készülék felhasználási területe 

A mélyhűtő készülék laboratóriumi preparátumok tárolására és mélyhűtésére alkalmas -9 oC és -35oC 
között.  

A készülékben tilos robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagok tárolása! 
Értékes és hőmérséklet-érzékeny anyagok tárolása esetén szükséges egy független és állandó 
felügyeletet biztosító riasztórendszer csatlakoztatása. 
Ennek a riasztórendszernek úgy kell működni, hogy riasztás esetén a felügyelő személyzet ezt 
regisztrálja, és azonnal megtehesse a szükséges intézkedéseket. A riasztórendszer külső 
hőmérsékletérzékelőjét a megfelelően kialakított lyukon keresztül vezetheti a készülék belsejébe. 

Klímaosztály 
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A készülék klímaosztály besorolása meghatározza, hogy milyen környezeti hőmérsékleten 
üzemeltethető. Ezt a hőmérsékletértéket nem szabat túllépni. A helyiség maximális páratartalma azt 
jelenti, hogy ezen érték alatt még nem képződik páralecsapódás a készülék burkolatán. A klímaosztály 
besorolást a készülék adattábláján találja.  
 
 
 

modell Klíma osztály Maximális külső 
hőmérséklet 

Maximális relatív 
páratartalom 

 
LGV 5010 7 35oC 75% 

 
A minimális megengedett környezeti hőmérséklet +16oC. A készülék csak a megadott környezeti 
hőmérsékleti viszonyok között üzemeltethető kifogástalan minőségben. 
 
 
 
Speciális kialakítások 
 

- akusztikai és optikai hőmérsékletriasztás (határok beállíthatók) 
- akusztikai és optikai riasztás ajtó nyitva maradásakor 
- (áram nélküli) adatcsatlakozás a külső riasztó rendszerhez 
- interfész (RS485) külső hőmérséklet és riasztási dokumentációhoz 
- belső térben fellépő max/min. hőmérsékletek tárolása 
- legutolsó 3 hőmérsékletriasztás adatainak tárolása (időpont, dátum, időtartam) 
- legutolsó 3 áramkimaradás adatainak tárolása (időpont, dátum, időtartam) 
- referencia érzékelő bevezetéséhez nyílás 

Ezek a biztonsági berendezések mindenképpen szükségesek a tárolt anyagok épségének 
megőrzéséhez. Tilos ezeknek a biztonsági berendezéseknek a kikapcsolása, ill. kiiktatása. 
 
 
 
Készülék méretei 
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A készülék kialakítása 
 
          

 

 
 

1. kezelőszervek 
2. zár 
3. típustábla 
4. polcok 
 

 
Figyelem: tilos a belsőtér 
szellőzőnyílásait eltakarni! 
 

 
 
 

5. tisztítóvíz kifolyónyílás 
6. érzékelő

Figyelem: a polcok maximális terhelhetősége 60 kg/polc.      
 
 
 

Felállítás  
 
- A felállítási hely kiválasztásánál kerülje a közvetlen napsugárzást, a 

közeli hőforrásokat, (pl. fűtőtest) 
- A talaj legyen sima és vízszintes. 
- A készülék hátoldala teljesen a falhoz tolható.  
        
- Ügyeljen a készülék jó szellőzésére, a szellőzőrácsokat tilos 

letakarni! 
- A felállítási helyen az EN 378 norma szerint, a készülék R 600a típusú 

hűtőközegének minden 8 g-jára 1m3 légteret kell biztosítani. Ezzel 
megakadályozható, hogy a hűtőkör sérülése esetén a levegőbe kerülő 
gáz lobbanásveszélyes gáz-levegő keveréket alkothasson. A 
hűtőközegre vonatkozó adatokat a készülék belsejében található 
típustábláról leolvashatja. 

- Ne rakjon a készülék tetejére hőkibocsátó készüléket, pl.: mikrohullámú 
sütő, toaster stb. 
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Elektromos csatlakoztatás 
 
A felállítási helyen lévő áramfajtát (váltakozó áram) és feszültséget egyeztetni kell a típustábla adataival.  
A csatlakoztatáshoz szükséges egy előírás szerinti földelt konnektor, a készülék mellett könnyen 
elérhető helyen. Az áramkör legyen 10-16 A-es biztosítékkal ellátva.  
A készüléket a szállítást követően kb. 2-3 óra várakozás után -mely a kifogástalan működést szolgálja- 
szabad az előírás szerinti földelt konnektorhoz csatlakoztatni.   
Tilos hosszabbítóval vagy energiatakarékos csatlakozóval csatlakoztatni a készüléket, ez az elektronika 
meghibásodását okozhatja. 

 
 
 

 
 

Kezelő és ellenőrző elemek 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

ON/OFF ki/be kapcsoló 

választó gombok 

leolvasztás (manuális leolvasztás aktiválása) 

billentyűzár 

tárolt riasztási állapotok lekérdezése gomb 

ALARM riasztás kikapcsoló 

ENTER gomb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijelzőn megjelenő szimbólumok: 
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Kompresszor működik 

LED villog – hűtő-aggregát késleltetett bekapcsolása. A hűtőközeg 
nyomáskiegyenlítődése után a kompresszor automatikusan bekapcsol 

Ventilátor működik 

Készülék leolvasztási fázisban 

Hőmérsékletkijelző a termékérzékelőn keresztül aktív 

LED villog és  jelenik meg, akkor a valós idejű órát újra be kell állítani 

A  mutatja, hogy a készülék belső hőmérséklete és áramellátása regisztrálásra kerül. 

Ha  villog, akkor vagy áramkimaradás történt vagy a hőmérséklet lépett ki a megadott 
tartományból. 

ALARM funkció 

Ha ez jelenik meg a kijelzőn, akkor a készülék meghibásodott, forduljon szakszervizhez 

 
 
 
Készülék ki/be kapcsolása 
 
Dugja be a csatlakozódugót – kijelzőn megjelenik az OFF. 
 
Bekapcsolás: nyomja a  ki/bekapcsolót kb. 5 sec-ig, amíg a hőmérsékletkijelző megjelenik az ON. 
Az első bekapcsoláskor nem ad riasztó jelzést. 
Minden további üzembe helyezéskor a készülék olyan állapotba kerül, mintha riasztás állna fenn, 
áramkimaradás vagy túl magas hőmérséklet. ( villog a kijelzőn) 
Ekkor végezze el az alábbiakat: 
Nyomja meg a   gombot 
Nyomja 5 sec-ig a  gombokat, amíg a kijelzőn megjelenik  
A  LED folyamatosan világít a kijelzőn. 
Nyomja 5 sec-ig a  gombot és az elektronika visszaáll a normál üzemmódba. 
 
Kikapcsolás: nyomja 5 sec-ig a ki/be kapcsolót - kijelzőn megjelenik az OFF. 
 
 
 
Hőmérséklet beállítás 
 

 
1 sec-ig nyomni 
kijelző: villog 

Állítsa be a (hidegebb) vagy  (melegebb) gombokkal a kívánt 
hőmérsékletértéket 

 megnyomni a beállított hőmérsékletérték 
eltárolódik 

 
 
 
 
Hőmérséklet kijelzési mód beállítása 
 



7 

LIEBHERR LKv 5710 laboratórium hűtőszekrény 

A készüléknél lehetőség van a hőmérséklet kijelzési mód megválasztására, mutathatja Celsius vagy 
Fahrenheit fokban, a gyári beállítás a Celsius fok kijelzés. 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 kijelző:  
Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt kijelzési módot: 

0 = oC 
1 = oF 

 kijelző: 
 

 5 sec-ig nyomni Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
 
 
Riasztás ajtó nyitva maradásakor 
 
Ha az ajtó nyitva marad, világít a  LED és a hőmérsékletkijelző villogni kezd. 
Ha az ajtó 60 sec-nél hosszabb ideig nyitva marad, akkor a  LED villogni kezd és a hőmérsékletkijelző 
felváltva mutatja a  jelet és a hőmérséklettel. 
A hangriasztás bekapcsol (hacsak nincs kikapcsolva a riasztási funkció).  
Ha az áru berámolása hosszabb időt vesz igénybe, akkor a  gomb megnyomásával tudja 
elhallgattatni a hangjelzést. 
   
 
 
 
Késleltetett riasztás időtartamának beállítása ajtó nyitva maradásakor 
 
A riasztás késleltetési időtartama megváltoztatható az alábbiak szerint: 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző  

 kijelző:  
Beállítási értékhatár 1 – 5 perc 

Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket 

 kijelző:  

 5 sec-ig nyomni Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 
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Hangjelzés beállítása 
 
A riasztási hangjelzés a  gomb megnyomása után a következő riasztási állapotnál néma marad. Ha 
kikapcsolás után újra aktiválni akarja a hangjelzést, akkor az alábbiakat végezze el: 
 

  
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző  

 kijelző: 
 

 kijelző:  

 kijelző:  
A hangjelzés automatikus reaktiválása most aktív. 

A hangjelzés ismételt megszólalásáig eltelő időt be kell állítani 

 kijelző:  

 kijelző:  
Ez az időtartam, ami eltelik a  gomb megnyomása után a 
hangjelzésig. A beállítható érték: 1-120 perc 

Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket 

 kijelző:  

 5 sec-ig nyomni Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
 
Riasztási funkció kikapcsolása 
 
A riasztási funkciót szükség esetén teljesen ki lehet kapcsolni: 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző:  

 kijelző:  

Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket: 
0 = riasztás bekapcsolás 
1 = riasztás kikapcsolás 

 kijelző:  

 5 sec-ig nyomni 
Az elektronika 
visszakapcsol normál 
üzemmódba 

 
 
 
 
 
 
 
Riasztás tesztelése 
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Ezzel a teszteléssel ellenőrizheti a készüléken belül vagy esetleg a külsőleg csatlakoztatott 
riasztóberendezések működőképességét. 
A tesztelés során normál üzemmódban működik a készülék hűtése.  
Tesztelés aktiválása 

  5 sec-ig nyomni 
- a kijelzőn megjelenik egy hőmérsékletérték, ami 0,2oC-kal a beállított felső riasztási határ alatt 

van. 
- A hőmérsékletérték emelkedni kezd, 2 másodpercenként 0,1oC-kal. 
- A felső riasztási határ elérésekor a kijelzőn  jelenik meg. A potenciálmentes riasztásra 

csatlakoztatott külső riasztási egység most aktiválódik 
- A hőmérsékletérték tovább emelkedik, amíg a felső riasztási határ feletti 0,2oC-t eléri 
- ugyanez a folyamat lejátszódik az alsó riasztási határnál, ekkor a kijelzőn  jelenik meg 
- a teszttelés folyamán a  LED világít 
- Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba 

A tesztelés folyamatát a  gomb 5 sec-ig való megnyomásával megszakíthatja.  
Figyelem: ha a felső és alsó riasztási határokat (AL és AH a „riasztási paraméterek beállítása” 
részben) 0 értékre állította, akkor a tesztelésnél a kijelzőn  és  jelenik meg. 
 
 
 
Riasztási jelentés 

1. villog a    LED 
Ha a kijelzőn megjelenik ez a jelzés, akkor a készülék meghibásodott, forduljon szakszervizhez. 

2. villog a  LED – kijelzőn HI vagy LO jelenik meg 
Ez azt jelenti, hogy a belső térben túl meleg (HI) ill. túl hideg (LO), ekkor a hangriasztó megszólal 
(hacsak nincs kikapcsolva) 
Figyelem: a riasztási paramétereket beállítását a „riasztási paraméterek beállítsa” részben leírtak szerint 
végezze el. 

3. villog a HA / HF /  
Akkor jelenik meg, ha hosszabb áramkimaradás történt (HF), vagy a belső tér hőmérséklete egy 
bizonyos időtartam alatt túl meleg vagy túl hideg volt (HA). Három riasztási állapot kerül tárolásra, amit 
elő lehet hívni. 
 
 
 
 
Riasztási paraméterek beállítása 
 
A riasztási paraméterek beállításánál megadhatja a hőmérséklet határokat (beállított hőmérséklettől 
való eltérést) és a riasztás késleltetést (riasztás megszólalásáig eltelő időt)  
 

  
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző   
(alsó riasztási érték) 

 kijelző: Hőmérséklet különbség oC 

Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket 
Csak pozitív értéket lehet beállítani! 

 kijelző:  

 kijelző:  
(felső riasztási érték) 
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 kijelző: Hőmérséklet különbség oC 

Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket 
Csak pozitív értéket lehet beállítani! 

 kijelző:  

 kijelző: 
 

 kijelző: Riasztás késleltetés percben 

időtartam, ami eltelik a  gomb megnyomása után a 
hangjelzésig. 

Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket 

 kijelző: 
 

 5 sec-ig nyomni Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
 
 
Tárolt riasztási adatok előhívása 
 

Nyomni   kijelző:  .   A   vagy  gombokkal lapozzon a listában 
 

 

 

előfordult hőmérsékletriasztások száma 

utolsó hőmérsékletriasztás 

utolsó előtti hőmérsékletriasztás 

 előtti hőmérsékletriasztás 

áramkimaradások száma 

utolsó áramkimaradás 

utolsó előtti áramkimaradás 

 előtti áramkimaradás 
a max. és min. előforduló mért belső hőmérséklet 
időtartama (órában) 

legmagasabb mért hőmérséklet 

legalacsonyabb mért hőmérséklet 

 
Válassza ki a  gombbal a kívánt pontot, ha még egyszer megnyomja a gombot, akkor visszajut a 
listához. 
Figyelem: a menüt idő előtt elhagyhatja, ehhez nyomja 5 sec-ig a  gombot. Ha 60 sec-ig semmilyen 
gombot nem nyom meg, akkor az elektronika automatikusan visszakapcsol. 
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A rögzített riasztási állapotok visszaállítása 
 

 kijelző:  

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 
5 sec-i nyomni 
kijelző: 

Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
A rögzített hőmérsékleti görbe értékének  visszaállítása 
 

 kijelző:  

Nyomja a  vagy   gombokat, amíg a kijelzőn jelenik meg 
 

 kijelző:  

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

Ezáltal a  és  (legmagasabb és legalacsonyabb belső 
hőmérséklet) a jelenleg éppen a belső térben mért 

hőmérsékletértékre állnak vissza 

 
5 sec-i nyomni 
kijelző: 

Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
Példa a riasztás lekérdezésére 
Szituáció:  villog 
 

 kijelző:   

 kijelző:  
Nem volt riasztás túl magas ill. túl alacsony 
hőmérséklet miatt, váltson -re 

 kijelző:   

 kijelző: Nyomja addig, amíg a kijelzőn  jelenik meg 

 kijelző:  1. áramkimaradás 

 kijelző:   

 kijelző:  Utolsó áramkimaradás 

 kijelző:  év 

 kijelző:  hónap (1-12) 

 kijelző:  Nap (1-31) 

 kijelző:  Óra (1-23) 

 kijelző:  Perc (1-59) 

 kijelző:  Áramkimaradás időtartama (óra) 
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Nyomja a  gombokat 5 sec-ig, amíg a kijelzőn megjelenik  

A HACCP LED folyamatosan világít a kijelzőn,  kialszik. 
Ezáltal a készülék ismét készen áll a következő áramkimaradás regisztrálására. 
Nyomja a  gombot 5 sec-ig és az elektronika visszaáll a normál üzemmódba. 
 
 
Szabályozó érzékelő kalibrálása (alapfelszereltséghez tartozó hőmérséklet érzékelő) 
 
A szabályozó érzékelő által mért érték esetleges eltérését (kijelzett hőmérséklet és tényleges belső 
hőmérséklet közötti eltérés) az alábbi módon kompenzálható: 
 

  
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző   

 kijelző: Gyárilag beállított korrekciós 
érték 

Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt korrekciós értéket, 
0,1oC-os lépésekkel felfelé vagy lefelé 

 kijelző: Aktuális (korrigált) belső 
hőmérséklet 

 kijelző:  

 
5 sec-i nyomni 
kijelző: 

Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
 
Termékérzékelő (opció) 
 
A termékérzékelővel a belső tér kiválasztott pontján mérheti ill. 
regisztrálhatja a hőmérsékletet. 
Figyelem: az érzékelő csatlakoztatását csak szakember végezheti 
el.  

 
Érzékelő aktiválása 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző   

 kijelző:  

 kijelző:   

 kijelző:  

 
5 sec-i nyomni 
kijelző: 

Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
Ha a kijelzőn  jelenik meg, akkor nem sikerült az érzékelő aktiválása. 
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Ha a kijelzőn  jelenik meg, akkor nem sikerült az érzékelő csatlakoztatása vagy hibás az 
érzékelő. 
 
Érzékelő kalibrálása (opcionális termékérzékelő) 
 
A termékérzékelő által mért érték esetleges eltérését (kijelzett hőmérséklet és tényleges belső 
hőmérséklet közötti eltérés) az alábbi módon kompenzálható: 
 

  
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző   

 kijelző:  
Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt korrekciós értéket, 

0,1oC-os lépésekkel felfelé vagy lefelé 

 kijelző: 
Termékérzékelő által mért 
aktuális (korrigált) belső 

hőmérséklet 

 kijelző:  

 
5 sec-i nyomni 
kijelző: 

Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
 
Átkapcsolás szabályozó érzékelő a termékérzékelő által mért hőmérsékletértékek 
között 
 

  
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző   

 kijelző:   
(szabályozó érzékelő) 

 kijelző:  
(termékérzékelő) 

Ha termékérzékelő aktív, akkor a kijelzőn  jelenik meg 

 kijelző:  

 
5 sec-i nyomni 
kijelző: 

Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
 
Billentyűzár 
 
A billentyűzár használatával megakadályozhatja, hogy a készüléket valaki véletlenül elállíthassa vagy 
kikapcsolhassa. 
 
PIN kód beállítása a billentyűzár használatához 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző:  
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 kijelző:  

Válasszon egy PIN kódot a  vagy   gombokkal 0-999 között 

 kijelző:  

 
5 sec-i nyomni 
kijelző: 

Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
Billentyűzár bekapcsolása 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

Állítsa be a  PIN kódot a  vagy   gombokkal 

 kijelző:  
 
Minden beállítási mód lezárva, kivétel:  és . 
Ha véletlenül tévesen adja meg a PIN kódot, akkor az elektronika automatikusan normál üzemmódba 
kapcsol vissza, anélkül, hogy aktiválná a billentyűzár funkciót. 
 
 
Billentyűzár kikapcsolása 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

Állítsa be a  PIN kódot a  vagy   gombokkal 

 kijelző:  
 
Ha véletlenül tévesen adja meg a PIN kódot, akkor a billentyűzár funkció továbbra is aktív marad. 
 
 
 
Valós idő beállítása 
 
A valós idő gyárilag be van állítva (MEZ), de más időzóna váltásakor manuálisan kell átállítani. 
 

 
5 sec-i nyomni 
kijelző:   

 
nyomni, amíg 
kijelző:   

 kijelző:  év 

 kijelző:  Állítsa be a  vagy  gombokkal az évet 

 kijelző:  Új értéket tárolja 

 kijelző:  Hónap (1-12) 

 kijelző:  Állítsa be a  vagy  gombokkal a hónapot 

 kijelző:  Új értéket tárolja 

 kijelző:  Nap (1-31) 
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 kijelző:  Állítsa be a  vagy  gombokkal a napot 

 kijelző:  Új értéket tárolja 

 kijelző:  Hét napja (1- hétfő, 7 - vasárnap) 

 kijelző:  Állítsa be a  vagy  gombokkal a napot 

 kijelző:  Új értéket tárolja 

 kijelző:  Óra (0-23) 

 kijelző:  Állítsa be a  vagy  gombokkal az órát 

 kijelző:  Új értéket tárolja 

 kijelző:  Perc (0-59) 

 kijelző:  Állítsa be a  vagy  gombokkal a percet 

 kijelző:  Új értéket tárolja 

 
5 sec-i nyomni 
kijelző:  Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba 

Figyelem: ha a kijelzőn  jelenik meg, akkor újból be kell állítani a valósidejű órát. 
 
 
 
Átállás téli/nyári időszámításra 
 
A nyári időszámításra a készülék automatikusan átáll március utolsó vasárnapján hajnali 2 órakor, a téli 
időszámításra a készülék automatikusan átáll október utolsó vasárnapján hajnali 2 órakor. Ha más 
időbeállítást kíván beállítani, akkor manuálisan kell beállítani a fentiekben leírtak a lapján. 
 
 
 
Automatikus téli/nyári időszámítás aktiválása/deaktiválása 
 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző:  

 kijelző:  

Válasszon a  vagy   gombokkal,  
0= deaktiválás, 1= aktiválás 

 kijelző:  

 
5 sec-i nyomni 
kijelző: 

Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 
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Hálózati cím megváltoztatása 
 
Ha több készüléket üzemeltet hálózatba kötve RS485 interfésszel, akkor minden egyes készüléknek 
külön hálózati címet kell adni. 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző:  

 kijelző:  

Állítsa a  vagy  gombokkal változtassa meg a hálózati címet 
(1-207) 

 

 kijelző:   

 5 sec-ig nyomni Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
 
 
Gyári értékek visszaállítása 
 
Ezzel a beállítással a riasztási határok és a szonda kalibrálási értékeit vissza tudja állítani a gyári 
értékekre.  
 

húzza ki a csatlakozódugót 

 Tartsa nyomva és közben dugja be a csatlakozódugót 

Várjon, amíg a kijelzőn  jelenik meg 

 kijelző:  

Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba  

 
 
 
 
 
Biztonsági zár 
 
A készülék rendelkezik egy biztonsági zárral, amit az alábbiak 
szerint tud bezárni: 
- dugja a zárba a kulcsot az „1” irányban 
- forgassa el a kulcsot 90o-kal 
- kinyitáshoz fordítva járjon el 
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Leolvasztás 
 
A készülék automatikus leolvasztású. Az automatikus leolvasztás ellenére min. félévente manuálisan is 
le kell olvasztani a készüléket és alaposan ki kell tisztítani.  
 
 
Kijelzések megváltoztatása a leolvasztási fázis alatt 
 

 
5 sec-ig nyomni 
kijelző:  

 nyomni, amíg kijelző:  

 kijelző:  

Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket  

0 -  + váltakozva  és pillanatnyi belső hőmérséklet 

1 -  + leolvasztás kezdetekor a belső hőmérséklet (gyári  
beállítás) 

2 -  +   

 kijelző:   

 5 sec-ig nyomni Az elektronika visszakapcsol 
normál üzemmódba 

 
 
Leolvasztás manuális aktiválása 
 
Ha a készülék ajtaja valamilyen okból hosszabb ideig nyitva marad, akkor vastagabb jégréteg képződik 
a készülékben, ezt manuális leolvasztással lehet megszüntetni. A manuális leolvasztást az alábbiak 

szerint lehet aktiválni: nyomja 3 sec-ig a  gombot, a kijelzőn  jelenik meg.  

Az elektronika automatikusan visszaáll normál üzemmódba, a kijelző  jelzést mutat. 
 
 
 
 
Tisztítás és fertőtlenítés 
 
A készülék tisztítását minimum félévente el kell végezni. Bármilyen tisztítás megkezdése előtt 
húzza ki a csatlakozódugót és gondosan áramtalanítsa a készüléket. 

- A belső teret, a tartozékokat és a külső borítást langyos, mosogatószeres vízzel tisztítsa le. 
Semmi esetre se használjon karcoló- vagy savtartalmú tisztítószert vagy oldószert. Ez korróziót 
okozhat a felületeken. 

- Tilos a készüléket gőzborotvával tisztítani! 
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos részekbe vagy a szellőző rácsaiba.  
- A készülék hátoldalán lévő hőcserélő rácsot min. évente portalanítsa ecsettel vagy porszívóval. 
- Ügyeljen arra, hogy a készülék típustáblája épen maradjon, mert ez a szakszerviz számára 

fontos. 
- A rendszeres tisztítás és fertőtlenítés megakadályozza az erős elszennyeződést. 
- A rozsdamentes felületek tisztításához használjon a kereskedelemben kapható rozsdamentes 

tisztítószert. 
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Meghibásodások 
 
A készülék tervezésénél és előállításánál a gyártó a meghibásodások elkerülésére és a hosszú 
élettartamra törekedett. Ha ennek ellenére az üzemeltetés során meghibásodás fordulna elő, forduljon 
a szakszervizhez. Vizsgálja meg előtte, hogy a meghibásodás nem vezethető-e vissza üzemeltetési 
hibákra. 
A következő hibákat a lehetséges okok vizsgálata után maga tudja elhárítani: 
1. Készülék nem működik: 
  - A készülék be van-e kapcsolva? 
  - A csatlakozó dugó megfelelően illeszkedik a konnektorba? 
  - Rendben van a csatlakozó aljzathoz tartozó biztosíték? 
2. Ha a készülék túl hangos vizsgálja meg, hogy: 
  - Stabilan áll-e a készülék a talajon. 
  - A készülék mellett álló bútorok eszközök nem jönnek-e rezgésbe az aggregátortól. 
  - Vegye figyelembe, hogy a hűtőrendszer áramlási zaját nem lehet kiküszöbölni.   
 3. A belső tér hőmérséklete nem elég alacsony: 
  - A hőmérsékletet a megfelelő értékre állította be? 
  - A külön behelyezett hőmérő a valós értéket mutatja? 
  - Rendesen be van csukva az ajtó? 
  - Rendben van a szellőzés? 

- A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz? 
 

Amennyiben a fenn említett okok egyike sem áll fenn, és a hibát 
nem tudja egyedül elhárítani, forduljon szakszervizhez.  
Adja meg a típusszámot (1), "service" index (2) és a gyártási 
számot (3) a típustábla alapján, ami a belső tér bal oldalán 
található. 

 
 
Kijelzőn megjelenő hibakódok 
 

hibakód hiba megoldás 

E0, E1, 
E2, rE 

Hőmérséklet érzékelő meghibásodott Forduljon a szakszervizhez 

EE, EF Vezérlő elektronika érzékelő 
meghibásodott 

Forduljon a szakszervizhez 

dOr Készülék ajtaja túl hosszan nyitva 
maradt 

Csukja be a készülék ajtaját 

HI Belsőtér hőmérséklete túl magas 
(meleg) 

Ellenőrizze, az ajtó jól legyen becsukva 
Ha ezután sem csökken megfelelően a 
hőmérséklet, akkor forduljon a szakszervizhez 

LO Belsőtér hőmérséklete túl alacsony 
(hideg) 

Forduljon a szakszervizhez 

Etc  Állítsa be újra a valós időt (lásd fent) 

HF, HA Hosszabb áramkimaradás volt, vagy a 
belsőtérben egy bizonyos időszakban 
túl meleg vagy túl hideg volt 

Lásd az alábbi részeknél: Tárolt riasztási adatok 
előhívása és hőmérsékletgörbe kiolvasása 

AFr belsőtér hőmérséklete <0oC Forduljon a szakszervizhez 

 
Üzemen kívül helyezés 
 
Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül akarja helyezni, akkor kapcsolja ki a készüléket, 
áramtalanítsa, tisztítsa ki alaposan és hagyja nyitva az ajtaját a szagképződés megakadályozása 
érdekében. 
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Megsemmisítési utasítás 
 
A készülék csomagolóanyagai nem játékszerek, tartsa a gyermekektől távol 
A csomagolás és a készülék egyes részei újra feldolgozható anyagokból készültek. Vigye a 
csomagolóanyagokat a legközelebbi hivatalos gyűjtőhelyre, ahol a különböző anyagokat újra 
felhasználják. 
A kiszolgált készülék még tartalmaz értékes anyagokat. Ne dobja ki a háztartási szeméttel. 
A kiszolgált készüléket azonnal használhatatlanná kell tenni, a konnektorból kihúzni, és a 
csatlakozókábelt elvágni. 
A zárat távolítsa el, vagy tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne tudják bezárni (fulladásveszély). 
Ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer (benne a hőcserélő) a készülék hátulján ne károsodjon addig, amíg 
a készülék egy megsemmisítő helyre nem szállítható. Így biztosítható, hogy a hűtőfolyadék ne 
távozhasson el kontrolálatlanul. 
Az alkalmazott hűtőfolyadék és szigetelőanyagok listája megtalálható a típuslistán. 
A készülék megsemmisítésénél a helyi előírásokat vegye figyelembe. 

 
 

 
Külső riasztás 
 
Ajánlott a készüléket csatlakoztatni egy külső riasztó 
berendezéshez. Ehhez a készülék hátoldalán többféle csatlakozó 
található. A külső riasztóberendezés csatlakoztatását minden 
esetben szakemberrel végeztesse el.  
 

                

 
 
Kiegészítő szonda csatlakozása 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
adatcsatlakozó külső riasztó kimenet 
 
 
 
interfész (RS485) csatlakozó 
 
 
 
lezáró ellenállás  
Hálózatba kapcsolt készülékeknél a lezáró 
ellenállásnak az utolsó készüléknél maradni kell, a 
közbenső készülékeknél el kell távolítani! 
 
 

Figyelem: A csatlakozódugók csavarral vannak rögzítve, a 
kihúzáshoz csavarozza ki mind a két csavart. 
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Adatcsatlakozós riasztókimenet 
 
Ez a három kontakt alkalmas egy optikai vagy akusztikus riasztóberendezés csatlakoztatásához. A 
csatlakozás max. 42 V / 8 A egyenáramhoz (SELV) alkalmas (min.áram 150mA) 
 
Figyelem: a potenciálmentes csatlakozásra bevezetett hálózati feszültség nem felel meg az 
EN60335 előírás szerinti biztonságtechnikai előírásoknak.  
 
 

 
 

N.O  riasztókimenet: csatlakozó egy riasztólámpához vagy 
egy akusztikus riasztóhoz 
 
N.C üzemelési kontrollámpa: csatlakozó egy kontrollámpához, 
ami mutatja a készülék normál üzemelést 
 
COM  külső feszültségforrás:  
  42 V / 8 A DC egyenáram 
  min. áram 150 mA 
  

 
 
 
RS485 interfész 
 

 

 
 adatvezeték küldéshez és fogadáshoz 

(mínusz pólus) 
 

 adatvezeték küldéshez és fogadáshoz (plusz 
pólus) 
 

  földelés 
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Ajtónyitási irány megváltoztatása 

Az ajtónyitási irány megváltoztatását csak képzett szakemberrel végeztesse el. Az átszereléshez 
mindenképpen két ember szükséges. 

1. csavarozza ki a sarokvas csavarját
2. emelje meg az ajtót, tolja el jobbra és vegye le
3. a felső zsanérrészt cserélje meg
4. cserélje meg az alsó sarokvasat és a borítólemezt
5. az alsó ajtótartó csapszeget forgassa el 180o-kal és húzza ki
6. az ellenkező oldalon tolja be a csapszeget és forgassa el 180o-kal
7. helyezze rá az ajtót a felső csapszegre
8. az ajtót balról befelé süllyessze le
9. a tartócsapszeget rögzítse a csavarral
10. a fogantyút és a takarószegecseket cserélje meg
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ORSZÁGOS MÁRKASZERVIZ 

LIEBHERR hibabejelentés: 

LIEBHERR Hűtőgépek Vevőszolgálata

Ingyenesen hívható, magyar nyelvű ügyfélszolgálat 

Hétfőtől-csütörtökig:  8.00 – 12.00 és 12.30 – 16.30 

Pénteken:  8.00 – 12.00 és 12.30 – 14.30 

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon:  ZÁRVA 

Telefon:  00 800 5080 9000 / 5 mellék

E-mail:  service-hu.lwl@liebherr.com

home.liebherr.com


	UFelállítás
	UElektromos csatlakoztatás
	Üres lap



