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Gratulujemy Państwu zakupu zamrażarki LIEBHERR. Wybraliście Państwo najnowocześniejszą technikę 
chłodniczą, która gwarantuje Wam wysoką jakość, funkcjonalność oraz trwałość. Wyposażenie zamrażarki  
zapewni Państwu codzienny komfort użytkowania. Nabywając sprzęt LIEBHERR powstały w procesie produkcji  
przyjaznym dla środowiska, przy użyciu materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia przyczyniacie  
się Państwo do ochrony naszego naturalnego otoczenia.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
Życzymy Państwu wiele zadowolenia z użytkowania sprzętu LIEBHERR.
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Opakowanie 
jako ochrona  transportowa zawiera wiele materiałów, które mogą być powtórnie wykorzystane.

- tektura i tektura falista
- kształtki z polistyrolu PS, nie zawierającego freonów
- folie i worki foliowe z polietylenu PE 
- bandówki z polipropylenu PP.

Materiały opakowaniowe nie mogą służyć jako zabawka dla dzieci! 
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Zalecamy dostarczenie materiałów opakowaniowych do najbliższego punktu skupu, aby mogły być 
ponownie przetworzone. 

Zużyty sprzęt
zawiera wiele wartościowych materiałów nadających się do recyklingu. 
Postępowanie ze zużytym sprzętem:

- Zużytego sprzętu nie wolno umieszczać w miejscach składowania śmieci, razem z 
innymi odpadami!

- Uniemożliwić korzystanie ze zużytego sprzętu – wyjąć wtyczkę z gniazdka, a następnie odciąć 
przewód przyłączeniowy.

- Usunąć wszystkie zamki i zasuwy, aby dzieci nie mogły zamknąć się przypadkiem w środku 
np. podczas zabawy.

- Zwracać uwagę, aby do czasu odwiezienia sprzętu do punktu zbiórki nie uszkodzić 
przewodów obiegu czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy i oleje nie mogą wypływać na 
zewnątrz w sposób niekontrolowany.

- Dokładna informacja o zastosowanym czynniku chłodniczym znajduje się na tabliczce 
znamionowej. 

Nie wolno odprowadzać do atmosfery gazu R404a. Jest to gaz cieplarniany, fluorowany, o 
wartośći GWP = 3800, który podlega Protokółowi z Kioto.

Klasa klimatyczna
Zależnie od klasy klimatycznej  urządzenie jest  dostosowane do pracy w określonych przedziałach 
temperatur otoczenia. Nie powinny one być przekraczane! Klasa klimatyczna urządzenia jest podana 
na tabliczce znamionowej. Symbole oznaczają:

Klasa klimatyczna Zakres temperatur
                   SN (4)          od +10 do +320C

     N  (4) od  +16 do + 320C
    ST (5)
    T   (5)

od +18 do + 380C
od + 18 do + 430C

Wymiary urządzeń (mm) Wysokość:            Szerokość:           Głębokość:  

GGPv /BGPv 65.. 2150 700 830
GGPv /BGPv 84.. 2150 840 980
GGPv 14.. 2150 1430 830

Ustawienie
- Należy unikać ustawienia w miejscach bezpośredniego nasłonecznienia, w pobliżu pieców, 

grzejników czy innych źródeł ciepła.
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- Podłoga w miejscu ustawienia powinna być równa i gładka. W razie potrzeby wyrównać 
regulując wysokość nóżek.

- Odstęp pomiędzy górną krawędzią urządzenia a sufitem musi wynosić co najmniej 30 cm. 
Zwracać uwagę na wentylację – swobodny odpływ i dopływ powietrza.

- Nie podłączać zamrażarki do przedłużacza, razem z innymi urządzeniami – grozi to 
przegrzaniem. 

Podłączenie

Rodzaj  prądu  (prąd  zmienny)  i  napięcie  w  miejscu  ustawienia  muszą  być  zgodne  z  danymi  na 
tabliczce znamionowej. 
• Zamrażarkę  podłączać  tylko  do  gniazdka  ze  stykiem  ochronnym  i  posiadającego  w  instalacji 

zasilającej bezpiecznik 10A lub wyższy.
• Gniazdko musi być łatwo dostępne – nie może być schowane za tylną ścianą urządzenia.
• Urządzenie można podłączać tylko do uziemionego gniazdka, odpowiadającego obowiązującym 

przepisom. 

Zamrażarka na pierwszy rzut oka

Panel sterowania i kontroli

Tabliczka znamionowa

Zamek

Granica maksymalnego poziomu wypełnienia

Półka druciana

Otwór odpływowy wody

Nóżki

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Aby uniknąć zagrożenia dla osób i uszkodzenia sprzętu zamrażarka powinna być 

rozpakowywana i ustawiana przy udziale dwóch osób.
• W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przed podłączeniem sprzętu należy niezwłocznie 

skontaktować się ze sprzedawcą.
• Sprzęt należy podłączać, ustawiać i użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji 

obsługi.
• W razie awarii urządzenie należy wyłączyć z sieci, wyciągając wtyczkę z gniazdka lub 

wyłączając bezpiecznik.
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• Przy wyłączaniu nie wolno ciągnąć za przewód, lecz za wtyczkę.
• Naprawy i modyfikacje sprzętu mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. 

Dotyczy to także wymiany przewodu przyłączeniowego.
• Nie wolno operować otwartym płomieniem lub iskrzącymi urządzeniami wewnątrz zamrażarki. 

Podczas transportu i mycia uważać, aby nie uszkodzić przewodów czynnika chłodniczego. 
Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodów należy usunąć wszelkie źródła iskrzenia i  dokładnie 
przewietrzyć pomieszczenie.

• Podstawa, szuflady i drzwi nie mogą służyć jako podesty do wchodzenia lub wspinania się. 
• Zamrażarka nie powinna być obsługiwana i użytkowana przez osoby niepełnosprawne, z 

upośledzeniem ruchowym lub umysłowym.
Osoby nie posiadające doświadczenia w użytkowaniu sprzętu powinny być odpowiednio 
poinstruowane i nadzorowane.
Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się zamrażarką i nie pozostawały w pobliżu bez 
opieki.

• Należy unikać dłuższego, bezpośredniego  kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami lub z 
mrożonkami.  Może to spowodować ból, zdrętwienie lub przemarznięcie. W razie potrzeby 
używać rękawic ochronnych.

• Nie wolno spożywać mrożonek lub kostek lodu wyjętych bezpośrednio z zamrażarki, grozi to 
tzw. efektem poparzenia.

• W zamrażarce nie wolno przechowywać substancji wybuchowych ani pojemników typu spray 
zawierających  propan, butan, pentan lub inne łatwopalne środki. Ulatniające się gazy mogą 
ulec zapłonowi w przypadku iskrzenia części elektrycznych zamrażarki. Pojemniki takie są 
oznaczone symbolem płomienia lub napisem ostrzegawczym. 

• We wnętrzu zamrażarki nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych.
• Klucz do zamrażarki (w wersjach z zamkiem) należy przechowywać z dala od urządzenia, w 

miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Ważna wskazówka:

Zaleca się umycie urządzenia przed pierwszym uruchomieniem 
(patrz: „Mycie”).

Przed uruchomieniem urządzenia trzeba koniecznie zatkać 
dołączoną zatyczką otwór odpływowy w podłodze zamrażarki.
Jest to bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
zamrażarki. 

Otwór odpływowy wody z mycia

W otworze znajdującym się pod spodem urządzenia 
można umieścić wąż odpływowy o podłączeniu R ¾
Do odprowadzania wody przy myciu zamrażarki.
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Panel sterowania i kontroli

1 - przycisk ON / OFF (włączanie i wyłączanie)
2 - przyciski ustawiania temperatury
3 - przycisk Set (zatwierdzanie)
4 - wyłącznik alarmu
5 - wyświetlacz temperatury.

 Elementy kontroli:

Kompresor pracuje

Dioda LED miga  = opóźnienie uruchomienia agregatu.
Po wyrównaniu ciśnienia w obiegu chłodniczym kompresor uruchomi się automatycznie.

Wentylator pracuje

Urządzenie znajduje się w fazie odszraniania

Funkcja alarmu 

Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu jak obok sygnalizuje usterkę urządzenia. 
Należy zwrócić się do serwisu.

Włączanie i wyłączanie

Włożyć wtyczkę do gniazdka – na wyświetlaczu pojawi się OFF.

Włączanie: wcisnąć przycisk ON / OFF. Wyświetlacz zaświeci się.
Wyłączanie: wcisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać ok. 3 sekundy. Na 

wyświetlaczu pojawi się OFF.

Ustawianie temperatury
• Wcisnąć przycisk Set i przytrzymać przez 1 sekundę. Miga wyświetlacz temperatury.

• Podwyższanie temperatury (cieplej) – wciskać przycisk .

• Obniżanie temperatury (zimniej) – wciskać przycisk .
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• Ponownie wcisnąć przycisk Set. Ustawienie temperatury jest zatwierdzone.
Przechowywanie mrożonek
Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania lodów i mrożonek. Druciane półki można 
przestawiać w zależności od wysokości produktów. Druciane półki można zastąpić pojemnikami 
Gastro - Norm.
Na górnej półce produkty można układać nie wyżej niż oznaczony maksymalny poziom załadowania 
zamrażarki – oznaczenie jest widoczne na tylnej ścianie. 
Nieprzekraczanie maksymalnego poziomu załadowania jest bardzo ważne dla prawidłowego ruchu 
powietrza i równomiernego rozkładu temperatury w całym wnętrzu zamrażarki. 

Modele linii BGPv są wyposażone w szyny w kształcie litery L, 
do wsuwania blach piekarniczych.

W zależności od wysokości produktów szyny można przekładać 
w odstępach 27,5 mm.

Najpierw wsunąć szynę, na żądanej wysokości,  w tylną listwę 
zatrzaskową, a następnie zawiesić ją z przodu. 

Alarm akustyczny
• Alarm działa zawsze, gdy drzwi są otwarte dłużej niż 240 sekund.

Alarm milknie, po wciśnięciu przycisku alarmu  .
• Alarm działa, gdy we wnętrzu zamrażarki jest za ciepło. Równocześnie miga wyświetlacz 

temperatury.  Alarm milknie po wciśnięciu przycisku alarmu. 

Jeśli zaświeci się dioda , a na wyświetlaczu pojawi się kod usterki ( E0, E1, IA, LO, HI, EE, 
Ed, dF) należy zgłosić się do serwisu. 

Jeśli do zamrażarki włożono na raz zbyt dużo „ciepłych” produktów lub drzwi za długo 
pozostawały otwarte temperatura wewnątrz wzrośnie i może zaświecić się dioda  .,
a na wyświetlaczu pojawić się kod HI.  W takim przypadku nie występuje usterka 
urządzenia.
Należy skontrolować wyświetlacz po  kilku godzinach. Jeśli nadal utrzymuje się stan alarmowy 
trzeba zwrócić się do serwisu.

Zamek
Zamek jest wyposażony w mechanizm zabezpieczający. 

Zamykanie: 
- wcisnąć kluczyk w kierunku 1.
- Obrócić kluczyk o 900.

Otwieranie: postępować w takiej samej kolejności.
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Odszranianie
Odszranianie następuje automatycznie. Woda z odszraniania jest odprowadzana do tacki 
umieszczonej w pobliżu kompresora i wyparowuje pod wpływem ciepła z kompresora.

Ręczna aktywacja funkcji odszraniania
Jeśli drzwi przez dłuższy czas były niedokładnie zamknięte we wnętrzu może powstać silniejsze 
oszronienie. W takim przypadku można wcześniej uruchomić funkcję odszraniania.

- Wcisnąć przycisk   i przytrzymać przez 5 sekund. 

- Zaświeci się dioda  .
Po zakończeniu odszraniania zamrażarka automatycznie przełączy się na normalną pracę.

M y c i e
Przed rozpoczęciem mycia wyłączyć zamrażarkę – wyciągnąć wtyczkę z sieci lub 
wykręcić bezpiecznik. 

• Wyjąć produkty z zamrażarki i przełożyć w chłodne miejsce.
• Wyjąć półki i szyny.
• Zdemontować pionowe listy z zatrzaskami (poluzować wkręty, listwy unieść i wyjąć)
• Wnętrze, elementy wyposażenia i ściany boczne myć letnią wodą z niewielkim dodatkiem 

środka myjącego. Nie wolno używać środków zawierających piasek lub kwasy, ani 
chemicznych rozpuszczalników.

• Uważać, aby podczas mycia woda nie dostała się do części elektrycznych i do kratek 
wentylacyjnych.

• Po zakończeniu mycia urządzenie dokładnie wytrzeć miękką ściereczką.
Nie wolno używać urządzeń czyszczących parą. Grozi to uszkodzeniem zamrażarki i jest 
niebezpieczne dla użytkownika.

• Do urządzeń w obudowie ze stali szlachetnej należy używać dostępnych w handlu 
specjalnych środków do pielęgnacji stali szlachetnej.
W celu osiągnięcia najlepszej ochrony stalowe powierzchni zaleca się naniesienie środka 
pielęgnacyjnego po myciu, w kierunku zgodnym ze szlifem stali. 
Do stali szlachetnej nie wolno stosować drapiących gąbek, środków skoncentrowanych lub 
zawierających piasek, kwasy czy chemiczne rozpuszczalniki. 
Nie przestrzeganie powyższych zaleceń spowoduje uszkodzenie powierzchni i korozję.

Usterki w pracy urządzenia
Następujące usterki mogą być usunięte samodzielnie, po ustaleniu ich przyczyny:
Zamrażarka nie pracuje:

• Sprawdzić, czy zamrażarka jest prawidłowo włączona i nastawiona;
• Czy wtyczka dokładnie tkwi w gniazdku
• Czy bezpiecznik nie jest wadliwy.

Temperatura jest za wysoka:
• Czy temperatura jest właściwie ustawiona; 
• Czy nie włożono do mrożenia zbyt dużej ilości świeżych produktów. Ponownie sprawdzić 

wskazanie temperatury po 24 godzinach.
• Czy oddzielnie włożony termometr pokazuje właściwe wartości
• Czy prawidłowo działa wentylacja
• Czy zamrażarka nie stoi zbyt blisko źródeł ciepła.

Jeśli nie stwierdzimy żadnej z w/w przyczyn i nie możemy samodzielnie usunąć usterki należy zwrócić 
się do serwisu, podając dane z tabliczki znamionowej:

• Oznaczenie typu (1)
• Indeks (2) i numer seryjny (3).
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Pozostawianie niepracującej zamrażarki
Jeśli zamrażarka nie będzie przez dłuższy czas używana należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, 
zamrażarkę umyć, drzwi pozostawić otwarte aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów. 

System obiegu czynnika chłodniczego został sprawdzony pod kątem szczelności.
Urządzenie nie powoduje zakłóceń elektromagnetycznych wg normy EN 55014 
I jest zgodne z Dyrektywą 83/308/EWG.

Przekładanie zawiasów drzwi
• Otworzyć drzwi na 900.
• Odkręcić kątownik zawiasu (1).
• Zdjąć drzwi w kierunku do dołu.
• Odkręcić górny kątownik zawiasu i przykręcić go po przeciwnej stronie.
• Odkręcić kątownik zawiasu (3) i  przykręcić go po przeciwnej stronie.
• Zdjąć plastikową tulejkę (4) z kątownika zawiasu (1) i nałożyć ją na górny, czterokątny trzpień.
• Obrócić drzwi o 1800.
• Przy kącie otwarcia 900 zawiesić drzwi na górnym, czterokątnym trzpieniu. 
• Włożyć kątownik zawiasu (1) w dolne mocowanie drzwi i przykręcić do kątownika (3).

Producent stale pracuje nad doskonaleniem wyrobów. Prosimy o zrozumienie ewentualnych rozbieżności w,wykonaniu, wzornictwie i  
technologii.
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