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IGANGSETTING
Hold skapets hovedbryter  inne inntil displayet ”5” ten-
nes. Når innstilt temperatur er oppnådd kan skapet fylles med 
varer.
Skapet slås av ved å holde hovebryteren  inne i ca. 3 sek-
under inntil displayet slås av.

ENDRING AV INNSTILT TEMPERATUR
Trykk nedknappen for å redusere den innstilte temperaturen. 

Trykk oppknappen for å øke den innstilte temperaturen. 
Hvert trykk endrer den innstilte temperaturen 1°C. Når 
betjeningsknappene brukes vil displayet blinke under 
endringen. 
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. 

5 sekunder etter siste knappetrykk og faktisk temperatur vil bli 
vist i displayet.

DØRALARM - TEMPERATURALARM - STRØMBRUDD
Dersom døren står åpen lengre enn 60 sekunder vil en akustisk 
alarm gå for ”dør åpen” samtidig som displayet blinker. Den 
akustiske alarmen kan stoppes ved å trykke  alarmknappen.
Alarmen resettes ved å lukke døren.

Dersom temperaturen er for høy vil displayet blinke den fak-
tiske temperaturen. Den akustiske alarmen kan stoppes ved å 
trykke  alarmknappen.
Alarmen vil fortsette inntil temperaturen igjen er innenfor 
alarmgrensene.
 
AVRIMING
Skapet har automatisk avriming og automatisk fordunstning av 
tinevannet. 

RENGJØRING
Slå av skapet på hovedbryteren , trekk ut støpslet og tøm 
skapet. Ta ut hyllene.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk 
bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lun-
kent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler 
som har en skurende, etsende effekt eller som lager riper. 

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØ-
RINGEN AV SKAPET!

VIFTEFORDELT KJØLING
Viftefordelt kjøling gir en jevn 
temperatur i hele skapet og 
er den løsningen som normalt 
sett er å foretrekke. 
Dersom omgivende tempera-
tur overstiger +30°C, eller det 
er veldig høy luftfuktighet, 

slik som om sommeren, kan det være en fordel å slå av viften. 
Dette reduserer påbygging av is på fordamperen. 

For å slå på viften trykk  til  lyser i displayet.

For å stoppe viften trykk  til  lyset slukker i displayet.

Liebherr under benk kjøleskap er  beregnet til å opprettholde 
temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen 
er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle 
skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien 
dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før skapet tas i bruk.

VED MOTTAGELSE
Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett skapet på 
plass. Juster benene slik at skapet står støtt på alle fire ben og 
er i vater. Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller 
andre varmekilder som ovner og komfyrer.
Emballasjen skal leveres til gjenvinning etter stedlige regler.

FØR IGANGSETTING
Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmid-
del og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er 
helt tørt før det tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE 
MED RENGJØRING!

Skapets typeskilt er plassert på innsiden av skapets venstre 
side. Kontroller at skapets spenning stemmer med det stedlige. 
Skapet koples til 10A jordet stikkontakt. 230V/1/50Hz.

1: Endre temperatur knapper
2: Skapets hovedbryter
3: Viftebryter
4: Alarmbryter
5: Display temperaturvisning

 LED Låse/låse opp styring
 LED viftesymbol
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LÅSE/LÅSE OPP KNAPPENE
Knappene på styringen kan låses slik at man ikke uforvarende 
endrer innstillingene.

LÅSE KNAPPENE

ETTER ENDT LEVETID
Etter endt levetid skal produktet innleveres på et godkjent 
deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg. 

GARANTI
Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. 
Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:
• Transport
• At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen 
og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
• At produktet er overbelastet
• Spenningsvariasjoner utover ±5%, tordenvær
• Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av 
andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av 
Colia AS
• Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller 
under montering.
• Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Ved påberopelse av garantireparasjon må følgende punkter 
følges:
• Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av
Colia AS
• Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under in-
gen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå 
i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken 
grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

SERVICE UNDER GARANTITIDEN
Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte service-
verksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produk-
tet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke 
inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, 
vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!

Trykk og hold  i tre sekunder displayet vil blinke

Trykk og hold  i tre sekunder LED   vil blinke

Trykk igjen   displayet vil blinke

Trykk igjen   LED  vil blinke

Trykk   LED  vil slukke

Trykk  hovedbryteren og knappene vil være låst.

LÅSE OPP KNAPPENE

Trykk  hovedbryteren og knappene vil være opplåst.

Trykk   LED   vil blinke

Trykk  displayet vil blinke

Trykk  LED  vil blinke
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HENGSLE OM DØREN - INNBYGGING UNDER BENK

1: Skru av den nedre 
hengslebraketten.

2: Trekk døren ut i bunnen og
løft av døren.

3: Flytt over dørhåndtak og 
pluggene til den motsatte
siden.

4: Flytt over hengslepinnen til 
motsatte side på hengsle-
braketten.

5: Flytt øvre hengslepinne over til 
den motsatte siden.

6: Flytt plastdekselet over på den 
motsatte siden. 

7: Sett på plass døren i øvre 
hengslepinne og lukk døren.

8: Sett på plass den nedre 
hengslebrakket og skru den fast.

Innbygging alt. 1:
Skjær ut en utsparing bak på benkplaten for 
ventilering av kompressorvarmen. Utskjæringen 
må minimum være 200mm².

Innbygging alt. 2:
Om man ønsker å ventilere skapet i front, må 
høyden fra gulvet til undekant av benkplaten være 
minimum 860mm.


