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Liebherr Medisinkjøleskap er kun 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.
Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkule-
ring etter gjeldende lokale bestemmelser.

FØR IGANGSETTING
Vask skapet utvendig og innvendig 
med et mildt oppvaskmiddel 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 dør. Kon-
troller at skapets spenning stemmer med det stedlige. Skapet 
koples til 10A jordet stikkontakt. - 230V.

Skapet må ha stått i romtemperatur i minst 24t og oppreist i 
minst 2t før det tas i bruk! 

BACKUP BATTERI
Før man kobler strøm på skapet må skapets backup batteri 
kobles til.

Batteriet 
befinner seg 
på høyre side 
av kjøleaggre-
gatet, på høyre 
side bak.

Koble til ledningen merket ”+” til den 
positive batteripolen.

Når skapet kasseres eller batteriet er 
defekt, skal batteriet fjernes og leve-
res inn på et godkjent deponi etter 
stedlige regler.

STYRINGEN

1. Innstilling av temperatur
2. Setknappen (ENTER)
3. Menyknapp
4. Akustisk alarm AV/PÅ
5. Hovedbryter
6. Display
7. Liebherr digital styring

Digital styring

Typeskilt

Dørlås

Lastemerke
Legg ikke varer over 
dette merket. Det 
kan hindre skapets 
luftsirkulasjon

Trådhylle

Dreneringshull
NB! Før skapet tas i 
bruk, sett inn med-
følgende drenerings-
plugg!
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OPPSTART
Sett støpslet i stikkontakten  displayet vil vise ”OFF”.
For å slå på skapet trykk:

For å slå av skapet: 

Hold knappen inne i minst 3 sekunder

BATTERILADER INDIKATOR

Dersom batterilader indikatoren lyser, bør man kontrol-
lere at batteriet er tilkoblet. Under normaldrift vil indikatoren 
lyse hver gang batteriet lades.

ENDRE SPRÅK
Styringen er standard inntilt på engelsk. Ønsker man å be-
holde dette behøver man ikke å følge prosedyren under her.

NB! Meny 08 gjelder kun LKPv 1422

      
  Bla med piltastene til ønsket språk

 Trykk ”SET” for å bekrefte endringen

 Trykk ”Menu” for å lagre endringen, eller 
vent 60 sekunder til  at styringen automatisk 
går tilbake til normal drift. 

HOVEDMENYEN

   
Trykk på menyknappen ”MENU”

  
Bla i menyen med piltastene. 

MENU 01 = Settpunkt - endring av innstilt temperatur

MENU 03 = Manuell avriming

MENU 04 = Resetter temperaturen til fabrikk innstilling

MENU 05 = Viser liste over eventuelle alarmer

MENU 07 = Er styringens programmering (parameter)

MENU 08 = Styrer intern belysning (kun LKPv 1422)

MENU 01 ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
Trykk:

Den nåværende temperaturen vises på nederste linje. Den 
nye på øvre linje.
Trykk  for å senke innstilt temperatur (kaldere). Trykk  
for å øke den innstilte temperaturen (varmere). 
Trykk  for å lagre den nye innstillingen eller trykk 
”menu” for å forkaste endringen og gå tilbake til normaldrift.

MENU 03 AVRIMING
Skapet har automatisk avriming med automatisk fordunstning 
av tinevannet. Skulle en manuell avriming være nødvendig, 
utfører man det ved å trykke:

Trykk  for å starte en manuell avriming eller  for å 
kansellere avrimingen.

Under både automatisk og manuell avriming vil displayet vise 
”DEFROSTING”. 

Manuell avriming kan være nødvendig dersom man har glemt 
døren i åpen stilling slik at fordamperen har overiset. 
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MENU 04 FABRIKKINNSTILLINGER - PROGRAMMER
Man kan sette den innstilte temperaturen tilbake til fabrikk-
innstilling ved å trykke:

Man blar med piltastene  eller  for å velge ønsket pro-
gram. Trykk  for å lagre de nye innstillingene, eller trykk 
”menu” for å kansellere uten å lagre. 

MENU 05 ALARMER
Eventuelle alarmer blir lagret og kan hentes fram når man 
måtte ønske det. 
Det innebygde backup batteriet sørger for at eventuelle alar-
mer vises i displayet selv ved strømbrudd. 
En eventuell alarm vises i displayet samtidig med en akustisk 
alarm. For å stilne den akustiske alarmen kan man trykke .

Dør åpen alarm - Dersom døren står åpen lengre enn 60 
sekunder, vil dør åpen 
alarmen gå. Ved å trykke 

  stilner den akustiske 
alarmen, lukk døren og 

alarmen bli resatt. Alarmen vil bli lagret i styringen. 

UPS alarm - er en alarm som aktiveres når det har vært 
strømbrudd på skapet. Den 
akustiske alarmen vil lyde 
samtidig som displayet 
vil alterne mellom å vise 

alarmen og den faktiske temperaturen. Den akustiske alarmen 
kan stilnes ved å trykke på . For å se når og hvorlenge skapet 
har vært strømløst, se avsnittet ”hente lagrede alarmer”.

Temperaturalarmer - Dersom temperaturen øker mer enn 3°C 
over innstilt temperatur, 
vil høy temperaturalarmen 
gå etter en 30 minutters 
tidsforsinkelse. 
Displayet vil vise en pil 
opp som en indikasjon på 
at skapet er varmere enn 

innstilt temperatur. Alarmen for lav temperatur er som for 
høy temperaturalarmen bortsett fra at displayet viser pil ned.

Alarmen vil ikke bli borte før årsaken til alarmen er løst. Årsa-
ken kan være at døren har stått lenge åpen, strømbrudd, eller 
at det er en feil på skapet.  

HENTE LAGREDE ALARMER

Styringen kan lagre 30 alarmer. Displayet viser den siste 
registrerte alarmen for å se tidligere lagrede alarmer, bla i 
alarmene med  og . 

Viser høyeste registerte temperatur, tid og dato
Ved å trykke ”menu” vil styringen gå tilbake til normaldrift.

NB! Når man returnerer til normaldrift vil alle lagrede alarmer 
bli slettet. Som ekstrautstyr kan man anskaffe en infrarødleser 
som lese av og lagre dataene i en vanlig PC.

MENU 07
 
SETUP 01 SERVICE
SETUP 04 INPUTS/OUTPUTS

PROGRAMMERING (KUN FOR AUTORISERT SERVICEPERSO-
NELL) PASSORDBESKYTTET

LÅSE KNAPPENE
For å forhindre uforvarende endringer på styringen. Kan knap-
pene låses på følgende måte:

For å låse knappene trykk ”menu” i 5 sekunder inntil ”S” indi-
katoren vises i displayet.
For å låse opp trykk ”menu” i 5 sekunder inntil ”S” indikato-
ren i displayet slukker.  

Den sist registrerte alarmen 
vises i displayet

Viser når alarmen oppsto, klokke og dato

Viser når alarmen sluttet, klokke og dato
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STILLE KLOKKE OG DATO 

Når displayet blinker kan verdien endres med   og .
Lagre endringen ved å trykke  .
Gå tilbake til normal visning ved å trykke ”menu”.

NB! Overgangen til sommer- og vintertid må settes manuelt.

SET-KNAPPEN
Når displayet er i normalvisning, trykk   og displayet vil 
vis klokke og dato. Trykk   igjen for å gå tilbake til normal 
visning. 

MENU 08 LIGHT INNVENDIG BELYSNING KUN LKPv 1422

Velg ON, OFF eller DOOR med piltastene  eller .

ON lyset er alltid på
OFF lyset er alltid av
DOOR lyset slår seg på når døren åpnes

Trykk   for å lagre endringene. Trykk ”menu” for å gå 
tilbake til normaldrift.

ALARM TEST

For å være sikker på at alarmfunksjonen fungerer bør man 
ta en jevnlig kontroll. Trykk alarmknappen i 5 sekunder til 
displayet blinker og den akustiske alarmen lyder. Etter noen få 
sekunder vil styringen automatisk gå tilbake til normaldrift. 

SKIFTE LYSRØR LKPv 1422
Slå av skapet på hovedbryte-
ren og trekk ut støpslet.

• Skru ut skruen ”1” som 
befinner seg på baksiden 
av beskyttelsesdekslet.

• Trykk knappene ”2” på 
baksiden av dekslet.

• Løsne dekslet fra baksi-
den og ta det av.

• Skift lysrøret.
• Sett dekslet på plass i 

front og klikk det på plass 
i bakkant.

• Skru på plass skruen ”1”.

DØRLÅSEN
Vri nøkkelen medurs for å låse døren.
Vri nøkkelen moturs for å låse opp. 

JUSTERE HYLLENE
Hyllene kan juster med 
intervaller på 27,5mm. Hyl-
lene kan belastes med inntil 
60kg per hylle.

For å sette på plass hylle-
skinnene, tre dem først på 
plass i bakkant og huk dem 
fast i festet i forkant. 

ALARMER OG STATUS SOM VISES I DISPLAYET
*ALL air sensor Defekt termostatføler . Kompressoren 

går over på tvungen gangtid. 5 min på 
5 min av.

*ALL evaporator
Sensor

Defekt fordamperføler. Avriming vil ike 
fungere korrekt

*ALL condenser 
Sensor

Defekt kondensatorføler.

High T air Høytemperaturalarm
Low T air Lavtemperaturalarm
ALL High T conden For høy kondensator temperatur
All defr switch off Avriming er avsluttet på maks tid
ALL door open Døren har stått åpen lengre enn 60 

sekunder
ALL Battery Strømbrudd
*ALL low T evapo-
rator

For lav fordamper temperatur

*ALL high T eva-
porator

For høy fordampertemperatur

Door open Døren står åpen
Defrosting Avriming pågår

* Tilkall autorisert servicepersonell.
Temperaturalarmer blir ikke borte før årsaken til alarmen er 
løst.
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JEVNLIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
For å sikre innholdet og skapets funksjon anbefales det å 
foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av skapet på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm ska-
pet. Ta ut hyller og skuffer.

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 effekt eller som lager riper. 

Hyller i glass, skuffer i transparent akrylplast og hyllene i 
rustfritt stål vaskes som beskrevet over, eller i en oppvaskkum 
med nevnte midler.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED REN-
GJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:
BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER
SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER
ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER
SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

FOR METALLFLATER
VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING,
KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDLETS BESKRIVELSE
INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV SKAPETS 
RUSTFRIE OG LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN 
PÅ SKAPETS ELEKTRISKE KOMPONENTER ELLER PÅ SKAPETS 
HENGSLER.
 
LA DØREN STÅ ÅPEN TIL SKAPET ER HELT TØRT.

FOR AKRYLPLAST
RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE
FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE 
ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR 
RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES. 

HVER TREDJE MÅNED
Skapets kondensator og filter bør kontolleres for støv hver 
tredje måned. Benytt en støvsuger påmontert en myk børste 
for å støvsuge filter og kondensator.

Skru ut skrue i frontdekselet og løft det opp. Rengjør konden-
sator og filter.

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

GARANTI
Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 1 (ett) år fra leverings-
dato. 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

Påberopes 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 
ingen 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 ser-
viceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på 
produktet.

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


