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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.
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.

NB!
Vær oppmerksom på at støv på viftebla-
dene kan skape gnister.

Legg ikke støvete produkter i skapet.

Støvsug luftinnsuget til fordamperviften 
en gang per måned.

IGANGSETTING
Sett støpslet i en stikkontakt. Dersom termosta-
ten står på ”0” er skapet avslått. Benytt en mynt 
og vri medurs til ca. midten av skalaen og skapet 
vil starte.

Termostaten kan stilles mellom 0 og 
Maks. Justerer man med urviseren 
blir skapet kaldere, mot urviseren 
varmere.
Når innstilt temperatur er oppnådd 
kan skapet fylles med varer.       

AVRIMING
Skapet har automatisk 
avriming.

1: Avrimingsvannet går 
til et kar under fordam-
peren. Kontroller karet 
jevnlig om det behøver å 
tømmes.
Trekk karet rett ut for å tømme det.

2: Man kan sette et ekstra kar som vist på tegningen for å 
slippe å tømme karet.

Termostat

Termometer

Typeskilt

Justerbare hyller. Maksimum last 
per hylle 40kg

Et kar kan plasseres som vist for å 
samle opp avtiningsvannet etter 
avriming

Justerbare ben

Liebherr LKexv er sertifisert i henhold 
til ATEX 95
• Direktiv ATEX 94/9 EC
• Produsert i samsvar med Zone II na 
for gasser
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TERMOMETER
Termometeret har et batteri 
som tidvis må skiftes.

Åpne dekslet foran batteriet 
med en liten skrutrekker. 

Erstatt batteriet med et nytt. 
Batteriet kan kjøpes på de ste-
der som forhandler batterier.

Dersom Er eller HH vises i 
displayet betyr det at det er en feil med termometeret og det 
må byttes.

DØRLÅS
Døren låses ved å vri nøkkelen 90° 
medurs.
Låses opp ved å vri nøkkelen 90° moturs.

VENTILASJON PLASSERING
Skapets ventilasjonsåpninger må ikke tildek-
kes.
I henhold til EN 378 normene må produkter 
med R600 som kuldemedium plasseres i rom 
hvor det er minst 1m3 rom per 8g fylling. Dette 
for å hindre eksplosjonsfare ved en eventuell 
lekkase.
Fyllemengden står på skapets typeskilt.

Skapet er ikke beregnet til å lagre medisiner som er i henhold 
til DIN 58345.
Skapet er ikke beregnet for lagring av blodposer hvor lagringen 
er i henhold til DIN 58371.

RENGJØRING
Skapet bør rengjøres minst 2 ganger i året.
Bruk en mynt og vri termostaten mot urviseren til termostaten 
står på 0. 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. Eller 
som inneholder alkoholer.

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

     

 

 

Bruk ikke rennende vann under
rengjøringen. Vann kan renne ned 
i de elektriske komponenetene

Rengjør skapets kondensator og 
kompressor med en støvsuger 
påmontert en myk børste

Ved innvendig rengjøring av 
skapet, påse at typeskiltet ikke 
blir skadet. Ved feil må alltid 
servicenummer oppgis.

Rengjør dreneringshullet for 
avrimingsvannet med en 
bomullspinne.

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!
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OMHENGSLING

1: Skru ut skruen i nedre 
hengsle

2: Åpne døren ca. 45° og 
løft oppover.
3: Dytt pinnen oppover ved 
hjelp fingertuppen.
4: Løft nedre del av døren 
framover og fjern døren 
ved å flytte den nedover. 

5: Flytt dørhåndtak og plugger 
over på motsatt side

6: Sett inn nøkkelen

7: Vri nøkkelen 90° 
medurs

8: Fjern plasthetten
9: Skru ut skruen 10: Vri nøkkelen ca. 3° 

medurs
11: Fjern låsepinnen

12: Vri låsesylinderen 90° 
medurs

13: Fjern låsesylinderen

14: Flytt plastproppene over på 
motsatt side
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OMHENGSLING

15: Sett inn låsesylinderen som vist i 
illustrasjonen

16: Vri nøkkelen 90° moturs 17: Vri nøkkelen ca. 3°C moturs
18: Sett inn låsepinnen

NB! Sporet i låsesylinderen må treffe 
låsepinnens tverrpinne

19: Skru inn skruen og 
sett på plasthetten

20: Sett inn nøkkelen og 
vri nøkkelen 90° moturs

21: Skru ut øvre hengslepinne
22: Flytt den over på motsatt side

23: Skru av nedre hengslebrakett

24: Vipp av dekslet, snu det 
180° og flytt det over på mot-
satte side

25 Skru på plass ne-
dre hengslebrakett på 
motsatt side
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OMHENGSLING

26: Sett på plass hengsle hylsen 
i døren

27: Plasser døren i øvre 
hengslepinne som vist på 
illustrasjonen. Løft døren så 
høyt den går og før nedre del 
av døren over nedre hengsle 
brakett.

28: Senk døren slik at hengsle 
hyllesen treffer hullet.

29: Skru på plass nedre 
hengslepinne

30: Fjern midtre skrue da den ikke 
lenger har noen funksjon 31: Juster hengslet slik at døren 

flukter og trekk til skruene


