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Kjøle- og fryserommene er kun beregnet til å bibeholde tem-
peraturen i en allerede nedkjølt eller frossen vare. 

MOTTAKELSE
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 montering !

UTPAKKING

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. 
Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkule-
ring etter gjeldende lokale bestemmelser.

Monteringstilbehøret kommer i en separat eske. Esken inne-
holder tegninger, monteringskomponenter, Cam lock nøkkel, 
silikon og rensemidler. Det følger også med popnagler og bor. 

                      Tetningslist

  Monteringsnøkkel

 

FORUTSETNINGER FOR PLASSERING
Påse at gulvet hvor rommet skal monteres er jevnt og i vater. 
Maksimalt avvik er ± 3 mm/m. Omgivende temperatur må 
være mellom +5°C...+32°C. Maskinen avgir fra 1 kW...2,5 kW 
varme. Påse at det er nok ventilasjon på monteringsstedet 
til å evakuere varmen. Rommet bør ikke monteres nærmere 
bygningsvegger enn 50 mm. 
Kontroller at maskins spesifikasjoner blir fulgt i henhold til 
omgivende faktorer.  

MONTERING AV GULV
For å forhindre kuldegjennom til bygningens gulv, må rom 
hvor temperaturen skal være under -5 °C (fryserom), lektres 
opp. 

Forhøyningsplatene legges med 200 - 300 mm mellomrom. 
Lektre må legges slik at det sikres en fullgod sirkulasjon under 
gulvet. På se at forhøyningene er i vater. 

Fjern beskyttelesen fra tetningslistene og legg gulvpanelene 
på plass.

Gulv for kjølerom kan legges rett på bygningens underlag 
(ikke tregulv). Elementene må legges nærmere enn 12 mm for 
at eksenterlåsene skal gripe i hverandre.
Trekk til gulvelementenes eksenterlåser.
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Gulvpanelets overlapping er forboret. Benytt det medfølgende 
boret og bor gjennom underdelen på alle forboringene. 

Fest de medfølgende popnaglene i rustfritt stål i hullene. 

Dytt de medfølgene skumpluggene ned i alle Cam lock hullene. 
Pass på å ikke trykke sammen skumpluggene. 

Fyll Cam lock hullene med silikon slik som vist på bildet.

Benytt en plasthammer og hamre på plass de medfølgende 
gulvpluggene i rustfritt stål.

MONTERING AV KJØLEROM UTEN GULV

 

Kjølerom kan leveres uten gulv. Veggelementene festes med 
popnagler i en U-profil. U-profilen må festes til gulvet på for-
hånd. 
Pass på at U-profilene er vinklet skikkelig for å få montert rom-
met!
Ikke sett popnagler rett under eksenterlåsene!

MONTERING AV VEGGER

Før man setter opp veggelementene, må man feste den 
medfølgende tetningslisten langs gulvelementene som vist på 
bildet. Fjern beskyttelsesfilmen på listen.
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MONTERING AV TAK OG VEGGELEMENTER

Sammenlign elementets merking med tegningen. Tegningen 
viser hvilket element som skal stå hvor.

Start med det bakre høyre elementet som inneholder hjørnet.

Påse at elementene flukter perfekt før man trekker til eksen-
terlåsene. Bygg rommet til og med dørelementet. 

Vent med å montere det fremre venstre hjørnet.

Monter elementet for maskinen. Elementet har utsparing for 
maskinen og hull for dreneringsslangen til avrimingsvannet. På 
rom uten utsparing følger det med en mal for utsparingen. 

Løft forsiktig maskinen på plass. Man bør være to for å gjøre 
dette. Skyv låsebraketten mot veggeleementet og skru bra-

ketten fast. Skru inn en ekstra 
medfølgende skrue slik at det er 
to skruer som holder braketten.  
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Skru av maskinens frontdeksel.

Tre avløpsslangen på avløpsstussen på fordamperens dryp-
panne. Dersom maskinen har varmekabel i avløpet, må denne 
legges inn i avløpsslangen. Før den andre enden gjennom veg-
gelementet og inn i maskinens utedel.

Koble på avløpsstussen på avløpsslangen og før stussen til 
kondenseringspannen. Sett på medfølgende blinddeksel på 
avløpsslangen på innsiden av rommet. Sett på plass frontdek-
selet på maskinen. 

Benytt den medføl-
gende Armaflex slangen 
til å isolere toppen av 
slissesporene til maski-
nen. Tilpass lengden til 
bredden av elementet. 

Monter det siste hjørneelementet og legg på taket. Dersom 
det er problemer med å få taket på plass, kan det være fordi 
veggelementene ikke flukter godt nok. Trekk til eksenterlåsene.

Silikoner baksiden av dørterskelen som vist på bildet. 

Benytt medfølgende bor og bor og pop fast terskelen. 

Sett inn skumplugger, uten å presse sammen pluggene, i hul-
lene til alle eksenterlåsene og sett på plass en plastplugg i alle 
hullene. 

Fjern de to transportsik-
ringene fra dørkarmen. 
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JUSTERE DØRHENGSLENE

Når rommet er ferdig satt må man kontrollere at døren rett og 
flukter mot karmen. 
Fjern plastdekslene ved å stikke en nål el. l i hullene som vist 
på bildet. Vipp dekslene opp nedenfra. 

Hengslene kan justeres sidevegs, opp og ned. Benytt en 8 mm 
umbraco nøkkel til opp/ned justeringen. 

Kontroller og juster motstykket på karmen slik at dørens låse-
hake treffer sentrert på motstykket. Bor hull med medfølgene 
bor som vist på bildet. Skru inn to medfølgende skruer i hul-
lene for å låse motstykket.

HYLLESYSTEM

Skru sammen avstiverne som vist på bildet. Juster lengden på 
avstiverne i henhold til lengdeangivelse på avstiverne. Bruk 
medfølgende skrue og låsemutter.

Fest avstiverne i stigene som vist på bildet. Løft stativene 
forsiktig inn i rommet og plasser hyllene i henhold til romteg-
ningen. Legg på plass hyllene. 
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MONTERING TAKMASKIN
Ved bestilling av takmaskin sammen med rom, leveres rommet 
med ferdig utsparing for takmaskinen. 

Plasser de medfølgende 4mm neoprene pluggene i de for 
borrede 8mm hullene. Monter fordampervifteenheten på 
support-platen som skal være på innsiden av rommet. Plasser 
enheten slik at utblåsningen fra fordamperen kommer i ønsket 
retning. Skru på plass fordampervifteenheten med de medføl-
gende 4mm skruene. 

Monter luftfordelingsdekselet ved hjelp av tre skruer på hver 
side.

Snu takpanelet rundt som vist på tegningen.
  

Tett igjen åpningen mellom utsparingen og rammen med 
silikon.

Dekk over utsparingen med Armaflex tape.
Monter panelet til rommet.

Løft aggregatdelen av maskinen opp på taket og plasser ag-
gregatet i utsparingen slik at det isolerte dekslet på aggregatet 
er ca. 10mm over rammen. Avstanden mellom rammen og 
maskindekslet er ca. 50mm.

LØFT IKKE AGGREGATET I FORDAMPEREN!

Monter det isolerte maskin dekslet  over fordamperen  og fest 
det med eksenterlåsene. De to hullene til låsene må tettes 
med medfølgende plugger.
Maskindekslet og aggregatdekslet må overlappe utsparingen 
med ca. 10mm slik at tinevannet fra avrimingen kan renne 
vekk. 
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ALARMSIGNAL

Styringen har en potensialfri alarmutgang (maks 10A, 230V). 
Ved eventulle alarmer vil kontakt ”C” og ”NC” lukkes.

FØR I GANGKJØRING
Kontroller at typeskiltets spenning stemmer overens med den 
stedlige spenningen. Maskinen kobles til en separat 16A jordet 
kurs.
Kjøle- eller frysemaskinen må ha stått i romtemperatur minst 
24 timer før man starter den opp. Maskinen må ha stått på 
plass i minst 2 timer før oppstart.

I GANGKJØRING
Sett støpslet i kontakten. Slå på maskinens hovedbryter. Vent 
til innstilt temperatur er oppnådd før man laster inn varer. 
Typisk temperatur for kjøl er +3 °C og -20 °C for frys.

Varer som er sure eller som avgir etsende gasser må oppbe-
vares i lukkede containere. Følger man ikke dette kan det føre 
til uopprettelig skade på maskinens fordamper! Dette dekkes 
ikke av garantien. 

BRUKSANVISNING STYRING
Styringen kan programmeres til tysk, engelsk eller fransk tekst i 
displayet. Bruksanvisningen henviser til engelsk tekst i dis-
playet.

ENDRE SPRÅK
Trykk knappene   og  samtidig og hold inne til første 
parameter vises i displayet, slipp knappene. Bla til parameter 
”P01” med    eller  knappene. Den gule lysdioden i ↵ 
(Enter knappen) vil blinke. Trykk ↵ knappen, Displayet vil vise 
1. Endre verdien til 5 med    eller .. Trykk ↵ knappen for 
å bekrefte endringen. Dette er passordet for å komme videre 
inn i parameterlisten (5). 

Bla videre med    eller  til parameter ”P06”. Trykk ↵ 
enterknappen for å se parameterverdien. d=tysk, e=engelsk, 
f=fransk. Bla med    eller  inntil ønsket språk vises i 
displayet. Trykk ↵ enter for å bekrefte endringen.
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. 10 
sekunder. 

Skru luftlederen på plass med 3 x 6mm skruer slik at den 
vinklede delen vender mot fordamperviften. Løft opp til den 
vinklede delen hviler mot dryppannen. 

REMOTE CONTROLLER
Dersom maskinen er levert med en ”remote controller”, mon-
ter dennes 9-pin plugg til fronten av maskinen. Sikre pluggen 
ved å skru fast pluggen med to skruer. 

KOBLE TIL DØRBRYTER

Det anbefales å benytte en dørbryter som stopper fordamper-
viften når døren åpnes. 
Koblingen gjøres ved å koble til 4-pin kontakten som befinner 
seg luftinntakssiden på fordamperen. 
Dørbryter er ekstrautstyr. 
Ved bruk av dørbryter må parameter ”P29” settes til ”1”.
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LÅSE / LÅSE OPP KNAPPENE PÅ STYRINGEN
Trykk knappene   og  samtidig og hold inne til første 
parameter vises i displayet, slipp knappene. Bla til parameter 
”P01” med    eller  knappene. Den gule lysdioden i ↵ 
(Enter knappen) vil blinke. Trykk ↵ knappen, Displayet vil vise 
1. Endre verdien til 5 med    eller .. Trykk ↵ knappen for 
å bekrefte endringen. Dette er passordet for å komme videre 
inn i parameterlisten (5). 

Innen 10 sekunder.......

Bla med   eller  til parameter ”P07” Velg parameteret 
med ↵ enterknappen. Dersom parameterverdien er ”0”, er 
stand by bryteren låst. Displayet vil vise ”Bo.L” når man forsø-
ker å aktivere bryteren. 

Velges verdien ”01”, er bryteren låst opp for betjening.   
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. 10 
sekunder. 

ALARMER I DISPLAYET
Display Beskrivelse
F01 Kortslutning i termostatføler
F02 Defekt termostatføler
F03 Defekt pressostat
F04 For høy romtemperatur
F05 Dør er åpen
F06 For lav romtemperatur
F07 Kjølekapasitet er for lav
F08 Defekt fordamperføler
F09 Defekt kondensatorføler
F10 Nødbryter på
F11 Defekt i EEPROM

SE INNSTILT TEMPERATUR
Trykk    eller  knappen, innstilt temperatur vil vises i 
displayet.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
Trykk knappene   og  samtidig og hold inne til første 
parameter vises i displayet, slipp knappene. Bla til parameter 
”P01” med    eller  knappene. Den gule lysdioden i ↵ 
(Enter knappen) vil blinke. Trykk ↵ knappen, Displayet vil vise 
1. Endre verdien til 5 med    eller .. Trykk ↵ knappen for 
å bekrefte endringen. Dette er passordet for å komme videre 
inn i parameterlisten (5). 

Innen 10 sekunder.......

Bla med   eller  til parameter ”P02” trykk ↵ enter for å 
velge parameteret. Displayet vil vise ”SL.t”. Trykk ↵ enter og 
innstilt temperatur vil bli vist i displayet. Endre innstillingen 
med   eller  knappene. Lagre den nye verdien med ↵ 
enterknappen.
Anbefalt verdi kjølerom +3°C. Anbefalt verdi frysrom -20°C. 
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. 10 
sekunder. 

AVRIMING
Maskinen har automatisk avriming og fordunstning av tinevan-
net. Displayet viser ”dEF” under avriming.

MANUELL AVRIMING
Skulle en manuell avriming være nødvendig, gjør som følger.

Slå maskinen over i stand by med ↵ knappen. Displayet vil vise 
”off”. Trykk   og  samtidig og hold inne. Deretter trykkes
↵ enter   knappen. Slipp knappene og en manuell avriming 
vil starte. 

ENDRE RELATIV FUKTIGHET
Trykk knappene   og  samtidig og hold inne til første 
parameter vises i displayet, slipp knappene. Bla til parameter 
”P01” med    eller  knappene. Den gule lysdioden i ↵ 
(Enter knappen) vil blinke. Trykk ↵ knappen, Displayet vil vise 
1. Endre verdien til 5 med    eller .. Trykk ↵ knappen for 
å bekrefte endringen. Dette er passordet for å komme videre 
inn i parameterlisten (5). 

Innen 10 sekunder.......

Bla med   eller  til parameter ”P05” trykk ↵ enter for 
å velge parameteret. Displayet vil vise ”rF”. Trykk ↵ enter og 
fordamperviftens modus vil vises i displayet. Endre med    
eller  hvor ”Hi” er høy relativ fuktighet med helkontinuer-
lig gange på fordamperviften. ”LO” er lav relativ fuktighet hvor 
fordamperviften starter og stopper sammen med kompresso-
ren. Velg ønsket modus og bekreft endringen ↵ enterknappen. 
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. 10 
sekunder. 
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FEIL ÅRSAK UTBEDRING
Kompressoren går ikke Støpslet står ikke i kontakten. Defekt kurssikring

Defekt styring
Kontroller støpsel og sikringer.
*Aktiver nødbryter. 

Feil F01 eller F02 Defekt termostatføler Bytt føler
Ved temperatur >+4°C maskinen vil stoppe.
Ved temperaturer <+4°C kompressoren vil starte 
og stoppe med de siste start og stopp tidene før 
følerfeielen.

Feil F03 Høytrykkspressostat aktivert Kontroller kondensatoren for urenheter og rens 
denne om nødvendig. Kontroller om kondensa-
torviften går. Omgivende temperatur er for høy.
Trykk og slipp    eller  for å fjerne alarmen 
i displayet.

Kompressoren går konti-
nuerlig feil F04

Ved å trykke og slippe    eller  vises inn-
stilt temperatur. Alarmen vil gå dersom tempe-
raturen overstiger innstilt temperatur med 10°C 
etter at tidsforsinket alarm tiden på 60 minutter 
er utløpt.

Fordamperviften går ikke Kontroller tilkoblingen til viften. Eventuelt bytt 
defekt vifte.

Det er lastet inn for mye varer som ikke er ned-
kjølt på forhånd. Det er lastet inn varer som er 
for varme.

Kontroller at varene ikke vil ta skade av tiden det 
tar å kjøle ned til innstilt temperatur.

Omgivende temperatur er for høy Omgivende temperatur må ikke overstige +40°C. 
Sørg for bedre ventilasjon.

Kompressoren går konti-
nuerlig og fordamperen 
er overiset feil F04

Dør har stått åpen. 

Høy luftfuktighet.

Foreta en manuell avriming.

Dersom relativ luftfuktighet overstiger 80%RH, 
som den gjør deler av året, vil dette føre til 
overising av fordamperen. Foreta en manuell 
avriming.

Feil F05 Det er ikke tilkoblet en dørbryter
Døren har stått åpen lengre enn tidsforsinkelsen i 
parameter P45 (4 minutter).

Sett parameter P29 til 0.
Lukk døren

Feil F06 For lav romtemperatur Ved å trykke og slippe    eller  vises inn-
stilt temperatur. Alarmen vil gå dersom tempe-
raturen er under innstilt temperatur med 5°C 
etter at tidsforsinket alarm tiden på 60 minutter 
er utløpt.

Feil F08 Defekt fordamperføler Skift føleren.

Feil F09 Defekt kondensatorføler Skift føleren.

Feil F10 Nødbryter på * Se aktivert nødbryter.

Feil F11 EEPROM feil Gjør maskinen strømløs i minst 30 sekunder. 
Slå på maskinen. Er feilen fortsatt tilstede, bytt 
styring. 

* Dersom det er en feil med styringen kan maskinen fortsatt benyttes ved å overstyre den digitale styringen. Det er en nødbryter 
på venstre side av elektronikk boksen. Bryteren kan aktiveres uten å demontere deksler. Vipp over bryteren med en skrutrekker 
via luftehullene på dekslet venstre side.
Når bryteren er aktivert vil feilkode ”F10” vises i displayet.

NB! I nødmodus vil kompressoren gå kontinuerlig. Følg med varene slik at det ikke oppstår skader på varene. Eventuelt slå av 
maskinen med jevne mellomrom.
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VEDLIKEHOLD
Slå av maskinen med hovedbryteren  og trekk ut støpselet av 
stikkontakten.
Kontroller maskinens kondensator minst en gang i måneden. 
Kondensatoren (den sorte radiatoren) støvsuges ved hjelp av 
en myk kost/børste. Vær forsiktig slik at finnene på kondensa-
toren ikke blir deformert.

Maskiner i bakerier eller i støvete omgivelser må rengjøres 
oftere.

Autorisert servicepersonell bør etterse maskinen en gang i 
året.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE 
MED RENGJØRING!

 JEVNLIG RENGJØRING 
For å sikre innholdet og rommets funksjon anbefales det å 
foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av maskinen på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm 
rommet for varer. 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 effekt eller som lager riper. 

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØ-
RINGEN!

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 PLAST
RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE
FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE 
ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR REN-
GJØRING AV PLAST, MÅ IKKE BENYTTES. 

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 5 (fem) år på rommet fra 
leveringsdato. Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 2 (to) år på 
kjøle- frysemaskin 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

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!
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MÅLTEGNINGER MASKINER
            

890

370

47,5
405 437,5

42,5
570

655

42,5

450 440

117

980

470

45
450 485

Nettledning

46
740

833

46

500 480

117

Overløp tinevann

Utsparingsmål 570 x 405mm     Utsparingsmål 740 x 450mm

Mål gjeldende for maskin:
CT 0900
CT 1200
CT 1500

FT 0700

Mål gjeldende for maskin:
CT 2000
CT 3000

FT 1000
FT 1200
FT 1500


