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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
Det må være minst 250mm fri høyde over toppen av mas-
kinen for at maskinen skal kunne evakuere varmen! Påse at 
gulvet hvor rommet skal monteres er jevnt og i vater. Mak-
simalt 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 evaku-
ere varmen. Rommet bør ikke monteres nærmere bygnings-
vegger 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 med de medfølgende plast forhøyningene fra Viessmann.
Forhøyningsplatene legges med 200 - 300 mm mellomrom. 
Platene 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. 

Monter dørelementet, 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 hullene til 
alle eksenterlåsene og 
sett på plass en plast-
plugg i alle hullene. 
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JUSTERE DØRHENGSLENE

Fjern de to transportsik-
ringene fra dørkarmen. 

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 AV SPLIT UNIT

UTEDEL (aggregat)    FORDAMPER

FORUTSETNINGER
Utedelen er kun beregnet for innendørs montering. Omgivende 
temperatur fra +10...+43°C. Maksimalt rørstrekk mellom ute- 
og innedel 15 meter. 

MONTERING

Utedelens avstand til tak må være minst 250mm.

MONTERING AV UTEDEL
Boremal for maskinene
CS 2000T
CS 2800T
FS 1400T
FS 1800T
FS 2400T

Minimumsavstand til 
sidevegg er 60mm. Benytt 
medfølgende fester til 
feste av utedelen.

Boremal for maskinene
CS 0900T
CS 1300T
FS 0900T

Minimumsavstand til 
sidevegg er 60mm. Benytt 
medfølgende fester til 
feste av utedelen.

MONTERING AV FORDAMPER

Benytt boremal på side 7, fig. 5, til å forbore for fordamperde-
len. Nødvendige festedeler medfølger.
Fest fordamperen til taket med de medfølgende plastskruene 
til U-profilene. 
Beskytt avskjæringer mot rust med rusthindrende middel. 

Skru av utedelens
Frontpanel

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 4b
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BOREMAL FOR FORDAMPERNE 

Fig. 5a 
Boremal for maskinene
CS 2000T
CS 2800T
FS 1400T
FS 1800T
FS 2400T

Minste avstand til vegg 140 - 230mm

Fig. 5b
Boremal for maskinene
CS 0900T
CS 1300T
FS 0900T

Minste avstand til vegg 165 - 265mm

MONTERING AV RØRENE MELLOM UTEDEL OG FORDAMPER

MAKS RØRLENGDE 15 meter!

Rørdiameter i mm

Maskin CS 0900T CS 1300T CS 2000 CS 2800

Væskerør P 6 6 6 10

Sugerør Q 10 12 12 16

Maskin FS 0900T FS 1400T FS 1800T FS 2400T

Væskerør P 6 10 10 10

Sugerør Q 12 16 16 16

Ledningene føres sammen med rørene og plugges i de respek-
tive kontaktene i følge malen på side 9, fig. 14. 

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 6

Fig. 7
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MONTERING AV DRENERINGSSLANGE FOR AVLØP

Tre pyntedeksel D over avløpsslangen B som vist i fig. 8.

Kun frysemaskiner - Før avløpets varmekabel A inn i avløps-
slangen B. For alle maskiner -  og tre slangen B på plass på 
avløpsstussen E som vist i fig. 10.

Før slangen B gjennom veggen G, Ø31mm. Sett på plass pyn-
tedekslene D. Fra slange ende H må det trekkes ikke en ikke 
medfølgende slange til åpent sluk eller andre løsninger som 
ikke hindrer dreneringen av avtiningsvannet ved avriming. 
Utvendig diameter på slangen er 30mm.

ELEKTRISKE TILKOBLINGER

Montere støpsel (gjelder kun FS 1800 og FS 2400)
Løsne skrue på høyre sidedeksel Y. Dytt dekselet rett opp og 
fjern det. Monter CEE støpsel Q på undersiden av bunnplaten Z 
med skruene J. Monter deksel Y igjen. 

Sett inn CEE kobling (5 x 16A, AC 400V/3/50) i CEE støpslet

Dersom man benytter en dørbryter for å stoppe fordamper-
viften, må man ta av frontdekslet på utedelen og slå over 
bryteren som vist i fig. 12.

TILKOBLING AV ALARM
Kontakt A3 (side 9, fig. 14) 
kan benyttes som potensial 
fri alarm utgang.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 14 KOBLINGSSKJEMA
A1: Støpsel 230V/1/50 og dørkontakt
A2: Avrimingselement
A3: Potensialfri alarm utgang
A4: Fordampervifte
A5: Pressostat
A6: Kompressor
A7: Oljevarmer (ekstrautstyr)
A8: Kondensatorvifte

E1: Tilførsel 230V/1/50
E2: Termostatføler (romføler)
5 x 1 Interface (ekstrautstyr

FARGEKODER
BK - black - sort
BN - brown - brun
BU - blue - blå
GNYE - green/yellow - grønn/gul - jordledninger

FJERNKONTROLL
Dersom enheten har blitt bestilt med en fjernkontroll, feste fjernkontrollen på 
ønsket sted og plugge inn adapteren via 10 pol flatkabel til baksiden av styreen-
heten. Fest adapteren med vedlagte kabelforbindelser til den bakre veggen på 
utedelen.  
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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 hengt på 
kjøleromsveggen 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 +4 °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 DIGITAL TERMOSTAT SPLIT UNIT

A Lysindikatorer lyser når den viser hvilken funksjon som pågår
 Lyser når kompressoren går
 Lyser under avriming

B Display
C Standby knapp
D Pil opp øke verdi
E Pil ned senke verdi
 
 Standby bryter. Når aktivert tenner lysdioden og etter en 

3 minutters tidsforsinkelse starter kompressoren.

 Pil opp øker innstilt verdi. Pil ned senker innstilt 
verdi.

SE INNSTILT TEMPERATUR  
   Trykk og slipp pil opp eller pil ned for å se innstilt 

temperatur.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
          Trykk og hold pil opp i minst 3 sekunder for å øke 

innstilt temperatur. Trykk og hold pil ned i minst 3 
sekunder for å senke den innstilte temperaturen.

AVRIMING
Både kjøle- og frysemaskinen har automatisk avriming. Avri-
mingen skjer hver 6’te time med en varighet på 20 minutter. 
Kjølemaskinens fordamper vifte vil gå under avrimingen. På 
frysemaskinen står viften stille under avriming. 

MANUELL AVRIMING
Slå maskinen over på standby med  knappen. Hold Pil opp 

 og pil ned  samtidig, trykk stanby  knappen mens 
knappene  og pil ned   holdes inne. Slipp knappene.
Manuell avriming vil starte og lysdioden for avriming   vil 
lyse. Avrimingen vil starte. Når programmert avrimingstid er 
gått, vil maskinen automatisk gå over til normaldrift.

PROGRAMMERING
Ved å trykke og holde pil opp  og pil ned  inne samtidig til 
displayet åpner menyen for endring av avrimings syklus, varig-
het og endring av relativ fuktighet. 

Avrimingssyklus avrimingssyklusdioden blinker og intervallet 
mellom avrimingene kan justeres fra 1...24 time.  
Endringene lagres ved å trykke pil opp  og pil ned  inne 
samtidig. Styringen vil gå til neste meny

Avrimingstiden avrimingstiddioden blinker. Avrimingens varig-
het kan justeres mellom 5...60 minutter. Endringene lagres ved 
å trykke pil opp  og pil ned  inne samtidig. Styringen vil gå 
til neste meny.

Relativ luftfuktighet lysdioden for relativ luftfuktighet lyser og 
ved å trykke pil opp  og pil ned  inne samtidig får man to 
valg:
H1 = Fordamperviften starter og stopper samtidig som kom-
pressoren. Lavere relativ fuktighet.
H2 = Fordamperviften går hele tiden uavhengig av kompresso-
ren. Høyere relativ luftfuktighet.
Endringene lagres ved å trykke pil opp  og pil ned  inne 
samtidig. Etter 8 sekunder går styringen automatisk tilbake til 
normaldrift. 

ALARMENE I DISPLAYET
F1: Kortslutning i termostatføler (romføler).

F2: Brudd i termostatføler (rom føler).

F3: Høytrykkspressostaten har blitt aktivert.
 Kompressoren vil stoppe. Når trykket er under resett 
trykket, vil kompressoren starte opp igjen. Alarmen i displayet 
blir ikke borte før man kvitterer den ut ved å trykke på   eller 

.

F4: Temperaturalarm.
 Dersom temperaturen er høyere eller lavere enn 7°K 
i forholdt til settpunktet i mer enn 1 time, vil temperaturalar-
men gå. Alarmen vil fortsette å gå hver time inntil årsaken til 
alarmen er løst.

F5: Døralarm.
 Dersom døren har stått åpen i mer enn fire minut-
ter, vil alarmen for åpen dør bli aktivert. NB! Kun for rom med 
dørbryter. 
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FEIL MULIG ÅRSAK UTBEDERING
Kompressoren går ikke Støpslet står ikke i stikkontakten

Kurssikringen er defekt
Defekt styring

Kontroller støpsel og kurssikring. Løser 
ikke dette problemet, tilkall autorisert 
servicepersonell

Kompressoren går i ett - stopper aldri Rommet er overfylt

Rommet er fylt opp med ikke nedkjølte 
varer

Omgivende temperatur er for høy
Fordamperen er overiset

Kondensatoren er uren

Reduser mengden i rommet og la det 
være luft mellom produktene.
Reduser mengden ikke nedkjølte varer 
som lastes inn av gangen. Ingen varer 
som lastes må være varmere enn rom-
temperatur
Reduser omgivende temperatur
Kontroller at døren ikke står åpen
Kontroller at flytende varer er dekket til
Foreta en manuell avriming se side 10. 
Dersom fordamperen blir gjentagende 
overiset, forleng avrimingstiden som 
beskrevet på side 10
Rengjør kondensatoren i henhold til 
instruks på side 12

Alarm blinker. Alarm kode F1 vises i 
displayet

Kortslutning i termostatføler (romføler) Tilkall autorisert servicepersonell for å 
bytte føleren

Alarm blinker Alarm kode F2 vises i 
displayet

Brudd i termostatføler (romføler) Tilkall autorisert servicepersonell for å 
bytte føleren

Alarm blinker. Alarm kode F3 vises i 
displayet

Høytrykkspressostaten er aktivert Kontroll eventuelt rengjør uren konden-
sator.
Kontroller at kondensatorviften går som 
den skal.
Kontroller at omgivende temperatur ikke 
er for høy.
Trykk   eller  for å resette alarmen.

Alarm Blinker. Alarm kode F4 vises i 
displayet

Kjøle- fryserom temperaturen er over 
7°K varmere enn settpunktet, eller la-
vere enn 7°K i forhold til settpunktet.

Kontroller at fordamperen ikke er 
overiset og at fordamperviften går som 
den skal. Eventuelt utfør prosedyre som 
beskreet over - overiset fordamper.
Kontroller at kondensatoren ikke er uren 
og at kondensatorviften går som den 
skal. Eventuelt rengjør kondensatoren 
som beskrevet over - uren kondensator.

Alarm blinker. Alarm kode F5 vises i 
displayet

Dørbryter er ikke tilkoblet eller ikke til 
stede. Døren har stått åpen lengre enn 
fire minutter

Dersom det ikke er dørbryter og alarmen 
går, slå over dørbryterknappen på styrin-
gen som beskrevet på side 8, fig. 12. Slå 
over til dørbryter ikke tilstede. 
Med dørbryter til stede - kontroller at 
dørbryteren er i orden - lukk døren

FEILSØKING
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JEVNLIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
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. 

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 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 ROM-
METS LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ 
MASKINENS ELEKTRISKE KOMPONENTER. 
 
LA DØREN STÅ ÅPEN TIL ROMMET 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 
RENGJØRING AV PLAST, MÅ IKKE BENYTTES. 

HVER TREDJE MÅNED
Maskinens kondensator kontolleres for støv hver tredje 
måned. Benytt en støvsuger påmontert en myk børste for å 
støvsuge kondensatoren.

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. I år 2 og 3 dekkes kun eventuelle deler på maskinen.
Garantien for rom uten maskin omfatter fabrikkasjonsfeil i 5 
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

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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Festivo Group – en sterk allianse
Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett 
privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. I deres moderne fabrikk 
produseres og utvikles høykvalitets kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, 
buffeter, vinskap samt snusskap. 

Fabrikken er på ca. 7000m2 og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og 
administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. Festivo Oy har en sterk 
markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. 
Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. 
Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy 
kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle 
med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer 
som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte 
fremtidens utfordringer. 

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

Colia AS
St. hallvards vei 15, 3414 Lier
www.colia.no


