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Colia kjøle- og frysebenker 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 varme-
kilder som ovner og komfyrer.

Emballasje og beskyttelsesfilm 
sorteres og leveres til resirkulering etter 
gjeldende lokale bestemmelser.

BESKRIVELSE AV BENKEN

FØR IGANGSETTING
Vask benken utvendig og innvendig med et mildt oppvask-
middel og en oppvridd myk klut. La dører/skuffer stå åpen til 
benken er helt tørt før det tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE 
MED RENGJØRING!

NB! Benken må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for 
regn. Omgivende temperatur +5...+32°C.

FØR OPPSTART
Kabinettet må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og opp-
reist i minst to timer før oppstart.
Kontroller at benkens typeskilt overensstemmer med den 
stedlige spenningen. Kabinettet skal kobles til en separat 10A 
jordet kurs 230V/1/50Hz.

BRUKSANVISNING

SYMBOLENE PÅ STYRINGEN
1: Lyser når kompressoren går. Blinker ved tidsforsinket opp-
start.

2: Lyser når fordamperviften går. Blinker ved tidsforsinket 
oppstart.

3: Lyser når avriming pågår. Blinker dersom avrimingen blir 
avbrutt eller eksterne forhold hindrer avriming

4: Lyser når AUX utgang en eller to er på.

5: Lyser ved oppstart for å indikere at ”real time” klokken er til 
stede. 

 6: Lyser ved eventuelle alarmer samtidig med at en feilkode 
vises i displayet.

7: 3-digit display

KNAPPENENE PÅ STYRINGEN
1: AV/PÅ bryter. Holdes knappen inne i mer enn 3 sekunder 
sammen med (3), aktiveres helkontinuerlig drift. Øke innstilte 
verdier.
2: Gir tilgang til innstilt temperatur. Holdes inne over 3 sek-
under gir tilgang til programmerings modus.
3: Starter en manuell avriming. Holdes knappen inne i mer enn 
3 sekunder sammen med (1), avsluttes helkontinuerlig drift. 
Senke innstilte verdier.
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ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk  inntil displayet begynner å blinke. Trykk  for å 
øke innstilt temperatur. Trykk   for å senke innstilt tempera-
tur. Bekreft endringen ved å trykke .

AVRIMING
Benkene har automatisk avriming og automatisk fordunstning 
av tinevannet.

MANUELL AVRIMING
Trykk  i minst 3 sekunder til lysindikatoren for avriming ten-
nes . Displayet vil blinke dF. Etter endt avriming går styringen 
automatsik tilbake til normaldrift. 

ALARMENE I DISPLAYET
E0 - blinker - defekt termostatføler
E1 - blinker - defekt avrimingsføler
dOr - blinker - dør er åpen
L0 - blinker - lavtemperaturalarm
HI - blinker - høytemperaturalarm
Ed - blinker - maksimal avrimingstid er overskredet

Produkter som inneholder syre eller etsende gasser slik som syl-
teagurk, frukt o.l. må kjøles ned i lukkede containere! Dersom 
dette ikke følges kan det føre til tæring av fordamperen. Dette 
dekkes ikke av garantien. 

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

Slå av hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapene/skuf-
fene. 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. 

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

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 benkens ELEKTRISKE KOMPONENTER.  
LA DØRENE/SKUFFENE STÅ ÅPEN TIL BENKEN ER HELT TØRR.

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

RENGJØRING AV KONDENSATOREN
 En gang i måneden kontrolleres og rengjøres kondensatoren.
Kondensatoren (den sorte radiatoren bak maskindekslet), 
støvsuges ved hjelp av en myk kost/børste. Vær forsiktig slik at 
finnene på kondensatoren ikke blir deformert.

Maskiner i bakerier eller i støvete omgivelser må rengjøres 
oftere.

Autorisert servicepersonell bør etter se maskinen en gang i 
året.

FUNKSJONSFEIL
Maskinen starter ikke
Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryte-
ren lyser.

Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten og 
på selve kjølemaskinen.

Kontroller at kurssikringene er hele.

Kjølebenken blir ikke kald eller oppnår ikke innstilt tempera-
tur
Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryte-
ren lyser.

Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten og 
på  kjølemaskinen.

Kontroller at kurssikringene er hele.

Kontroller at styringens temperatur er korrekt innstilt.

Kontroller at omgivende temperatur ikke er for høy.

Kontroller at filter eller kondensator ikke er uren.

Kontroller alarmsignalene i displayet.
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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 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 serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

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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