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Når oppstarten er ferdig vil 
skjermen vise”STANDBY” 
skjermen.

For å flytte seg mellom 
skjermene og endre verdier 
benyttes symbolene:

Velkomstskjerm. 
For å slå av maskinen trykk 

 inntil skjermen går 
tilbake til ”STANDBY”.

OPPSTART
Sett støpslet i kontakten. 
Under oppstart vil skjermen 
vise >LOADING...

DØR ÅPEN
Når man åpner døren vil 
skjermen vise ”DØR ÅPEN”.
Etter en programmert 
tidsforsinkelse vil en akustisk 
alarm lyde. Den kan stilnes 
ved å trykke på hvilken som 
helt punkt på skjermen. 

SLÅ PÅ MASKINEN
Fra ”STANDBY” skjermen, 

trykk  startknappen inn-
til velkomstskjermen åpnes.

Trykk  ”LANGUAGE 
SETUP”.

ENDRE SPRÅK
Trykk   verktøysym-
bolet på velkomstskjermen.

Når språket er valgt, vil skjer-
men gå tilbake til ”SETTING” 
skjermen.

Under ”SETTINGS” trykk  
på pilen for å komme tilbake 
til velkomstskjermen.

Velg språk med piltastene 
 pil opp eller  pil ned.  
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HACCP LAGREDE DATA, ALARMER
Under utføring av syklus, er temperaturen på de ulike følerne tilgjengelig, status på ut- og inngangene, utførelsen av avriming og 
eventuelle alarmer blir lagret. Dataene kan lastes ned på en minnepinne via USB utgangen. Se side 16

Trykk  ”SERVICE” i ”SET-
TING” skjermen.

Man kan resette de lagrede 
dataene ved å velge ”RESET 
HACCP ALARMS”. Legg inn 
passord ”149” for å resette 
alarmene.

Trykk  for å se eventu-
elle alarmer.

Trykk  for å se for 
mange timer kompressoren 
har gått.

Trykk  for å endre inntil-
lingene.

ENDRE HACCP 
SETTINGER
Trykk   verktøysym-
bolet på velkomstskjermen.

Trykk   for å se 
eventuell alarmer.

VALG AV PUNKTER TIL Å OVERVÅKE

FUNKSJONER / PROGRAMMER
• Hurtignedkjøling ”SOFT” med innstikksføler + vedlike-

holdskjøling
• Hurtignedkjøling ”HARD” med innstikksføler + vedlike-

holdskjøling
• Hurtignedkjøling ”SOFT” på tid + vedlikeholdskjøling
• Hurtignedkjøling ”HARD” på tid + vedlikeholdskjøling
• Hurtignedfrysing ”SOFT” med innstikksføler + vedlike-

holdskjøling
• Hurtignedfrysing ”HARD” med innstikksføler + vedlike-

holdskjøling
• Hurtig nedfrysing ”SOFT” på tid + vedlikeholdskjøling
• Hurtignedfrysing ”HARD” på tid + vedlikeholdskjøling 
• *Multi-føler kontinuerlig syklus
• Multi-tid kontinuerlig syklus
• Forhåndsnedkjøling

• *Hevefunksjon
• *”Slow cooking”
• Behandling av rå fisk
• *Tineprogram
• Avriming
• Nedfrysing av iskrem
• *Sterilisering
• *Innstikksføler med tinevarme
• Tørking

* = Tilleggsutstyr

STILLE TID OG DATO

Trykk  på klokken på 
velkomstskjermen.

Velg klokke eller dato. Skjermen blir 

lysblå for valgte enhet. Trykk  el-

ler  for å endre verdien. Verdien 

kan også endres ved å benytte  
”slide bar”. 

Trykk  for å bekrefte.

Trykk  for å avbryte.
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VALG AV FUNKSJONER

BLAST CHILL - HURTIG NEDKJØLING

IKONENE PÅ STYRINGEN

Man velger ønsket funksjon
fra velkomstskjermen

”blast chiller”. Trykk  på bilde gir tilgang til hurtignedkjøling og hurtig-
nedfrysing. Også til multi tid og multi innstikksføler programmene. 

Velg ”blast chiller” ikonet på velkomstskjer-
men. (Bilde øverst til venstre på siden).
← Trykk deretter på ikonet gir tilgang til hur-
tignedkjølingsvalgene. 
Skjermen er uthevet lysblå på de valgte 
funksjonene. 

Den første skjermen til høyre er en standard ”  chill” syklus 
hvor syklusen stopper når kjernetemperaturen i produktet er 

+3°C. Maskinen går over til vedlikeholdskjøling i henhold til  
romfølerens innstilling. 

Normene for hurtig nedkjøling tilsier at mengden produkt skal 
kjøles ned på 90 minutter. 

”special”. Trykk   på bilde gir tilgang spesial programmene hvor man 
kan velge eller konfigurere en av modusene.

”cook book”. Trykk   på bilde gir tilgang til ferdige oppskrifter.

”pre-cooling”. Trykk   på bilde gir tilgang til å forhåndskjøle kabinettet 
før en syklus.

Syklus med innstikksføler         Eksempel tidsstyrt syklus

Romføler - kabinett-temperatur

Innstikksføler - kjernetemperatur

Tidsstyrt syklus - sette ønsket syklus tid

Viftehastighet

Endre en funksjons verdi

Soft Chill

Hard Chill

 
Øke eller senke en verdi

Øke eller senke en verdi

 
Bekrefte eller avbryte en endring

Gir tilgang til å endre alle parameterne i en 
syklus
Gå videre til start syklus skjermen
”Summary”
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HURTIGNEDKJØLING ”SOFT” MED INNSTIKKSFØLER

HURTIGNEDKJØLING ”HARD” MED INNSTIKKSFØLER

1. Stikk innstikksføleren inn i midten på den tykkeste delen av produktet.
2. Fra velkomstskjermen trykk ”blast chiller”.
3. Fra ”blast chiller” skjermen trykk ”blast chilling”.
4. Det som vises i lyseblått i ”blast chilling skjermen er de valgte verdiene. Trykk  for å gå til ”start syklus” skjermen.
5. Trykk ”START” for å starte en hurtignedkjølingssyklus.
6. Skjermen ”cycle” vil vise at hurtignedkjølingsprosessen er i gang. Man kan stoppe syklusen ved å trykke på ”stop” og foreta 

endringer i innstillingene. 
7. Temperaturen i kabinettet vil aldri bli lavere enn innstilt temperatur på innstikksføleren. Standard er +3°C. Når innstilt 

temperatur på innstikksføleren er oppnådd, vil syklusen stoppe. Det blir foretatt en avriming. Deretter går maskinen over til 
vedlikeholdskjøling ”CONSERVATION” i henhold til  romfølerens innstilte temperatur.  Standard er +2°C. Trykk ”STOP” for 
å stoppe maskinen.

1. Stikk innstikksføleren inn i midten på den tykkeste delen av produktet.
2. Fra velkomstskjermen trykk ”blast chiller”.
3. Fra ”blast chiller” skjermen trykk ”blast chilling”.
4. Det som vises i lyseblått i ”blast chilling skjermen er de valgte verdiene. Trykk  for å velge hard chill. Trykk   for å 

gå til ”start syklus” skjermen.
5. Trykk ”START” for å starte en hurtignedkjølingssyklus.
6. Skjermen ”cycle” vil vise at hurtignedkjølingsprosessen er i gang. Man kan stoppe syklusen ved å trykke på ”stop” og foreta 

endringer i innstillingene. 
7. Temperaturen i kabinettet vil være lavere enn innstilt temperatur på innstikksføleren. Standard er +3°C. Når innstilt tem-

peratur på innstikksføleren er oppnådd, vil syklusen stoppe. Det blir foretatt en avriming. Deretter går maskinen over til 
vedlikeholdskjøling ”CONSERVATION” i henhold til  romfølerens innstilte temperatur. Standard er +2°C. Trykk ”STOP” for å 
stoppe maskinen.

 1  2  3    4    5    6     7

 1  2  3    4    5    6     7

MEST BENYTTET

Fra ”SUMMARY” skjermen kan man avbryte å starte en syklus ved å trykke på  ikonet. Styringen vil gå tilbake til velkomstskjermen 
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HURTIGNEDKJØLING ”SOFT” PÅ TID

 1  2  3    4    5    6    

 1  2  3    4    5    6    

1. Fra velkomstskjermen trykk ”blast chiller”.
2. Fra ”blast chiller” skjermen trykk ”blast chilling”.
3. Det som vises i lyseblått i ”blast chilling skjermen er de valgte verdiene. Trykk  klokkeikonet for å velge tidsstyrt syklus. 

Standard tid er 90 minutter. Trykk  for å gå til ”start syklus” skjermen.
4. Trykk ”START” for å starte en hurtignedkjølingssyklus.
5. Skjermen ”cycle” vil vise at hurtignedkjølingsprosessen er i gang. Man kan stoppe syklusen ved å trykke på ”stop” og foreta 

endringer i innstillingene. 
6. Når innstilt tid er nådd, vil syklusen stoppe. Det blir foretatt en avriming. Deretter går maskinen over til vedlikeholdskjøling 

”CONSERVATION” i henhold til  romfølerens innstilte temperatur.  Standard er +2°C. Trykk ”STOP” for å stoppe maskinen.

1. Fra velkomstskjermen trykk ”blast chiller”.
2. Fra ”blast chiller” skjermen trykk ”blast chilling”.
3. Det som vises i lyseblått i ”blast chilling skjermen er de valgte verdiene. Trykk  klokkeikonet for å velge tidsstyrt syklus. 

Standard tid er 90 minutter. Trykk deretter på ”HARD CHILL” ikonet . Trykk  for å gå til ”start syklus” skjermen.
4. Trykk ”START” for å starte en hurtignedkjølingssyklus.
5. Skjermen ”cycle” vil vise at hurtignedkjølingsprosessen er i gang. Man kan stoppe syklusen ved å trykke på ”stop” og foreta 

endringer i innstillingene. 
6. Når innstilt tid er nådd, vil syklusen stoppe. Det blir foretatt en avriming. Deretter går maskinen over til vedlikeholdskjøling 

”CONSERVATION” i henhold til  romfølerens innstilte temperatur.  Standard er +2°C. Trykk ”STOP” for å stoppe maskinen.

HURTIGNEDKJØLING ”HARD” PÅ TID

Fra ”SUMMARY” skjermen kan man avbryte å starte en syklus ved å trykke på  ikonet. Styringen vil gå tilbake til velkomstskjermen 
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HURTIGNEDFRYSING ”HARD” MED INNSTIKKSFØLER

1. Stikk innstikksføleren inn i midten på den tykkeste delen av produktet.
2. Fra velkomstskjermen trykk ”blast chiller”.
3. Fra ”blast chiller” skjermen trykk ”blast freezing”.
4. Det som vises i lyseblått i ”blast chilling skjermen er de valgte verdiene. Trykk  for å gå til ”start syklus” skjermen.
5. Trykk ”START” for å starte en hurtignedfrysing syklus.
6. Skjermen ”cycle” vil vise at hurtignedfrysingsprosessen er i gang. Man kan stoppe syklusen ved å trykke på ”stop” og foreta 

endringer i innstillingene. 
7. Temperaturen i kabinettet vil bli betydelig lavere enn innstilt temperatur på innstikksføleren. Standard er -18°C. Når innstilt 

temperatur på innstikksføleren er oppnådd, vil syklusen stoppe. Det blir foretatt en avriming. Deretter går maskinen over til 
vedlikeholdskjøling ”CONSERVATION” i henhold til  romfølerens innstilte temperatur.  Standard er -20°C. Trykk ”STOP” for 
å stoppe maskinen.

1. Stikk innstikksføleren inn i midten på den tykkeste delen av produktet.
2. Fra velkomstskjermen trykk ”blast chiller”.
3. Fra ”blast chiller” skjermen trykk ”blast freezing”.
4. Det som vises i lyseblått i ”blast chilling” skjermen er de valgte verdiene. Trykk  for å velge ”soft chill”. Deretter  for å 

gå til ”start syklus” skjermen.
5. Trykk ”START” for å starte en hurtignedfrysing syklus.
6. Skjermen ”cycle” vil vise at hurtignedfrysingsprosessen er i gang. Man kan stoppe syklusen ved å trykke på ”stop” og foreta 

endringer i innstillingene. 
7. Temperaturen i kabinettet vil følge innstilt temperatur på innstikksføleren. Standard er -18°C. Når innstilt temperatur på 

innstikksføleren er oppnådd, vil syklusen stoppe. Det blir foretatt en avriming. Deretter går maskinen over til vedlikehold-
skjøling ”CONSERVATION” i henhold til  romfølerens innstilte temperatur.  Standard er -20°C. Trykk ”STOP” for å stoppe 
maskinen.

 1  2  3    4    5    6     7

 1  2  3    4    5    6     7

HURTIGNEDFRYSING ”SOFT” MED INNSTIKKSFØLER

Fra ”SUMMARY” skjermen kan man avbryte å starte en syklus ved å trykke på  ikonet. Styringen vil gå tilbake til velkomstskjermen 
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HURTIGNEDFRYSING ”SOFT” PÅ TID

 1  2  3    4    5    6    

 1  2  3    4    5    6    

1. Fra velkomstskjermen trykk ”blast chiller”.
2. Fra ”blast chiller” skjermen trykk ”blast chilling”.
3. Det som vises i lyseblått i ”blast chilling” skjermen er de valgte verdiene. Trykk  klokkeikonet for å velge tidsstyrt syklus. 

Standard tid er 240 minutter. Deretter trykk  . Trykk  for å gå til ”start syklus” skjermen.
4. Trykk ”START” for å starte en hurtignedfrysingssyklus.
5. Skjermen ”cycle” vil vise at hurtignedfrysingsprosessen er i gang. Man kan stoppe syklusen ved å trykke på ”stop” og foreta 

endringer i innstillingene. 
6. Når innstilt tid er nådd, vil syklusen stoppe. Det blir foretatt en avriming. Deretter går maskinen over til vedlikeholdskjøling 

”CONSERVATION” i henhold til  romfølerens innstilte temperatur.  Standard er -20°C. Trykk ”STOP” for å stoppe maskinen.

1. Fra velkomstskjermen trykk ”blast chiller”.
2. Fra ”blast chiller” skjermen trykk ”blast chilling”.
3. Det som vises i lyseblått i ”blast chilling skjermen er de valgte verdiene. Trykk  klokkeikonet for å velge tidsstyrt syklus. 

Standard tid er 240 minutter. Trykk  for å gå til ”start syklus” skjermen.
4. Trykk ”START” for å starte en hurtignedfrysingssyklus.
5. Skjermen ”cycle” vil vise at hurtignedfrysingsprosessen er i gang. Man kan stoppe syklusen ved å trykke på ”stop” og foreta 

endringer i innstillingene. 
6. Når innstilt tid er nådd, vil syklusen stoppe. Det blir foretatt en avriming. Deretter går maskinen over til vedlikeholdskjøling 

”CONSERVATION” i henhold til  romfølerens innstilte temperatur.  Standard er -20°C. Trykk ”STOP” for å stoppe maskinen.

HURTIGNEDFRYSING ”HARD” PÅ TID MEST BENYTTET

Fra ”SUMMARY” skjermen kan man avbryte å starte en syklus ved å trykke på  ikonet. Styringen vil gå tilbake til velkomstskjermen 
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BEHANDLING AV RÅ FISK

TINEPROGRAM (tilleggsutstyr selv om ikonet er tilstede)

MANUELL AVRIMING (standard på alle maskiner)

For å være sikker på å fjerne parasitter og bakterier fra rå fisk, må produktet fryses ned til minst -20°C og etterbehandles i minst 
24 timer ved -20°C.

Når maskinen står på (velkomstskjermen), setter man kantinene inn i skapet. Sett innstikksføleren i midten av den tykkeste delen 
av produktet. Pass på at føleren ikke er i kontakt med kantinens metall.

 1  2  3    4    5    6     7

   1  2             3                       4         5    

               1                2                 3                   

1. Sett innstikksføleren i midten av den tykkeste delen av produktet.
2. Trykk ”special” ikonet på velkomstskjermen.
3. Trykk ”fish sanitation”.
4. Trykk ”START”. Det blir foretatt en hurtignedfrysing ned til -20°.
5. Etter hurtignedfrysingen holdes temperaturen på -20° i 24 timer.
6. Etter ”holding” tiden går maskinen over til vedlikeholdskjøling ved -20°C.
7. Trykk ”STOP” for å avslutte prosessen.

30% 240 min.
65% 480 min.

100% 720 min.

1. Trykk på ”special” ikonet (spesial) på velkomstskjermen.
2. I skjermen ”special” trykk på ”thawing” ikonet (tining).
3. Tineskjermen (4) har 3 valg, 30% av full maskinkapasitet, varighet 240 minutter - 65% av full maskinkapasitet, varighet 480 

minutter - 100% av full maskin kapasitet, varighet 720 minutter.
4. Velg 1 av de 3 programmene og trykk start.
5. Når syklusen er ferdig vil maskinen gå over til vedlikeholdskjøling på +3°C. Trykk ”STOP” for å stoppe maskinen.

1. Trykk på ”special” ikonet (spesial) på velkomst-
skjermen.

2. I skjermen ”special” trykk på ”defrost” ikonet 
(avriming).

3. Trykk ”START”. En manuell avriming vil starte og 
pågå inntil den forhåndsprogrammerte tiden er 
utløpt. Noen maskiner har temperatur styrt avri-
ming hvor avrimingen avsluttes når programmert 
temperatur i fordamperen er oppnådd. Når den 
manuelle avrimingen er over, vil displayet igjen 
vise velkomstskjermen.
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NEDFRYSING AV ISKREM (standard på alle maskiner)

TØRKING (standard på alle maskiner)

   1  2   3     4           

   1  2   3     4           

   1  2   3     4           

1. Trykk på ”special” ikonet (spesial) på velkomstskjermen.
2. På ”special” skjermen trykk på ”ice cream hardening” ikonet.
3. Trykk ”START” på ”ice cream hardening” skjermen. En forhåndprogrammert syklus blir utført. Etter syklusen går maskinen 

over på vedlikeholdskjøling. 
4. Trykk ”STOP” for å stoppe maskinen.

STERILISERING (tilleggsutstyr selv om ikonet er tilstede)

1. Trykk på ”special” ikonet (spesial) på velkomstskjermen.
2. På ”special” skjermen trykk på ”sterilization” ikonet.
3. Lukk døren og trykk på ”START”. Steriliseringen foregår ved hjelp av ozon sterilisering. Syklusen foregår på tid.
4. Trykk ”STOP” eller åpne døren for å slå av maskinen. 

1. Trykk på ”special” ikonet (spesial) på velkomstskjermen.
2. På ”special” skjermen trykk på ”drying” ikonet.
3. Lukk døren og trykk på ”START”. Viftene starter og syklusen vil pågå på en forhåndsprogrammert tid. 
4. Når tiden for tørking er nådd, vil syklusen avsluttes automatisk - eller trykk ”STOP”. 
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INNSTIKKSFØLER MED VARME (tilleggsutstyr selv om ikonet er tilstede)

KOKEBOK, OPPSKRIFTER - SYKLUS

   1  2     3              

               1                2   3      4       5        6

1. Gjelder kun om funksjonen er innstallert. Når man er i vedlikeholdskjøling og trykker ”STOP” for å slå av maskinen, åpnes 
skjermen (2) ”needle probe heating”. Funksjonen starter kun om følerens temperatur er under 0°C.

2. Åpne døren og trykk ”START”. Om man ønsker kan døren nå lukkes. Varmeelementet i føleren slås på en forhåndsprogram-
mert tid. 

3. Ønsker man å avbryte syklusen trykk ”STOP”.

Under ”COOKBOOK” kan man utføre både hurtignedkjøling og hurtignedfrysing ut i fra hva slags produkt som skal kjøles/fryses 
ned. Syklusene er forhåndsprogrammert for de ulike produktene. 
1. Fra ”velkomstskjermen” trykk ”COOKBOOK” for komme inn i kokebok valgene.
2. Fra skjermen ”COOKBOOK”, velg enten ”blast chilling” (hurtignedkjøling - skjerm 3) eller ”blast freezing” (hurtignedfrysing - 

skjerm 4).
3. Fra skjermen ”Blast Chilling” trykker man ”red meat” - rødt kjøtt, ”white meat” - hvit kjøtt, ”seafood prod. - sjømat, ”pud-

ding” - puddinger, ”lasagne” - lasagne, ”vegetables” - grønnsaker. Når valget er gjort vil skjerm (5) åpne seg.
4. Dersom man fra skjerm (2) har valgt ”blast freezing” vil skjerm (4) åpne seg. Trykk på ”red meat” og skjerm (5) åpner seg.
5. Trykk ”START” for å starte valgte syklus. Etter syklusen vil maskinen gå over til vedlikeholdskjøling.
6. Trykk ”STOP” for å slå av maskinen.

Fra ”SUMMARY” skjermen kan man avbryte å starte en syklus ved å trykke på  ikonet. Styringen vil gå tilbake til velkomstskjermen 
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KOKEBOK, BESKRIVELSE AV SYKLUSENE

Produkt Faser Romføler sett-
punkt, °C 

Innstikksføler sett-
punkt, °C 

Tidstyrt syklus, 
minutter

Viftehastighet sett-
punkt

Rødt kjøtt

Fase 1
Fase 2
Vedlikeholdskjøling

-25
-5
+5

+20
+3
+2

-
-
-

5 
5
5

Hvit kjøtt

Fase 1
Fase 2
Vedlikeholdskjøling

-25
-5
+2

-
-
-

27
63

5
5
5

Pudding

Fase 1
Fase 2
Vedlikeholdskjøling

-25
-5
+2

-
-
-

27
63

5
5
5

Sjømat

Fase 1
Vedlikeholdskjøling

-5
+2

-
-

90 2
2

Lasagne

Fase 1
Vedlikeholdskjøling

-5
+2

-
-

90 5
5

Grønnsaker

Fase 1
Vedlikeholdskjøling

-5
+2

-
-

90 5
5

Rødt kjøtt

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Vedlikeholdskjøling

0
-12
-30
+5

+3
-3

-18
-20

-
-
-
-

5
5
5
5

Blast chilling (hurtignedkjøling)

Blast freezing (hurtignedfrysing)
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ENDRE PROGRAMMER OG LAGE EGNE OPPSKRIFTER

Hurtignedkjøling og hurtignedfrysing har 8 ulike programmer man kan velge i tillegg til syklusene under kokebok. Settpunktene 
kan endres på de ulike parameterne. Man kan velge å starte syklusen uten å lagre eller man kan lagre og gi navn til programmet 
for deretter å starte syklusen. Endringene foretar man i de ulike syklusenes ”SUMMARY” skjerm.

Et eksempel vises under hvor man ønsker å endre avslutningstemperaturen på innstikksføleren og viftehastighet.

 1  2  3    4    5    6     7

 8  9  10    11   12       13   

1. Stikk innstikksføleren inn i midten på den tykkeste delen av produktet.
2. Fra velkomstskjermen trykk ”blast chiller”.
3. Fra ”blast chiller” skjermen trykk ”blast chilling”.
4. Trykk  for å gå til ”start syklus” skjermen. 
5. Ikonene under 1 på ”SUMMARY” skjermen er verdiene under nedkjølingsfasen. Ikonene under 2 er verdiene under vedlike-

holdskjølingen. Man kan endre verdiene under både 1 og 2. Trykk på ikonet for innstikksføleren . En redigeringsskjerm 
vil åpne seg.

6. Trykk  for å øke verdien eller  for å senke verdien. Man kan også benytte   for å endre verdiene. Trykk  for å be-
krefte endringen. Styringen vil gå tilbake til skjerm (5).

7. Trykk på vifteikonet . Neste skjerm vil åpne seg.
8. Trykk  for å øke verdien eller  for å senke verdien. Man kan også benytte   for å endre verdiene. Trykk  for å be-

krefte endringen. Styringen vil gå tilbake til skjerm (5).
9. Trykk  save. Neste skjerm åpner seg.
10. Trykk ikon ”save recipe”. Neste skjerm åpner seg.
11. Velg en  ledig programplass på ”save recipe” skjermen. Neste skjerm åpner seg.
12. Skriv ønsket navn på oppskriften/programmet. Trykk  for å bekrefte og lagre oppskriften. 
13. Skjermen viser at oppskriften ble lagret. Trykk  for å gå ut av funksjonen.
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FORHÅNDSNEDKJØLING

 1  

1. Fra velkomstskjermen trykk ”pre-cooling”.
2. Dersom man ønsker å endre den innstilte temperaturen trykk  

for å øke den eller  for å senke den. Trykk  for å starte ned-
kjølingssyklusen. 

3. Nedkjølingssyklusen vil pågå inntil man trykker ”STOP” for å slå av 
maskinen.

INFORMASJON
Alarmer

1. Dersom det skulle oppstå en feil som er over-
våket av styringen, vil  alarmsymbolet vises 
samtidig med en akustisk alarm. Trykk på 
”ALARM” ikonet for å se den aktuelle alarmen.

Innganger, utganger - se følertemperaturer

SE KOMPRESSORENS GANGTID I TIMER

SET UP

 1  2     3       4           

 1  2     3                 

 1  2     3       4           

1. Trykk  på velkomstskjermen.
2. Trykk ”SERVICE” på ”SETTINGS” skjermen.
3. Trykk ”INPUTS/OUTPUTS” på ”SERVICE” skjer-

men.
4. Man kan se de ulike temperaturene på føle-

rene. Bla med  eller  for å se de ulike 
verdiene. Benytt  inntil man er tilbake til 
velkomstskjermen.  

1. Trykk  på velkomstskjermen.
2. Trykk ”SERVICE” på ”SETTINGS” skjermen.
3. Trykk ”C - comp work hours.” på ”SERVICE” 

skjermen. Trykk”D - reset comp work hour” 
dersom det er ønskelig å nullstille antall timer 
som kompressoren har gått. Legg inn passord 
149.

4. Skjermen viser totalt antall timer som kom-
pressoren har gått.  Benytt  inntil man er 
tilbake til velkomstskjermen.  

Er kun for fabrikken.
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USB-PORTEN

LASTE HACCP DATA NED PÅ EN MINNEPINNE

LASTE OPP ELLER NED OPPSKRIFTER ELLER PARAMETER

     1       2           3                        4           

     1                 2                3                                   

     1                   2                3                4             5 

• Minnepinnen må være av genera-
sjon USB 2.0. 

• Ikke over 12Gb.
• Minnepinnen må være tom.
• ”Download” betyr å laste ned til 

minnepinnen.
• ”Upload” betyr å laste opp til 

maskinen

1. Gjør maskinen strømløs ved å ta ut kontakten eller ta ut sikringene og sett dem tilbake. Vent til oppstartskjermen (1) vises.
2. Sett inn minnepinnen.
3. Trykk start.
4. Skjermen viser de ulike nedlasting og opplastingsmulighetene.

1. Velg ”HACCP DATA DOWNLOAD” fra menyen.
2. Bekreft nedlastingen ved å trykke på  eller 

avbryt ved å trykke på .
3. Endre tidsperspektivet med  eller . Trykk 

nedlastingen ved å trykke på . Fjern min-
nepinnen fra USB-porten. Filen som lagres er 
”Storico.cvs”. 
Det anbefales å restarte maskinen før tar den i 
bruk.

Utfør det som beskrives øverst på siden vedrørende ”USB-porten”.
Velg deretter ønsket funksjon.
Bekreft valget ved å trykke   eller avbryt ved å trykke  .
Opp- eller nedlasting av oppskrifter av filen program.bin. 
Opp- eller nedlasting av parameter av filen parameter.bin. 

Det anbefales å restarte maskinen før tar den i bruk.
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LASTE OPP NY PROGRAMVARE (SOFTWARE)

     1       2              3                                 4           

1. Gjør maskinen strømløs ved å ta ut kontakten eller ta ut sikringene og sett dem tilbake. Vent til oppstartskjermen (1) vises.
2. Sett inn minnepinnen.
3. Opplastingen starter automatisk og kan ta noen minutter.
4. Skjermen viser at oppdateringen er ferdig. Fjern minnepinnen og foreta en fullstendig omstart av maskinen ved å gjøre den 

helt strømløs før den startes opp igjen.

→  OPPLASTING  →

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 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 serienum-
mer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!

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 
lunkent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller mid-
ler 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 oppvask-
kum 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 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 
RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES. 
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Kontroller kurssikringene og at 
støpslet står i kontaktenStyringen slår seg ikke på Mangler spenning

Tilkall autorisert servicepersonellMaskinen kjøler ikke Maskinens interne sikringer har røket

Tilkall autorisert servicepersonellFeil med maskinens kjøleaggregat

Fjern noe av produktene i skapet 
Korriger kantineneProsessen tar for lang tid Overlastet eller feilplasserte kantiner

Foreta en manuell avriming med 
døren åpen.Overiset fordamper Kjørt for mange sykluser uten pause i 

mellom

Tilkall autorisert servicepersonellKompressoren går, men kjøler ikke Lekkasje i kjølesystemet

Rens kondensatorenUren kondensator

Sørg for tilstrekkelig ventilasjonFor høy omgivende temperatur

Fjern blokkeringene. Kontroller at maskinen ikke 
står for nærme en veggBlokkerte ventilasjonsgitre

Lukk døren. Defekt dørbryter 
ParameterfeilDør åpen alarm Døren står åpen

Still tid og datoRTC-alarm Feil med klokke

Tilkall autorisert servicepersonellHøy- lavtemperaturalarm Feil med temperaturen i skapet

Tilkall autorisert servicepersonellChamber probe alarm Defekt romføler

Kontroller tilkoblingen av føleren. 
Skift følerenCore probe alarm Defekt innstikksføler

Tilkall autorisert servicepersonellCondenser probe alarm Defekt kondensatorføler

Tilkall autorisert servicepersonellHigh pressure alarm Feil med kjølesystemet

Tilkall autorisert servicepersonellFordamper- kondensatorvifte går 
ikke Defekte vifter

Sett inn tettepluggenRenner vann på gulvet Tettepluggen er borte 

Koble til avløpsslangeMaskinen er ikke tilkoblet avløp

Tøm dryppannenDryppannen er overfull

FUNKSJONSFEIL



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. De produseres og utvikler 
kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, vinskap samt snusskap. 
En ny og moderne maskinpark gir en høy kvalitet og lang levetid på produktene.

Fabrikken er på ca. 7000m2 og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og 
administrasjon. 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


