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Les bruksanvisningen nøye før skapet tas i bruk

VED MOTTAGELSE
Fjern emballasje og eventuell beskyttelsesfilm. Sett skapet på 
bruksstedet og juster benene slik at den er i vater. Dette vil 
sørge for at  dørene og låseanordninger fungerer problem-
fritt.
Rengjør maskinen utvendig og innvendig med et mildt såpe-
middel og en oppvridd klut som ikke riper overflatene.

BRUK IKKE RENNENDE VANN!

FØR IGANGSETTING
Skapet må ha stått i romtemperatur i minst et døgn før det 
settes i gang. Etter rengjøringen må skapet være tørt 
utvendig og innvendig. Kontroller at alle deksel sitter på plass. 
Monter håndtak med de medfølgende skruene. 

PLASSERING

Skapene kan monteres frittstående eller ved 
siden av hverandre. Plassert ved siden av 
hverandre må det være minst 25mm mellom 
skapene for at dørene skal kunne åpnes fritt.

Det må være minst 1180mm fri plass til 
skapet for å kunne ta ut hyllene.

Ved innbygging må ikke skapet skyves lengre 
inn enn 548mm for å kunne åpne døren. Det 
må være minst 50mm avstand til veggen bak 
skapet.
Det må være minst 150mm fri høyde over 
skapet.
Skapet er kun beregnet på å vedlikeholde 
temperaturen i en allerede nedkjølt vare. 
Temperaturområde +4°C...+8°C. Omgivende 
temperatur fra +20°C...+25°C.

Benene må justeres med den 
medfølgende fastnøkkelen til 
skapet står i vater. Kontroller 
etter justering at skapet er helt 
rett.

BESKRIVELSE AV SKAPET

IGANGSETTING
1. Grønn lysindikator
2. Lysbryter
3. Hovedbryter
4. Dørbryter. Bryteren 

stopper viften slik 
at ikke varm luft blir 
trukket inn i skapet 
når døren er åpen.

5. Dørlås.

HINT
Dersom petitskåler og tørre produkter (pulver) benyttes i 
skapet, er dette å betrakte som skapet er tomt. Dvs. at de ikke 
er i stand til å ”magasinere” kulde. Dette vil kunne føre til en 
ustabil temperatur i skapet. Dersom man legger noen lukkede 
containere med vann i skapet, vil dette stabilisere temperatu-
ren. 

Start skapet ved å trykke på hovedbryteren (3). Vent til 
skapet har oppnådd innstilt temperatur før innlasting. 

Hyllene kan belastes med maksimalt 36 kg per hylle. 

Lås

Innvendig belysning
Kontrollpanel

Fordampervifte

Typeskilt

Hyller

Dørpakning

Dørhåndtak

Glassdør
Sparkeplate

Digital styring

Justerbare ben
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GENERELL BESKRIVELSE
Dixell XR50CX er en digital styring med 2 stk. NTC følere. 
Styringen er en kombinasjon av termostat og termomter med 
akustisk og optisk alarm, samt visning av maks. min. tempe-
raturer. Skapet har automatisk avriming og fordunstning av 
tinevannet.

KNAPPENE PÅ STYRINGEN
Viser innstilt temperatur. Endrer innstilt tem-
peratur. I programmeringsmodus, velger et 
parameter eller bekrefter en endring
Øker den innstilte verdien når ”SET” knap-
pen er valgt. Viser den siste alarmen. Bla 
i parameterne, og øke verdien på et valgt 
parameter.
Senker den innstilte verdien når ”SET” knap-
pen er valgt. Viser den siste alarmen. Bla i 
parameterne, og senke verdien på et valgt 
parameter.
Holdes knappen inne i to sekunder, starter 
manuell avriming.Trykk og slipp, viser verdi av 
P2, fordamperføler.

Standby bryter (dersom aktivert)

Lysbryter (dersom aktivert)

LYSDIODENE

FRONT PANEL COMMANDS 

 
 

LYSER - 
KOMPRESSOREN GÅR

BLINKER - 
TIDSFORSINKET OPPSTART AV KOMPRESSOREN

LYSER - 
AVRIMING PÅGÅR
BLINKER - 
TIDSFORSINKET OPPSTART ETTER AVRIMING
LYSER - 
FORDAMPERVIFTE GÅR
BLINKER - 
TIDSFORSINKET OPPSTART ETTER AVRIMING
LYSER - 
INNVENDIG BELYSNING ER PÅ (DERSOM LYS ER 
INSTALLERT)
ALARM

BRUKSANVISNING DIXELL XR50CX

ENDRING AV INNSTILT TEMPERATUR

      

NB! Skapet kan kun stilles mellom +1°C...+3°C. 
Dette gir fra +2°C...+8°C i skapet.
1: trykk og hold ”SET” knappen i 3 sekunder. Dis-
playet vil vise den innstilte temperaturen.
2: Lysdioden for ”°C” blinker.
3: Trykk ” ” innen 10 sekunder for å øke den inn-
stilte temperaturen. Eller ” ” for å senke den inn-
stilte temperaturen. Bekreft endringen med ”SET”, 
eller vent ca. 10 sekunder til styringen automatisk 
går tilbake til normaldrift. 

MANUELL AVRIMING

    

Trykk og hold ”DEF” knappen i minst to sekunder 
og manuell avriming vil starte. Etter avrimingen går 
styringen automatisk tilbake til normaldrift.
Trykk og slipp for å se temperaturen øverst i skapet. .

SE MAKS/MIN TEMPERATUR 

       
          

eller

          

Styringen lagrer den høyeste- og den laveste tempe-
rauren som er registrert etter forrige 
resetting av temperaturene. For å se temperaturene:
 trykk ” ” og ”HI” vises i displayet etterfulgt av den 
høyeste registrerte temperaturen.
Trykk ” ”. ”Lo” vil bli vist i 
displayet etterfulgt av den laveste registrerte tem-
peraturen.
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

RESETTE MAKS/MIN TEMPERATUR

       
Trykk og hold ”SET” i minst tre sekunder under vis-
ning av maks/min temperatur. ”rSt” vises i displayet. 
”rST” vil gå over til å blinke, og styringen vil automa-
tisk gå over til normaldrift. 

ALARMSIGNALER

P1
Defekt termostatføler (romføler), eller feilprogrammert 
følertype. Kompressoren går over til tvungen gangtid iflg. 
parameter ”Con” og ”Cof”.

P2 Defekt fordamperføler (avrimingsføler), eller feilprogram-
mert følertype.

HA Høy temperaturalarm.

LA Lav temperaturalarm.

ALARMENE
LA lavtemperaturalarm vil gå dersom temperaturen er lavere enn 
+1°C i mer enn 4 minutter.

HA høytemperaturalarm vil gå dersom temperaturen er 
høyere enn +9°C i mer enn 10 minutter. 

Man kan slå av den akustiske alarmen ved å trykke på hvilken som 
helst knapp. Selve alarmen vil ikke bli borte før temperaturen igjen 
er innfor +1°C...+9°C. 

     
Knappene låses dersom begge knappene 
holdes inne til ”POF” vises i displayet. 
Knappen kan låses opp ved å holde knappene 
inne til ”POn” vises i displayet.

LÅSE KNAPPENE
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1: Fjern låsepinnen med en skrutrekker          2: Fjern låsesylinderen                         3: Løsne toppanelet, ikke skru skurene
           helt ut, kun løsne de. 

4: Vipp toppanelet forover for å ta det 5: Legg skapet på ryggen og fjern øvre   6: Trekk torsjonsfjæren ut av døren
av. (Festet i tre punkter).  hengsle ved hjelp av en umbraco-   sammen med hengslet.   
    nøkkel.

7: Fjern nedre hengsle ved hjelp av 8: Flytt dørhåndtaket til motsatt side.  9: Flytt hengslepinnen over til motsatt  
umbraco nøkkelen.        sides nedre hengsle.

10: Fest nedre hengsle på motsatt side. 11: Flytt plastikk beskyttelsen over på   12: Sett inn hengslepinnen og torsjons-  
    motsatt side.     fjæren på motsatt side på toppen av døren.

13: Monter venstre sides topphengsle. 14: skru fast topphengslet på plass.   15: Reis opp skapet igjen. Klikk på plass
Dra til torjonsfjæren 1/2 omdreining       toppdekslet i sine tre fester.  
moturs (venstre side). 1/2 omdreining          
medurs (høyre side).

16: Skru fast toppanelets skruer.   17: Monter låsesylinder og låsepinne.

OMHENGSLING AV DØR (ikke alle skap har dørlås)

18: Etter omhengsling er det viktig å påse at døren flukter mot 
rammen og at dørpakningen tetter ordentlig mot karmen.

Dersom dørpakningen ikke tetter hele vegen kan man varme 
pakningen i det området som ikke tetter med en hårføner. 
Deretter trekke litt i pakningen utover inntil den igjen tetter. 
Pass på å ikke overopphete pakningen.
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Skifte lysrør kan gjøres på følgende
måte: 
1. Trykk frontpanelet mot venstre.
2. Trykk høyre side av panelet nedover 

og fjern det.
3. Lysrøret vris til det går ut av hol-

derne.
4. Sett sammen i motsatt rekkefølge

Skifte starter:
1. Fjern først deksel som tidligere beskrevet.
2. Starteren er montert på armaturens høyre 

side. 
3. Vri starteren 90° for å ta den ut. Erstatt 

med ny og sett sammen i omvendt 
rekkefølge.
Plastremsen for reklametekst kan trekkes ut av 
holderen ved å trekke den ut som fig. viser.

SKIFTE LYSRØR

VASK OG RENGJØRING
Slå av skapet og dra ut støpselet før man setter i gang med rengjøring. Til rengjøring skal det kun benyttes en myk klut, 
lunkent vann og et mildt oppvaskmiddel. Bruk aldri rengjøringsmidler som er skurende eller er etsende. Gjelder både alkaliske og syreholdige 
midler.
JEVNLIG
Rengjør skapet ut- og innvendig jevnlig med rengjøringsmidler som beskrevet over.
  
HVER MÅNED
Rens kondensatoren og kompressoren bak på skapet med en myk børste på en støvsuger.

LAGRING AV SKAPET
Dersom skapet skal være lengre tid ute av bruk, slå av styringen og dra ut støpselet. Fjern alt innhold og rengjør skapet. La døren stå litt åpen 
for å hindre lukt og eventuell muggdannelse. Dekk til skapet med en ”pustende” duk.

EVENTUELLE FUNKSJONSFEIL

Feil Mulig årsak

Kompressoren starter ikke Kontroller at støpselet er plugget inn og at det er strøm i kontakten - at styringens hovedbry-
ter er påslått - at det ikke er skader på skapets hovedkabel. 

Skapet blir ikke kaldt nok Kontroller innstilt temperatur - at skapet ikke er montert i nærheten av varmekilder - at 
luftsirkulasjonen rundt skapet ikke er tildekket - at ikke kondensatoren er uren - at fordam-
perviftens luftstrøm ikke er tildekket, og at viftene går normalt - at kondensatorviften går 
som den skal.

Skapet blir for kaldt Kontroller innstilt temperatur, dersom denne er riktig, tilkall autorisert servicepersonell. 

Nediset fordamper Kontroller at døren ikke har stått åpen over lengre tid - at skapet ikke er innstilt med for lav 
temperatur. Forsøk å utføre en manuell avriming som beskrevet tidligere.

Vann i bunnen av skapet Kontroller drypprennens avløp, at det ikke er tett av urenheter.

Lyset virker ikke Kontroller at styringens lysbryter er påslått. Se beskrivelse av lysbryter, skifte av rør.

Avvik i visning og faktisk temperatur Det kan være avvik i termostatføleren. Tilkall autorisert servicepersonell.

Styringen virker ikke normalt Resett styringen ved å dra ut støpselet og vente 20 sekunder med å sette den inn igjen. Løser 
ikke dette problemet, tilkall autorisert servicepersonell. 

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
Ved påberopelse av garantireparasjon må følgende punkter følges:
• garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
• type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis
• servicerapport må utfylles. Skjema kan hentes på 
       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.
Dersom bruker unnlater å følge bruksanvisningen kan dette føre til redusert kapasitet, høyere driftskostnader eller skader på maskinen. Skader som av denne 
årsak er selvpåført dekkes IKKE av garantien. 

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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DECLARATION OF CONFORMITY
of the

Vestfrost product Type: See Enclosure No.1.

Made in Denmark by A/S Vestfrost

Falkevej 12, 6705 Esbjerg Ø, Denmark  and     Sp. Møllevej 100, 6705 Esbjerg Ø, Denmark
Telephone   45 79 14 25 25                                 Telephone  45 79 14 22 22 

The undersigned declares that the equipment concerned complies with the below Directives and Standards

Low Voltage Directive 2006/95/E.E.C. X
and subsequent modification

Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/E.E.C. X
and subsequent modification

ROHS2 Directive 2002/95/E.E.C.          X
Restriction of use of certain hazardous substances

Labelling Directive 92/75/EEC
Energy labelling of household Refrigerator & Freezer  

The products listed in enclosure No.1. have been manufactured according to the following Harmonized European Standards

Safety of household electrical appliances EN 60 335-1:2002 X
 Part 1: General requirements,   IEC 60 335-1:2001 

Safety of household and similar electrical appliances                                                                                                                                                     EN 60 335-2-89:2010 X
 Part 2: Particular requirements for commercial refrigeration appliances or
 Part 2: Particular requirements for commercial refrigeration appliances IEC 60 335-2-24: 2010

Electromagnetic Fields EN 62233:2008 X

Electromagnetic Compatibility, Immunity EN 61000-6-1:2007 X
Commercial and light Industrial environments
Electrostatic discharge 
Radiated, radio-frequency electromagnetic fields, frequency range 80-2700MHz 
Electrical fast transient / burst requirement
Surge immunity test
Conducted disturbance induced by radio-frequency fields
Voltage dips and interruptions and voltage variations immunity test

Electromagnetic Compatibility, Emission EN 61000-6-3: 2007 X
Commercial and light Industrial environments
Harmonic limits class A
Voltage fluctuation - Flicker
AC power port discontinuous disturbance voltage, frequency range 0,15 to 30 MHz
AC power port continuous disturbance voltage, frequency range 0,15 to 30 MHz
Radiated electromagnetic fields emission, in the frequency range 30-1000MHz 

A/S VESTFROST Denmark
Esbjerg June 2013

Appliance Certification Manager

Jørn Skov
name signature


