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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 monteringen starter.

 VED MOTTAGELSE
Fjern forsiktig emballasjen på 
monteringsstedet. 
Plasser ikke rommet i nærheten 
av direkte sollys eller andre 
varmekilder som ovner og 
komfyrer.

Emballasje og beskyttelsesfilm 
sorteres og leveres til resirku-
lering etter gjeldende lokale 

bestemmelser.

FORUTSETNINGER FOR PLASSERING
Det må være minst 400mm 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.  

Elementene låses sammen med eksenterlåser. Benytt den 
medfølgende unbraco-nøkkelen. Silikon til å tette skjøtene 
følger med. Elementene må flukte og være i vater før man 
trekker til låsene.

MERKING AV ELEMENTENE
Type Tykkelse Paneltype Bredde Lengde

M
Universal

E 60mm
F 80mm

P 100mm

2A takpanel
4D gulvpanel
8M hjørner

D
Bredde i 

mm

E
Lengde i 

mm
 

MONTERING AV ROM UTEN GULV

Legg ut U-profilene i henhold til medfølgende tegning. Påse at 
profilene er korrekt vinklet. Fest profilene til underlaget med 
skruer og plugger.

MONTERING AV ROM MED GULV

1: Legg ut gulvpanelene og skru elementene sammen ved å 
låse eksenterlåsene. Monter de vertikale profilene og hjørne-
profilene.

2: Monter veggpanelene og hjørneprofiler. Avslutt med høyre 
element i front. Monter hjørneprofilen.

3: Monter de vertikale profilen på tre sider inkludert hjørne 
profilene. Avvent med å montere profilene i front.

Element

U-profil

Polyuretan tetning
Murplugg

Skrue
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4: Skyv inn takpanelene og lås de sammen med eksenterlå-
sene.

5: Monter øvre fremre front profil og hjørner.

FØR IGANGSETTING
Vask rommet innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en 
oppvridd myk klut. Benytt lunkent vann ikke overstigende 
+40°C.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE 
MED RENGJØRING!

MONTERING AV VEGGMONTERT AGGREGAT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
• Ferdig fylt hermetisk lukket kjølesystem
• Ekspansjonsventil
• Høy- og lavtrykkspressostat
• Automatisk varmgassavriming
• Automatisk fordunstning av tinevannet*
• Nettledning 2,5 meter
• Dørbryter 2,5 meter ledning
• Vanntett innvendig belysning
• Spenningsbeskyttelse
• Alarm uren kondensator

TEMPERATUROMRÅDE
Kjølemaskin 0...+10°C
Frysemaskin -15...-25°C

UTSPARING FOR MASKINEN
Standard leveres rommene med utsparing for maskinen. For 
tilfeller hvor man foretar en stedlig utsparing, følger man 
følgende instruksjoner. 

Utsparingsmål i mm
Serie H L
100 415 400
200 640 410
300 690 475

Se side 5 for å finne ut hvilken mål og serie For den aktuelle 
maskinen!

*Fordunstningspannen etter avrimingen har begrenset kapa-
sitet. På steder med stor luftfuktighet, kan man måtte instal-
lere en ekstern dreneringsslange.

Nettledning

polyuretan forsegling rundt 
hele utsparingen

Dreneringsslange
(Ikke inkludert)

Maks lastehøyde
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FØR OPPSTART
Maskinen må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og opp-
reist i minst to timer før oppstart.
Kontroller at maskinens typeskilt overensstemmer med den 
stedlige spenningen. Maskinen skal kobles til en separat 
jordet kurs. 

Ikke koble dørens mikrobryter og innvendig belysning til net-
tet! De skal kobles til de respektive utgangene på maskinen.

MASKINENS STYRING

KNAPPENE PÅ STYRINGEN
Se innstilt temperatur. Endre innstilt temperatur. 
Holdt inne i minst 3 sekunder, sletter høyeste og 
laveste registrerte temperatur
Se høyeste registrerte temperatur. Øke en verdi

Se laveste registrerte temperatur. Senke en verdi

Holdt inne i minst 3 sekunder, starter manuell 
avriming
Slår på rommets innvendige belysning

Hovedbryter (Standby)

LYSSYMBOLER PÅ STYRINGEN
Lyser når kompressoren går. Blinker ved pro-
grammert tidsforsinkelse
Lyser når fordamperviften går

Lyser når avriming pågår. Blinker under drypptid

Alarm. Lyser sammen med en feilkode som vises 
i displayet.
Lyser når innvendig belysning er på

OPPSTART
Når rommet er helt tørt etter rengjøring, slå på styringens 
hovedbryter. Vent til innstilt temperatur er oppnådd før man 
laster inn varer.

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

SE, ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
Trykk og slipp  LED for  vil blinke og displayet viser 
innstilt temperatur. Innen 10 sekunder, trykk  pil opp for 
å øke innstilt temperatur. Trykk  pil ned for å senke inn-
stilt temperatur. Trykk  for å lagre endringen.  

AVRIMING
Maskinen har automatisk varmgassavriming hver fjerde time. 
Avrimingen vil pågå til fordamperen når +10°C. Maskinen har 
begrenset størrelse på pannen for tinevannet. På steder med 
stor luftfuktighet kan man måtte benytte ekstra avløp. Se side 3.

MANUELL AVRIMING
Skulle det være behov for en manuell avriming, kan dette gjø-
res ved å holde  avrimingsknappen inntil LED for avriming 
tennes og det står dEF i displayet. Når avrimingen er ferdig, vil 
maskinen automatisk gå tilbake til normal drift. 

INNVENDIG BELYSNING
Trykk og hold  lysknappen til lysindikatoren lyser og innven-
dig belysning tennes. 

SE LAVESTE REGISTRERTE TEMPERATUR
Trykk og slipp  pil ned knappen. Verdien vises i displayet 
sammen med ”Lo”.

SE HØYESTE REGISTRERTE TEMPERATUR
Trykk og slipp  pil opp knappen. Verdien vises i displayet 
sammen med ”Hi”.

RESETTE HØYESTE- LAVESTE TEMPERATUR
Trykk og hold  inntil ”rST” blinker i displayet. Ved første 
gangs oppstart bør man resette registreringen.

LÅSE, LÅSE OPP KNAPPENE PÅ STYRINGEN
For å forhindre uønsket endringer på styringene kan knap-
pene låses.
For å låse knappene hold  og  i minst 3 sekunder til 
displayet viser ”PoF”.
For å låse opp knappene hold  og  i minst 3 sekunder 
til displayet viser ”Pon”.

ALARMER I DISPLAYET
Alarm Årsak Tiltak
P1 Defekt termostatføler Skift føler. kompres-

soren går på tidsstyrt 
av/på

P2 Defekt avrimingsføler Skift føler
P3 Defekt kondensatorføler Skift føler
HA Høytemperaturalarm Se under funksjonsfeil
LA Lavtemperaturalarm Se under funksjonsfeil
EE Data eller hukommel-

sefeil
Slå av maskinen. Trekk 
ut støpslet. Vent 3 mi-
nutter. Forsøk å starte 
opp maskinen.

dA Dør åpen alarm Lukk døren. Sjekk 
bryteren

CA Høytrykksalarm Kompressoren stopper. 
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CA
høytrykksalarm Kompressoren går ikke Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon der maskinen er 

plassert. Sørg for bedre ventilasjon

Kondensatorviften går ikke. Defekt vifte. Tilkall 
autorisert servicepersonell

Uren kondensator. Rens kondensatoren

For lav spenning. Sjekk spenningen

HA 
høytemperaturalarm Overiset fordamper Døren har stått åpen over lengre tid. Lukk døren. 

Kjør manuell avriming

Fordamperviften går ikke. Defekt vifte. Tilkall 
autorisert servicepersonell

For lavt innstilt temperatur. 
Øk temperaturen til -20°C

Fylt for mye varme varer i rommet

LA
lavtemperaturalarm Kompressoren går i ett Defekt styring. Tilkall autorisert servicepersonell

Ingen lys i displayet Maskinen er strømløs Kontroller at styringen er på ved å trykke på 
styringens hovedbryter.

Kontroller at støpslet står i stikkontakten og at 
kurssikringene er hele

FEILSØKING 

Kjølemaskin serie Modell Romvolum m3 Spenning Kjøleeffekt W Vekt kg Temperaturområde
100 EMB1006M1Z 9 230/1/50 1205 65 0...+10°
100 EMB1007M1Z 12 230/1/50 1395 65 0...+10°
200 EMB2009M1Z 18 230/1/50 1855 95 0...+10°
200 EMB2015M5Z 29 400/3/50 2173 95 0...+10°
300 EMB3017M5Z 37 400/3/50 2981 100 0...+10°
300 EMB3020M5Z 45 400/3/50 3879 100 0...+10°
Frysemaskin serie
100 EMB1010L1Z 6 230/1/50 940 70 -15...-25°C
100 EMB1015L1Z 9 230/1/50 1200 70 -15...-25°C
200 EMB2015L1Z 11 230/1/50 1280 100 -15...-25°C
200 EMB2017L5Z 15 400/3/50 1342 100 -15...-25°C
300 EMB3017L5Z 22 400/3/50 1621 105 -15...-25°C
300 EMB3020L5Z 27 400/3/50 2229 105 -15...-25°C
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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 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 SKAPETS ELEKTRISKE KOMPONENTER ELLER PÅ SKAPETS 
HENGSLER.
 
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. 

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!



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


