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INSTALLASJON OG BRUKSANVISNING
       COLIA KJØLE- OG FRYSEROM



DETALJER KJØLE- OG FRYSEROM

Solid låsbart håndtak

Innvendig nødutløser

Maskinen er integrert
i veggelementet

Gulv i rustfritt stål

Sporingsguide for elementet gjør 
det enkelt å montere rommet

Solide hevehengsler

Innvendig belysning og  
trykkutjevningsventil.

Elementene låses med  
eksenterlåser.

Fotocelle som automatisk tenner 
lyset og stopper fordamperviften 
når døren åpnes.
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Kjøle- og fryserommene er kun beregnet til å opprettholde 
temperaturen 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.

MONTERINGSSETT

1. Monteringsnøkkel for eksenterlåsene
2. Sporingsguide (A)
3. Tetteplugger (T)
4. Tapp (P)

Maskinplassering er valgfritt - høyre eller venstre side av dø-
ren. Hengsleretningen på døren er også valgfritt.

MONTERINGSNØKKELEN

1. Plasser monteringsnøkkelen i eksenterlåsen til nøkkelens 
plast er på linje med elementet.

2. Skru nøkkelen moturs til den stopper.
3. Skru nøkkelen 270° medurs inntil at eksenterlåsen er låst.

FORUTSETNINGER FOR PLASSERING
Det må være minst 500mm fri høyde over toppen av maski-
nen for at maskinen skal kunne evakuere varmen! 
Påse at gulvet hvor rommet skal monteres er jevnt og i vater. 
Maksimalt 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 evakuere varmen. Rommet bør ikke monteres nærmere 
bygningsvegger 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. Man kan benytte 30 mm trykkimpregnerte lekter.
Lektrene må legges slik at det sikres en fullgod sirkulasjon 
under gulvet. Påse at forhøyningene er i vater. 

Gulv for kjølerom kan legges rett på bygningens underlag 
(ikke tregulv). 

MONTERING AV ROMMET

• Legg ut gulvpanelet (FI).
• Sett på plass sporingsguidene (A) som vist på tegningen

NB! Ikke benytt sporingsguider under dørpanelet (PE). Dette 
gjelder også ved speilvendt plassering av døren.

1

2 3 4
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• Sett på plass maskinelementet (G4)
• Sett inn sporingsguidene (A)

• Sett på plass venstre sidevegg (CI)
• Kontroller/juster elementet slik at det flukter med maskin-

elementet (G4)

• Lås eksenterlåsene til maskinelementet (G4), mot gulvet 
(FI) og venstre element (CI)

• Sett inn sporingsguidene (A)

• Sett på plass bakre element (DI)
• Kontroller/juster elementet slik at det flukter med ven-

stre element (CI)
• Lås eksenterlåsene
• Sett inn sporingsguidene (A)

• Sett på plass tappene (P) i bunnen av dørkarmen (AE)

• Sett på plass dørkarmen AE) mot maskinelementet (G4)
• Kontroller/juster elementet slik at det flukter med maski-

nelementet (G4)
• Lås eksenterlåsene
• Sett inn sporingsguidene (A)
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• Sett på plass høyre veggelement (CI)
• Kontroller/juster elementet slik at det flukter med bakre 

element (DI)
• Lås eksenterlåsene
• Sett inn sporingsguidene (A)

• Sett inn sporingsguide (A)
NB! Gjelder kun rom med høyde 2310 mm

• Løft på plass takelementet (TI)
• Lås eksenterlåsen utvendig på maskinelementet (G4). De 

andre 8 låses fra innsiden av rommet.

• Sett på plass døren (PE)

• Fjern beskyttelsesfilmen på elementene
• Sett inn tettepluggene (T) i hullene for eksenterlåsene

ENDRE HENGSLERETNING PÅ DØREN

Standard leveres døren 
høyrehengslet, men det er 
enkelt å endre til venstre-
hengslet dør.
På høyrehengslet dør er 
foringen (C) plassert som 
illustrasjon (D) viser. 
På venstrehengslet dør 
må foringen plasseres som 
illustrasjon (E) viser. Flytt 
karmhengslene over på 
motsatt side.

Se neste side for justering 
av hengslene.
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JUSTERING AV KARMHENGSLENE

 

Etter at rommet er ferdig montert, kontroller at dørens 
magnetpakning sitter ordentlig på plass og at den tetter mot 
dørkarmen.
• Fjern beskyttelsesdekslene (1)
• Løsne skruene (2) kun nok til at hengslet (3) lar seg bevege
• Juster hengslet (3) i ønsket stilling og trekk til skruene (2) 

og sett på plass beskyttelsesdekslene (1)

JUSTERING AV DØRHENGSLENE HORISONTALT

• Fjern beskyttelsesdekslene (1)
• Løsne skruene (2) kun nok til at hengslet (3) lar seg bevege
• Juster hengslet (3) i ønsket stilling og trekk til skruene (2) 

og sett på plass beskyttelsesdekslene (1)

JUSTERING AV DØRHENGSLENE VERTIKALT

• Fjern beskyttelsesdekslene (1)
• Løsne skruene (2) kun nok til at hengslet (3) lar seg 

bevege
• Juster hengslet (3) i ønsket stilling og trekk til skruene (2) 

og sett på plass beskyttelsesdekslene (1)

FØR OPPSTART AV ROMMET

Kontroller (a) at typeskiltets spenning overensstemmer med 
den stedlige spenningen.
Kontroller (b) at typeskiltets frekvens overensstemmer med 
den stedlige frekvensen.
Kontroller (d) typeskiltets effektforbruk og sørg for kurssikrin-
ger som er tilpasset forbruket.
(e) og (f) er henholdsvis produktets anvendte kuldemedium 
og mengde.

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

Koble til karmvarmen i stikkontakten (A) på innsiden av rom-
met.

FOTOCELLE DØR

Monter medfølgende fotocelle som vist i illustrasjonen. Foto-
cellen stopper fordamperviften og slår på lyset når man går inn 
i rommet.

FØR IGANGSETTING
Vask rommet med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk 
klut. La dører/skuffer stå åpen til benken er helt tørr før den 
tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE 
MED RENGJØRING!

NB! Rommet må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for 
regn. Omgivende temperatur +5...+27°C.

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

IGANGKJØRING

• Slå på maskinens hovedbryter (A) og lysbryteren (B). Dis-
playet (C) vil blinke og gå over til å vise rommets tempe-
ratur. Lyset tennes når døren åpnes.

• Etter en programmert tidsforsinkelse vil kompressoren 
starte.

• Vent med å laste inn varer til instilt temperatur er opp-
nådd.

BESKRIVELSE AV STYRINGEN

BESKRIVELSE AV LYSSYMBOLENE
1 Kompressor går. Blinker under tidsforsinkelse.
2 Fordampervifte går. Blinker under tidsforsin-

kelse.
3 Avriming pågår.
4 AUX lyser når antikondens er aktivert.
5 Alarm
6 Klokke, viser om ”real time clock” er tilstede.
7 Lyser når lysbryteren er aktivert.
8 Blinker ved feil i E2PROM eller ved følerfeil.
9 Display, visning av temperatur og parameter.
10 HACCP dersom funksjonen er aktivert.
11 Kontinuerlig syklus dersom funksjonen er 

aktivert.
BESKRIVELSE AV KNAPPENE
12  Prgr/mute slår av akustisk alarm. Program-

meringsmode sammen med .
13  aux Opp/aux er lysbryter dersom den holdes 

inne i ca tre
14  Dersom den betjenes i mer enn 1 sek. 

vises settpunktet for temperaturen. Dersom  
holdes inne i mer enn 5 sek. sammen med 

def

, vil undermenyen for HACCP vises i displayet 
(HA, HAn, HF og HFn).   

15  
def

 Def/ned - dersom den betjenes i mer enn 5 
sek. aktiveres manuell avriming. Senker verdier 
under programmering.

1

5
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ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
Trykk og hold inne  i mer enn ett sekund inntil innstilt 
temperatur vises i displayet. Øk innstilt verdi med aux

, innstilt verdi senkes med 
def

. Trykk  for å bekrefte 
endringen. Temperaturen kan kun endres innenfor et 
forhåndsprogrammert område.

AVRIMING
Kjøle- og frysemaskinen har automatisk avriming og automa-
tisk fordunstning av tinevannet.
Skulle det være behov for en manuell avriming trykk og hold 
def

 inntil lyssymbolet for avriming tennes . Displayet vil 
vise (dFb) i tre sekunder før (dEF) vises inntil avrimingen 
er ferdig. Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

STILLE TID OG DATO
Trykk og hold  prg/mute i minst 3 sekunder til displayet 
viser (P5) passord etterfulgt av 0. Bla med knappene aux 
eller  

def

 til diaplayet viser 22. Trykk  for å bekrefte 
valget.
Bla med knappene aux eller  

def

 til parameter (tc). Trykk 
 for å bekrefte valget. 

Displayet viser (y) for year etterfulgt av 00 (f.eks 19 = 
2019. Trykk  for å kunne endre. Bla med knappene aux 
eller  

def

 til korrekt år. Trykk  for å bekrefte valget.

Trykk knappen aux for å velge måned (m). Bla med 
knappene aux eller  

def

 til korrekt måned. Trykk  for å 
bekrefte valget.

Benytt samme prosedyre som i avsnittet over for å stille 
(d) dato - (u) ukedag - (h) timer - (n) minutter

NB! endringen er kun midlertidig. Når ønskede parameter 
er endret, bekreft endelig lagring ved å holde  knappen 
inne i minst 5 sek. Styringen går tilbake til normaldrift. 
Benyttes ”time out programmering, 60 sek”, vil ikke end-
ringene bli lagret.

PROGRAMMERING
Trykk og hold  og  samtidig i minst 5 sek. inntil at 
”00” vises i displayet. Trykk aux eller 

def

 inntil displayet vi-
ser ”22”. Trykk og slipp  og første parameter vil bli vist.
Bla i parameterlisten med aux eller 

def

. Parameteretsverdi 
vises ved å trykke på . Endre verdien med aux eller 

def

 
knappet. Bekreft endring med  knappen.

NB! endringen er kun midlertidig. Når ønskede parameter 
er endret, bekreft endelig lagring ved å holde  knappen 
inne i minst 5 sek. Styringen går tilbake til normaldrift. 
Benyttes ”time out programmering, 60 sek”, vil ikke end-
ringene bli lagret.

ALARMENE I DISPLAYET
Kode Beskrivelse
rE Virtuell føler er defekt
E0 Termostatføler S1 er defekt
E1 Avrimingsføler S2 er defekt
E2...E4 Føler S2..S4 er defekt
LO Lavtemperaturalarm
HI Høytemperaturalarm
dEF Avriming pågår
etc Real time klokke feil
EE/EF EEPROM feil
HA/HF HACCP alarm

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

Slå av hovedbryteren på maskinen, trekk ut støpslet og tøm rom-
met. Ta ut hylleplatene.

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 midler 
som har en skurende effekt eller som lager riper. 

Hyllene i plast 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 ROM-
METS RUSTFRIE OG LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE 
VANN PÅ ROMMETS 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. 

RENGJØRING KONDENSATOREN
Slå av maskinen på hovedbryteren og trekk ut støpslet.
En gang per måned bør kondensatoren kontrolleres for 
urenheter.  Rengjør kondensatoren med en støvsuger på-
montert en myk børste.
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Feil Årsak Tiltak
Kjøle-frysemaskinen virker ikke Hovedbryteren er av Slå på hovedbryteren

Støpslet står ikke i stikkontakten Kontroller at støpslet sitter ordentlig i 
stikkontakten

Sikringene har gått Kontroller at kurssikringene er hele
Oppnår ikke instilt temperatur Døren står åpen Lukk døren og kontroller at fordamperen 

ikke er overiset
Fordamperen er overiset Foreta en manuell avriming
Omgivende temperatur er for høy Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
Kondensatoren er uren Rens konensatoren i henhold til bruksan-

visningen
Overbelastet For mye ikke nedkjølte varer er lastet inn 

i rommet. 

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 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!

ETTER ENDT LEVETID
Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent 
deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.



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

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

Colia AS
Kjellstadveien 5, 3402 Lier
www.colia.no

Colia – en del av Festivo Group
Colia AS og Colia AB startet i 2015. Vår visjon er å levere produkter med høy kvalitet og yte 
den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte i Norge og Sverige, alle med 
lang fartstid innen Horeca-bransjen. 

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.

Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. 
Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Gruppen har i dag cirka 90 medarbeidere med en samlet omsetning på cirka 200 mill. NOK.


