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VED MOTTAGELSE
Kontroller at emballasjen og maskinen ikke er skadet. Dersom 
det er skade på emballasje eller maskin, gjør et notat om dette 
på fraktbrevet. Kontakt transportfirma og selger. Ved eventuelle 
reklamasjoner må maskinens type og serienummer oppgis.

Garantien omfatter ikke transportskader!

NB! Drikkevannskjølere må monteres og testes av autorisert 
servicepersonell!  
NB! I rom uten sluk i gulvet er det påbudt å montere en god-
kjent lekkasjestopper med fuktføler.

UTPAKKING
Ta maskinen forsiktig ut av emballasjen. VIKTIG! Påse at maski-
nen står vannrett. Fjern eventuell beskyttelsesfilm fra maski-
nens flater. 

Emballasje skal leveres til gjenvinning etter stedlige regler!

Maskinen må ikke løftes eller bæres i tappedispenseren.

PLASSERING
Maskinen må ikke plasseres i nærheten av brennbare væsker 
eller væsker som avgir brennbare gasser.
Maskinen må ikke plasseres i nærheten av varmekilder, appa-
rater som avgir varmestråling eller i direkte sollys.
Maskinen må kun monteres innendørs og i rom hvor det ikke 
er høy luftfuktighet. 
Underlaget må være vannrett der maskinen plasseres.                

Hi-Class bordmodell
Det må være minst 7cm klaring på alle sider for å sikre fullgod 
sirkulasjon rundt maskinen.

TILKOBLING TIL DRIKKEVANN-NETTET
Det anbefales å montere et vannfilter før maskinens vanntil-
kobling.
Vanntrykket må være min. 1 bar og ikke overstige 3 bar. Med-
følgende vanntrykksregulator skal benyttes uansett trykk. 
Det må være en egen stoppekran til drikkevannskjøleren. Deler 
mellom vanntrykksregulatoren og stoppekranen følger ikke 
med.

I rom uten sluk må det monteres lekkasjestopper med fukt-
føler før vanntrykksregulatoren. Lekkasjestopper følger ikke 
med i leveransen.

Maskinen må ha stått i romtemperatur i minst 24 timer og  
oppreist i minst 2 timer på monteringsstedet før man starter 
den.
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HUSK Å FYLLE ISBANKEN!

1. Kabinettdeksel
2. Lysindikator
3. Justerbar tappetut
4. Gitter for drypprenne
5. Drypprenne 400ml
6. Typeskilt
7. Hovedbryter varmt vann
8. Hovedbryter
9. Apparatkontakt for tilkobling til strømnettet
10. Tank tilkobling
11. Nivåslange
12. Vanninntak 3/4” eller 8mm
13. Indikator for full isbank
14. Inntak ”Fyll Isbank”

15. Inntak CO2 ø 6mm
16. Regulator for vannhastigheten
17. Kalender
18. Klokke
19. Ikon energisparing
20. Ikon for innstilling av parameterne
21. Bryter for tapping av ukjølt vann
22. Bryter for tapping av kjølt vann
23. og 23.1 må holdes inne samtid for tapping av varmt vann
24. Ikon for alarm og vedlikehold
25. Ikon for parameter
26. Bryter for tapping av vann med kullsyre
27. Meny bryter
28. Varmluftuttak fra kondensatoren. MÅ IKKE TILDEKKES!
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VANNTILKOBLING

En typisk montering av vanntilførsel vil være fra stoppekranen, 
via lekkasjestopper og eventuelt vannfilter, deretter til trykkre-
duksjonventilen før tilkobling til maskinen.

1: Koble vanninntaksslangen (T) til kranen R.
2: Ta ut blindpluggen (J) fra ”Fyll isbank” inntaket (14)
3: Koble slangen (T) til ”Fyll isbanken” (14).
4: Åpne vannkranen forsiktig og fyll isbanken til nivåslangen P’s 
maks nivå (L).
5: Steng vannkranen.
6: Fjern slangen (T) fra ”Fyll isbanken” (14).
7: Sett inn blindpluggen (J).
8: Flytt slangen over på vanninntak (12).

KOBLE TIL KULLSYRE (CO2)

Koble den medfølgende 6mm slangen til maskinens CO2 inntak 
(15) og til trykkregulatoren for CO2. Koble regulatoren til flas-
ken. På Jclass følger det med en regulator for engangspatroner 
for CO2. Engangspatronen har en ventil som åpner seg når 
man skrur fast regulatoren. 

Regulator for gjenbruks-
flasker kan leveres på fore-
spørsel.

På gjenbruksflasker må kra-
nen åpnes. Engangspatrone-
ne åpner seg ved montering 
av regulatoren.

Juster manometerets regule-
ringsskrue til det viser 3 bar 
trykk. Dette er den ideelle 
innstillingen. Ønsker man 
mer gass, øk trykket. Ønsker 
man mindre gass, reduser 
trykket.
En 600g engangspatron hol-
der til ca. 120 liter vann ved 
normalt trykk.
Benytter man gjenbruksflas-
ker må man fylle disse hos 
leverandører som leverer 
næringsmiddelgodkjent CO2.

Når trykket er under 1 bar 
byttes CO2 beholderen.

Dersom vannet med kullsyre er grått eller det ikke kommer 
kullsyre i vannet, se side 8 for å lufte CO2 systemet.

HUSK Å FYLLE ISBANKEN!

+ + +
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HUSK Å FYLLE VARMTVANNSTANKEN!
ELEKTRISK TILKOBLING

1: Påse at både hovedbryteren (8) er avslått. 
2: Kontroller typeskiltet (6) at den stedlige spenningen over-
ensstemmer med typeskiltet. Sett medfølgende nettledning 
inn i maskinens kontakt (9), og sett støpselet i stikkontakten.

IKKE SLÅ PÅ MASKINEN!

FYLLE VARMTVANNSTANKEN

1: Påse at bryteren for varmt vann er avslått (7).
2: Slå på maskinens hovedbryter (8).

NB! Maskinens bryter for varmt vann må ikke slås på før 
varmtvannstanken er fylt. Står bryteren på uten at det er vann 
i tanken, kan dette føre til uopprettelig skade på varmeelemen-
tet. 

3: sett et kar på drypprennen.
4: Hold inne begge bryterne samtidig som vist over. Etter ca. 2 
sekunder vil vannet begynne å renne.
5: Tapp vann inntil vannet kommer i en jevn strøm.
6: Slå på bryteren for varmt vann (7).

Displayet vil vise:

BRUKE DRIKKEVANNSKJØLEREN
Drikkevannskjøleren er klar til bruk uten at man behøver å 
foreta endringer i programmeringen. Temperaturen i isbanken 
er fabrikkinnstilt på -2,5°C. Dette gir ca. +4°C på tapping av 
kjølt vann.

På maskiner med varmt vann er fabrikkinnstillingen +95°C. 

For å tappe varmt vann må man holde inne  sam-
tidig i 2 sekunder før det kommer varmt vann. Dette er en sik-
kerhet for at man ikke tapper varmt vann ved et uhell. 

Det er mulig å programmere alarmer for skifte av CO2 patro-
ner, literteller for skifte av vannfilter og programmere tid for 
rensing. Standard er ikke disse funksjonene i bruk.

Påfølgende side forklarer hvordan man kan endre språk i dis-
playet og sette dato og klokkeslett.

Endring av alarmprogrammering og øvrige funksjoner må gjø-
res av autorisert servicepersonell. Se separat dokumentasjon 
(Programmering).
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ENDRE SPRÅK I DISPLAYET

Trykk C knappen  inntil  symbolet vises i displayet. Trykk 
og hold C-knappen i minst 12 sekunder til ”password” vises i 
displayet. 

Trykk  knappen 4 ganger som angir passordet.

Bla med  knappen til displayet viser ”Lingua, language eller 

sprache”. Trykk  for å bekrefte ønsket funksjon. Bla med  

eller  til ønsket språk, bekreft endringen med C-knappen 

. 
Displayet går tilbake til normaldrift etter ca. 30 sekunder. 

SETTE TID OG DATO

ENDRE HASTIGHET PÅ VANNET

Man kan endre hastigheten på vann med kjøling og ukjølt 
vann. 
Vri knappen medurs for å redusere mengden.
Vri knappen moturs for å øke mengden.
NB! Høy hastighet på vann med kjøling kan redusere maski-
nens ytelse.

FEILMELDINGER I DISPLAYET

CO2 pumpen stopper 
dersom den går lengre enn 
4 minutter. Alarmen vil også 
deaktivere vannventilen for 
kullsyreholdig vann.

• Kontroller at maskinen har vann
• Kontroller slangetilkoblinger
• Kontroller at eventuelle vannfil-

ter ikke er tette
• Kontroller at nivåføleren i CO2 

enheten er tilkoblet
• Kontroller at isbanken ikke er 

frossen
• Kontroller at pumpen og moto-

ren ikke er blokkert

Inntil årsaken til feilen er løst, vil 
ikke tapping av kullsyreholdig vann 
fungere.

Defekt isbankføler

• Mål at det ikke er brudd eller 
kortslutning i føleren med et 
Ohmmeter

• Kontroller at føleren er tilkoblet

Defekt føler varmtvannstank

• Mål at det ikke er brudd eller 
kortslutning i føleren med et 
Ohmmeter

• Kontroller at føleren er tilkoblet

Trykk C knappen  inntil 
 symbolet vises i displayet.  

Trykk C knappen  inntil 
”set date/time” vises i dis-
playet. Bruk vekselvis A og 
B for å sette verdier. Bekreft 
med C. Når siste verdi er satt, 
går displayet automatisk til-
bake til normaldrift.
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Innstilt temperatur er ikke opp-
nådd etter 12 timers drift

• Kontroller at det er spen-
ning til kompressoren

• Kontroller ledningene til 
kompressoren

• Kontroller startutstyret til 
kompressoren

• Kontroller kompressoren
• Kontroller at det ikke er 

lekkasje i kjølesystemet

Lyser når 90% av UV-lampens 
levetid er nådd. Blinker når lam-
pens levetid er oppnådd

Gjelder kun på maskiner med 
UV-lampe og kun om funksjonen 
er programmert.

• Skift lampen og 0-still telle-
ren i programmet

Lyser når 90% av filterets levetid 
er oppnådd. Blinker når filterets 
levetid er oppnådd

Gjelder kun om funksjonen er 
programmert.

• Skift filteret og 0-still telle-
ren i programmet

Vises når det ikke kommer vann 
ut av tappetutene.

• Kontroller at maskinen har 
vann

• Kontroller slangetilkoblin-
ger

• Kontroller at eventuelle 
vannfilter ikke er tette

• Kontroller at isbanken ikke 
er frossen

Vises når trykket i CO2 patronen 
er under 2,5 bar (fabrikkinnstil-
ling) eller dersom patronen ikke 
er tilkoblet

• Skift patron dersom den 
er tom

• Kontroller at det ikke er 
gasslekkasjer i kretsen

Vises dersom isbanken er fylt 
med urent vann

• Tøm isbanken og erstatt 
den med en ny

Dersom funksjonen er program-
mert, vises det når det er fra 
15 dager til neste rengjøring og 
fram til programmert rengjø-
ringsdato.

• Utfør rengjøring i henhold 
til denne bruksanvisningen               

RENGJØRING SOM BESØRGES AV BRUKER

Områdene som er avmerket med rødt er utsatt for bakterie-
vekst fra glass som benyttes om igjen og kan sprute rester på 
viste område.
Disse områdene bør vaskes hver dag. Drypprennen tas bort og 
vaskes i oppvaskkummen i varmt vann og et mildt oppvaskmid-
del. Resten av maskinen rengjøres med en myk bomullsklut 
eller semsket skinn, oppvridd. Man kan anvende lunket vann 
med et mildt oppvaskmiddel.
Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt 
eller som lager riper. 



-8- www.colia.no

LUFTE KULLSYRESYSTEMET

Skru av maskindekslet som vist over.

Fjern dekslet som vist over

Løft den fjærbelastede lufteringen til det ikke kommer mer 
gass ut ventilen. Skru på plass dekslet og test maskinen.

VEDLIKEHOLD SOM BESØRGES AV AUTORISERT SERVICEPER-
SONELL

Rengjøring bør utføres på nyinstallerte maskiner.
Deretter hver 6 måned.
Ved skoler, sykehus, eldreinstitusjoner osv hver 3 måned.
Når maskinen har vært ute av bruk mer enn en uke eller flere.
Når man skifter vannfilter.

Maskinen kobles fra drikkevannsnettet (11).

Tøm isbanken som vist over.

Koble rensepumpen til vanninntaket (11).

Lag en blanding av 250ml 5% hydrogen Peroksid til 5 liter 
rent vann. Sørg for å holde kranene åpne. La pumpen pumpe 
igjennom mesteparten av rensemiddelet. Stopp pumpen og la 
rensemiddelet virke i 20 minutter. Start pumpen og pump ut 
resten av rensemiddelet. 

Koble fra pumpen og koble til vannledningen igjen på vanninn-
taket.

La kranene fortsatt stå åpne. La rent vann fra drikkevannsnet-
tet skylle ut rensemiddelet. Det må benyttes minst 15 liter rent 
vann. 
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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

Ved påberopelse av 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 in-
gen 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 
produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke 
inneholder kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer 
vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!

 
CE DECLARATION OF CONFORMITY
Dette apparatet er produsert med material egnet for bruk med 
drikkevann. Enheten er i samsvar med Lovdekret 108
av 25.01.1992. Apparatet er godkjent av WRAS (WATER REGU-
LATION ADVISORY SCHEME).

Dette produktet er formet , konstruert og markedsført med i 
henhold til følgende konformitet: 
• Sikkerhetsobjektiver fra ”Svakstrøm” Direktivet 2006/95/CEE;
• Krav om beskyttelse fra Direktivet ”EMC 2004/108/CEE.

• Sertifisert av NEMKO  .

VEDLIKEHOLD UTFØRT AV AUTORISERT SERVICEPERSONELL 

Maskinens grovsil på vanninntaket (11) rengjøres hver måned.  

Maskinens kondensator rengjøres hver måned ved hjelp av en 
støvsuger med en myk børste.

Kranutgangene tas av og renses med et avkalkingsmiddel hvert 
kvartal. 

Karboniseringspumpen kontrolleres hver 6’te måned at den 
løper fritt og at det ikke er kalkavleiringer i rotoren. Eventuell 
kalk fjernes med et egnet avkalkingsmiddel.

Kontroller ved jevnlig service at alle slanger er i orden og ikke 
lekker. Kontroller ledninger og koblinger for eventuell varm-
gang. 

Dersom maskinen ikke har vært i bruk en periode

Tøm isbanken for vann ved å tømme fra nivåslangen (17) som 
vist på bildet over. Fyll isbanken igjen som beskrevet på side 4.


