
Colia AS, St. Hallvards vei 15. 3414 Lier
www.colia.no                   post@colia.no

05.05.2017

   BRUKSANVISNING
ADANDE KJØLE- OG FRYSESKUFFER

• VCS
• VCR
• VLS
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Adande kjøle- og fryseskuffer kan være både kjøl og frys i 
samme skuff. Skuffene er kun beregnet til å opprettholde 
temperaturen i en allerede nedkjølt/nedfrosset vare. 

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 benken tas i bruk.

        
VED MOTTAGELSE
Fjern forsiktig emballasjen på 
monteringsstedet. Sett benken 
på plass. 

Plasser ikke benken i nærheten 
av direkte sollys eller andre var-
mekilder som ovner og komfyrer.

Emballasje og beskyttelsesfilm 
sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale 
bestemmelser.

Påse at bruksstedets gulv er rett. 
Maskinene er utstyrt med 4 hjul 
hvor to er låsbare.

FØR IGANGSETTING
Løft ut den isolerte skuffeinn-
satsen og rengjør denne. Vask 
maskinen utvendig og innvendig 
med et mildt oppvaskmiddel og 
en oppvridd myk klut. La skuffene 
stå åpen til maskinen er helt tørr 
før den tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE 
MED RENGJØRING!

NB! Maskinen må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for 
regn. Omgivende temperatur +16...+38°C.

FØR OPPSTART
Maskinen må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og oppreist 
i minst to timer før oppstart.
Kontroller at benkens typeskilt overensstemmer med den 
stedlige spenningen. Maskinen skal kobles til en separat 10A 
jordet kurs 230V/1/50Hz.

FUNKSJONSBESKIVELSE

Knappene på styringen
Se og endre innstilt temperatur

Manuell avriming. Senke innstilte verdier

Øke innstilte verdier

Slå av og på maskinen

Lyssymboler på styringen
Lyser når kompressoren går

Lyser under avriming

Lyser når fordamperviften går

Lyser under eventuelle alarmer sammen 
med en feilkode i displayet

OPPSTART
Trykk og hold  til displayet tennes. Etter en programmert 
tidsforsinkelse vil maskinen starte. 
Slå av maskinen ved å trykke og holde  til displayet 
viser ”oFF”.
Vent til innstilt temperatur er oppnådd før man starter inn-
lastingen av varer. 

SE OG ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
Skuffene kan være for både kjøl og frys. Temperaturområdet er 
fra -22°C til +15°C.

For å se innstilt temperatur trykk og hold  til innstilt 
temperatur vises i displayet.

Endre innstilt temperatur ved å trykke og holde  sam-
tidig som man øker den innstilte verdien med   eller 

 for å senke den innstilte verdien. 

AVRIMING
Maskinen har automatisk avriming og fordunstning av tinevannet.
Skulle en manuell avriming være nødvendig kan man gjøre 
dette ved å trykke og holde  til LED for avriming  
tennes og displayet viser ”dEF”. Etter avrimingen vil displayet 
vise ”REC” (recovery) inntil innstilt temperatur er oppnådd.   
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LÅSE OG LÅSE OPP KNAPPENE PÅ STYRINGEN
Trykk   knappen 6 ganger inntil displayet viser

Slipp knappen. Trykk og hold  samtidig med enten 
 eller . ”Yes” er låste knapper. ”No” låser 

opp.

INNLASTING
Når innstilt temperatur er oppnådd, kan man starte å laste 
inn varer. 
Maksimal last per skuff er 40kg.
Ikke last over maksimum merket i skuffen.

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. 

ALARMENE I DISPLAYET
Lyssymbolet for alarm lyser samtidig med 
en akustisk alarm og visning av  feilkoden i 
displayet.

DO Betyr at skuffen har stått åpen i mer enn 3 
minutter. 

E1 Defekt termostatføler. Kompressoren går 
over til tvungen drift. 10 minutter på og 10 
minutter av.

E2 Defekt fordamperføler. Kompressoren går 
over til tvungen drift. 10 minutter på og 10 
minutter av.

HI Høytemperaturalarm. Dersom temperatu-
ren er 7°C over settpunktet vil alarmen gå.

LO Lavtemperaturalarm. Dersom temperaturen 
er 7°C under settpunktet vil alarmen gå.

JEVNLIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
For å sikre innholdet og maskinens funksjon anbefales det å 
foreta en rengjøring ukentlig.

Slå av hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skuffene. 

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. 

Se video HER om hvordan maskinen skal rengjøres.

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 PLAST
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. 

Løft ut den isolerte skuffeinn-
satsen og rengjør denne. Vask 
maskinen utvendig og innvendig 
med et mildt oppvaskmiddel 
og en oppvridd myk klut. La 
skuffene stå åpen til maskinen 
er helt tørr før den tas i bruk.

Maskinen suger inn luft som 
pilene viser. Det er derfor viktig 
å rengjøre skinner og omgivel-
sene rett innenfor fronten.

Bakerst i maskinens venstre 
hjørne sitter kondensatoren. 
Gjør denne ren med en myk 
børste og støvsuger.

https://www.youtube.com/watch?v=RD4GdgFyjzU


-4- www.colia.no

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 bruksan-
visningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
• At produktet er overbelastet
• Spenningsvariasjoner utover ±5%, tordenvær
• Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn auto-
riserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
• Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under monte-
ring.
• 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 omstendig-
het 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 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!

FUNKSJONSFEIL
Maskinen kjøler dårlig, kontroller at
• temperaturen er riktig innstilt
• avriming ikke pågår
• omgivende temperatur ikke er for høy
• skuffene er ordentlig lukket
• skuffene ikke har stått for lenge åpen
• det ikke er lagt for mye ikke romtempererte varer
• fordamperen ikke er overiset. Eventuelt foreta en manuell 

avriming
• kjølemaskinens ventilasjonsgitter ikke er tildekket
• kondensatoren er rene

Unormale lyder, kontroller at
• benken står støtt på alle ben
• det ikke er flasker el. l. som klirrer mot hverandre

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



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. I deres moderne fabrikk 
produseres og utvikles høykvalitets kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, 
buffeter, vinskap samt snusskap. 

Fabrikken er på ca. 7000m2 og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og 
administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. 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


