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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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PROGRAMMERING HI-CLASS PREMIUM 45
Fig 1: nedenfor viser displayet ved normaldrift.

Funksjonen gir muligheten til å endre velkomst 
meldingen ”ENJOY”

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen til pekeren begynner 

å blinke. Trykk  eller  for å velge en bokstav. 
Bekreft valget med  menyknappen. For å slette 
en bokstav: flytt pekeren foran bokstaven med  
menyknappen og skriv inn den korrekte bokstaven.
Mellomrom befinner seg etter ”Z”.
Velkomsteksten kan være inntil 18 bokstaver. 

Trykk  og hold menyknappen til pekeren 
slutter å blinke. 

ENDRE

IKKE
ENDRE

Hvordan komme tilbake til normaldrift?


Fra hvor som helst i programmeringen kan man gå tilbake 
til normaldift ved å trykke og holde  menyknappen inntil 
displayet viser normaldrift. Styringen vil også gå tilbake til 
normaldrift ved å vente minst 30 sekunder uten å betjene 
noen knapper i mellomtiden. 

Hold  menyknappen inne inntil man kommer til 
”password” passord skjermen. Fig 3:

Trykk  knappen fire ganger til det vises fire stjerner 
i displayet. Fig 3:

Trykk på menyknappen  til man når innstillings 

parameter symbolet  og symbolet blir uthevet. Fig 2:
Første innstilling vises i displayet.

fig 1:

fig 2:

fig 3:



1: Velkomstmelding
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Funksjonen gir muligheten til å endre tempe-
raturen i isbanken.
Anbefalt verdi i Norge er +1,5°C.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen for å velge funksjo-

nen. Standardverdien er -2,5°C. Trykk  eller  
for å endre verdien. Bekreft den nye verdien ved å 
trykke på  menyknappen. 

Trykk  og hold menyknappen til styringen 
går tilbake til parametervalg.

ENDRE

IKKE
ENDRE

2: Isbanken

 













Funksjonen gir muligheten til å endre tempe-
raturen i varmtvannstanken.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen for å velge funksjo-
nen. Standardverdien er +95°C. Maks verdi er +98°C. 

Trykk  eller  for å endre verdien. Bekreft den 
nye verdien ved å trykke på  menyknappen 

Trykk  og hold menyknappen til styringen 
går tilbake til parametervalg.

ENDRE

IKKE
ENDRE

3: Varmtvannstanken

 













Funksjonen gir muligheten til å endre mini-
mumstrykket i kullsyreflasken før man får en mel-
ding i displayet om å skifte flaske. 

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen for å velge funksjo-

nen. Trykk  eller  for å endre verdien. Bekreft 
den nye verdien ved å trykke på  menyknappen 

Trykk  og hold menyknappen til styringen 
går tilbake til parametervalg.

ENDRE

IKKE
ENDRE

4: Kullsyrealarm
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Funksjonen gir muligheten til å endre språket i 
displayet. Valget er engelsk, tysk eller italiensk.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen for å velge funksjo-

nen. Trykk  eller  for å velge språk. Bekreft 
språkvalget ved å trykke på  menyknappen. 

Trykk  og hold menyknappen til styringen 
går tilbake til parametervalg.

ENDRE

IKKE
ENDRE

5: Språk

 













Funksjonen gir muligheten til å velge og endre 
manuell eller automatisk energisparing.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen for å velge manuell 

eller automatisk energisparing. Trykk  eller  
for å velge. Bekreft den nye verdien ved å trykke på 

 menyknappen. 

Trykk  og hold menyknappen til styringen 
går til kalendervalg.

Som standard er det programmert energispa-
ring alle ukedager fra kl. 20.00 til kl. 08.00.

For å endre tidene starter man med avslutnings 
klokkeslett mandag. Deretter starttid mandag. Der-
etter tirsdag, onsdag osv. til avslutning søndag.

Man velger klokkeslettet med knappene   eller 

. Endringen bekreftes med  menyknappen.

Når man har kommet gjennom endringene vil siste 
bekreftelse med  menyknappen, vil styringen gå 
til neste funksjon, 8-passord.

ENDRE

ENDRE
KALENDER

ENDRE
Trykk 

IKKE
ENDRE

IKKE
ENDRE

Trykk 

6: Energisparing

7: Kalender
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Funksjon gir muligheten til å endre passord. 

Standard er 1111. 4 trykk på knappen .

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen for å velge funksjo-

nen. Trykk  eller  for å velge språk. Passordet 
består av fire siffer. 

Når siste siffer er valgt vil passordet bli lagret 
og styringen går automatisk videre i parameterne.

ENDRE

IKKE
ENDRE

8: Passord

 













Funksjon gir muligheten til å få en melding i 
displayet for skifte UV-lampen (ekstrautstyr). Stan-
dard er 90% av levetiden.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen for å velge funksjo-

nen. Trykk  eller  for å velge antall timer før 
man får en melding i displayet. Valget er 0-20000 
timer. 
Se 14 for å resette timeteller.

Trykk  og hold menyknappen til styringen 
går tilbake til parametervalg.

ENDRE

IKKE
ENDRE

9: UV-lampe alarm

 













Funksjon gir muligheten til å få en melding i 
displayet om rengjøring av rørsystemet. Standard er 
”0” - ingen melding.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen for å velge funksjo-

nen. Trykk  eller  for å velge antall dager før 
man får en melding i displayet. 180 dager er ca. 6 
måneder. Man får melding 15 dager før program-
merte dager utløper.
Se 15 for å resette telleren.

Trykk  og hold menyknappen til styringen 
går tilbake til parametervalg.

ENDRE

IKKE
ENDRE

10: Rengjøring
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Funksjon gir muligheten til å få en melding i 
displayet om skifte av vannfilter (ekstrautstyr). Stan-
dard er ”0” - ingen melding.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen for å velge funksjo-

nen. Trykk  eller  for å velge antall liter før 
man får en melding i displayet. Valget er 0-20000 
liter. 4C filter bør skiftes hver 11000 liter.

Se 16 for å resette telleren.

Trykk  og hold menyknappen til styringen 
går tilbake til parametervalg.

ENDRE

IKKE
ENDRE

11: Vannfilter

 













Funksjon gir muligheten til å lagre et telefon-
nummer f. eks et servicetelefonnummer. 

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen til pekeren begynner 

å blinke. Trykk  eller  for å velge et tall. Bekreft 
valget med  menyknappen. For å slette et tall 
flytt pekeren foran tallet med  menyknappen og 
skriv inn det korrekte tallet.
Mellomrom befinner seg etter ”z”.
Inntil 18 tall kan lagres.

Trykk  og hold menyknappen til pekeren 
slutter å blinke. 

ENDRE

IKKE
ENDRE

12: Service

 





 





Funksjon gir muligheten til å få en melding i 
displayet om å bytte ut vannet i isbanken. Standard 
er ikke funksjonen aktivert.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  menyknappen til pekeren begynner å 

blinke. Trykk  eller  for å velge ”JA” eller ”NEI”.

Trykk  og hold menyknappen til pekeren 
slutter å blinke. 

ENDRE

IKKE
ENDRE

13: Tøm isbanken
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Resette timeteller for UV-lampen
Telleren viser hvor mange timer som gjenstår før 
man får melding i displayet om å skifte lampen.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  og hold menyknappen inntil styrin-
gen går til neste parametervalg. ENDRE

IKKE
ENDRE

14: UV-lampe teller

 









Resette telleren for rengjøring
Telleren viser hvor mange dager som gjenstår før 
man får melding i displayet om rengjøring.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  og hold menyknappen inntil styrin-
gen går til neste parametervalg. ENDRE

IKKE
ENDRE

15: Teller rengjøring

 









Resette telleren for filterskifte
Telleren viser hvor mange liter som gjenstår før man 
får melding i displayet om å skifte filter.

Trykk  knappen for å komme til neste 
funksjon.

Trykk  knappen for å komme tilbake til 
velkomstskjermen ”ENJOY”. 

Trykk  og hold menyknappen inntil styrin-
gen går til neste parametervalg. ENDRE

IKKE
ENDRE

16: Teller filter

















Telleren viser hvor mange liter som er tappet 
totalt fra maskinen. Funksjonen kan ikke resettes.17: Teller liter



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


