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Basia Bemar er beregnet for å opprettholde temperaturen i 
en allerede oppvarmet  vare.

VED MOTTAGELSE
Kontroller at emballasjen og kabinettet 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!

UTPAKKING INSTALLASJON
Ta maskinen forsiktig ut av emballasjen. Emballasjen leveres til 
resirkulasjon etter stedlige regler.

FØR IGANGSETTING

FØR OPPSTART
Vask maskinen utvendig og innvendig med et mildt oppvask-
middel og en oppvridd myk klut. La dører/luker/frontglass 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 +5...+25°C.

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

BESKRIVELSE AV MASKINEN

1. Infrarød varme
2. Buet frontglass
3. GN kantiner
4. Vannbad (vanntank)
5. Varmluftsirkulasjon frontglass
6. Støtdemper
7. Varmeelementer
8. Belyst frontpanel
9. Justerbare ben
10. Vifter
11. Granitt arbeidsflate
12. Typeskilt
13. Sidevegger med glass
14. Avløpskran
15. Plattform i tre for transport av maskinen
16. Perforerte dører
17. Luftegitter
18. Termostat og brytere

ANTALL GN DELERE

Basia 2 Bemar 1.1 1.4 1.7 2.1 2.5
Antall GN delere 2 3 4 5 6

1. Skru av benene
2. Fjern plattformen av tre
3. Skru på plass benene
4. Juster benene slik at maskinen står 

støtt og er i vater

A - hjul i åpen stilling

B - hjul i låst stilling
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LAYOUT GN KANTINER

TEKNISKE DATA
Spenning Effekt 

infrarød 
lys (W)

Strøm 
forbruk

(A)

Optimal 
vann-

mengde
Basia 1.1 230/1/50 80 9,6 17
Basia 1.4 230/1/50 120 13,3 23
Basia 1.7 400/3/50 160 6,3 28
Basia 2.1 400/3/50 160 7,5 35
Basia 2.5 400/3/50 200 9,2 45

BESKRIVELSE AV BRYTERE OG TERMOSTAT

1. Hovebryter. Slår maskinen av og på
2. Bryter for infrarød varme
3. Bryter for infrarød varme
4. Rød lysdiode indikerer veldig lavt vann-nivå
5. Grønn lysdiode indikerer lavt vann-nivå

1. Føler for veldig lavt vann-nivå. Rød lysdiode tennes og 
den akustiske alarmen starter. Varmeelementene blir slått 
av.

2. Føler for maksimalt vann-nivå. Grønn lysdiode tennes når 
vann-nivået er under følens nivå.

3. Føler for minimum vann-nivå. Rød lysdiode tennes.
4. Føler for vanntemperatur
5. Avløp fra vannbadet

OPPSTART
• Sett støpslet i stikkontakten.
• Kontroller at avløpskranen er stengt.
• Fyll rent vann som er så varmt som mulig for å redusere 

oppvarmingstiden.
• Fyll til litt over føler 2.
• Sett på plass GN delerne og sett inn tomme kantiner over 

vannbadet. Dette hindrer for stor fordamping fra vannba-
det.

• Juster termostaten til ca. +65°C. Hvilken temperatur som 
er optimal kan variere.

• Slå på maskinens hovedbryter. Når innstilt temperatur er 
oppnådd, fyll de tomme GN kantinene med varer.

• Påse at varmluftstrømmen over frontglasset ikke blir 
tildekket.

• Slå på bryterne for den infrarøde varmen.   

INFRARØD VARME
1. Keramiske infrarøde elementer
2. Lampeskjerming
3. 40W lampe. E27/P45 arbeids-
temperatur inntil 300°C
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JEVNLIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
For å sikre innholdet og maskinens funksjon anbefales det å 
foreta en rengjøring av vannbadet en gang i uken.

Slå av maskinen på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm 
vannbadet for vann.

1. Frontglass
2. Øvre aluminiumsprofil
3. Nedre aluminiumsprofil
Løft glasset forsiktig fra toppen til det stop-
per mot profilen 3. Rengjør forsiktig glasset 
i henhold til beskrivelsen under.

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 RENGJØRINGSMIDDELETS BESKRIVELSE
INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV MAS-
KINENS LAKKERTE/RUSTFRIE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE 
VANN PÅ MASKINENS ELEKTRISKE KOMPONENTER.
  
FOR AKRYLPLAST OG GLASS
RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE
FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE 
ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR 
RENGJØRING AV AKRYL/GLASS, 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 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 service-
verksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produk-
tet.

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

Maskinen virker ikke Strømløs Ingen lys i 
hovedbryter Defekte sikringer på kursen

Støpslet står ikke i kontaktenSlå på 
hovedbryter

Maskinen blir ikke 
varm Termostaten Feiljustert Juster til ca. 65°C

Infrarød varme Bryterne er av Slå på bryterne for infrarød varme

Rød lysdiode 
lyser

For lite vann i 
vannbadet Fyll vann til litt over føler 2

Varmeelement Defekt Tilkall autorisert servicepersonell

Defekt lyspære Skift lyspæreLyset virker ikke

FEILSØKING



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


