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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 kabinettet forsiktig ut av emballasjen. Emballasjen leveres 
til resirkulasjon etter stedlige regler.

Juster benene slik at kabinettet står støtt på alle fire ben og er 
i vater.
Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller andre 
varmekilder som ovner og komfyrer.

FØR IGANGSETTING
Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmid-
del og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er 
helt tørt før den tas i bruk. Monter hyllene i ønsket posisjon.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE 
MED RENGJØRING!

NB! Skapet må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for 
regn. Omgivende temperatur +5...+30°C.

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

Skapet benytter R600 som kuldemedium. Skapet 
må plasseres i rom som er minst 8m2 for å ikke 
danne eksplosiv gassblanding ved eventuelle 
lekkasjer.

R600 er et meget miljøvennlig kuldemedium som ikke er 
skadelig for ozonlaget og har heller ingen drivhuseffekt.  

STYRINGENS KNAPPER OG LYSSYMBOLER

KNAPPENE
Slår skapets styring AV/PÅ. Øker innstilt tem-
peratur når ”set” er aktivert.
Manuell Avriming. Senker innstilt temperatur 
når ”set” er aktivert.
Aktiverer endring av innstilt temperatur.

LYSSYMBOLENE
Lyser når kompressoren går.

Lyser når avriming pågår.

Lyser når skapet er slått av. Blinker under 
endring av innstilt temperatur.

SLÅ STYRINGEN AV OG PÅ

Trykk og hold  hovedbryteren inntil  
symbolet tennes og styringen er avslått. Trykk 
og hold  hovedbryteren inntil  symbolet 
slukkes og styringen er på.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Temperaturen kan endres mellom +2...+12°C.

Trykk og hold  inntil displayet blinker 
samtidig med . Trykk ˄   for å øke innstilt 
temperatur. Trykk ˅  for å senke innstilt tem-
peratur. Trykk  for å bekrefte endringen.
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MANUELL AVRIMING

Skapet har automatisk avriming og automa-
tisk fordunstning av tinevannet.
Skulle en manuell avriming være nødvendig, 
trykk og hold  avrimingsknappen inntil avri-
mingssymbolet tennes.
Styringen går automatisk tilbake til normal-
drift etter avrimingen.

INNVENDIG BELYSNING
Innvendig på skapets høyre side er bryteren 
som slår av og på den innvendige LED belys-
ningen.

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

Slå av hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyl-
lene og hylleracket. 

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. 

Hyller i glass, skuffer i transparent akrylplast og hyllene i rust-
fritt stål vaskes som beskrevet over, eller i en oppvaskkum med 
nevnte midler.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØ-
RINGEN!

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 AKRYLPLAST
RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE
FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE 
ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR REN-
GJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES. 

KONDENSATOREN
Skapets kondensator må rengjøres annenhver måned ved 
hjelp av en støvsuger påmontert en myk børste.

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.

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 opp-
stå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken 
grunn de måtte oppstå.
Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel. Det 
anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverk-
sted. 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!
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Ingen lys i displayet Strømløst Støpslet Kontroller at støpslet står i kontakten

Kontroller at sikringene er heleKurssikringer

Skapet kjøler ikke Feil med kjøleaggregat Tilkall autorisert servicepersonell

Skapet når ikke innstilt 
temperatur Overiset fordamper Foreta en manuell avriming

Kompressoren går ikke Sikkerhetsfunksjoner 
har blitt utløst Tilkall autorisert servicepersonell

Varme varer er satt inn 
i skapet Foreta en manuell avriming

Døren har stått åpen over 
lengre tid Foreta en manuell avriming

Uren kondensator Rens kondensatoren

Varer blokkerer skapets 
ventilasjon Plasser varene korrekt

Viftene går ikke Defekte vifter Tilkall autorisert servicepersonell

FEILSØKING

M1 - kompressor
M2 - Fordampervifte
M3 - Kondensatorvifte
PCB - styring
S2 - lysbryter
S3 - termostatføler
TR1 - LED transformator 230V/12V
X1 - LED innvendig belysning
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Colia et selskap i Festivo - Porkka Group
Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte 
god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland`s 
totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som 
Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større 
gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste 
for å gi våre kunder den best tenkelige service. 


