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Variant kjølereol er kun beregnet for å opprettholde 
temperaturen i en allerede nedkjølt  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 reolen forsiktig ut av emballasjen. Emballasjen leveres til 
resirkulasjon etter stedlige regler.

FJERNE TREPALLEN

1: Skru ut benene under pallen
2: Fjern trepallen
3: Skru på plass benene og juster benene til maskinen står i 
vater. 

PLASSERING
Omgivende temperatur på plasseringsstedet må være mellom 
+15...+25 °C med relativ luftfuktighet ikke overstigende 60%.

Plasser ikke maskinen i direkte sollys, i nærheten av varme-
kilder eller nær ventilasjonsutblåsninger. Maskinens front må 
ikke tildekkes.

MONTERING AV HYLLENE

Plasser øvre del av hyllen (3) i den perforerte hyllestolpen. Jus-
ter til ønsket vinkel på hyllen og lås hyllen med hylleklips (2).

1: Eksponeringshyllen
2: Stopper hyllekant
3: Prislist
4: Kroker til feste av hyllen
5: Forsterkningsbrakett
6: Hyllebrakett

EKSPONERINGSOMRÅDE
Det må ikke lages skillevegger eller oppdeling av maskinens 
eksponeringsområde utover standard hyller da dette kan hin-
dre luftsirkulasjonen i maskinen.

RENGJØRING
Før oppstart, rengjør maskinen utvendig og innvendig med en 
myk bomullsklut eller semsket skinn, oppvridd. Man kan an-
vende lunket vann med et mildt oppvaskmiddel.
Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende 
effekt eller som lager riper. Bruk ikke rennende vann i forbin-
delse med rengjøringen
Vent til maskinen er helt tørr før den tas i bruk.

FØR OPPSTART
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. Kabinettet skal kobles til en separat 16A 
jordet kurs 230V/1/50Hz. 
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GENERELT
Produkter som inneholder syre eller etsende gasser slik som 
sylteagurk, produkter i laker, frukt o.l. må kjøles ned i 
lukkede containere! Dersom dette ikke følges kan det føre til 
tæring av fordamperen. Dette dekkes ikke av garantien. 

1: Hovedbryter
2: Lysbryter
3: Digital styring

OPPSTART
Sett støpslet i stikkontakten og slå på maskinens hovedbryter 
(1). Vent til innstilt temperatur er oppnådd før man starter 
innlastingen.

LYSDIODENE
1. Lyser når kompressoren går. Blinker ved tidsforsinket opp-

start av kompressor. To blink etterfulgt av pause, tvungen 
helkontinuerlig gange er aktivert.

2. Lyser når fordamperviften går. Blinker ved tidsforsinket 
oppstart av fordamperviften. 

3. Lyser når automatisk avriming pågår. Blinker ved tidsfor-
sinket start.

4. Lyser når en alarm er aktivert.
5. Displayet.
BRYTERNE

6.  Trykk og hold i minst 3 sekunder, slår styringen 
av og på. Øker innstilt verdi ved temperaturjustering og 
programmering.

7.  Trykk og hold i minst 3 sekunder aktiverer manuell 
avriming. Senker den innstilte verdien ved temperaturjus-
tering og programmering.

8.  Trykk i 1 sekund, viser innstilt temperatur. Trykk og 
slipp umiddelbart, deaktiverer akustisk alarm. Trykkes og 
holdes i minst 3 sekunder aktiverer programmeringsmodus.

9. Trykk  og  samtidig aktiverer helkontinuerlig 
gangtid på kompressoren. Gjenta for å deaktivere.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk  inntil innstilt verdi blinker i displayet. Trykk   

for å øke den innstilte temperaturen eller trykk  for å 
senke den innstilte  temperaturen. Bekreft endringen ved å 

trykke  . Styringen går automatisk tilbake til normaldrift. 

MANUELL AVRIMING
Alle modellene har automatisk avriming og automatisk 
fordunstning av tinevannet. Skulle det være behov for en ma-

nuell avriming kan man trykke og holde  i 3 sekunder til 
lysdiode (3) for avriming lyser og ”dF” vises i displayet.  

ALARMENE I DISPLAYET
Når en alarm oppstår vil lysdiode (4) lyse og displayet viser 
følgende alarmer:
E0 - Defekt termostatføler
E1 - Defekt avrimingsføler
LO - Lavtemperaturalarm
HI - Høytemperaturalarm
EE - Software feil
Ed - Maksimal avrimingstid er overskredet
dF - Er ikke en alarm, men vises i displayet under avriming. 

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

Slå av maskinen på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm 
maskinen. Ta ut hyllene.

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 FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ 
MASKINENS ELEKTRISKE KOMPONENTER.
  
FOR AKRYLPLAST
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. 
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EN GANG I MÅNEDEN
Maskinens kondensator bør kontolleres for støv hver måned. 
Benytt en støvsuger påmontert en myk børste for å støvsuge 
filter og kondensator.

Slå av maskinen på hovedbryteren og trekk ut støpslet.
1. Fjern gitteret (1) foran kondensatoren ved stikke finge-

rene i hullene (2) som vist på høyre tegning. Dekslet er 
festet med magneter

2. Rengjør kondensatoren (3) ved hjelp av en støvsuger 
påmontert en myk børste.

3. Monter i omvendt rekkefølge
NB! Dersom maskinen har to deksel må det rengjøres bak 
begge.

AVLØPSSYSTEM mod/c MASKINER FOR SENTRALKJØLING

Maskiner for sentralkjøling (mod/c), er beregnet for avløp til 
åpent sluk. Avløpsslangen er vist på tegningen.

NB! Av hygieniske årsaker bør ikke avløpet på maskinen være 
tilsluttet et lukket avløpssystem. Mikrober og alger kan bli 
ført tilbake til maskinen. I følge Norsk Standard skal det være 
minst 25 mm klaring mellom maskinens avløp og byggets 
avløpssystem.

KORREKT BRUK AV NATTGARDINEN
Nattgardinen er plassert i øvre del av maskinen. Gardinen 
har et håndtak (1) med en klips (2) plassert på innsiden av 
gardinen.

Bilde 3 viser korrekt lukket nattgardin. For å rulle opp nattgar-
dinen, Ta tak i håndtaket (1) og forsiktig trekk det ned for å fri-
gjøre gardinen fra låsestykke (2). Før håndtaket litt forover slik 
at gardinen er frigjort fra låsestykket (bilde 2). Hold håndtaket 
hele veien til gardinen er rullet helt opp.

NB! Aldri slipp håndtaket og la gardinen rulle seg selv opp. 
Dette kan føre til skader på gardinmekanismen. Denne formen 
for skader dekkes ikke av garantien.

FUNKSJONSFEIL
Maskinen starter ikke
• Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for 

bryteren lyser.
• Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten. 
• Kontroller at kurssikringene er hele.

Maskinen blir ikke kald eller oppnår ikke innstilt temperatur
• Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for 

bryteren lyser.
• Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten. 
• Kontroller at kurssikringene er hele.
• Kontroller at styringens temperatur er korrekt innstilt.
• Kontroller at omgivende temperatur ikke er for høy.
• Kontroller at kondensatoren ikke er uren.

Vannlekkasje
• Kontroller at maskinen står i vater.
• Kontroller at avløp fra eksponeringsbrønnen og dryppren-

nen under fordamperen ikke er tett.
• Kontroller at fordunstingskaret ikke er overfyllt. 
• Kontroller at avløpsslangene ikke er tette eller klemt.

Andre feil
• Kontroller alarmsignalene i displayet som vist på foregå-

ende side. 
• E0 og E1 alarm, tilkall autorisert servicepersonell.
• LO og HI er temperaturalarm. Disse alarmene vil ikke bli  

deaktivert før årsaken til alarmen er rettet. HI alarm kan 
skyldes overiset fordamper, omgivende temperatur er for 
høy, for stor innlasting av ikke nedkjølte varer, uren kon-
densator. Ved LO alarm, tilkall autorisert servicepersonell.

• EE alarm, slå av maskinen og dra ut støpselet, vent 30 
sekunder og start opp maskinen igjen. Løser ikke dette 
problemet, tilkall autorisert servicepersonell.

• Ed alarm. Fordamperen er ikke avrimet innenfor pro-
grammert avrimingstid. Kjør en manuell avriming. Even-
tuelt slå av maskinen inntil fordamperen er fullstendig 
avrimet. Kontroller at maskinen ikke er innstilt på for lav 
temperatur, omgivende temperatur er for høy, innlasting 
av varme varer.
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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

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 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!



Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA SCANDINAVIA AB
Industrigatan 21, 619 33 TROSA
www.colia.se

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
www.colia.no

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. 


