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     BRUKSANVISNING LIEBHERR 
KJØLESKAP FKUv 1660 - FKUv 1663
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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 skapet tas i bruk.

VED MOTTAGELSE
Fjern forsiktig emballasjen på 
monteringsstedet. Emballasje 
og beskyttelsesfilm sorteres og 
leveres til resirkulering etter gjel-
dende lokale bestemmelser.

Sett skapet på plass. Juster be-
nene slik at skapet 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.

BESKRIVELSE AV SKAPET

1. Kontrollpanel digital styring
2. LED innvendig belysning (kun FKUv 1663)
3. Typeskilt
4. Trådhyller (maks. 45kg per hylle)
5. Justerbare ben

INNBYGGING
Alternativ 1:

Man monterer et ventilasjonsgitter som har minimum en 
åpen flate på 200 cm².

Alternativ 2: 

Uten ventilasjonsgitter må høyden opp til undre del av 
arbeidplaten være minimum 860 mm. Eller minimum en åpen 
flate på 180 cm².
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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 det tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE 
MED RENGJØRING! SØRG FOR AT DET IKKE KOMMER VANN/
VÆSKER SOM KAN RENNE NED I DE OMRÅDENE MERKET 
MED PILER.

NB! Skapet må kun benyttes innendørs og 
ikke utsettes for regn. Omgivende tempe-
ratur +10...+32°C.

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

BESKRIVELSE KONTROLLPANEL

KNAPPENE
1. Display temperaturvisning
2. Øker / senker innstilt temperatur
3. Hovedbryter
4. Slår fordamperviften av og på
5. Slår av akustisk alarm

LYSSYMBOLENE 
 Innstillingsmodus er aktivert. Aktiverer barnesikring og 

endring av lysstyrken i displayet.

 Alarm. Symbolet blinker ved for høy- eller for lav tempera-
tur.

 Barnesikring er aktivert.

Fordamperviften er på

 Demomodus er aktivert.

SLÅ PÅ OG AV SKAPET

Hold hovedbryteren inne inntil lyset i Displayet tennes.

Hold hovedbryteren inne inntil lyset i displayet slukkes.

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 fordamperen. 
Dette dekkes ikke av garantien. 

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
Skapet har temperaturområde +1...+15°C.

Trykk ”øke- senkeknappen” inntil displayet begynner å blinke. 
Slipp knappen og trykk igjen inntil ønsket verdi vises i displayet.
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. fem 
sekunder.

AKTIVERE BARNESIKRING

DEAKTIVERE BARNESIKRING

GENERELT

Vri nøkkelen 90° medurs for å 
låse skapet. Omvendt for å låse 
opp.

Skapets ventilasjons-
gitter må ikke tildekkes.
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JUSTERE LYSSTYRKEN I DISPLAYET

h0 = minimum lysstyrke
h5 = maksimum lysstyrke

VIFTEFORDELT KJØLING

Trykk og slipp  . Viftesymbo-
let i displayet tennes. Vifte-
fordelt kjøling gir en bedre og 
jevnere luftfordeling i skapet. 
Viften bør også benyttes om 
sommeren og når det er høy 
luftfuktig.
Luftegitteret for fordampervif-
ten må ikke tildekkes.

INNVENDIG BELYSNING FKUv 1663
Den innvendige LED belysningen kan slås på ved å trykke på 

bryteren S.

DØR ÅPEN ALARM

 Dersom døren står åpen lengre enn 180 sekunder, vil en 
akustisk alarm lyde samtidig som alarmsymbolet tennes. 
Man kan trykke på alarmknappen for å stilne den akustiske 
alarmen. Alarmen vil bli resatt når døren lukkes.

TEMPERATURALARM

 Dersom temperaturen er for høy eller for lav i forhold til 
programmerte grenseverdier, vil  alarmsymbolet tennes og 
en akustisk alarm vil lyde. Trykk alarmknappen for å stilne den 
akustiske alarmen. 
Etter f.eks. strømbrudd kan temperaturen i skapet være for 
høyt. Alarmen vil bli resatt når skapet når innstilt temperatur. 

DEMO MODUS

Demo modus er en funksjon som kan benyttes ved utstillinger 
og i showrom. Man kan gå gjennom skapets funksjoner uten at  
kompressoren er i drift.
Dersom man uforvarende har fått slått på demo modus vil 
symbolet  vises displayet.
Demo modus kan deaktiveres på følgende måte:

AVRIMING
Skapet har automatisk avriming. Skulle allikevel skapet være 
overiset, bør en manuell avriming utføres. Slå av hovedbryte-
ren og trekk støpslet ut av stikkontakten. Tøm skapet for varer 
og la døren stå åpen. 
Man kan benytte en kjele med varmt vann for å påskynde avri-
mingen. Gjør rent skapet utvendig og innvendig etter avsluttet 
avriming.

Det må ikke benyttes mekaniske gjenstander av noe slag for å 
skrape bort isen!

HVER TREDJE MÅNED
Skapets kondensator og kompressor bør 
kontolleres for støv hver tredje måned. 
Benytt en støvsuger påmontert en myk 
børste for å støvsuge kondensatoren og 
kompressoren.

ETTER ENDT LEVETID
Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent 
deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.
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Ved funksjonsfeil man selv ikke kan rette, tilkall autorisert servicepersonell.
Ved bestilling av service må man oppgi skapets modell (1), servicenummer 
(2) og skapets serienummer (3).

JEVNLIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
For å sikre innholdet og skapets funksjon anbefales det å 
foreta en rengjøring minst en gang i måneden.
Slå av skapet på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm 
skapet. Ta ut hyller og skuffer.
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 REN-
GJØRINGEN!

FOR METALLFLATER
VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING,
KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDLETS BESKRIVELSE
RUK 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.
INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV SKA-
PETS RUSTFRIE OG LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE 
VANN PÅ SKAPETS ELEKTRISKE KOMPONENTER ELLER PÅ 
SKAPETS HENGSLER.
 LA DØREN STÅ ÅPEN TIL SKAPET ER HELT TØRT.

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

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

Skapet er overlastet Reduser mengden

Uren kondensator Rens kondensatoren

Varer blokkerer skapets 
ventilasjon Plasser varene korrekt

Viftene går ikke Defekte vifter Tilkall autorisert servicepersonell

Alarm Døren står åpen Lukke døren

Defekt dørbryter Tilkall autorisert servicepersonell

Alarm F1, F2 Komponentfeil. Tilkall autorisert 
servicepersonell

Slå på skapets hovedbryterHovedbryter

FUNKSJONSFEIL
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GARANTI
Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 3 (tre) 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.
SEVICE 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!

OMHENGSLING

1: Skru av nedre hengsle

5: Sett inn nøkkelen og 
vri den 90° medurs

6: Fjern plugg
7: Skru ut skruen

8: Vri nøkkelen ca. 3° 
medurs
9: Ta ut hengslepinnen

10: Vri nøkkelen 90° 
medurs

11: Ta ut låsesylinderen

2: Trekk døren framover 
nede og løft den av

3: Flytt håndtak og 
plugger over på mot-
satt side

4: Sett nøkkelen i dørlåsen
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12: Flytt pluggene over på 
motsatt side 

17: Skru inn skruen og sett 
på plass pluggen

23: Sett hengslepinnen med 
hensle i døren. Vri hengslet 
90° før hengslet skrus fast

24: Juster hengsle sideveis slik at døren flukter 
med skapet både vertikalt og horisontalt

18:Sett inn nøkkelen og vri 
den 90° moturs

19: Flytt øvre hengsle-
pinne og deksel over på 
motatt side
20: Flytt deksel over på 
motsatt side

21: Flytt nedre 
hengslepinne og 
hengsle over på 
motsatt side

22: Sett på plass 
døren

13: Sett inn låsesylinderen som 
vist i illustrasjonen

14: Vri låsesylinde-
ren 90° moturs

15: Vri låsesylinderen ca. 3° moturs
16: Sett inn låsesylinderen slik at den treffer 
sporet som vist i illustrasjonen



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

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

Colia AS
Kjellstadveien 5, 3400 Lier
www.colia.no

Colia – en del av Festivo Group
Colia AS og Colia AB startet i 2015. Vår visjon er å levere produkter med høy kvalitet og yte 
den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte i Norge og Sverige, alle med 
lang fartstid innen Horeca-bransjen. 

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.

Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. 
Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Gruppen har i dag cirka 90 medarbeidere med en samlet omsetning på cirka 200 mill. NOK.


