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Liebherr Med Line er kun beregnet for å opprettholde tempe-
raturen i en allerede nedkjølt vare.
Justerbart temperaturområde +3...+16°C.

VED MOTTAGELSE
Kontroller at emballasjen og kabinettet ikke er skadet. Dersom 
det er skade på emballasje eller produkt, 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 skapet forsiktig ut av emballasjen. Emballasjen leveres til 
resirkulasjon etter stedlige regler.

BESKRIVELSE AV SKAPET

Sett skapet på bruksplassen. Juster benene slik at skapet står 
støtt på alle fire ben og er i vater.
Ikke tildekk skapets ventilasjonsgitter bak på topplaten.

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! 

NB! Skapet må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for 
regn. Omgivende temperatur +10...+38 °C.

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. 

FØR OPPSTART
Kabinettet må ha stått i romtemperatur i minst 24t og opp-
reist 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. Kabinettets 
støpsel settes rett i en stikkontakt. Det er 
ikke tillatt å benytte en skjøteledning.
Skapets ventilasjonsgitter foran og bak må 
ikke tildekkes.

DEN DIGITALE STYRINGEN
1. Hovedbryter AV/PÅ
2. Endre verdier
3. Sett-knappen
4. Slår av og på akustisk alarm
5. Henter lagrede alarmer
6. Display

LYSINDIKATORENE I DISPLAYET

 
Lyser når kompressoren går

Blinker ved tidsforsinket oppstart

Fordamperviften går

Lyser når avriming pågår

Lyser når produktføleren viser temperaturen  i 
displayet (ekstrautstyr)
Lyser når en alarm har gått

Lyser når det er en feil med skapet

HACCP Lyser når styringen lagrer skapets temperatur og 
overvåkning av eventuelle strømbrudd

Digital styring

Innvendig belysning

Typeskilt

Hull for ekstern  
føler

Justerbare ben
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SLÅ PÅ SKAPET
Trykk og hold  knappen i ca. 5 sekunder til Displayet viser 
ON.
Når skapet startes for første gang vil ingen alarmer gå.

Dersom skapet er frakoblet fra strømnettet over lengre tid 
etter at det har vært startet for første gang, vil strømbruddet 
bli registrert og HACCP vil lyse i displayet.

Denne alarmen må resettes på følgende måte:

Trykk  knappen.

Trykk og hold   +  i  fem sekunder til displayet viser 

HACCP-LED vil lyse konstant.
Trykk og hold  i fem sekunder til styringen automatisk 
går tilbake til normaldrift.

SLÅ AV SKAPET
Trykk og hold  knappen i ca. 5 sekunder til Displayet viser 
OFF.

SE OG ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk og hold  i ett sekund til innstilt temperatur blinker i 
displayet.  
Trykk  for å øke innstilt temperatur.  
Trykk  for å senke innstilt temperatur.

Trykk   for å bekrefte endringen.

AKUSTISK ALARM
Når skapet går i alarm vil en akustisk alarm lyde. Denne kan 
stilnes ved å trykke  knappen.

DØR ÅPEN ALARM
Når døren er åpen vil alarmindikatoren  lyse og tempera-
turdisplayet vil blinke.

Dersom døren har stått åpen mer enn 60 sekunder, vil LED 

 begynne å blinke og  og temperaturen vil alterne å 
bli vist i displayet.

Den akustiske alarmen vil lyde samtidig (dersom ikke funksjo-
nen har blitt deaktivert).

Trykk  for å stilne den akustiske alarmen.

ENDRE TIDEN FOR DØR ÅPEN ALARMEN
For å endre tiden for dør åpen alarmen, utfør følgende:

DEAKTIVERE AKUSTISK ALARM
Dersom ønskelig, kan den akustiske alarmen deaktiveres på 
følgende måte:

Trykk                i 5 sekunder .

Trykk                i 5 sekunder .

Trykk                i 5 sekunder .

Trykk                i 5 sekunder .

Justerbart område = 1 til 5 minutter

Styringen går automatisk tilbake til normal-
drift.

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

(minutt)

Trykk                     og          for å velge ønsket tid

Trykk                     og          for å velge ønsket funksjon
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REAKTIVERE AKUSTISK ALARM
Reaktivering av automatisk akustisk alarm gjøres på følgende 
måte:

ALARMENE I DISPLAYET
1. LED  blinker når det er feil på produktet. Tilkall auto-

risert service personell
2. LED  blinker og displayet viser enten  eller .  

 = for høy temperatur i skapet.   = for lav tempera-
tur i skapet. 
NB! Grensene for når skapet skal gå i temperaturalarm 
kan endres.

3. HA/HF/HACCP blinker. (HF) betyr at det har vært et 
strømbrudd eller at skapet har vært for varmt eller kaldt 
(HA) i løpet av en bestemt periode. 3 ulike alarmer kan 
lagres samtidig og hentes fram etter ønske.

ALARM TEST
Denne testen kontrollerer alarmfunksjonene uten å forstyrre 
skapets kjøletekniske funksjon.
For å aktivere testen:

• Trykk og hold  i 5 sekunder.
• Displayet vil en temperatur som er 0,2 °C under høytem-

peraturalarmen.
• Temperaturen vil øke med 0,1 °C hvert andre sekund.
• Når høytemperaturgrensen er nådd, vil displayet vise 

. En ekstern alarmenhet koblet til den potensialfrie 
alarmutgangen vil bli aktivert.

• Temperaturen vil fortsette å øke til 0,2 °C over settpunk-
tet for høytemperaturalarmen.

• Den samme testen vil bli utført for lavtemperaturalara-
men. Displayet vil vise  under testen.

• Under testen vil displayet også vise .
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

AVBRYTE TESTEN FØR DEN ER FERDIG
Trykk og hold   i fem sekunder.

NB! 
Dersom verdiene til høy- og lavtemperaturalarm (AL og AH i 
avsnittet ”ENDRING AV ALARM PARAMETERNE”), er satt til 0, 
vil displayet under testen vise  og .

Trykk                i 5 sekunder .

Automatisk akustisk alarm er nå aktivert.
Tiden for når den akustiske alarmen skal gå igjen etter å ha 
blitt stilnet, må settes.

Tiden i minutter hvor den akustiske 
alarmen vil gå etter å ha blitt stilnet av  

 knappen.
Område = 1 til 120 minutter

Trykk                i 5 sekunder .

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Trykk        eller       for å velge ønsket tid
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ENDRING AV ALARM PARAMETERNE
Alarmgrensene er relativt til settpunktet. Antall °C over el-
ler under settpunktet. Alarmgrensene og tidsforsinkelse for 
alarmen kan endres.

HENTE LAGREDE ALARMER. LESING AV TEMPERATURER

RESETTE LAGREDE TEMPERATURALARMER  

Trykk                i 5 sekunder .

Lavtemperaturalarm

Display = differansen mellom 
settpunkt og alarmgrense i °C

Display = Tidsforsinket alarm i 
minutter

Display = differansen mellom 
settpunkt og alarmgrense i °C

Trykk                  eller        for å velge ønsket verdi

Trykk                   eller       for å velge ønsket verdi

Trykk                   eller         for å velge ønsket verdi

NB! Sett kun positive tallverdier.

NB! Sett kun positive tallverdier.

Trykk                i 5 sekunder .

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Antall temperaturalarmer

Antall strømbrudd

Siste temperaturalarm

Siste strømbrudd

Nest siste temperaturalarm

Nest siste strømbrudd

Temperaturalarm før

Strømbrudd før

Høyeste registrerte temperatur

Laveste registrerte temperatur

Tid i timer for når max og min 
temperatur ble målt

Velg ønsket parameter ved å trykke på  knappen. Trykk 
knappen en gang til for å gå tilbake til alarmlisten.

NB! Man kan gå ut av alarmlisten ved å trykke og holde  i 
fem sekunder eller vent i 60 sekunder til styringen går auto-
matisk tilbake til normaldrift.

For å resette  , benytt følgende 
prosedyre

Trykk knappene                    til  vises i displayet

Trykk                 i 5 sekunder.

Verdiene for          og         lavtemperaturalarm og 
høytemperaturalarm er nå resatt

Trykk                i 5 sekunder .

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Bla i listen med piltastene
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EKSEMPEL PÅ EN ALARMFORESPØRSEL
Situasjon: HA/HF/HACCP blinker i displayet.

KALIBRERING AV TERMOSTATFØLEREN

PRODUKTFØLER (EKSTRAUTSTYR)
Temperaturen kan måles hvor som helst innvendig i skapet.
Tilkobling se avsnitt MONTERE EKSTRA PRODUKTFØLER.
Aktivering av føleren: 

Det har ikke vært temperaturalarmer.  
Gå til 

Det har vært et strømbrudd.

Siste strømbrudd.

År 2012.

5 måned (mai).

Dag 30.

Time 23.

Minutt 14.

Strømbrudd varte i 3 timer.

Trykk                    i 5 sekunder. Displayet vil vise

HACCP-LED vil nå lyse konstant
HA/HF alarmen er nå resatt.
Styringen er klar for å lagre eventuelle nye alarmer.

Trykk                i 5 sekunder .

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Trykk                    i 5 sekunder.

Displayet viser den fabrikkinnstilte verdien.

Displayet viser den nye verdien.

Trykk                      for å øke eller senke verdien 

med interval 0,1 °C.

Trykk                i 5 sekunder .

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Trykk                i 5 sekunder .

Trykk                i 5 sekunder .

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Dersom --- vises i displayet, er ikke føleren  
aktivert.

Dersom E2 vises i displayet, er ikke føleren  
tilkoblet eller er defekt.

Trykk til   vises i displayet
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KALIBRERING AV PRODUKTFØLEREN

VELGE FØLER FOR VISNING I DISPLAYET

STILLE DATO OG KLOKKE
Sanntidsklokken (CET) er stilt fra fabrikken. Andre tidssoner 
eller sommer og vintertid må stilles manuelt.

Trykk                i 5 sekunder .

Trykk                      for å øke eller senke verdien 

med interval 0,1 °C.

Displayet viser den nye verdien.

Trykk                i 5 sekunder .

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Trykk                i 5 sekunder .

Termostatføler

Produktføler

Dersom produktføleren er 
aktivert, vil displayet vise 
AUX

Trykk                i 5 sekunder .

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Trykk                i 5 sekunder .

År 2012.

Måned (1 til 12).

Lagrer endringen

Ukedag: 1 = mandag. 7 = søndag.

Stille ukedag med 
               knappene

Lagrer endringen

Lagrer endringen.

Lagrer endringen.

Lagrer endringen.

Lagrer endringen.

Dag (1 til 31)

Timer (0 til 23).

Minutter (0 til 59).

Stiller inn år med  
knappene.

Stiller inn måned med  
knappene.

Stiller inn timer med  
knappene.

Stiller inn minutter med  
knappene.

Stiller inn dag med  
knappene.

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Når               vises i displayet, må klokken resettes.
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SKIFTE NETTVERKSADRESSE
Ved tilkobling av flere kjøleprodukter via RS485 interface, må 
hvert enkelt produkt ha sin egen nettverksadresse.

RESETTE PARAMETERNE TIL FABRIKKINNSTILLING
Alarmgrensene og følerkalibreringen kan tilbakeføres til 
fabrikkinnstillingen. 

HYLLENE
Trådhyllene er høydejuster-
bare og kan flyttes.

Ventilasjonsgitteret til 
fordamper viften må IKKE 
tildekkes.

DØRLÅS
• Lås skapet ved å vri nøk-

kelen 90° til høyre
• Lås opp skapet ved å vri 

nøkkelen 90°C til venstre.

INNVENDIG LED BELYSNING
Interiørbelysningen er LED-
strips som er festet innvendig i 
skapets tak.

Slå på lysbryteren S for å slå på 
lyset.

Intensiteten av LED-lyset tilsva-
rer laserklasse 1/1M

NB! Dekslet over LED-lyset må 
kun fjernes av autorisert servi-
cepersonell.
NB!
Ikke se rett inn i LED lampene 
når dekslet er fjernet.

AVRIMING
Skapene har automatisk avriming og fordunstning av tinevan-
net.
VISNING I DISPLAYET UNDER AVRIMING

Trykk                i 5 sekunder .

Trykk                i 5 sekunder .

Benytt ned                   eller oppknappen for å endre  
            nettverksadressen.

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Trekk støpslet ut av stikkontakten.

Trykk                og hold samtidig som man setter i støpslet.

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

Symbol          + displayet alternerer med           og visning av 
temperaturen i skapet.

Symbol          + temperaturen som var i skapet da avrimin-
gen startet.

Endre visningen i displayet under avriming

Trykk                i 5 sekunder .

Trykk                i 5 sekunder .

Benytt        eller         for å velge ønsket valg.  

 Displayet alternerer           og faktisk temperatur.

Viser kun            .

Displayet viser temperaturen i skapet før avrimingen 
startet.

Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.
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JEVNLIG RENGJØRING
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 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 skapets 
LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ MASKI-
NENS 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.

FUNKSJONSFEIL
Skapet starter ikke:
• Er skapet slått på?
• Er støpslet ordentlig på plass i stikkontakten?
• Er kurssikringene hele?

Unormale lyder:
• Står skapet støtt på alle fire ben?
• Forårsaker skapet at gjenstander klirrer enten i skapet 

eller utenfor?

Skapet oppnår ikke korrekt temperatur:
• Er skapet korrekt innstilt?
• Viser eventuelle innlagte referansetermometer korrekt 

temperatur?
• Påse at skapets ventilasjonsgitter ikke er tildekket og at 

det er tilstrekkelig ventilasjon ved innbygging.
•  vises i displayet. Resett klokken. Se side 7.
Skulle ikke overstående punkter avhjelpe problemet. Tilkall 
autorisert servicepersonell

SLÅ AV SKAPET OVER LENGRE TID
Slå av skapet, trekk ut støpslet.

Rengjør skapet og la døren stå på gløtt for å unngå at oppstår 
ubehagelige lukter.

MONTERE EKSTRA PRODUKTFØLER

1: Bor hull som vist på tegningen 
på avmerket plass.

2: Trekk ut strekkavlasteren.

3: Trekk føleren gjennom hullet 
og tre på strekkavlasteren og 
sett den på plass igjen.

NB!
Plasser føleren øverst i skapet. Føleren må ikke komme i kon-
takt med skapet eller skapets innhold. Føleren må føle luft el-
ler plassert i en flaske med en glykolblanding. Påse at føleren 
ikke er i kontakt med flaskens vegger eller bunn.

NB!
4: Tett igjen hullet på skapets 
bakside med silikon el.l.
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EKSTERN ALARM
Det er anbefalt å koble skapet til en 
ekstern alarmenhet.

På skapets bakside er det ulike tilkob-
lingspunkter for eksternt utstyr.

Dette må kun gjøres av autorisert 
servicepersonell.

POTENSIALFRI ALARMUTGANG
Den potensialfrie alarmutgangen har tre tilkoblingspunkter.

Utgangen er designet for maksimum 48V / 8A DC.  
Minimumstrømforbruk 150mA.

N. O Normal åpen alarm utgang
Tilkoblingspunkt for alarmlys eller akus-
tisk alarm.

N. C normalt lukket alarm utgang
Tilkoblingspunkt for lysindikator for nor-
mal drift.

COM tilkobling 42V / 8A DC maksimum
Minimum 150 mA.

RS485 interface

Rx- / Tx - 
Send og motta datakabel negativ pol.

Rx+ / Tx+
Send og motta datakabel positiv pol.

GND
Jordtilkobling.

HENGSLE OM DØREN

1: Skru ut nedre hengsle.
NB! Hengslet er fjærbelastet 
og vil bevege seg til venstre når 
skruene blir løsnet.

2: Trekk døren litt ut i bunnen og 
ta døren av.

3: Overfør håndtak og plugger til 
den andre siden av døren.

4: Flytt hengslepinne og hengsle 
over på den andre siden.

5: Flytt øvre hengsle og hengsle-
pinne over på den andre siden.

6: Flytt dekslet over på den 
andre siden.

7: Tre døren på plass i det øvre 
hengslet.

8: Sett på plass nedre hengsle-
brakett.

9: Vri hengslebraketten 90° og 
skru fast hengslet. 

Potensialfri alarmutgang

Tilkobling ekstra føler

Tilkobling til RS485 
interface

Terminerende motstand. 
Når det kobles flere skap via 
RS485 interfacet, den termi-

nerende motstanden må forbli på det siste skapet.
Fjern motstanden på skapene i mellom.
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INNBYGGING

Alternativ 1:
En utsparing bak på topplaten på minst 200 cm² er nødvendig 
for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon.

Alternativ 2:
Dersom det ikke er mulig med en utsparing i topplaten, må 
det være minimum 40 mm fritt rom over skapet og til under-
kant av topplaten.

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 ser-
viceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på 
produktet.

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



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


