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Ljudnivå < 76 dB (A)

VIKTIGT!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna maskin är tillverkad enbart för diskning av brickor.
Diska aldrig elektriska apparater i diskmaskinen.

SÄKERHET
Maskinen måste stängas av innan urkoppling.
Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt för att rengöra
maskinen.
Symbolen till vänster markerar alla stycken som är viktiga vid
användning av maskinen och dess säkerhet. Läs noggrannt
igenom dessa stycken.

GARANTI
Vid installation eller reparation som inte utförs av behörig fackman eller auktoriserad Hobart-serviceföretag, vid användning
av andra än Hobart originaldelar eller vid tekniska ändringar av
maskinen, gäller ej garanti.

2

1.

INSTALLATION

Brickdiskmaskinen får endast installeras och anslutas av
behörig fackman eller auktoriserat Hobart-serviceföretag.

1.1. Mottagning och uppackning
- Övertyga dig om att den nya maskinen är oskadad. Om
		 någon skada uppstått under transporten eller misstanke
		 om skada föreligger, skall uppackningen avbrytas och
		 anmälan till transportören göras omgående, dock senast
		 inom 7 dagar efter godsets ankomst. Säljaren ansvarar
		 ej för transportskador.
1.2. Transport till uppställningsplatsen
- Helst förpackad och på pall.
- Undvik skador på golv och dörrar
- Använd transportvagn eller truck
1.3. Avlägsnande av förpackning
- Tag bort stålbanden.
- Avlägsna den yttre kartongen.
- Lossa pallen.
- Tag ut förpackningsmaterial och tillbehör ur maskinen.
1.4. Placering på uppställningsplatsen
- Enligt uppställningsritning.
- Se till att anslutande banan och brickvagnen får		
		 plats.

1.5. Inställning av maskinhöjd
- De justerbara fötter skruvas så att maskinen når önskad
höjd.
- Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna
- Fördela maskinens tyngd jämnt på alla fötter.

1.6. Elkablar
- Elkablarna ska skyddas med kabelkanal.
- Koppling enligt elschemat.
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2.

ELANSLUTNING

		
		
		
		

Maskinen måste anslutas av en behörig			
fackman enligt gällande lokala och nationella 		
normer och bestämmelser. Jordat uttag med en
strömbrytare skall finnas på inkommande el i
anslutning till maskinen.

2.1 Kontrollera
- Öppna kontrollpanelen och ta fram elschemat som 		
finns på insidan av luckan.
- Kontrollera att den på maskinskylten angivna 			
		 nätspänningen överensstämmer med nätspänningen på
		 uppställningsplatsen.
- Kontrollera att säkringsstorleken stämmer överens med
maskinens effekt
2.2 Elanslutning
- Denna apparat är avsedd för en fast installation.
- Elkabeln ansluts via förskruvningen i botten av elboxen.
- Drag kabeln genom kabelgenomföringen.
- Skruva fast ledningen till strömbrytaren enligt 			
		 elschemat.		
- Efterdra alla skruvar i kopplingsboxen. (De kan ha 		
		 lossnat under transporten)
- Dra åt kabelgenomföringen så att den är tät.
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3.

VATTENANSLUTNINGAR

			
			

Maskinen skall anslutas till dricksvattenkvalitet.
Om vattnet innehåller mycket kalk rekommenderas
ett avkalkningsfilter. Anslutning får endast ske av
auktoriserad tekniker. På röret skall det finnas en
avstängningskran av typen Ballofix.
Återsugningsskydd och backventil tär som standard.

3.1 Kontrollera
- Jämför uppställningsplatsens anslutningar med 		
		 maskinens anslutningsritning.
- Konrollera vilka anslutningar som skall göras och var.
- Kontrollera ledningsdiametrar.
3.2 Vattenanslutning för sköljning DN 15 (R 1/2")
- Mjukt kavatten (0-4°dH)
- Vattentryck 1.5 - 6 bar, flöde minst 250 l / t
- Filter och avstängninsventil av typen Ballofix skall
finnas på byggsidan.
3.3 Vattenanslutning för tankfyllning DN 20 (R 3/4")
- Mjukt varmt vatten (0-4°dH)
- Varmt vatten ca 50-60° C
- Vattentryck 1.5 - 6 bar, flöde minst 500 l / t
- Filter och avstängningsventil av typen Ballofix skall
finnas på byggsidan.
3.4 Avloppsanslutning
- Anslut till golvbrunn i diskrummet.
- Alla anslutningar enligt gällande lokala och nationella 		
normer och bestämmelser

3.4 Justering av vatten flöde
- Skall utföras av behörig tekniker
- Justering sker vid tryckmätaren på genomströmmaren.
- Ställ in värdet på 0,3-0,4 bar.
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4. 		 ÅNG- RESP. HETVATTENANSLUTNING
		 (tillval)
		 - Installation får endast utföras av behörig tekniker.
		 - Beakta nationella föreskrifter och normer
			
OBSERVERA VID INSTALLATION:
			
Kontrollera att uppställningsplatsens tryck 		
			
och temperatur inte överskrider de i 			
			
installationsschemat angivna värdena.
		
4.1 		 Kontrollera
		 - Kontrollera anslutningsritningens värden på temperatur,
		 tryck och energibehov mot uppställningsplatsens 		
		 värden.
		 - Kontrollera hur rörledningarna skall läggas mellan 		
		 maskin och vägganslutningar.
		 - Se till att alla anslutningar på maskinen är utrustade 		
		 med nödvändiga kopplingar och ventiler för anslutning.
4.2 		
		
		
		

Anslutning
- Följande funktioner skall anslutas till tillopp och återledning:
- Genomströmmare
- Tankvärme

4.3 		
		
		
		

Isolering
- Isolera alla rör.
- Isoleringsmaterialet skall vara värmebeständigt, 		
vattenfast och slagtåligt.

5.		 DISK- OCH SKÖLJMEDELSDOSERING
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Diskmaskinen levereras utan doseringsutrustning för
disk- och sköljmedel.
- Doseringsutrustning och deras styrning 			
tillhandahålles i regel av disk- och sköljmedels-		
leverantören och monteras av denna.
- Montera doseringsutrustning, behållare och 			
styranordningar så att de är lätta att komma åt och		
lätta att serva samt så att de ej stör maskinens drift.		
- Anslutningsklämmor för denna utrustning finns i
elboxen (Se elschemat).
- Anslutning för sköljmedelsutrustning sker efter
		
slutsköljningsgenomströmmaren.
- Diskmaskinen är förberedd för installation av 			
avkännaren för diskmedelsdosering.
Fäst ej disk- och sköljmedelsbehållare samt deras
styrning direkt på diskmaskinen! (Maskinens 		
isolerade paneler kan skadas).

Använd bara i handeln förekommande skumreducerande diskoch sköljmedel för industribruk. Konsultera din diskmedelsleverantör för leverans och optimal dosering.
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6. 		 IGÅNGKÖRNING
		

Se även kapitel 7.1 (Kontrollpanel).
		
		 - Igångkörningen får endast utföras av behörig tekniker
6.1 		
		
		
		
		
		
		

Förberedelser
- Stäng av huvudströmbrytaren
- Se till att diskmedel- och sköljmedelsbehållarna är 		
fyllda
- Öppna alla kranar för vattentillförseln.
- Slå på alla automatsäkringar och motorskydd på
kontrollpanelen.
Undantag: Se till att brytaren för genomströmmaren inte är påslagen!

		 - Sätt silplåtar och gardiner på plats.
		 - Stäng inspektionsluckorna.
		 - Slå på huvudströmbrytaren
- Starta lokalens fläktsystem (om sådant finns).
6.2 		 Fyll genomströmmaren och tankarna
		 - Vrid OFF / ON-vredet till “I”-läget.
- Vänta tills disktanken är fylld.
- Starta transportören ( tryck på transportband "ON" knappen)
            -  Strömbrytaren AUTO / MAN (se sida 9 fig 6) skall vara i
MAN läge för att genomströmmaren skall fyllas.
		 - När vattnet börjar spruta ut från spolmunstyckena:
		
- Kontrollera att vattnet sprutar ut från samtliga
spolmunstycken.
		
- Om inte: Avlägsna spolarmen och rengör
		
munstycken.
		 - Vrid tillbaka OFF / ON-vredet till “O”-läget.
		 - Stäng av huvudströmbrytaren.
För elektriskt uppvärmda maskiner:
		 - Öppna kontrollpanelen och ta bort skyddstejpen
från kontakten till genomströmmaren (A).
Slå sedan på brytaren (B).
För ånguppvärmda maskiner:
		 - Öppna kranarna för ångan.
		 - Slå på huvudströmbrytaren och vrid sedan
		 OFF / ON-vredet till "I"-läget.
		 - När den korrekta vattennivån är uppnådd startar
sedan uppvärmningen automatiskt.
OBS! Kontrollera att tryckregulatorn (se 3.4) är öppen
och justera trycket enligt tabell (0,3-0,4 bar) när genomströmmaren är fylld.
		 Se även till att brickvagnen står på plats och i rätt
läge, så att fotocellen aktiveras ( maskinen startar
inte annars.)
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6.3 		 Kontrollera
		 - Se till att följande motorer går åt rätt håll (se riktnings
		 pilen på respektive motor):
			
- pumparna
- torkzonens fläktmotorer
			
- fläktmotorn
		 - Om någon motor går åt fel hålI byt fasföljd.
		 - Kontrollera och avhjälp eventuella läckage på:
			 - avloppsanslutningarna
			
- vattenanslutningarna		
			
- värmeledningarna
			
- maskinkåpan, ventilationen och tankbotten

6.4 		 Justering av vatten flöde
		 - Justering sker vid tryckmätaren på genomströmmaren.

6.5 		 Justering av temperatur
		 - Alla temperaturer är fabriksinställda och icke justerbara.

6.6 		 Justering av disk/sköljmedelsdosering
		 - Skall utföras av kem-leverantören.

6.7 		 Justering av fläktsystemet
		 - Utförs vid maskinens testkörning av behörig tekniker.
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7.

DRIFT

7.1 		 Kontrollpanelen

1 Huvudströmbrytare
Skall vara i position "I" under drift, och i position "O" vid rengöring, reparation och
underhåll.
2 OFF / ON-strömbrytare (lyser under drift)
Startar maskinen. Fyllning, fläktar och värme startar automatiskt.
3 Transportör ON-brytare
Startar transportören samt disk, skölj och torkzon.
		 Disk, skölj och torkzon startar endast när gods närmar sig. (autotimer)
4 Transportör OFF-brytare
Stänger av transportören samt disk, skölj och torkzon.
5 Lampa för brickvagn FULL (tillval)
Indikerar att brickvagnen på utlastningen är full lastad.
6 Autotimer / Manuell brytare
Ändrar maskinen från autotimer till manuellt läge.
7 Varningslampa
Indikerar att motorskyddet har löst ut eller att någon av temperaturgivarna är trasiga.
8 Nödstopp
Stänger av hela maskinen. Den måste sedan dras ut för att maskinen skall gå att
starta igen.
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7.2 		 Förberedelser

Sätt gardinerna på plats

Se till att silkorgarna och silplåtarna
är korrekt placerade.

Kontrollera disk och sköljarmar.

Stäng inspektionsluckorna.
(Avloppsventilen stängs automatiskt)

Se till att det finns tillräckligt med
disk- och sköljmedel i behållarna.

Placera brickvagnen på plats.

approx. 20 min.

Slå på huvudströmbrytaren. Vrid
Vänta tills alla temperaturer är
maskinens OFF / ON-brytare till
uppnådda.
och torkzon 		
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Tryck på transportör ONbrytaren.Transportör, disk, skölj
startar. Diskningen, sköljningen 		
samt torkningen startar
automatiskt när diskgods passerar
genom maskinen.

8.

RENGÖRING

Tryck på transportör OFF-knappen.
Stäng av huvudströmbrytaren och
öppna inspektionsluckorna.

Ta bort och rengör silkorgarna
och silplåtarna.

Ta bort och rengör diskarmarna.

Ta ut och rengör gardinerna.

Dränera tanken genom att lyfta på
spaken på den högra tankväggen.
		

Spola och rengör noggrant
maskinens diskutrymme. Lämna 		
dörrarna öppna för luftning.

Ställ tillbaka silkorgarna
Sätt tillbaka gardinerna.
och silplåtarna.		

Ta bort och rengör sköljarmarna 		
minst en gång i veckan.

Rengör ej maskinen med klor, syra eller metallhaltiga rengöringsmedel.
Använd ej metallborste vid rengöring. Spola ej maskinen på utsidan
med slang eller högtrycksspruta.
Lämna dörrarna öppna för luftning.

11

9.

PERIODISKT UNDERHÅLL
För problemfri drift kontakta Hobart-service för serviceavtal.

10.

FÖRHINDRANDE AV KYLSKADOR
Vid långvarig förvaring.
Detta kan utföras enbart av ett auktoriserat
Hobart-service företag!

12

Garantin omfattar fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.
Garantin gäller bara om produkten utnyttjas för normal
användning i storköksmiljö och är installerad enligt anvisningar.
Vid service uppge maskinens modellbeteckning,
inköpsdatum och E-nr. från maskinskylten. Detta underlättar för serviceteknikern att förbereda sitt besök hos dig
och redan vid första besök ha lämpliga reservdelar med
sig.

MODELL......................................................................
E-nr..............................................................................
Inköpsdatum.................................................................
Återförsäljare.................................................................

Garantin omfattar inte transportskador, slitgods och
förbrukningsmaterial såsom lampor, filter, säkringar,
packningar etc.
Hobart Foster Scandinavia friskriver sig för fel eller
brister som kan uppstå p.g.a. undermålig utrustning eller
skötsel på installationsplatsen enligt följande:
•
•
•
•
•
•

11. UNDERHÅLL GARANTI
För problemfri drift kontakta HOBART- service för serviceavtal.

Under garantitid:
Kontakta företaget Du har köpt maskinen från och begär
garantiservice. Ha alltid maskinens modell, serienummer samt inköpsdatum tillhands vid kontakt med serviceföretag.
Efter garantitidens utgång:
Anlita auktoriserad servicefirma på Din ort.
Garantiomfattning
Enligt Allmänna bestämmelser för leverans av storköksutrustning, BFS 95.

•
•
•

Elektriska spänningsvariationer eller felaktig
anslutning oavsett orsak.
Onormala variationer i vattentryck till maskinen
eller vattenkvalitet.
Avloppsproblem utanför maskinen.
Handhavande som ej föreskrivs i maskinens
manual.
Bristande rutiner vid användning.
Ändringar i maskinens ursprungliga konstruktion
eller funktion.
Håltagning samt annan åverkan som kan orsaka
läckage.
Justering av disk och torkmedelsdosering på
diskmaskiner.
Underlåtenhet att sköta underhåll och rengöring.

Hobart Foster Scandinavia tar inget ansvar för följdskador eller olyckor som kan uppstå.
Hobart Foster Scandinavia övertar inget ansvar för skador som uppstått vid installation.
Användaren är under inga omständigheter berättigad
att ställa anspråk på ersättning från Hobart Foster för
följdskador eller skador till följd av olägenheter, hyreseller ersättningsutrustning, inkomstförluster eller andra
kommersiella förluster.

För att garantin skall gälla måste bifogad installations-kort omgående skickas ifyllt till Hobart Foster
Scandinavia.
Garantin omfattar 12 månader räknat från det datum när
godset levererats.
Endast företag som är anslutet till Garant gruppen äger
rätt att utföra garantireparationer utan att först kontakta
Hobart Foster Scandinavia.
Serviceföretag som ej har garantiavtal med Hobart Foster Scandinavia kan ringa oss och få ett garanti nummer
som berättigar till garantiersättning.
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12.

FELSÖKNING

FEL

ORSAK

KORRIGERING

tanken fylls för sakta

inloppssilen igensatt

rengör inloppssilen

inloppsventil sönder

ring auktoriserad Hobart-service

överfyllnadsskydd/avlopp läcker/saknas

kontrollera överfyllnadsskyddet och packningen

inloppsventil sönder

ring auktoriserad Hobart-service

tanken fylls inte till rätt nivå

för låga temperaturer
värmeelement sönder
		

kontrollera värmeelement, ångbatteri, varmvattentillförseln samt termostater

brickor smutsiga efter disk

diskarmarna igensatte

rengör diskarmarna

för låg diskmedelsdosering

öka doseringen

för låg temperatur

kontrollera värmesystemen

intorkade matrester

blötlägg brickorna före diskning

för låg dosering av sköljmedel

öka doseringen

sköljarmarna igensatta

rengör sköljarmarna

vattendroppar på brickorna

