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VIKTIGT!



LÄS MANUALEN NOGA FÖRE INSTALLATION



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Dessa ismaskiner är endast avsedda för att producera iskuber i ett inbyggt
ismagasin.



SÄKERHET
Maskinen måste stängas av innan urkoppling av el sker.
Det är inte tillåtet att spola vatten eller att använda högtryckstvätt för att
rengöra maskinen.
Symbolen till vänster markerar text, som är viktig för att använda maskinen
på ett säkert sätt. Läs denna text noggrant.



GARANTI
Om installation eller reparation utförs av obehörig personal (ej auktoriserad
av Foster) eller om annat än orginaldelar används vid reparation, upphör all
garanti att gälla.
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1. INSTALLATION

Ismaskinen får endast installeras och anslutas av
behörig fackman eller auktoriserad Foster-serviceföretag.
För säkerhetsmässiga skäl läs noga igenom denna installations- och bruksanvisning före ismaskinen installeras och
tas i bruk.

1.1. Mottagning och uppackning
Förvissa dig om att den nya maskinen är oskadad. Om
någon skada uppstått under transporten, eller när misstanke om skada föreligger, skall uppackningen avbrytas
o ch en anmälan skall omgående göras till transportören,
dock senast inom 7 dagar efter godsets ankomst.
Säljaren ansvarar ej för transportskador.
1.2. Uppställning
- Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna
- Fördela maskinens tyngd jämnt på alla fötter.
- Om ismaskinen skall ﬂyttas måste den lyftas upp så att de
justerbara tassarna inte skadas.
- Maskinen skall ALDRIG skjutas eller dras på golvet.
- Se till att det ﬁnns minst 150 mm fritt utrymme runt om
maskinen för bra luftcirkulation

2. ANSLUTNINGAR
2.1

Maskinen skall anslutas av en behörig fackman enligt
gällande lokala normer och bestämmelser.

2.2 Maskinen skall anslutas elektriskt på jordat uttag.
2.3 Maskinen skall anslutas till dricksvattenkvalitet. På det
inkommande vattenröret skall det ﬁnnas en avstängning
skran i anslutning till maskinen. Vattentrycket får ej under
stiga 1 bar och ej överstiga 5 bar. Vattentemperaturen får
ej understiga +10°C och ej överstiga 30°C.
2.4 Omgivande temperatur får ej understiga +5°C och ej
överstiga +43°C.
Se till att det ej ﬁnns några värmeapparater (ugnar, spisar
etc.) i anslutningen till ismaskinen och att omgivningen ej
är för fuktig.
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FID 40
Anslutningar,
vattenkyld kompressor
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3. DRIFT
3.1 Öppna vattenventilen och sätt på strömmen
Vrid på huvudströmbrytaren till ON posittionen. Maskinen
börjar med att fylla på med vatten. Påfyllningen tar ca 5
minuter.
3.2 Serviceteknikern ska vid första användningen genomföra en undersökning av maskinen och se till att den
fungerar korrekt. Efter ca 30 minuter från dess att
maskinen startats så bör de första iskuber produceras i
magasinet. Den första omgången is är av sämre kvalité,
men efter ett par cykler så blir kvaliteen bättre.
3.3 Efter några cyklar börjar maskinen att producera isbitarna
till ismagasinet.
3.4 Då maskinen inte fungerar eller har något tekniskt fel stannar maskinen automatiskt.
3.5 Använd alltid huvudströmbrytaren för att stänga av maskinen.
Vid varje omstart ska maskinen genomgå samma procedur
som angivits ovan.
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4. RENGÖRING
4.1 Dagligt underhåll
För att förhindra att bakterier frodas i ismaskinen så skall
man tänka på att:
1. Aldrig förvara något i ismaskinen
2. Se till att damm inte sugs in via ﬂäkten i samband med
städning.
För att undvika att maskinen tar skada ska man aldrig stänga
av vattentillförseln då maskinen är på. Det är också viktigt att
tänka på att ingenting förvaras på och under ismaskinen då
detta kan påverka maskinens ventilation.
4.2 Rengöring och underhåll
Följande åtgärder bör endast utföras då elen och
vattnet är bortkopplat från maskinen:
- Rengöring av utsidan av maskinen
- Rengöring med en trasa och varmt vatten samt med
ett medel som är lämpligt för rostfritt stål.
- Rengöring av dispenser
1. Rengör med en tvättsvamp
som först skall blötas med varm vatten.
2. Skölj med rent vatten och torka ut den ordentligt.
ABSOLUT INGEN HÖGTRYCKSTVÄTT
- Rengöring av kondensorn
1.

Kontrollera denna en gång i månaden.
Ansamlingen av damm i kondensorn kan orsaka
en avsevärd försämring av maskinens prestation.
Det är därför rekommenderat att regelbundet
kontrollera kondensorn bak på maskinen och att
rengöra med en borste (ej av metall) eller en
dammsugare.
OBS! Stäng av strömmen då detta utföres.

4.3 Rengöring av vattensystemet
Bör utföras av en servicetekniker ca två gånger om året.
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5.

UNDERHÅLL / GARANTI

För problemfri drift kontakta FOSTER- service för serviceavtal.

Vid service uppge maskinens modellbeteckning, inköpsdatum och
E-nr. från maskinskylten.
Detta underlättar för service-teknikern att förbereda sitt besök hos
dig och redan vid första besök ha
lämpliga reservdelar med sig.

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.

MODELL........................................

För att garantin skall gälla måste ett bifogat installations-kort fyllas i
och omgående skickas till Hobart Foster Scandinavia.

Serienr...........................................

Garantin omfattar 12 månader räknat från det datum när godset levererats.

Inköpsdatum..................................

Endast företag som är anslutna till Garantgruppen äger rätten 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 garantinummer som berättigar till garantiersättning.

Återförsäljare..................................
.......................................................

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.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, hyres- eller ersättningsutrustning, inkomstförluster eller andra kommersiella förluster.
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6. FELSÖKNING
Innan servicetekniker anlitas kontrollera föjande:
� Är stickproppen ansluten och huvudbrytaren påkopplad?
� Kan kontakten glappa eller är kontaktpinnarna böjda?
� Har någon säkring gått?
� Är vattenventilen öppen och vattentillförseln tillräcklig?
� Är vattentemperaturen eller den omgivande temperatur för hög?
� Är det stopp i det inkommande vattnet?
� Hindras luftcirkulationen på något sätt?
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