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VIKTIGT

SE

LÄS MANUALEN NOGA FÖRE INSTALLATION:
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna maskin är tillverkad enbart för professionell användning för diskning
av grovdisk GN-kantiner, kastruller, brickor eller dylikt.
Diska aldrig elektriska apparater i diskmaskinen.
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 installationen eller reparationen utförs av obehörig personal eller om annat
än originaldelar används vid reparation, upphör all garanti att gälla.
LJUDNIVÅ
Ljudnivå < 68 dB (A)
ELANSLUTNING
400 V/50 Hz/3 Ph/N/PE.
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Installation
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1.1.

							

							
		

MOTTAGNING, UPPACKNING OCH
UPPSTÄLLNING
Diskmaskinen får endast installeras och anslutas av behörig
fackman eller auktoriserat Hobart-serviceföretag.

			Förvissa 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 transportskador.

			Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna.
							
							
							
							

1.2.

Fördela maskinens tyngd jämnt på alla fötter.
Maskinen kan installeras direkt mot väggen.
Ingen separat “booster fyllning” behövs!l

ElANSLUTNING
Maskinen måste anslutas av en behörig fackman enligt
gällande lokala och nationella normer och bestämmelser.
–– Diskmaskiner levereras med ett komplett installationskit och är
utrustade med tömnings- och tryckstegringspump.
–– Kontrollera att den på maskinskylten angivna nätspänningen 		
överensstämmer med nätspänningen på uppställningsplatsen.
–– Kontrollera att säkringsstorleken stämmer överens med
maskinens effekt.
–– Maskinen är försedd med ansluten elkabel 1,8 m

								
								

BA-21870-001-SE	
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SE 1.

Installation
1.3.

vattenanslutning
Maskinen måste anslutas av en behörig fackman enligt
gällande lokala och nationella normer och bestämmelser.
–– Anslutnings Temperaturer:
• Om möjligt, anslut till varmt vatten (max. 60 °C).
• Maskiner med avlopp/frånluft värme återvining:
Anslut till kallt vatten (ca. 10 °C).
–– Hårdhet/kalkhalt:
• Maskiner utan avhärdare: max. 3° dH.
• Maskiner med inbyggd avhärdare: max. 30° dH = 5.3 mmol/l.
–– Enbart för Premax modell UPT:
• Varmvatten anslutning (markerad röd) för snabbare fyllning av
disktanken.
• Om den separata tankfyllningen inte kan användas ( om det inte
finns varmvatten ), skall en HOBART tekniker ändra till booster
fyllning, parameter (S20).
–– Vattentryck:
• Maskiner utan avhärdare : 0.5 - 10 bar
• Maskiner med avhärdare : 0.8 - 10 bar
• Om vattentrycket överstiger 10 bar, montera en reduceringsventil.
–– Anslut “A” (3/4”) till kran eller ballofix.
–– Anslutningsslang får ej vikas eller kapas.
–– Om slangen behöver förlängas, använd endast samma som orginal.

1.4.

ÅNGANSLUTNING
(ENBART ÅNGUPPVÄRMda maskiner)
Maskinen måste anslutas av en behörig fackman enligt
gällande lokala och nationella normer och bestämmelser.
–– Ånganslutning (DN 20),
0.5 - 3.5 bar (max. 150 °C). Se maskinskylten
–– Diameter på ång- och kondens rören måste vara enligt bestämmelser ock krav.
–– Maskinen är utrustad med alla nödvändiga kopplingar.
–– Försäkra dig att tillåtna trycken och temperaturer inte överstiges.
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1.5.

Justering av ångventil
–– Den inbyggda ventilen har en justerbar skruv (A) som begränsar
flödet. Ett special verktyg behövs.
OBS!
Korrekt justering är mycket viktigt speciellt för högre tryck!
Därför skall denna justering utföras av en HOBART auktoriserad tekniker vid installation eller efter det att ändringar är
gjorda på platsen.
–– Justeringen är korrekt utförd om uppvärmningstiden är lika lång
som den kortaste disk cykeln. Detta när magnetventilen för ånga är
öppen.
–– Om ventilen är öppen för mycket kan detta skada maskinen, och
stötvågor kan uppstå när magnetventilen stänger. Detta kan skada
installationen. Är ventilen för snålt ställd uppnås inte rätt temperatur.

1.6.

AvloppSanslutning
–– Avloppanslutningen mellan maskin och avlopp får inte överstiga en
höjd av 0.8 m.
–– Placera inte slangen löst på golv, den kan klämmas! Fixera med
buntband eller slangklämma!
–– Se till att slangen inte är i kläm!
–– Maskinen är försedd med ansluten avloppsslang
–– Maskinen är utrustad med inbyggd tömningspump
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SE 2.

anslutning av extern doseringsutrutning
Vanligtvis är alla modeller standardutrustade med integrerade disk och
torkmedelspumpar.
Skall andra kemdoseringar kopplas in, följ instruktionerna nedan.

OBS!
Alla steg nedan skall utföras av en kvalificerad tekniker
utbildad av Hobart.
OBS!
GÄLLER ENDAST UX!
Ej PREMAX UP och UPT då de skall ha flytande diskmedel för
kem injektion!
Se till att all ström är frånkopplad innan plåtar skruvas av! Se
till att följa alla försiktighetsåtgärder som krävs vid arbete i
närheten av spänningsförande delar.
–– Töm tanken.
–– Stäng av huvudströmbrytaren.
–– Avlägsna frontpanel.

För att ansluta flytande kem:
–– Nippel för torkmedel finns på ovansidan av boostern.
–– Anslut slang (PVC / Ø 6 mm utvändigt × Ø 4 mm invändigt) mellan
diskmedelspump och nippel på tanken (A). Använd slangklämma.

–– Installera disk och torkmedlespumpar internt eller externt.

OBS!
GÄLLER ENDAST UX! Ej PREMAX UP och UPT då de skall ha
flytande diskmedel för kem injektion!
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För att ansluta pulverdosering:
–– Demontera bakpanel.
–– Borra ett hål genom tankväggen enligt den dimension som behövs
(se fig.).
–– Sätt fast anslutning så att inga läckor kan uppstå!.

–– Anslut plug (B) från kablaget till doseringen
(max. 100 VA).

Konduktivitets avkännare:
–– Konduktivitets avkännare skall installeras på den plana delen av
tankens botten (se fig.).
–– Borra i samma dimension som konduktivitets avkännaren.

–– Sätt tillbaks alla paneler.
–– Slå på huvudströmbrytaren.
–– Justera doseringen (se kapitel 9.).

BA-21870-001-SE	
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SE 3.

➀

KONTROLLPANEL

ON/OFF-knappen

FunKTION:
–– För att starta maskinen: Tryck på knappen.
–– För att starta diskprogrammet: Om maskinen är färdig, tryck på knappen.
–– För att starta tömning och rengöringsprogram:
Håll knappen intryckt i 3 sekunder.
Maskinen töms och stängs av autonmatiskt, men är fortfarande spänningssatt!
Display:
Knappens färg visar maskinens aktuella satus.
grÖN		
blÅ		
rÖD
(fast sken)
grÖN/rÖd	 (skiftande blinkning)

= klar att använda
= kör valt program
= fel (se kapitel 8.)
= fel (se kapitel 8.)

Status på programmet visas genom fyra färg skiftningar:
FYLLNING		
TÖMNING		
DISKNING		
Tillval:
Återvinning aktiv

➁

Programknappen

stegrande GRÖN
minskande grÖN
från blÅTT tillbaks mot grÖN
roterande BLÅ mot GRÖN bakgrund

För att välja mellan olika program: Tryck på knappen.
Program nummer med program längd (t.ex. P02 240) visas i displayen ➅

➂

Programknappen

Endast för PREMAX modeller UP/UPT:
Direkt ON/OFF- knapp för Intensiv cykel P03.

➃

Stopknappen

Tryck in knappen vid driftsstörning eller fel och maskinen stannar direkt
utan att tömning sker.
OBS! Maskinen är fortfarande spänningssatt!

➄
➅
➆

Display

Visning av disktemperatur. (se kapitel 7)

Display

Visning av sköljtemperatur. (se kapitel 7)

Saltbehållaren

Fyll på salt i vattenavhärdaren. (Enbart maskiner med inbyggd
vattenavhärdare)

➇
➈
➉

Disk/Skölj medel indikator

Indikerar brist på disk/sköljmedel (inbyggd sköljmedelsbehållare)

Hygien indikator

Visar att ett hygienprogram bör köras (se kapitel 6.4)..

Service indikator

Visar att det är något fel på maskinen (se kapitel 8)..
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OBS!
Doseringspumpen klarar av en höjd av max: 1.5 m
Växla inte behållaren med varandra!
Använd bara i handeln förekommande skumreducerande 		
disk och sköljmedel för industribruk. Använd aldrig vanligt 		
handdiskmedel som orsakar stark skumbildning.
Konsultera din diskmedelsleverantör för leverans och
optimal dosering av disk/sköljmedel.
Hantera disk och sköljmedel med stor försiktighet.

4.1.

DISKMEDEL
OBS!
Använd aldrig sura diskmedelsprodukter med inbyggda pumpar. ( ph-värde skall var högre än 7.)!
–– Stick sugslangen (vit) i diskmedelsdunken.
–– Fyllning av doseringsslangar, se kapitel 4.4.

4.2.

SKÖLJMEDEL
–– Stick sugslangen (blå) i sköljmedelsdunken.
–– Fyllning av doseringsslangar, se kapitel 4.4.

4.3.

Sensor för kem brist (AVAKTIVERAD)
OBS!
Alla nedan nämnda steg måste utföras av en auktoriserad
HOBART tekniker.
Före plåtar tas bort se till att huvudströmbrytaren är avslagen.
Se till att vidta alla möjliga försiktighetsåtgärder när arbete
utförs vid strömförande komponenter.
–– Fyll alla slangar SF1 och SF2 via kund menyn (se kapitel 4.4.).
–– Kontrollera båda slangarna så att fyllningen av dem är klar.
–– LED lampan måste tändas. Om inte, justera potentiometrarna (öka
inställningen).
• Fabriksinställning: potentiometer inställning för diskmedel = 3
• Fabriksinställning: potentiometer inställning för torkmedel = 5
–– Aktivera sensorn genom att använda CH = “1” i kund menyn (se
kapitel 9.7.).

BA-21870-001-SE	
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IGÅNGKÖRNING
4.4.

FYLLNING AV DOSERINGS SLANGAR
OBS!
Maskinen måste vara avstängd.
Sker automatiskt ifall kem sensorer är aktiverade. Kan ta några diskcycklar innan slangar är fyllda. Därför rekommenderas manuel fyllning av
doseringsslangar enligt följande:
Öppna luckan.
–– Tryck på Stop knappen ➃ och Program knappen ➁ samtidigt tills
• Övre display ➅ visar “CH1” och
• Nedre display ➄ visar “2.50”.
–– Tryck på Program knappen ➁ flera gången tills
• Övre display visar “d” och
• Nedre display visar “0”.
–– Stäng luckan
• Övre display visar “SF1”,
• Nedre display visar “0”.

4.4.1. FYLLNING AV DISKMEDELSSYSTEM
–– Tryck på ON/OFF knappen ➀ och fyllning av doseringsslangen
aktiveras under 80 sekunder.
–– Kontrollera fyllnadsgrad därefter, och vid behov, upprepa
–– Varje cykel kan avbrytas genom att trycka på ON/OFF knappen
igen.

4.4.2. FYLLNING AV SKÖLJMEDELSSYSTEM
–– Tryck på Program knappen ➁.
• Övre display ➅ visar ”SF2”,
• Nedre display ➄ visar “0”.

–– Tryck på ON/OFF knappen ➀ och fyllning av doseringsslangen
aktiveras under 160 sekunder.
–– Kontrollera fyllnadsgrad därefter, och vid behov, upprepa
–– Varje cykel kan avbrytas genom att trycka på ON/OFF knappen
igen.
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4.4.3. diskmedel direktinsprutning (BLÖTLÄGGNING)
eNBART UP/UPT
–– Tryck på knappen Program ➁ igen.
• Den övre displayen ➅ visar “SF3”,
• Den undre displayen ➄ visar “0”.

–– Tryck på ON/ OFF ➀ knappen aktiverar fyllningen av slangen i 20
sekunder.
–– Kontrollera fyllnadsgrad därefter, och vid behov, upprepa
–– Varje cykel kan avbrytas genom att trycka på ON / OFF knappen
igen.

4.4.4. AVBRYTA FYLLNING AV DOSERINGS SLANG
4.4.5.

Öppna luckan och stäng den igen eller tryck inte på någon knapp
under 15 sekunder!

4.5.

avhärdare (tillval)

Note:

Vid första start skall behållaren fyllas med salt för avhärdning
och vatten.
OBS!
Fyll inte på med kem i behållaren! Detta kan skada vattenavhärdaren
–– Öppna luckan/dörren.
–– Skruva av locket till den inbyggda avhärdaren och fyll på med 2
kg “Granular regeneration salt” använd en tratt (använd inte salt
tabeletter).
–– Fyll på med vatten (endast vid första start).
–– Rengör packning mellan lock och behållare, innan locket skruvas
på.
–– Skruva på locket ordentligt.
–– För att förhindra rost angrepp, ta bort allt salt från botten av tanken.
–– Justera vattnets hårdhet i enlighet med paragraf 9.3.!
–– När salt indikatorn ➆ tänds under drift, skall avhädaren fyllas på
med nytt avhärdningssalt.
–– När avhärdningssaltet är påfyllt slocknar lampan efter en viss
fördröjning.

BA-21870-001-SE	
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användning
5.1.

förberedelse
–– Kontrollera att silplåt och disk -sköljarmar är rätt placerade.
–– Öppna vatten kranen.
–– Slå på huvudströmbrytaren.
–– Kontrollera nivåer i disk och torkmedelsbehållare.

–– Stäng lucken och tryck på ON/OFF knappen ➀; tanken fylls.
–– ON/OFF knappen kommer stegvis att bli grön under fyllning och
uppvärmning. Detta kommer att ta flera minuter.
–– När knappen blir konstant grön är maskinen redo för start.
–– Ta bort grova matrester.
–– Ta bort skumproducerande ämnen (albuminer etc.)
–– Förbehandla hårt fastbrända matrester (tex blötläggning)

–– Placera bakplåtar i rätt typ av back.
–– Undvik överlappning!

–– Placera grytor och pannor nedåt mot backen.
–– Lätt diskgods täcks med överläggsgaller för att förhindra att det
välter.

14
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Premax ModellER UP och UPT:
–– GN-kantiner kan placeras i skenorna på sidan för att diskas av
sidodiskarmarna.
OBS!:
Vid användning av sidodiskarmarna, tänk på att resultatet blir
bättre i mitten än i kanterna på blecket.

–– Backar kan också fästas med hjälp av krokar som är placerade vid
sidodiskarmarna.

5.2.

diskning
–– Placera diskgodset i maskinen och stäng luckan.
–– Tryck på ON/OFF knappen ➀. Under disk cykeln ändras färgen på
ON/OFF knappen stegvis från blå till grön.
OBS!
För PREMAX modeller UP/UPT, finns ett blötläggningsprogram
integrerat i diskcykeln. Under denna fas är maskinen tyst!
–– Så fort ON/OFF knappen lyser helt grön är diskcykeln klar.
–– Öppna luckan och ta ut diskbacken. Låt diskgodset torka ordentligt.

Maskiner med frånluftåtervinning (tillval):
–– ON/OFF knappen ➀ visar ett cirkulerande blått segment på en
grön bakgrundas så länge som ånga återvinns från maskinen. Vid
hög belastning är det inte nödvändigt att vänta på denna torkcykel.

BA-21870-001-SE	
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SE 5.	användning
5.3.

Programval
–– Maskinen använder automatiskt standard programmet P 02 vid
start.
Om det behövs kan ett annat program väljas.
–– För att se vilket program som används, tryck på program knappen
➁ före maskinen startas. För att ändra till ett annat program tryck
på program knappen igen. Den teoretiska disktiden visas i den
lägre displayen.
P01 =	Kort program
P02 =	Standard program
P03 =	Intensiv program med blötläggning med ånga och kem
P04 =	Kontinuerlig diskning
H = Hygien cykel (se kapitel 6.4.)
P 04 Displayen visar roterande ljuspunkter. För att stoppa programmet
manuellt tryck på ON/OFF knappen ➀ (efter 20 minuter stannar maskinen
automatiskt.) Efter en kort stund startar sköljningen automatiskt.
Maskinen använder valt program tills den stängs av eller ett annat program väljs.

Premax Modeller UP OCH UPT:
Under Intensiv cykeln P03, finns det en blötläggningsfas med direktinsprutning av ånga och kem. På dessa modeller kan Intensiv cykeln P03 väljas
direkt genom att trycka på knappen ➂. Genom ett tryck på knappen ➂
igen, återgår maskinen till standard program P 02.
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AVSTÄNGNING OCH RENGÖRING AV MASKINEN
6.1.

SE

AVSTÄNGNING
–– Stäng luckan.
–– Håll i ON/OFF knappen i ca 3 sekunder
av det gröna segmentet slocknar.

➀ tills den första

delen

OBS!
Under rengörningscykel rengörs maskinen automatiskt.
Efter rengörningsprogrammet körts, kontrollera att inga
matrester eller främmande föremål finns kvar i disktanken
Om man använder vattenslang för att rengöra disktanken
manuellt, kan kvarvarande vattnet pumpas ut genoma att
hålla in ON/OFF knappen i 3 sekunder.
–– När ON/OFF knappen har slocknat:
• Stäng av huvudströmbrytaren och vattenventilen!
OBS!
Om ingen knapp trycks under 6 timmar, stängs diskmaskinen av automatiskt utan att tömma ut vatten.

6.2.

DAGLIG RENGÖRING
OBS!
Stå inte på maskinens lucka!

OBS!
Använd aldrig metall borste, klorin eller starkt frätande syror
vid rengörning av maskin.
–– Öppna luckan
–– Ta ut och rengör (spola rent) tanksilar och Genius-X filtret.
Kontrolera att matrester eller inga främmande föremål hamnar i
pumpintaget!
–– Rengör insidan av diskmaskinen
–– Sätt tilbaka GENIUS-X filtret och tanksilen.
–– Lämna luckan öppen.

6.3.

VECKORENGÖRING
–– Ta ut disk- och sköljarmar och spola rent..

BA-21870-001-SE	
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SE 6.

AVSTÄNGNING OCH RENGÖRING AV MASKINEN
6.4.

Hygien PROGRAM
Efter ett antal disk program ( förprogrammerade ) börjar hygien
indikatorn (9) att lysa. Kör det automatiska hygienprogrammet så fort
det är möjligt, då denna lampa tänds.
–– Före programstart:
Ta ut diskkorgen och lägg i 6 st. HOBART-hygien rengörningstabletter (för UXT/UPT 10 st.) i disktanken.
–– Stäng luckan.
–– Tryck på Program knappen ➁ flera gånger tills displayen visar “H”.
–– Tryck på ON/OFF knappen ➀.

				

När hygien programmet körs (tiden beror på maskinmodell)
slocknar de gröna segmenten stegvis.
När programmet är slut stannar maskinen automatiskt.

					
–– När ON/OFF knappen har slocknat:
• Stäng av huvudströmbrytaren och vattenventilen!
OBS!
Kör hygienprogrammet vid behov oftare än det
förprogrammerade, då slipper ni mat rester och annan
smuts i maskinen

18
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VISNING AV TEMPERATURER

SE

–– Tryck på program-knappen ➁ och håll den intryckt i ca 3 sek
tills temperaturer för disk och skölj visas i displayen.
(övre = skölj, undre= disk)
Temperaturvisning släcks efter ca 10 sek när program-knappen
➁ släppts
	Permanent temperatur visning kan aktiveras av en auktoriserad 		
service tekniker.

BA-21870-001-SE	

29.03.2011

19

SE 8.

FELMEDDELANDEN

Service indikatorn ➅ lyser och visar en kod

ON/OFF knappen ➀ blinkar växelvis GRÖN/RÖD – begänsad användning möjlig:
KOD

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

AL

Avlopp blockerat

Rengör avloppsrör och starta om tömningen.

HEI

Fel i genomströmmarens element.

Kontakta HOBART service.

d0

TILLVAL
Extern avhärdare filter måste bytas

Byt avhärdare filter.

SAL

Salt slut.
(endast maskiner med inbyggd avhärdare)

Återfyll med salt

close

Luckan är öppen under fyllningsprocess.

Stäng luckan

ON/OFF-knappen ➀ lyser RÖTT och service indikator ➉ lyser:
kod

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

FIL

Vattenkran avstängd.

Öppna vattenkran och starta om maskinen.

Fel i magnetventil.

Kontakta HOBART service.

SIE

Tanksilen inte rätt placerad.

Placera den i rätt position..

UL

Avloppsrör blockerat.

Rengör avloppsslangen om nödvändigt.
Återstarta tömningen.

Fel i påfyllningen eller tömningen..

Kontakta HOBART service..

F01

Temperatur probe “genomströmmaren” defekt

Kontakta HOBART service.

F02

Temperatur probe “tank” defekt.

Kontakta HOBART service.

F03

Tryckavkännare “genomströmmare” defekt

Kontakta HOBART service.

F04

Tryckavkännare “tank” defekt..

Kontakta HOBART service.

close

Intensive cykel P03 avbryten.

Stäng luckan

ÖVRIGA MEDDELANDEN (OM AKTIVERADE)
KOD

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

CH1

Diskmedel slut

Fyll på/byt ut behållare Efter bytet kan det ta några diskcyklar innan slangar är fyllda. Man kan också använda manuell fyllning av doseringsslangar enlig kapitel 4.4.

CH2

20

DOS

Sköljmedel slut.
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INSTÄLLNINGAR OCH RÄKNEVERK

SE

OBS
Maskinen skall vara avstängd men spänningssatt.

						
						
						

–– Öppna luckan
Om man stänger luckan eller om det går mer än 15 sekunder
mellan knapptryckningarna under programmeringen sparas inställ		
ningarna automatiskt och maskinen lämnar programmeringsläget.

						Man kan lämna programeringsläget när som helst-

9.1.

JUSTERING AV DISKMEDELSDOSERING
–– Tryck på stop knappen ➃ och program knappen ➁ samtidigt
–– i övre displayen ➅ visas “CH1”
–– i undre displayen ➄ visas t.ex.. 2.50” = förinställd tid för diskmedelsdosering i sekunder = 2.50 g/l.
–– För att ändra tiden tryck på ON/OFF knappen ➀ flera gånger
tills önskad tid erhålles (0.00 - 9.50 g/l).
OBS!
Justering skall anpassas till diskmedelleverantörens
rekommendationer.

Premax ModelLER UP/UPT:
Dosering av flytande kem injektion kan ej ändras.

9.2.

JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERING
–– Tryck på program knappen ➁ igen.

➅ visas “CH2“.
i undre displayen ➄ visas t.ex:

• i övre displayen
•

“0.30“ = förinställd tid för sköljmedelsdosering i sekunder
= 0.30 g/l.

–– För att ändra tiden tryck på ON/OFF knappen ➀ flera gånger
tills önskad tid erhålles (0.00 - 2.00 g/l).
OBS!
Justering skall anpassas till diskmedelleverantörens
rekommendationer.

BA-21870-001-SE	
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SE 9.

INSTÄLLNINGAR OCH RÄKNEVERK
9.3.

ANPASSNING AV VATTNETS HÅRDHET
Enbart maskiner med inbyggd vattenavhärdare.
Kontakta lokala vattenverk för uppgifter om vattenkvalitet.
–– Tryck på program knappen ➁ flera gånger tills
• i övre displayen ➅ visas “H04“.

–– Tryck på ON/OFF knappen ➀ flera gånger tills önskad inställning
(H01-H04) vatten hårdhet erhålles.
• H01 = upp till 7°dh
• H02 = 8 till 14°dh
• H03 = 15 till 21°dh
• H04 = 22 till 30°dh

9.4.

RÄKNARE FÖR DISKPROGRAM
–– Tryck på program knappen ➁ igen.
• i övre displayen ➅ visas skiftande “P” och det antal diskningar
maskinen har gjort.
• i undre displayen ➄ visas värdet i hundratal upp till 999.
Tusental visas i den övre displayen ➅.

9.5.

–– Exempel till vänster: 		

1023 diskningar

–– Max. antal:			

999 999 diskningar

RÄKNARE FÖR VATTENFÖRBRUKNING
–– Tryck på program knappen ➁ igen.
• i övre displayen ➅ visas skiftande “E” vattenförbrukning i liter.
• i undre displayen ➄ visas värdet i hundratal upp till 999.
Tusental visas i den övre displayen

➅.
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–– Exempel till vänster: 		

10217 liter

–– Max. antal:			

999 999

29.03.2011

BA-21870-001-SE

9.

INSTÄLLNINGAR OCH RÄKNEVERK
9.6.

SE

Aktivering / desaktivering
av LJUDSIGNAL
–– Stäng luckan
• i övre displayen ➅ visas “SF1”.
–– Tryck på program knappen ➁ flera gånger tills “S” visas.
–– Genom att tyrcka på ON/OFF knappen ➀ ljud signalen kan
aktiveras / avaktiveras.
• i undre displayen

9.7.

➄ visas “I”

aktiverad eller “0” desaktiverad.

Aktivering / desaktivering
av DOSERINGS SensorER
–– Tryck på program knappen ➁ igen.

➅ visas „CH“,
i undre displayen ➄ visas aktuell inställning:

• i övre displayen
•

„0“ = sensor avaktiverad
„1“ = sensor aktiverad för disk- och sköljmedel
„2“ = sensor aktiverad för diskmedel
„3“ = sensor aktiverad för sköljmedel

För att ändra inställningar:
–– Tryck på ON/OFF knappen ➀ flera gånger tills önskad inställning
erhålles.

9.8.

Kontrol AV DISKMEDELSPUMP
–– Tryck på program knappen ➁ igen.
• i övre displayen ➅ visas„CH1“,
• i lundre displayen ➄ visas taktuell inställning:
„0“ = avaktiverad
„1“ = aktiverad enligt inställd dosering
„2“ = aktiverad, signal från sköljpumpem
„3“ = aktiverad, signal från diskpumpen
„4“ = aktiverad, signal från inloppsventilen
För att ändra inställningar:
–– Tryck på ON/OFF knappen ➀ flera gånger tills önskad inställning
erhålles.
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INSTÄLLNINGAR OCH RÄKNEVERK
9.9.

Kontrol SKÖLJMEDELSPUMP Display CH2
–– Tryck på program knappen ➁ igen.

➅ visas „CH2“,
i övre displayen ➄ visas taktuell inställning:

• i övre displayen
•

„0“ = avaktiverad
„1“ = aktiverad enligt inställd dosering
„2“ = aktiverad, signal från sköljpumpem
„3“ = aktiverad, signal från diskpumpen
„4“ = aktiverad, signal från inloppsventilen
För att ändra inställningar:

–– Tryck på ON/OFF knappen ➀ flera gånger tills önskad inställning
erhålles.

9.10. AVBRYTNING AV PROGRAMMERINGSLÄGET
–– Öppna och stäng luckan igen eller låt bli att trycka på någon knapp
under 15 sekunder.
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FrYSSKADOR

SE
OBS:
Detta arbete bör utföras av en behörig servicefirma!
Om maskinen inte skall användas under en längre period (säsong),
måste allt vatten tömmas ut och ventiler bör blåsas rena med tryckluft.

						
						

Om förvaringsplatsen är ouppvärmd måste man vara extra noga 		
så att inget vatten blir kvar.

						

Kontakta HOBART-servcie om ni har frågor.

BA-21870-001-SE	
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SE 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.

Vid service uppge maskinens
modellbeteckning, inköpsdatum
och E-nr. från maskinskylten.

Garantiomfattning

Detta underlättar för serviceteknikern att förbereda sitt besök hos
dig och redan vid första besök ha
lämpliga reservdelar med sig.

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

MODELL........................................
Serienr...........................................
Inköpsdatum..................................
Återförsäljare..................................
.......................................................
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För att garantin skall gälla måste bifogad installationskort omgående
skickas ifyllt till Hobart Scandinavia.

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 Scandinavia friskriver sig för fel eller brister som kan uppstå
p.g.a. undermålig utrustning eller skötsel på installationsplatsen enligt
följande:
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FELSÖKNING

SE
12.1. DÅLIGT DISKRESULTAT

TYP AV FEL

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

Dåligt diskresultat.

Tröga diskarmar (diskarmarna skall snurra runt
lätt).

Ta ut diskarmarna och gör rent noga.

Munstycken i diskarmarna är igensatt (visuell
kontroll).

Ta ut diskarmarna och, ta bort rengöringspluggen
och rengör diskarmen tills all smuts är borta.

Kontrollera att ingen smuts sitter fast till diskarmarna.

Återmontera rätt.
Sköljarmen är igensatt.
(troligtvis pga kalk avlagringar).

Ta ut sköljarmarna och avkalka dem med
avkalkningsmedel.

För låg eller hög dosering av diskmedel.

Kontrollera inställningar för diskmedelsdosering.

Grovsilen smutsig.

Ta ut silen och rengör noga.

Finsilen smutsig eller igensatt av kalk.

Ta ut silen. Om den är mycket smutsig, gör rent
med en ättika lösning. Se till att de små hålen är
helt rena.
Rengöringen skall ske dagligen. (se bruksanvisningen).

Diskgods torkar ej
ordentligt.

Fel program valt.

Välj ett längre diskprogram.

Skölmedelsdosering för låg.

Öka dosering (se bruksanvisningen).

Diskgodset fortfarande smutsigt.

För låg diskmedelsdosering: Öka doseringen.
(se bruksanvisningen).
Kontrollera att diskmedlet är stakt nog. Om inte,
byt medel.
Töm maskinen på smutsigt vatten, återfyll.
Kontrollera att disken spolas av ordentligt innan
den ställs in i maskinen.

BA-21870-001-SE	

Fel typ av diskkorg (lutning).

Använd rätt typ av diskkorg så att vattnet kan
rinna av diskgodset ordentilgt.

Diskgodset är kvar för länge i maskinen efter
program slut.

Ta ut diskgodset så fort programmet är avslutat
så att det kan torka.
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FELSÖKNING

TYP AV FEL

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

Ränder eller fläckar i
diskgods.

Sköljmedelsdosering för hög.

Minska (se bruksanvisning).

Hårt vatten eller för hög mineralhalt.

Kontrollera vattenkvaliten.
Fråga din lokala leverantör för vatten.
Rekommenderade värden:
Idealt värde 3° dH
Konduktivitet för diskgods av rostfritt stål är max
80 µS/cm och övrigt diskgodas max. 400 µS/
cm.

Fel typ av diskkorg (lutning)

Använd rätt typ av diskkorg så att vattnet kan
rinna av diskgodset ordentilgt.

För lite sköljmedel.

Öka doseringen (se bruksanvisning).

Maskiner med inbyggd avhärdare: fel typ av salt
(t.ex. tabletter).

Använd enbart salt som är avsätt för avhärdning.

12.2. ANDRA FEL
TYP AV FEL

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

Under drift är maskinens
ljudnivå ovanlig hög.

Mycket skum pga felaktigt disk- eller
sköljmedel.

Använd bara i handeln förekommande skumreducerande
disk och sköljmedel för industribruk. Använd aldrig vanligt handdiskmedel som orsakar stark skumbildning.

Mycket skum pga skum ökande ämnen i
disken ( t.ex. äggviteämne ).

Fördiska ordentligt.

Säkringen trasig.

Kontrollera säkringar

Maskinen stannar under diskprogrammet.
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HOBART Scandinavia ApS
Box 2101
196 02 Kungsängen
Tel. 08-584 50 920
Fax 08-584 50 929
E-Mail: info@hobart.se
Internet: www.hobart.se
Printed in Sweden (man_ux up 0211)
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På grund av fortlöpande produktutveckling på Hobart produkter förbehåller vi oss
rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.

