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VIKTIGT!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna maskin är tillverkad enbart för bearbetning av
produkter som under processen inte utlöser reaktioner eller
frigör ämnen som kan skada användaren.

SÄKERHET
Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt för att rengöra
maskinen.

GARANTI
Vid installation eller reparation som inte utförs av auktoriserad tekniker eller serviceföretag, vid användning av andra än Hobart originaldelar eller vid tekniska ändringar av
maskinen, utgår garanti.
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1. INSTALLATION
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.

3.

KAPACITET

Att blanda för stora mängder kan orsaka ett försämrat
resultat för slutprodukten samt skada maskinen. Se på
rekommendationer i tabellen nedan.

Produkt

Mängd

Verktyg

Hastighet

Äggvitor

0,23 l

D-visp

1-3

Potatismos

1,36 kg

B-spade

1-2

Installation av maskinen skall ske av kompetent personal och enligt regler som gäller för att garantera en säker
installation.

Majonnäs

1,36 l

D-visp

1-3

Vispgrädde

1,36 l

D-visp

1-3

Blandningsmaskinen är fristående och skall placeras på en
slät vågrätt yta. Om man ställer maskinen ombord på ett
fartyg, bör man sätta fast den i golvet med bultar. För detta
ändamål ﬁnns hål i stativet. Maskinen bör alltid placeras
vågrätt i alla riktningar.

Deg,lätt
1,82 kg
(1,1 kg mjöl/0,72 l vatten)

E-krok

1

Deg, pizza
0,91 kg
(0,65 kg mjöl/0,26 l vatten)

E-krok

1

Kaksmet

1,36 kg

B-spade

1-2

Pajdeg

1,36 kg

E-krok

1

1.2

2.

Placering

ELANSLUTNING

Maskinen måste anslutas av en auktoriserad tekniker enligt
gällande lokala och nationella normer och bestämmelser.
Montera en separat huvudbrytare i närheten av maskinen.
Kontrollera maskinens speciﬁkation och elschema så att de
överensstämmer med lokalens tillgång.
Kontrollera att maskinen kopplas till rätt spänning och att
säkringsstorleken stämmer överens med maskinens effekt.
Blandningsmaskinen är utrustad med noll-spänningsbrytare som hindrar maskinen att automatiskt starta efter
strömavbrott eller annat fel. För att starta maskinen efter
sådant avbrott använd START knappen.
Beröringskyddet måste vara i stängd position och kitteln i
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4. ANVÄNDNING

4.2 Kraftuttag

4.1 Blandningsfunktion

1. Kontrollera att motorn är ordentligt avstängd.

A.

Kontrollera att maskinen är avstängd genom
att trycka på START/STOPP-knappen.

2. Montera tillbehöret i kraftuttaget och skruva
fast vingskruven.

B.

Sänk kitteln med hjälp av spaken.

3. Välj hastighet. Kraftuttaget har tre hastigheter
såsom själva blandningsmaskinen.

C.

Placera kitteln på kittelarmar. Kontrollera att
kittelfästet på sidan sitter ordentligt fast.

D.

Placera blandningsverktyget i kitteln.
För upp verktyget på verktygshållaren och
vrid det för att låsa det i den "L"-formade skåran.

E. Tillsätt ingredienserna i kitteln.

4. Använd START-STOPP knappen för att
starta och stanna maskinen.
Använd aldrig kraftuttag och
blandningsfunktion samtidigt.

4.2.

F. Höj kitteln med hjälp av spaken.

Demontering av beröringsskydd

1. Kontrollera att maskinen är avstängd genom att trycka
på STOPP-knappen.

G. Välj hastighet med växelväljaren.
H. Sätt igång maskinen genom att trycka på
START/STOPP knappen. Stäng alltid av
maskinen genom att trycka på STOPP knappen innan
du ändrar hastighet.

2. Sänk kitteln med hjälp av spaken och ställ beröringsskyddet
i öppen position.

I.

4. Vrid beröringsskyddet tills den svarta knappen på
skyddet står mitt för pilen vid hastighetsreglaget.
Skyddet faller då ner i bakkant.

Stäng av maskinen när ingredienserna är
färdigblandade genom att trycka på START/
STOPP knappen. Sänk kitteln. Ställ beröringsskyddet i
öppen position.
Frigör och avlägsna verktyget från verktygshållaren.
Avlägsna kitteln och verktyget från blandningsmaskinen
för att tömma och rengöra den.

3. Ta bort kitteln och eventuellt blandningsverktyg.

5. Vrid skyddet så den går klar den vid vänstra
styrklossen och därefter så att den går klar den vid högra
styrklossen.
Montering sker i omvänd ordning.

Sätt aldrig på ett blandningsverktyg
om kitteln inte är påmonterad.
Stanna alltid maskinen innan du ändrar
hastighet.
Stanna alltid maskinen vid kontroll av
produkten eller när kitteln skall sänkas.
Hastighet 1 (låg)

För tunga deg, potatismos etc.

Hastighet 2 (mellan)

För kakdeg etc.

Hastighet 3 (hög)

För vispning etc.

START-STOPP knappen
Kraftuttag
Växelväljare

Styrkloss
Beröringsskydd
Kittelfäste
Kittelarm

D-visp

B-spade

E-krok
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5. SÄKERHET
ALDRIG
- använda både hjälpapparat och blandningsverktyg samtidigt
- låta spaken stå i mellanläget
- montera blandningsverktyg utan kittel
- sänka ner kitteln när blandningsmaskinen går
- använda spaken för att stanna maskinen
- använda hastighetsreglering för att stanna maskinen
ALLTID
- tag av blandningsverktyget före användning av
hjälpapparater
- stanna maskinen för att tillsätta ingredienser
- stanna maskinen före rengöring
- rengöra blandningsverktyg och kittel och efter
användning

6. RENGÖRING

Efter garantitidens utgång:
Anlita auktoriserad serviceﬁrma på Din ort.
Garantiomfattning
Enligt Allmänna bestämmelser för leverans av storköksutrustning, BFS 95.
För att garantin skall gälla måste bifogad installationskort omgående skickas ifyllt till Hobart Foster Scandinavia.
Garantin omfattar 12 månader räknat från det datum när
godset levererats.
Endast företag som är anslutet till Garantgruppen 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 garantinummer som
berättigar till garantiersättning.

Blandningsmaskinen måste alltid rengöras efter användningen.
Innan rengöringen, stäng av maskinen och huvudströmbrytaren.

Garantin omfattar fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

Rengör kitteln med varmt vatten, tvättmedel och mjuk
borste efter varje användning.

Garantin gäller bara om produkten utnyttjas för normal användning i storköksmiljö och är installerad enligt anvisningar.

Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt
för att rengöra maskinen.
Stålull eller repande rengöringsmedel får
under inga omständigheter användas.
Rengör verktyg och axel med varmt vatten och mjuk tvättsvamp.
Stommen kan rengöras med mild tvål och mjuk tvättsvamp.

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:
•

Efter rengöringen kontrollera att alla delar är på sin rätta
plats, innan maskinen tas i bruk igen.

•

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.

•
•
•
•

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

•

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

•

Inköpsdatum......................................................................
Återförsäljare......................................................................

7. 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.

•

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.
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