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Ljudnivå < 70 dB (A)

VIKTIGT!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna maskin är tillverkad enbart för diskning av grytor,
kastruller, bakplåtar, kantiner etc.
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
Diskmaskinen får endast installeras och anslutas av behörig
fackman eller auktoriserad 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. Uppställning
- Ta hänsyn till väggavstånd minst 150 mm
- Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna
- Fördela maskintyngden jämnt på fötterna

2.

ANSLUTNINGAR

2.1 Elanslutning
Maskinen måste anslutas av en behörig fackman
enligt gällande lokala samt nationella normer och
bestämmelser. Jordat uttag med en strömbrytare skall
finnas på inkommande el i anslutning till maskinen.
- Montera en separat huvudbrytare i närheten av maskinen
- Öppna frontpanelen och ta fram elschemat.
- Kontrollera att den på maskinskylten angivna
nätspänningen överensstämmer med nätspänningen på
uppställningsplatsen.
- Kontrollera att säkringsstorleken stämmer överens med
maskinens effekt.
2.2 Vattenanslutning
Maskinen skall anslutas till dricksvatten kvalitet.
Om vattnet innehåller mycket kalk rekommenderas
avkalkningsfilter. Anslutning får endast ske av
auktoriserad tekniker. Inkommande vattenrör med
3/4" utvändig gänga. På röret skall finnas en
avstängningskran typ Ballofix.
- Anslutning till mjukt (0-4°dH) och varmt vatten max. 60° C
- Vattentrycket 0,4 - 6 bar
- Om vattentrycket understiger 0,4 bar: en extern
tryckstegringspump rekommenderas för att öka vattentrycket.
- Om vattentrycket överstiger 6 bar:
- Installera tryckregulator
- Anslut flexibel tryckslang med kopplingsmutter R 3/4" för
att passa anslutningen
- Anslut till extern avstängningsventil
2.3 Avloppsanslutning
- Maskinen är utrustad med inbyggd tömningspump
- Anslutes enklast till vattenlåset under diskbänken eller
till golvbrunn med vattenlås
Observera att slangen måste dras upp under diskbänken
och fästas där, innan den leds till vattenlåset, för att
undvika återflöde av avloppsvatten till diskmaskinen.
- Avloppsslangen får ej monteras högre än 800 mm över
utloppsröret ( Se bilden bredvid)
- Se till att avloppsvattnet rinner obehindrat ner till avloppet
- Se till att slangen inte blir vikt under montering
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3.

1.

KONTROLLPANEL

DISKMEDELSDOSERING
(extra utrustning)

Lampan lyser: dosering pågår
Lampan blinkar kontinuerligt
under 2-3 programmer:
diskmedelsbehållaren är tom eller
avkännaren måste rengöras (placerad
på insidan av tanken).
Om det inte finns någon doseringsutrustning för
diskmedel i maskinen häll diskmedel direkt i
tanken innan diskprogrammet startas.

2.

FYLLNINGSPROGRAM

Lampan lyser under fyllningen

3.

TÖMNINGSPROGRAM

Lampan lyser under tömningen (När
tömningscykeln är över, stängs maskinen av
automatiskt)

4.

FRÅN knappen

5.

DISKTEMPERATUR

6.

SKÖLJTEMPERATUR

När diskcykeln är över kopplas
termometern bort. Ljussymbolen
rör sig upp och ner och indikerar
att diskcykeln är över.
När luckan öppnas återkopplas
termometern.

PROGRAMVAL knappar:
7.

120 sek

program för lätt nedsmutsad disk

8.

240 sek

program för normal disk

9.

360 sek

program för hårt nedsmutsad disk

10. TILL knappen

kontrollampan lyser under diskning
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4.

IGÅNGKÖRNING (FÖRSTA GÅNGEN)

4.1 Diskmedelsdosering
Extern doseringsutrustning (extra tillbehör)
- Stick sugslangen (VIT) in i diskmedelsbehållaren
Om det inte finns någon extern doseringsutrustning
- Häll ca 150/300 gr. (UX-30 resp. UX-60) diskmedel direkt
in i tanken innan diskprogrammet startas.
4.2 Torkmedelsdosering
- Stick sugslangen (BLÅ) in i torkmedelsbehållaren
Använd endast i handeln förekommande
skumreducerande disk- och sköljmedel för
industribruk. Konsultera din diskmedelsleverantör
för optimal dosering.
Blanda ej ihop disk- och sköljmedelsbehållaren.
4.3 Fyllning av genomströmmaren och doseringsslangen
- Sätt på huvudbrytaren
- Öppna vattenventilen
- Stäng luckan/dörren
- Tryck på FYLLNINGS knappen och vänta tills lampan i
PROGRAM II lyser
Detta kan ta upp till ca 30 min. beroende på temperatur av
inkommande vattnet samt effekt av genomströmmaren.
- Tryck på knapp PROGRAM III, öppna och stäng dörren/luckan.
- Tryck på TILL knappen, lampan lyser.
Diskmedelspumpen går. Lampan till diskmedelsdoseringen
lyser, diskprogrammet startas.
- När disk och sköljprogrammet är över och lampan till
sköljmedelsdoseringen blinkar (indikation för låg
koncentration), repetera diskprogrammet tills lampan
slocknar. Öppna och stäng dörren/luckan.
4.4 Kontrollera
- Under programmet öppna luckan/dörren försiktigt och
kontrollera att både övre och undre disk- och sköljarmar
roterar.
- Kontrollera och täta eventuella vattenläckage och
avloppsanslutningar.
- Kontrollera att pumpen roterar åt rätt håll (se pilen)
Om pumpen går åt fel håll måste det åtgärdas
av en auktoriserad elektriker.
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5.

JUSTERING AV DISKMEDELSDOSERING
(EXTRA TILLBEHÖR)
Diskmedelsdoseringen kan justeras i 12 lägen beroende
på vattenkvalitet och diskresultat.
Diskmedelsdosering är justerad från fabrik i läge 4.
- Stäng av maskinen (tryck på FRÅN knappen)
- Öppna maskindörren/luckan
- Håll PROGRAM II knappen nedtryckt och tryck på TILL
knappen. Disktemperaturtermometern indikerar nu
diskmedelsdoseringen (t.ex. 50°C betyder läge 4 av 12).
Varje gång Du trycker på TILL knappen ökar doseringen
med ett läge. När läge 12 är uppnådd börjar doseringen om
igen vid läge 1.
- Efter ca 8 sekunder växlar displayen tillbaka för att visa
temperaturen.
- Efter justering stäng dörren/luckan och starta
diskprogrammet som vanligt.

6.

JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERING
Sköljmedelsdoseringen kan justeras i 8 lägen beroende
på vattenkvalitet och diskresultat.
Sköljmedelsdosering är justerad från fabriken i läge 3.
- Stäng av maskinen (tryck på FRÅN knappen)
- Öppna maskindörren/luckan
- Håll PROGRAM III knappen nedtryckt och tryck på TILL
knappen. Sköljtemperaturtermometern indikerar nu
sköljmedelsdoseringen mellan 60°C och 80°C (t.ex. 70°C
betyder läge 4 av 8, ignorera 80°C till 90°C).
Varje gång Du trycker på TILL knappen ökar doseringen
med ett läge. När läge 8 är uppnådd börjar doseringen om
igen vid läge 1.
- Efter ca 8 sekunder växlar displayen tillbaka för att visa
temperaturen.
- Efter justering stäng dörren/luckan och starta
diskprogrammet som vanligt.

Konsultera din diskmedelsleverantör för
optimal dosering.
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7.

DRIFT

7.1 Förberedelse

Blanda ej ihop disk- och
sköljmedelsbehållaren.
Diskmedel (extra utrustning)
VIT SLANG!
Sköljmedel
BLÅ SLANG!
Kontrollera att disk- och sköljarmar
samt silar och silplåtar är på plats.
Öppna vattenventilen och slå på
huvudbrytaren.

Ta bort grova och fastbrända
matrester.

Kontrollera att det finns tillräckligt med
disk- och sköljmedel i behållaren och
att den rätta slangen är inkopplad.
Använd ej maskinen undre längre
period när behållarna är tomma.

Placera bakplåtar / kantiner i korgen.

7.2 Placering av diskgodset i diskkorgar

Använd nätgaller eller tom korg
för att skydda lättare diskgods.
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Stäng dörren och tryck på
FYLLNINGS knappen.
Fyllning pågår.

Placera grytor och kastruller med
öppningen neråt i korgen.

7.3 Diskning

för lätt smutsat
diskgods
för normal smutsat
diskgods
för diskning av gods
med intorkade matrester

Välj program.

8.

Skjut in korgen in i diskmaskinen,
stäng luckan/dörren och tryck på
TILL knappen.
Diskprogrammet börjar

När diskprogrammet är slut, öppna
dörren/luckan och ta ut diskkorgen.
Ge diskgodset ca 1 min att bli torrt.

RENGÖRING (dagligen)

OBS!
Under tömningen rengörs
maskinen automatiskt.
Slutkontroll rekommenderas.

Stäng dörren/luckan och tryck på
TÖMNINGS knappen. Lampan lyser
och tömningen pågår.

När tömningslampan har slocknat,
öppna dörren/luckan och stäng av
maskinen.
Stäng av huvudbrytaren och
vattenventilen.
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Ta ut silar och silplåtar.

Skölj silar och silplåtar.

Sätt tillbaka silar och silplåtar.
Lämna dörren/luckan öppen.

Vid behov:

Ta bort pluggarna och rengör.

Ta ut disk- och sköljarmar. Ta bort
pluggarna och rengör. För att öppna
hexangonskruven använd silkorgen
enligt bilden.

Rengör avkännaren i tankens botten
med ett fint sandpapper eller med
hård tvättsvamp.

Rengör ej maskinen med klor, syra eller metallhaltiga rengöringsmedel. Använd ej metallborste vid rengöring.
Spola ej maskinen på utsidan med slang eller högtrycksspruta.
Lämna dörren/luckan öppen för luftning.
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Garantin omfattar 12 månader räknat från det datum när
godset levererats.

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................................................................

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.
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:
•

10. UNDVIK FRYSSKADOR

•

Om maskinen inte ska användas under en längre period
(säsong), måste allt vatten tömmas ur och ventiler bör
blåsas med tryckluft.

•
•
•
•

Detta abete bör utföras av en behörig servicefirma. Om
förvaringsplatsen är ouppvärmd måste man vara extra noga
så att inget vatten blir kvar.

•

Kontakta Hobart support 08-584 50 920 om ni har frågor.

11.

•
•

UNDERHÅLL GARANTI

För problemfri drift kontakta HOBARTservice 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.
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.

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.

-10-

11.

FELSÖKNING

Fel

Orsak

Åtgärd

DÅLIG DISKRESULTAT
Disken blir inte ren.

Disken blir inte torr.

Ränder och fläckar på diskat
gods.

Diskarmar roterar ej.

Avlägsna och rengör diskarmar.
Kontrollera att diskarmarna kan rotera fritt.

Stopp i diskdysor.

Avlägsna och rengör diskdysor. Sätt
tillbaka diskdysor.

Stopp i sköljdysor. Oftast på grund av
kalkhaltigt vatten.

Avlägsna och rengör sköljdysor.
Avkalkning vid behov.

Felaktig diskmedelsdosering. För mycket
eller lite diskmedel.

Justera diskmedelsdoseringen.

Silen är inte ren.

Avlägsna silen, töm och rengör.

Fel program för diskgodset.

Välj ett program med längre cykel.

Felaktig sköljmedelsdosering.

Öka sköljmedelsdoseringen.

Fett i diskgodset.

1. Öka diskmedelsdoseringen.
2. Kontrollera att du använder rätt
diskmedel. Om inte byt till starkare.
3. Byt vatten i disktanken. Rengör silen

Diskkorgen stannar för länge i
diskmaskinen.

Ta ut diskkorgen så fort som
programmet är slut för att ge godset
tid att bli torrt.

Sköljmedelsdosering för hög

Minska sköljmedelsdoseringen.

Hårt eller mineralrikt vatten.

Kontrollera vattnets hårdhet och kvalitet.
Det lokala vattenverket kan upplysa om
vattnets hårdhetsgrad.
Rekommenderade värden:
Idealt vattenhårdhet är ca 4° dH.
Ideal värde för vattnets ledningsförmåga
för glasdisk är 150 µs/cm och för
övrigt disk är 400 µs/cm.

Otillräckligt sköljmedelsdosering orsakar fläckar.

Öka sköljmedelsdoseringen.

Olämplig disk- och/eller sköljmedel orsakar
hög skumbildning i tanken.

Använd skumreducerande disk- och
sköljmedel för industribruk.

Skumbildning orsakat av skumproducerande
ämnen ( äggvita e.d.)

Skölj sådant diskgods på förhand.

SKUMPROBLEM
Makinen låter mera än
normalt.
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