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VIKTIGT

DE
SE

Läs manualen noga före installation

F

Denna maskin är tillverkad enbart för professionell användning för diskning
kastruller, brickor eller dylikt.
Diska aldrig elektriska apparater i diskmaskinen.

NL

av grovdisk GN-kantiner,

Säkerhet

Maskinen får inte säkras ner!.
Symbolen till vänster markerar text som är viktig för användning för maskinen på
på ett säkert sätt. Läs denna text extra noggrant.

Garanti

Om installationen eller reparationen utförs av obehörig personal eller om annat än originaldelar används
vid reparation, upphör all garanti att gälla.

Ljudnivå:
Ljudnivån är ≤ 70 dB (A)
Diskmaskiner som beskrivs i denna manual har följande elanslutning:
400 / 50 / 3 / N / PE
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Installation
Diskmaskinen får endast installeras och anslutas av behörig fackman 		
eller auktoriserad Hobart-serviceföretag.

F
NL

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 för
transportskador.

1.1

UPPSTÄLLNING

- Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna
- Fördela maskinens tyngd jämnt på alla fötter.
- Maskinen kan installeras direkt mot väggen.
- Vid montage i hörn krävs min.400 mm väggavstånd på sidan av
		maskinen.
		
Om maskinen placeras mitt i rummet måste den förses med en
rfr. ryggplåt (tillbehör)

1.2

	ELANSLUTNING
Måste anslutas av en behörig fackman enligt gällande
lokala och nationella normer och bestämmelser.
- 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 (2m) som skall
anslutas till arbetsbrytare med jordning.
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Installation

DE
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1.3

VATTENANSLUTNING

F

Måste anslutas av en behörig fackman enligt gällande
lokala och nationella normer och bestämmelser.

NL

	Maskinen är försedd med anslutningsslang 2 m som skall
anslutas till dricksvattenkvalité. Om vattnet innehåller mycket
kalk rekommenderas avkalkningsfilter.  
På röret ( min. 12 mm ) skall finnas en avstängningsventil
typ Ballofix
–– Anslut till mjukt ( 0-3° dH och varmt ( max 60°C ) vatten.
–– Vattentryck 2 – 6 bar.
Viktigt: Om vattentrycket understiger 2 bar, montera tryckstegringspump
- Om vattentrycket överstiger 6 bar, installera en reduceringsventil
- Anslut "A" (3/4") till vattenmatning
– Anslutningsslang får ej vikas eller kapas.
– Vid byte av anslutningsslang får man enbart använda originaldelar
från Hobart

1.4

	AVLOPPSANSLUTNING
Diskmaskin levereras utan avloppspump som standard
– Se till att avloppslangen alltid lutar neråt!
– Avloppsslangen får ej monteras högre än 40 mm över
utloppsröret
( se bild )Annars kan vatten stanna kvar i slangen eller
i tanken!!
– Anslutes enklast till golvbrunn med vattenlås
– Avloppsslangen skall sättas fast (fixeras) så att slangen inte
flyttar sig
- Se till att slangen inte viks eller kläms under montering.

Diskmaskin med tömningsspump (extra utrustning)
– Avloppsslangen får ej monteras högre än 0.8 m over utloppsröret
– Maskinen är försedd med avloppslang 1,75 m
– Anslutes enklast till vattenlåset under diskbänken eller golvbrunn
med vattenlås.
– Avloppslangen skall sättas fast ( fixeras ) så att slangen inte flyttar
sig när vattnet pumpas ut via tömnings pumpen
– Se till att slangen inte viks eller kläms under montering

11.05.2011
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KONTROLLPANEL
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 Maskinen ON / OFF

Genom att trycka på denna knapp aktiverar du maskinen.
LED lamporna tänds.
blinkar
lyser

= maskinen fyller och värmer
= maskinen är klar att använda

Om ett fel uppstår är det möjligt att stänga av maskinen med denna knapp
utan att maskinen töms.
OBS: maskinen är fortfarande spänningsatt!

 Program knappen

Genom att trycka på denna knapp kan man välja mellan olika program:
Program nummer 1 = kort program
Program nummer 2 = standard program
LED lampa indikerar valt program.

 Tömning/OFF knappen

Genom att trycka och hålla in denna knapp i ca 3 sekunder startar
rengöringsprogrammet. Maskinen stänger av sig automatiskt när
programmet är klart.
Se punkt 5.1.
OBS: maskinen är fortfarande spänningsatt!

 Display

Indikerar disktemperatur

 Display

Indikerar skölj temperatur



LED-lampor
Vänster display:
LED från 1 till 6 lyser för vald funktion.

Fyllning av slang – sköljmedel
Fyllning av slang – diskmedel
Justering av vattnets hårdhet
Indikation sköljmedelsmängd
Indikation diskmedelsmängd

		

6

Höger display:
IIndikerar valt värde.

Nummer 6 och 7 ( inbyggd vattenavhärdare) används ej i Sverige
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IGÅNGKÖRNING

DE
SE

DISKMEDEL / SKÖLJMEDEL
	Använd bara i handeln förekommande skumreducerande diskoch sköljmedel för industribruk. Använd aldrig vanligt handdiskmedel som orsakar stark skumbildning. Konsultera din
diskmedelsleverantör för leverans och optimal dosering.
Hantera alltid både disk- och sköljmedel med stor försiktighet.
Behållarna får ej placeras högre än 1,5 m från doseringspumpar. OBS! Blanda inte ihop behållarna !
3.1

DISKMEDEL (doserings pumpär extra utrustning)
Använd ej surt diskmedel med inbyggd doseringspump! (ph-värdet
måste vara högre än 7.)
–– Stick sugsslangen (genomskinlig) i diskmedelsbehållaren.
–– För att fylla upp slangen mellan pumpen och diskmedelsbehållaren
se kapitel 4.3.

3.2

	SKÖLJMEDEL (doseringspump är extra utrustning)
–– Stick sugsslangen (blå) i sköljmedelsbehållaren.
–– För att fylla upp slangen mellan pumpen och diskmedelsbehållaren
se kapitel 4.3.
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3.3
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	FYLLNING AV DOSERINGSSLANGAR
OBS:
Maskinen måste vara avstängd!.
Gäller enbart inbyggda doseringspumpar från Hobart.

NL

–– Öppna luckan
–– Tryck på båda programknapparna (2) samtidigt, LED-lamporna
tänds.
LED-lamporna 1 och 11 - 20 lyser (beroende på inställningar).

–– Tryck på programknappen "1" upprepade gånger, tills LED-lampan
3 tänds.
–– Stäng luckan
–– Tryck på programknappen "1" igen, LED-lampan 4 tänds.
3.3.1

DISKMEDELSSLANG ( extra utrustning )
Endast maskiner med inbyggd diskmedelsdosering.
–– Tryck and håll in programknappen "2", slangen fylls.
Display: LED-lampor 15 - 18 lyser stegrande.
Släpp knappen och slangen slutas att fyllas.

3.3.2 	SKÖLJMEDEDELSSLANG ( extra utrustning )
–– Tryck på programknappen "1" igen, LED-lampan 5 tänds.
–– Tryck och håll i programknappen "2", slangen fylls.
Display: LED-lampor 15 - 18 lyser stegrande.
Släpp knappen och slangen slutas att fyllas.
För att sluta fylla slangarna:
–– Öppna luckan eller tryck inte på någon knapp under 30 sekunder.

8

11.05.2011

4

	ANVÄNDNING
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4.1		 FÖRBEREDELSE

F

– Kontrollera att disk- och sköljarmar samt silplåt är på plats
– Öppna vattenventilen och sätt på strömmen
(Nivåröret finns ej på maskinen med tömningspump)

NL

– Kontrollera att disk- och sköljmedelsbehållarna är påfyllda

–– Stäng luckanoch tryck på ON/OFF knappen  disktanken fylls automatiskt
		 Knappens LED blinkar under fyllning och uppvärmning. Detta
kan ta flera minuter.
När LED-lampan får stadigt sken, är maskinen klar för användning.

–– Avlägsna grova och fastbrända matrester från plåtar/kantiner
- Använd ej diskmedel som orsakar stark skumbildning

–– Placera plåtar i brickställ (extra utrustning)

- Placera kastruller och bunkar med öppningen neråt i diskkorgen
- Skydda små diskgods genom att placera dessa i diskkorgar

11.05.2011
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ANVÄNDNING
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4.2

NL

DISKNING
–– Ställ in diskkorgen i maskinen och stäng luckan.
–– Starta maskinen genom att välja ett progran "1" eller "2"

Knapp "1" = Kort program

(lätt smutsad disk och glas)

Knapp "2" = Standard prog- (medium/hårt smutsad disk)
ram
Programknappens LED-lampa blinkar, diskning pågår.
–– När LED-lampan får stadigt sken är disken klar.
–– Öppna luckan och ta ut diskkorgen, låt torka i ca 1 min.

10
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	AVSTÄNGNING OCH RENGÖRING AV MASKINEN
5.1

DE
SE

	AVSTÄNGNING
–– Ta ut silplåt och nivåröret. (Nivåröret ej på maskinen med tömningspump.
–– Stäng luckan.
–– Tryck och håll in knappen för tömning (3) minimum 3 sekunder,
LED-lampan tänds.
–– Det automatiska rengöringsprogrammet startar.
OBS: Kontrollera att inga matrester finns kvar i tanken.
–– Maskinen stänger av sig automatiskt vid programslut.
–– Stäng av huvudströmbrytaren.
–– Stäng av vattnet.

5.2

DAGLIG RENGÖRING
Använd aldrig metall borste, klorin eller andra starkt
frätande syror vid rengöring av maskinen.
–– Öppna luckan och tag ut och rengör silen och nivåröret.
Kontrollera att ingenting går in i pumpintaget.

–– Gör rent maskinen inuti.

–– Sätt tillbaka silen och nivåröret.
–– Lämna luckan öppen för ventilation.

5.3

VECKORENGÖRING
–– Lossa skruvarna (A) genom att skruva dem mot urs.
–– Ta ut disk- och sköljarmar och spola rent.
–– Sätt tillbaks alla delar.

A

11.05.2011

11

F
NL

DE

6

INSTÄLLNINGAR
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Maskinen måste vara avstängD

F

–– Öppna luckan.

NL

Om luckan stängs eller att ingen knapp trycks in under 30
sekunder, stängs indikatorn av sig automatiskt och de nya
parametrarna kommer att sparas.
Därför kan inställningsproceduren avbrytas när som helst.

6.1

JUSTERING AV DISKMEDELSDOSERING (extra
utrustning)
Endast maskiner med inbyggd diskmedelsdosering.
–– Tryck på båda programknapparna samtidigt, LED-lamporna tänds.
–– I den vänstra displayen tänds LED-lampan 1.
–– I den högra displayen indikeras inställt värde av diskmedelsdosering: 1 LED motsvarar ca 3.5 s ≈ 1 g/l.
–– Förinställt värde: "11-13" = 10.5 s ≈ 3 g/l.
–– För att ändra doserings tid, tryck programknappen "2"
upprepade gånger tills önskat värde (0-35 s ≈ 0-10 g/l) indikeras.
Justering / ändring av doseringstider bör utföras av kem leverantör
eller enligt rekommendation av dessa.

6.2

JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERING (EXTRA
UTRUSTNING)
–– Tryck på programknappen "1".
LED-lampor 1 och 2 tänds i den vänstra displayen.
–– I den högra displayen indikeras inställt värde av sköljmedelsdosering: 1 LED motsvarar ca 2.5 s ≈ 1 g/l.

–– Förinställt värde är "11-13" = 7.5 s ≈ 0.3 g/l.
–– För att ändra doserings tid, tryck in programknappen "2"
upprepade gånger tills önskat värde (0-25 s ≈ 0-1.0 g/l) indikeras.
Justering / ändring av doseringstider bör utföras av kem leverantör
eller enligt rekommendation av dessa.
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	FRYSSKADOR

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

SE

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

NL

F

Kontakta närmaste Hobart -service om ni har frågor.
Omstart av maskinen skall utföras av en auktoriserad HOBART-serviceföretag.

8

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.

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

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

Efter garantitidens utgång:
Anlita auktoriserad servicefirma på Din ort.
Garantiomfattning:
För att garantin skall gälla måste bifogad installations-kort omgående skickas
ifyllt till Hobart Scandinavia.
Garantin omfattar 12 månader räknat från det datum när godset levererats.
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 av behörig fackman eller auktoriserad Hobart-serviceföretag.
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:
•
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 Scandinavia övertar inget ansvar för skador som uppstått vid installation.
Hobart Scandinavia tar inget ansvar för följdskador eller olyckor som kan uppstå.
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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	FELSÖKNING

TYP AV FEL

F

Dålig diskresultat

NL

Disken blir inte ren

Disk gods eller glas torkar ej
ordentligt.

14

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

Tröga diskarmar (de skall snurra runt
lätt).

Ta ut diskarmarna och gör rent noga. Kontrollera
att inget smuts sitter i fästet till diskarmarna.

Munstycken i diskarmen är igensatt
(visuell kontroll).

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

Sköljarmen är igensatt.
(troligtvis pga kalk avlagringar)

Ta ut sköljarmar och avkalka dem med avkalkningsmedel.

För låg eller hög dosering av diskmedel.

Kontrollera inställningarna för diskmedeldosering.
Se kapitel 10.1.

Grovsilen smutsig.

Ta ut silen och gör rent noga.

Finsilen smutsig eller igensatt av kalk.

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

Fel program valt.

Välj ett längre diskprogram.

Sköljmedelsdosering för låg.

Öka doseringen. Se kapitel t 10.2.

Disk godset fortfarande smutsigt.

1. För låg diskmedelsdosering. Öka doseringen.
2. Kontrollera att diskmedlet är starkt nog. Om
inte, byt medel.
3. Töm maskinen på smutsigt vatten, återfyll.
Kontrollera att disken spolas av ordentligt innan
den ställs in i maskinen.

Fel typ av diskkorg. (lutning?).

Använd rätt typ av diskkorg så att vattnet kan rinna
av disk godset ordentligt.

Disk godset är kvar för länge i
maskinen efter program slut.

Ta ut disk godset så fort programmet är avslutat så
att det kan torka.
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FELSÖKNING
TYP AV FEL
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MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

Sköljmedelsdosering för hög.

Minska ( se bruksanvisning)

Hård vatten eller för hög mineralhalt.

Kontrollera vattenkvaliten..
Fråga din lokala leverantör för vatten..

F

Dålig diskresultat
Ränder or fläckar i gods eller
glas.

NL

Rekommenderade värden:
Normalt 3 dH.
Konduktivitet för glas är max. 150 µS/cm och för
disk gods max. 400 µS/cm.
Fel typ av diskkorg. (lutning?).

Använd rätt typ av diskkorg så att vattnet kan rinna
av disk godset ordentligt.

För lite sköljmedel.

Öka doseringen.

Maskin med avhärdare:
Fel typ av salt.

Använd endast salt som är avsett för avhärdning.

Andra fel
Glasen är helt eller nästan
helt dimmiga

Glasens yta är skrovliga och porösa.
Glasen är gamla.

Detta beror inte på maskinen. Byt ut mot nya glas.

Glas kross.

Fel typ av disk eller glaskorg.

Använd rätt typ av diskkorg.

Maskinen stannar plötsligt
under diskprogram.

Säkring trasig.

Byt säkring.

Temperatur avkännare i genomströmmaren eller tanken trasiga.

Ring Hobart-service.

Tryck givare till i genomströmmaren
eller tanken trasiga.

Ring Hobart-service.

Defekt kontrol

Ring Hobart-service.

De fyra LED-lamporna
blinkar

På grund av fortlöpande produktutveckling på Hobart produkter förbehåller vi oss rätten att utan
förvarning ändra specifikationerna
HOBART SCANDINAVIA ApS

Box 2101 • 196 02 Kungsängen • Sverige
Tel : 08-584 50 920 • Fax : 08-584 50 929
E-post: info@hobart.se • Hemsida: www.hobart.se
Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande

HOBART SCANDINAVIA
11.05.2011
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