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LÄS MANUALEN NOGA FÖRE INSTALLATION!
● ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna maskin är tillverkad enbart för diskning av tallrikar, koppar, glas,
bestick, 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 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 Hobart) eller om annat än originaldelar används vid reparation,
upphör all garanti att gälla.

Ljudnivå 63 dB (A)

Diskmaskiner som beskrivs i denna manual har följande alternativa
elanslutningar:
400 / 50 / 3 / N / PE eller 230 / 50 / 1 / N / PE
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Installation
Diskmaskinen får endast installeras och anslutas av behörig fackman
eller auktoriserad Hobart serviceföretag.
Vid mottagning och uppackning, kontrollera att 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.
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1.1

Uppställning
– Maskinen kan installeras direkt mot väggen
– Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna.
– Fördela maskinens tyngd jämt på alla fötter.
Diskmaskinen är utrustad med inbyggd doseringsutrustning
för flytande disk och torkmedelsdosering.
Användning av annan doseringsutrustning kan medföra att
garantin ej gäller. Kontakta alltid din maskinsäljare före ändring i maskinen!

1.2

Elanslutning
Maskinen måste anslutas av en behörig fackman enligt
gällande lokala och nationella normer och bestämmelser.
– Elanslutning 400/50/3/N/PE
– Maskinen är försedd med elkabel (2m) som skall anslutas till
arbetsbrytare med jordning.
– Kontrollera att den på maskinskylten angivna nätspänningen
överensstämmer med nätspänningen på uppställningsplatsen.
– Kontrollera att säkringsstorleken stämmer överens med maskinens
effekt.

1.3

Vattenanslutning
Diskmaskinen får endast installeras och anslutas av
behörig fackman eller auktoriserad Hobart-service företag.
Maskinen är försedd med anslutningsslang 2 m som skall anslutas
till dricksvattenkvalité. Om vattnet innehåller mycket kalk rekommenderas avkalkningsfilter.

A

– Diskmaskin utan inbyggd vattenavhärdare:
Anslutning till mjukt ( 0-3° dH ) och varmt ( max +60° C ) vatten.
– Diskmaskin med inbyggd vattenavhärdare  ( tillval ):
Anslutning till varmt ( max +60° C ) vatten.
– Vattentryck 0,5 – 10 bar.
– Om vattentrycket överstiger 10 bar, installera en reduceringsventil.
– Anslutningslang får ej vikas eller kapas.
– Anslut slang enligt bild "A" (3/4").
– Vid byte av anslutningsslang får enbart Hobart original del
användas.

max. 0.75 m

1.4



Avloppsanslutning
– Avloppsslangen får ej monteras högre än 0,75 m över utloppsröret ( se bild ).
– Maskinen är försedd med avloppslang 1,75 m och med inbyggd
tömningspump.
– 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.
– Se till att slangen inte viks eller kläms under montering.
AG21486-B-04-07
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Kontrollpanel
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➀

Strömbrytaren
ON / OFF

7

5

Genom att trycka på denna knapp aktiverar du maskinen.
Så fort maskinen är klar för användning används denna knapp också för att
starta diskprogrammet.
Genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder startar tömnings- och
rengörningsprogrammet. När programmet är klart stänger maskinen av sig
automatiskt.
OBS! Maskinen är fortfarande spänningssatt!
Knappens färg visar maskinens aktuella status.
GRÖN
BLÅ
RÖD
GRÖN/RÖD

(lyser)
(lyser)
(lyser)
(skiftande blinkning)

=  klar att använda
=  kör valt program
=  fel indikation (se kapitel 7)
=  fel indikation (se kapitel 7)

Status på programmet visas genom fyra färg skiftningar:
Fyllning
Tömmning
Diskning
Torkning

Stegrande GRÖN
Minskande GRÖN
Från BLÅTT tillbaks mot GRÖN
Roterande BLÅ mot GRÖN bakgrund

➁

Programknappen

Genom att trycka på denna knapp kan man välja mellan olika program
beroende på modell och utrustning.
Program nummer t.ex. P02 visas i displayen ➅.

➂

Torkningsknappen

Genom att trycka på denna knapp aktiveras eller avaktiveras
torkningsprogrammet.

➃

Stopknappen

Genom att trycka på denna knapp vid driftsstörning eller fel och maskinen
stannar direkt utan att tömning sker.
OBS! Maskinen är fortfarande spänningssatt!

➄
➅
➆

Display

Visning av disktemperatur  (°C). (Se kapitel 6)

Display

Visning av sköljtemperatur (°C). (Se kapitel 6)

Saltbehållaren tom

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

➇
➈
➉

Sköljmedelsindikator Indikerar brist på sköljmedel i inbyggd  sköljmedelsbehållare.
Hygienprogram

Visar att hygienprogrammet bör köras (se kapitel 5.4).

Serviceindikator

Visar att det är något fel på maskinen (se kapitel 7).
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Igångkörning
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3.1

Diskmedel
– Stick sugslangen (genomskynlig) i diskmedelsdunken. För att
fylla upp slangen mellan pumpen och diskmedelsbehållaren se
kapitel 3.3
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Sköljmedel
– Öppna luckan för sköljmedelsbehållare och fyll behållaren ända
till markering "MAX".
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.
Doseringspumpen klarar av en höjd av max. 1,5 m.

3.3

Fyllning av doseringsslangar
OBS!
Stäng av maskinen.
– Öppna luckan.
Tryck på Stop knappen ➃ och Program knappen ➁ samtidigt
tills den övre Displayen ➅ visar "CH1" och den undre ➄ "10".
– Tryck Program knappen ➁ flera gånger, tills "d" och "0" visas.
– Stäng luckan.
I övre displayen ➅ visas "SF1", i den undre ➄ "0".

3.3.1

Fyllning av diskmedelssystem
– Tryck på ON/OFF knappen ➀ och doseringspumpen aktiveras i
30 sekunder. Fyra cykler skall vara nog för att fylla sugslangen.
Varje cykel kan avbrytas genom att trycka på ON/OFF knappen
igen.

3.3.2

Fyllning av sköljmedelssystem

(enbart vid användning av en extern behållare)
– Tryck på Program knappen ➁.
I den övre  Displayen ➅ visas "SF2", I den undre ➄ "0".

– Tryck på ON/OFF knappen ➀ och sköljmedelspumpen aktiveras
i 60 sekunder. Fyra cykler skall vara nog för att fylla sugslangen.
Varje cykel kan avbrytas genom att trycka på ON/OFF knappen
igen.

3.3.3

För att avbryta fyllning av disk- och sköljmedelssystem
– Öppna luckan och stäng den igen eller tryck inte på någon
knapp under 10 sekunder.
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3.4

Vattenavhärdare (Tillval)
Maskinen levereras utan salt. Innan maskinen tas I bruk måste
saltbehållaren fyllas med salt och vatten.
Fyll aldrig saltbehållaren med diskmedel. Detta kan skada
avhärdaren.

– Skruva av locket till saltbehållaren och fyll på 2 kg salt.
Använd grov diskmaskinssalt, ej tabletter.
– Fyll upp saltbehållaren med vatten av dricksvattenkvalité.
(Enbart första gången).
Rengör och torka av lockpackningen innan locket skruvas på.
– Skruva på locket ordentligt.
– Justera in hårdheten på vattnet! Se kapitel 8.3 !
– När salt indikatorn ➆ börjar lysa, måste saltbehållaren
återfyllas.
Indikatorn slocknar av sig självt efter återfyllning, men det kan
dröja någon eller några diskningar.

Användning

4.1

Förberedelse
– Kontrollera att disk och sköljarmar samt silplåtar är på plats.
– Öppna vattenventilen och sätt på strömmen.

– Kontrollera att disk och sköljmedelsbehållarna är påfyllda.

– Stäng luckan och ryck på ON/OFF knappen ➀, tanken fylls.
ON/OFF knappen kommer att bli stegvis grönare under fyllning
och uppvärmning. Detta pågår i flera minuter innan maskinen är
klar för användning.
När knappen lyser helt grön, är maskinen klar för start.
– Placera glas och koppar upp och ner i diskkorgen.

AG21486-B-04-07
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– Öppna luckan.
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– Ta bort grova matrester och fett samt spola av disken ordentligt
innan den ställs i diskmaskinen.
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4.2

Diskning
– Ställ in diskkorgen I diskmaskinen och stäng luckan.
– Tryck på ON/OFF knappen ➀.
Under diskprogrammet så ändras färgen på ON/OFF knappen
från helt blå, till att stegvis bli helt grön.
– När ON/OFF knappen ➀ lyser helt grön (med avaktiverad
torkning), är diskprogrammet klart.
– Öppna luckan och ta ut diskkorgen.
Låt disken torka ca. 1 min.
– Aktivera eller avaktivera torkningscykel
Genom att trycka på knappen för torkning ➂ kan automatisk
torkning aktiveras eller avaktiveras.
Displayen visar "drY On" eller "drY OFF".
Om den är aktiverad kommer torkningen automatiskt att starta
efter programslut (tidsåtgång 3 minuter).
Den pågående torkprocessen indikeras av ett roterande blått
segment mot grön bakgrund på ON/OFF knappen.
Torkprocessen kan avbrytas när som helst genom att öppna
luckan.
OBS! Under tork processen kan några droppar kondens bildas
vid utblåset.
På grund av olika tekniska anledningar kan torkfläkten startas
även om maskinen inte används.
– Val av program
Diskmaskinen använder normalt program P02. Vid behov kan
ett kortare eller längre program väljas.
För visning av valt program tryck på Program knappen ➁ innan
program start. Man kan välja ett annat program genom att trycka
på Program knappen igen.
P01 = Kort program för glas disk och lätt smutsad disk
P02 = Program för normal disk
P03 = Långt program för svårt smutsad disk
P04 = Kontinuerligt program  (endast FP)
Kontinuerligt program visas genom att ljuspunkter rör sig
över displayen.
För att avbryta programmet, tryck på ON/OFF knappen ➀.
Efter 20 minuter stängs programmet av automatiskt och
efter ett kort uppehåll startar sköljningen automatiskt.
Diskmaskinen använder det valda programmet tills den stängs
av eller tills ändring av programmet sker.
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Avstängning och rengörning av maskinen
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5.1

Avstängning
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– Stäng luckan.
Håll in ON/OFF knappen ➀ i ca. 3 sekunder tills den första  
delen av det gröna segmentet slocknar.
OBS!
Under rengörnings cykeln rengörs maskinen automatiskt. Efter
rengörningsprogrammet körts, kontrollera att inga matrester
eller främmande föremål finns kvar i disktanken.

F
SE

– När ON/OFF knappen slocknat helt:
Stäng av huvudströmbrytaren och stäng av vattnet !

5.2

Daglig rengörning
Använd aldrig metall borste, klorin eller andra starkt
frätande syror vid rengörning av maskin.
– Öppna luckan och tag ut och rengör tanksilen.
Se till att matrester inte åker ner till avloppspumpen.
– Rengör och skölj av GENIUS-X filtret.
– Vid behov gör rent maskinen inuti och avlägsna eventuella
matrester och dylikt manuellt.
– Sätt tillbaka GENIUS-X filtret och tanksilen.
– Lämna luckan öppen för ventilation.

5.3

Veckorengörning
– Ta ut disk- och sköljarmar genom att lossa skruven A.
– Spola rent disk- och sköljarmar och sätt tillbaka.

5.4

Hygienprogram
Efter ett antal disk program börjar Hygien indikatorn ➈ att lysa.
Kör då det automatiska hygien programmet så fort det är möjligt.
– Före program start:
Ta ut diskkorgen och lägg in en HOBART-Hygien rengörningstablett.
– Stäng luckan.
Tryck på Program knappen ➁ flera gånger tills Displayen
visar "H".
– Tryck på ON/OFF knappen ➀.
När hygien programmet körs (gång tid 6 minuter) slocknar de
gröna segmenten en efter en.
När programmet är slut stannar maskinen automatiskt.
Tips! Man kan köra hygienprogrammet vid behov oftare än det
förprogrammerade, då slipper man matrester och annan smuts
i maskinen.

AG21486-B-04-07
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Visning av temperaturer
– Tryck på Program knappen ➁ och håll den intryckt i ca 3 
sek tills temperaturer för disk och skölj visas i displayen.
Temperaturvisning släcks efter ca 10 sek när Program knappen
släppts.
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Permanent temperatur visning kan aktiveras av en auktoriserad
service tekniker.

7

Felmeddelanden
Service indikatorn lyser och i displayen ➅ visar en kod.
Se lista med koder nedan (hänvisa vid kontakt med
HOBART service) :

Om ON/OFF knappen ➀ växel vis blinkar GRÖN/RÖD kan maskinen användas med begränsning:
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

DOS

Sköljmedel slut.

Fyll på sköljmedel.

SAL

Salt slut
(endast vid inbyggd avhärdare)

Återfyll med salt

Om ON/OFF knappen ➀ lyser RÖD och service indikatorn ➉ lyser:
KOD

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

FIL

Vattenkran avstängd.

Öppna vattenkran och starta om maskinen.

Fel i magnetventil.

Kontakta HOBART Service.

SIE

Tank silen inte rätt placerad.

Placera den i rätt position.

UL

Avloppsrör blockerat.

Rengör avloppsrör och starta om tömningen.

Fel i påfyllningen eller tömningen.

Kontakta HOBART Service.

F01

Temperatur probe "genomströmmare" 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.

10
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Inställningar och räknevärk
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Maskinen skall vara avstängd men
spänningssatt.
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– Öppna luckan.
Om man stänger luckan eller om det går mer än 10 sek mellan
knapptryckningarna under programmeringen sparas inställningarna automatiskt och maskinen lämnar programmeringen.
Man kan lämna programmeringsläget när som helst.

8.1

Justering av diskmedelsdosering
– Tryck på Stop knappen ➃ och Program knappen ➁ samtidigt
tills den övre Displayen ➅ visar "CH1".
I den undre Displayen ➄ visas 10:
"10" =  för inställd tid för dikmedelsdosering i sekunder =
            10 s ≈ 2,4 g/l.
– För att ändra tiden tryck på ON/OFF knappen ➀ flera gånger,
tills önskad tid erhålls (0-50 s ≈ 0-11 g/l).
Justeringen skall anpassas till diskmedel leverantörens
rekommendationer.

8.2

Justering av sköljmedelsdosering
– Tryck på program knappen ➁ igen.
Den övre  displayen ➅ visar "CH2".
Den undre Displayen ➄ visar
"4" =  förinställd tid för sköljmedelsdosering i sekunder =  
          4 s ≈ 0,3 g/l.
– För att ändra tiden tryck på ON/OFF knappen ➀ flera gånger,
tills önskad tid erhålles (0-20 s ≈ 0-1,5 g/l).
Justeringen skall anpassas till sköljmedel leverantörens
rekommendationer.

8.3

Anpassning av vattnets hårdhet

(enbart maskiner med vattenavhärdare)
Kontakta lokala vattenverk för uppgifter om vattenkvalitet:
– Tryck på Program knappen ➁ flera gånger, tills den övre
displayen ➅ visar "H04".

– För att göra inställningen, tryck på ON/OFF knappen ➀, steppa
till önskad inställning erhålles.
H01 = upp till 7 °dh / H02 = 8 till 14 °dh / H03 = 15 till 21 °dh /  
H04 = 22 till 30 °dh vatten hårdhet i dh.

AG21486-B-04-07
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Diskprograms räknare
– Tryck på Program-Knappen ➁ igen.
Displayen visar antingen "P" eller det antal diskningar den gjort.
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I den undre Displayen ➄ visas värdet i hundra tal upp till 999.
Tusen tal visas i den övre Displayen ➅.
Exempel:
Max. antal:

8.5

1023 diskningar
999 999

Räknare för vattenförbrukning
– Tryck på program-knappen ➁ igen.
Displayen visar antingen "E" eller antalet förbrukade liter.

I den undre Displayen ➄ visas värdet i hundra tal upp till 999 liter.
Tusen tal visas i den övre Displayen ➅.
Exempel:
Max. antal:

8.6

10217 liter
999 999

Räknare för extern vattenreningstank / filter
(endast om den är aktiverad)

– Tryck på program-knappen ➁ igen.
Displayen visar antingen "d" eller antalet kvarvarande liter.

I den undre Displayen ➄ visas värdet i hundra tal upp till 999 liter.
Tusen tal visas i den övre Displayen ➅.
Exempel:
Max. antal:

1586 liter
999 999

För att återställa räknaren (reset) tryck och håll in knappen
ON/OFF ➀ i 3 sekunder.

8.7

Aktivering eller avaktivering av ljudsignal
– Stäng luckan.
Övre  Displayen ➅ visar "SF1".
– Tryck på Program knappen ➁ flera gånger, tills "S" visas.
– Genom att trycka på ON/OFF knappen ➀ kan ljudsignalen
aktiveras eller avaktiveras.
Den undre Displayen ➄ visar "I" (aktiverad) eller "0" (avaktiverad).

8.8

För att avbryta programmeringsläget
– Stäng luckan, öppna och stäng den igen eller tryck inte på
någon knapp under 10 sekunder.

12
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Undvik frysskador
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Om maskinen inte skall användas under en längre period (säsong),
måste allt vatten tömmas ut och ventiler bör blåsas rena med tryckluft.
Detta arbete bör utföras av en behörig servicefirma. Om förvaringsplatsen är ouppvärmd måste man vara extra noga så att inget
vatten blir kvar.
Kontakta HOBART-servcie om ni har frågor.

10

Underhåll / garanti
För problemfri drift kontakta HOBART- service för serviceavtal.
Under garantitid:
Kontakta det 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:
För att garantin skall gälla måste bifogad installationskort
omgående skickas ifyllt till Hobart Foster Scandinavia.
Garantin omfattar 12 månader räknat från det datum när maskinen
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 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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Felsökning

FI

TYP AV FEL

F

Dåligt diskresultat

SE

Disken blir inte ren.

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

Tröga diskarmar (de skall snurra lätt).

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

Munstycket i diskarmen är igensatt
(visuel kontroll).

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

Sköljarmen är igensatt
(troligtvis pga kalk avlagringar)

Ta ut sköjarmar och avkalka dem med avkalkningsmedel.

För låg dosering av diskmedel.

Kontrollera inställningarna för diskmedelsdosering.
Se kapitel 8.1.

Grov silen smutsig.

Ta ut silen och gör rent den noga.

Fin silen smutsig eller igensatt av kalk.

Ta ut fin silen. Om den är mycket smutsig, gör rent
den med en ättika lösning. Se till att alla små hål är
helt rena.
Rengörning skall ske dagligen (se instruktioner).

Fel program valt.

Välj ett längre diskprogram.

Sköljmedelsdosering för låg.

Öka doseringen.
Se kapitel 8.2.

Disk godset fortfarande smutsigt.

1. För låg diskmedelsdosering. Öka.
(Se instruktioner).
2. Kontrollera att diskmedlet är starkt nog. Om
inte, byt medel.
. 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.

Sköljmedelsdosering för hög.

Minska (se istruktioner).

Hårt vatten eller för hög mineralhalt.

Kontrollera vatten kvalitèn.
Fråga din lokala leverantör av vatten.
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 (Se instruktioner)

Maskin med avhärdare:
Fel typ av salt.

Använd endast salt som är avsett för avhärdning.

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 disk program.

Säkring trasig.

Byt säkring.

Disk gods torkar ej
ordentligt.

Ränder och fläckar på gods
eller glas.

Andra fel

Om diskmaskinen inte används på 6 timmar, stängs den av automatiskt utan att tömma ut vatten.
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På grund av fortlöpande produktutveckling på Hobart produkter förbehåller vi oss rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.
Printed in Germany
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