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Läs manualen noga före installation!
Denna maskin är tillverkad enbart för diskning av tallrikar, koppar, glas, bestick, brickor eller dylikt.
Diska aldrig elektriska apparater i diskmaskinen.

Säkerhet

Använd ej högtryckstvätt för att rengöra maskinen.
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).
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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

	Transport till uppställningsplatsen
- Helst emballerad och på pall.
- Ställ maskinen på flytthjul
- Undvik skador på golv och dörrar
- Använd transportvagn eller truck
- Om en truck används se till att placera träplankor under maskinen

1.3

	AvEMBALLERING
- Tag bort stålbanden.
- Avlägsna den yttre kartongen.
- Lossa pallen.
- Tag ut förpackningsmaterial och tillbehör ur maskinen.

1.4

Placering på uppställningsplatsen
- Enligt uppställningsritning.
- Ta hänsyn till väggavstånd, normalt 44 mm.
- Tänk på att anslutande bänkar eller rullbanor skall få 			
plats.

1.5

Inställning av höjd
- Justerbara fötter skruvas så att korgtransportbandet når 		
bänkhöjd.
- Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna
- Fördela maskinens tyngd jämnt på alla fötter.

1.6

INSTALLATION AV MODULER
–– Om maskinen är levererad i separata moduler, ställ den största på
plats och i rätt nivå.

1.6.1 	Tätnings tejp
Tejp no. 168 834 skal placeras på kontaktytorna.
–– Om det finns tejp kvar( från fabriks test), måste denna avlägsnas
noggrant.
–– Den tätande tejpen måste överlappa alla hörn.
4
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1.6.2 	Nästa modul
–– Ställ in i rätt nivå (se också 1.4).
–– Skruva ihop genom att använda M6 x 12 insexskruv. Brickor,
låsbrickor och muttrar (medföljer).
–– Skär bort överskjutande tätningstejp.
–– Anslut avloppsrören.

1.6.3 	Tank anslutningar
Anslut alla disktankar med breddavloppsrören.
–– Placera packning (A) på breddavloppsröret (B).
–– Sätt fast breddavloppsröret (B) från insidan av tanken genom det
förstansade hålet och fäst med mutter (C).
–– Flytta koppling (E) över röret (D). Fäst röret till breddavloppet (B).
Anslut koppling (E) med breddavloppsröret till nästa disk tank.

1.6.4 	Transport fötter (om de finns)
Skall tas bort och skickas tilbaks till HOBART.

1.7

Kablar
Skall rullas ut och dras genom kabel kanalerna.
–– Anslut kablar till terminalerna på elektriska komponenter.
–– Följ kopplingsschema och etiketter på kablar och terminaler.

21656-B-09-09 -SE
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1.8

Montering av bänkar och banor
- Se separat anvisning och uppställningsritning.
- Täta skruvhålen.

- Lätt lutning mot maskinen (ca 1 cm/m)
- Justera med hjälp av fötterna.
- Observera att anslutande bänkar och banor har
samma höjd som maskinens korgtransportör.
( Transportörens hakar skall vara minst 12 mm över
den anslutande bänkens eller banans yta )

–– ÄNDLÄGESBRYTARE:
- Skydda kabeln från ändlägesbrytare till elskåpet.
- Koppling enligt elschemat.

6
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	ELANSLUTNING
Maskinen måste anslutas av en behörig				
fackman enligt gällande lokala och nationella 			
normer och bestämmelser. Arbetsbrytare skall finnas
på inkommande el i anslutning till maskinen.

KONTROLLERA

2.1.1

- Öppna höger frontpanel och ta fram elschemat som 			
finns på insidan av panelen.
- Kontrollera att den på maskinskylten angivna 				
nätspänningen överensstämmer med nätspänningen på 			
uppställningsplatsen.
- Kontrollera att säkringsstorleken stämmer överens med
		 maskinens effekt
2.1.2 	ANSLUTNING
		
-

Maskinen är gjord för fast installation
Drag ledningen genom kabelgenomföringen.
Anslut kabeln till huvudströmbrytaren i maskinen enligt 			
elschemat.		
Efterdra alla skruvar i kopplingsboxen. (De kan ha 			
lossnat under transporten)
- Dra åt kabelgenomföringen så att den är tät.
- OBS! Maskinen är utrustad med egen huvudbrytare

21656-B-09-09 -SE
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2.2

VATTENANSLUTNINGAR

		
		
		
2.2.1

KONTROLLERA

		
-

2.2.2

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.

Jämför uppställningsplatsens anslutningar med 				
maskinens anslutningsritning.
Konrollera vilka anslutningar som skall göras och var.
Kontrollera ledningsdiametrar.

KALLVATTENANSLUTNING FÖR SLUTSKÖLJNING DN 20 (G3/4")
- Mjukt vatten (0-4°dH)
- Vattentryck 2.0 - 6 bar, flöde minst 500 l / t
- Air gap" ( luftavbrott ) är standard i maskinen
- Installera avstängninsventil typ Ballofix med finfilter på inkommande röret

2.2.3

VARMVATTENANSLUTNING FÖR FYLLNING DN 20 (G3/4")
- Mjukt vatten (0-4°dH)
- Varmt vatten ca 60° C
- Vattentryck 2.0 - 6 bar, flöde minst 500 l / t
- Installera avstängninsventil typ Ballofix med finfilter på inkommande röret

2.2.4

avloppsanslutning

		 Anslut till avloppsnätet eller golvbrunn i 					
		 diskrummet DN 50
			
		
					
		 - Anslut eventuella diskbänkar, rullbanor etc.
		 - Alla anslutningar enligt gällande lokala och nationella 			
		 normer och bestämmelser

8
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ÅNG- RESP. HETVATTENANSLUTNING

Installation får endast utföras av behörig tekniker enligt gällande
lokala och nationella normer och bestämmelser.
OBSERVERA VID INSTALLATION:
Kontrollera att uppställningsplatsens tryck 			
			
och temperatur inte överskrider de i 				
			
installationsschemat angivna värdena.
2.3.1

KONTROLLERA
- Kontrollera anslutningsritningens värden på temperatur, 			
tryck och energibehov mot uppställningsplatsens 			
värden.
- Kontrollera hur rörledningarna skall läggas mellan 			
maskin och vägganslutningar.
- Alla anslutningar på maskinen är utrustade med 				
nödvändiga kopplingar och ventiler för anslutning.

2.3.2

ISOLERING
–– Isolera alla rör.
- Isoleringsmaterialet skall vara värmebeständigt, 			
vattenfast och slagtåligt.

2.3.3

justering av avstängningsventil
med flödesbegränsare för ånga eller hetvatten
–– Den inbyggda avstängningsventilen är utrustad med begränsare .
Special verktyg behövs för att justera denna ventil.
–– Korrekt inställning är mycket viktig vid högre tryck därför måste all
justering utföras av Hobart serviceföretag eller behörig fackman.
–– Den rätta justeringen har uppnåtts när den rätta temperaturen i
boilern kan behållas vid kontinuerlig drift och när ventilen är fullt
öppen.
–– Om ventilen är feljusterad kan tryckvågor orsaka skador på utrustningen när ventilen stänger. Om ventilen är felaktigt justerad kan
problem med uppvärmningen uppstå.

21656-B-09-09 -SE
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2.4

VENTILATION
- Diskutera alla detaljer med den ansvarige 				
ventilationsteknikern.
- Jämför värden i anslutningsritningen med husets 			
ventilation.

2.4.1

FRÅNLUFT I LOKALEN MED VÄRMEPUMP (TILLBEHÖR)

- Detta är endast möjligt när diskmaskinen är utrustad 			
		 med Hobart CHP värmepump och där rummets ventilation
tillåter detta
- Undvik kondensskador genom att blanda frånluften från
maskinen med rumsluften.

2.4.2

FRÅNFLUFTSANSLUTNING TILL VENTILATIONSSYSTEMET
- Använd en anslutning som har ca 10 cm friluftspalt.
–– Lokalen måste ha ett eget ventilationssystem då maskinens ventilationsfläkt enbart klarar frånluften i maskinen.		
–– För att undvika korrosionsskador bör frånluftsanslutningen
utföras i rostfritt stål

2.5

DISK- OCH SKÖLJMEDELSANSLUTNINGAR

- Diskmaskinen levereras utan doseringsutrustning för
disk- och sköljmedel.
- Doseringsutrustning och deras styrning tillhandahålles i regel av
		 disk- och sköljmedelsleverantören och monteras av denna.
- Montera doseringsutrustning, behållare och styranordningar så att
		 de är lätta att komma åt och lätta att serva samt så att de ej stör 		
		 maskinens drift.

A

- Anslutning för sköljmedelsdoseringen (A) finns ovanpå
genomströmmaren (R 1/8 inner)
- Anslutningsklämmor 230 V~ för denna utrustning finns
i elboxen (se elschema).
Se separat installationsanvisning för disk- och sköljmedel.
Fäst ej disk- och sköljmedelsbehållare samt deras 		
styrning direkt på diskmaskinen! (maskinens isolerade paneler 		
kan skadas).
Använd bara i handeln förekommande skumreducerande 			
disk- och sköljmedel för industribruk.
Konsultera din diskmedelsleverantör för leverans och optimal
dosering.

10
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KONTROLLPANEL
HOBART Protronic III kontollpanel är en display med "touchscreen" funktion. Vissa funktioner kan ses eller
aktiveras genom att trycka på panelen.
Bas funktioner, så som Maskin ON/OFF, Transportör ON/OFF och Tömningsknappen, sköts via de fyra
funktions knapparna.

Med ett lätt tryck visas
pågende funktion

Display med "touch" panel

Tillvals knapp
Tillval (se 5.5)

Funktions knappar

FUNKTIONS KNAPPAR
Meny knapp
Om maskinen är PÅ:
Om maskinen är AV:

Genom ett tryck på knappen öppnas kund menyn.
Genom ett tryck på knappen visas maskinens serie nummer.
Ett tryck på knappen igen stänger fönstret.

START knapp
Denna knapp har flera funktioner:
Maskin PÅ / AV
Kort tryck:
Maskinen startar. Fyllning, frånluft och uppvärmning startar automatiskt.
Intryckt i 3 sek: Stänger av maskinen.
Transportör PÅ / val av transportör hastighet
Transportör, diskning, sköljning och torkzon startar.
Med snabba tryck på denna knapp, kan man ändra transportörens hastighet.
Transportör AV
Stänger av transportören, diskningen, sköljningen och torkzonen.
Tömnings knapp
Intryckt i 2.5 sek: Fördisktanken och tanken för pump sköljningen töms.
Intryckt i 5.0 sek: Maskinen töms helt.

21656-B-09-09 -SE
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Display
START / drift status
Transportör PÅ/ ON:
Lätt tryck.
Transportör hastighet: Upprepade tryck.
Maskin AV/ OFF:
Håll knappen intryckt i 3 sekunder.
Färgen på START Knappen ändras beroende på maskinens status:
GRÖN
GRÖN
BLÅ
BLÅ
RÖD
GRÖN/RÖD
BLÅ/RÖD

blinkar
lyser
lyser
blinkar
lyser
växelvis
växelvis

=
=
=
=
=
=
=

Maskinen fylls eller/och värmer
Maskinen klar för start (Stand-by)
Diskning pågår
Maskinen töms (tömningsprogram startat)
FEL
Dörrar öppna / ändlägesbrytare aktiverad
Temperaturen under inställt värde / diskning pågår

Symbol "blå" = aktiv

Temperatur Indikation
Fördisk tank

aktuell temperatur

Disk tank 1

aktuell temperatur

Disk tank 2

aktuell temperatur

om installerad

Disk tank 3

aktuell temperatur

om installerad

Pump sköljning

aktuell temperatur

endast CP Modeller

Slutsköljning

aktuell temperatur

Mellan sköljning

aktuell temperatur

Torkzon

aktuell temperatur

om installerad

Värme på
Nivå brytare

Vatten nivån i tank / break tank

Symboler
Transportörens hastighet 1 / 2 / 3
Fyllning pågår
Avloppsventilen fördisk tank / pump sköljnings tank öppen
Alla avloppsventiler öppna
Hygien kontroll aktiverad
AutoStart aktiverad
Luckor öppna
Avbrott mellan Kontroll - Display panel
Boka tid för service!
FEL/ALARM

tryck på symbolen =felet visas (kund meny)

Tillvals knapp Tillval (se 5.5)
Program för grovdisk ( "blå" knappen = aktiverad)

12
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Låt en auktoriserad HOBART-serviceföretag eller behörig
fackman utföra detta arbete!

4.1

FÖRBEREDELSER
- Stäng av huvudbrytaren
- Öppna vattenventilerna
- Kontrollera att disk- och sköljmedelsbehållarna är fyllda
- Öppna luckan till elboxen
- Koppla på samtliga kontaktorer och motorskydd i diskmaskinens
elbox. Sätt tillbaks frontpanelen.

- Stäng luckan till elboxen
- Koppla på huvudbrytaren - men inte diskmaskinen
- Se till att lokalens ventilation är påslagen

4.2

Påfyllning av diskmaskinens genomströmmare OCH DISKTANK
GENOMSTRÖMMARE:
–– Tryck in kontaktorn för tryckpumpen tills det sprutar ut vatten från
sköljmunstyckena.
–– Kontrollera att alla munstycken fungerar ordentligt.
Om inte: Tag bort sköljarmarna och rengör.

––
––
––
––

Separat fyllnig AV GENOMSTRÖMMAREN (tillval):
Tryck meny kanppen och välj "Service meny" (se 6.1.1).
Välj "Configuration" och avaktivera booster fyllning .
Starta maskinen (tryck på START knappen).
Så fort vatten rinner från inloppet in i disktanken, stäng av maskinen (tryck på START knappen i 3 sekunder).
Återaktivera booster fyllning .

–– Stäng av huvud brytaren.
Elektriskt uppvärmd maskin:
–– Avlägsna röd skyddstejp från säkerhetsbrytaren till genomströmmaren (A) och slå på brytaren (B).
Ång uppvärmda maskiner:
–– Öppna avstängningsventiler.
–– Stäng kontrollboxen.
–– Slå på huvudbrytaren och tryck på START knappen.
–– Efter det att vattennivån är uppnådd, stängs fyllningen automatiskt
och uppvärmningen startar.
–– När rätt temperatur är uppnådd (lyser START symbolen på displayen grön), maskinen är klar för start.

4.3

	vattenMÄNGD
Vattenmängden är justerad på fabriken och kan inte ändras.Om en
ny justering behövs, ring auktoriserad service.

21656-B-09-09 -SE
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4.4

KONTROLLERA
Kontrollera att alla motorer går åt rätt håll:
(Se riktningspil på motorn)
- Transportör motorn (alla hastigheterna)
- Pumpar
- Torkning (extra utrustning)
Om motorn går åt fel håll byt fasföljd i elboxen.
Sök efter eventuella läckage och avhjälp:
- Avloppsanslutning
- Värmeledningar, vattenanslutningar
- Maskinkåpa, tankbotten, ventilation
- Sätt tillbaks alla plåtar och paneler

4.5

	Autotimer
Autotimern är fabriksinställd.
Diskning, sköljning och torkning ( om levererad) fungerar bara när
en diskkorg är inne i maskinen. Dessa funktioner stängs automatiskt
när inga flera korgar kommer in i maskinen
Fördröjningstiden för torkzon och transportörer är
inställbara och kan utföras av ett auktoriserat serviceföretag.

4.6

	AutoStart
AutoStart tiden kan justeras av teknikern under installationen.
För en ny justering se kapitel 6.3 "Autostart".

4.7

	JUSTERING AV Temperatur
Temperaturer är förinställda på fabriken.
Om en ny justering behövs, ring auktoriserad service.

4.8

	JUSTERING AV DISK- OCH SKÖLJMEDEL
Ombesörjes av diskmedelsleverantören

4.9

	JUSTERING AV timer "fill"
Timern är förjusterad på fabriken.
Om en ny justering behövs, vänligen ring kundservice

4.10 	JUSTERING AV VENTILATION
Justeras av en kvalificerad servicetekniker.
(nödvändig ventilation på plats är 600 m3 / h.)
Om en ny justering behövs, ring auktoriserad service.

14
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Upp-Start
–– Stäng luckor
–– Öppna vattenventilerna på byggsidan.
–– Starta diskrummets ventilation.
–– Slå på huvudströmbrytaren.
Start skärmen visas i displayen.

–– Starta diskmaskinen.
–– Automatisk fyllning startar.
–– När min. nivå i tanken har uppnåtts, startar uppvärmningen
automatiskt.
På displayen visas:

–– START Symbolen blinkar grön.
Så fort symbolen ändras till stadigt grönt sken, är maskinen
klar för drift.
På displayen visas:

21656-B-09-09 -SE
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5.2

	Start av transportör / val av hastighet
Kan utföras via knapparna eller via "touch" panelen.
–– Kort tryck på START knappen eller START symbolen.
Startar transportör, disk, skölj och torkzon.
Maskin med Autotimer ( standard i Sverige):
Fördisk, disk, skölj och torkzon startas av diskbacken (se kund
meny kapitel 6.6.2 "Autotimer funktion").
Beroende på modell, är diskmaskinen utrustad med , en, två eller
tre transportör hastigheter.
–– För att ändra transportör hastighet, tryck på START knappen eller
START symbolen upprepade gånger.
Den valda hastigheten visas i panelen.

Tillval "Låsning av transportörhastighet", den valda hastigheten kan
låsas (se kundmeny kapitel 6.6.4 "hastighet")

5.3

	Tömning av fördisktanken
Om diskgodset är mycket smutsigt, kan det vara nödvändigt att
tömma fördisktanken.
–– Tryck på avlopps knappen (ungefär. 2.5 sekunder).
Fördisktanken och tanken i pump sköljningen (om installerad)
tömms.
På displayen visas:

START symbolen blinkar blå under tömnings cykeln.
När tömnings cykeln är klar återfylls tankarna automatiskt.

16
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	AVSTÄNGNING av maskinen
När den sista diskkorgen har lämnat maskinen, kan maskinen
stängas av.
–– Tryck på AV/OFF knappen för transportören.
Transportör, disk, skölj och torkzon stängs av.

–– Tryck in avloppsknappen (ungefär 5 sekunder).
Alla avloppsventiler är öppna i ungefär 30 minuter, maskinen
kommer att tömmas helt
På displayen visas:

START symbolen blinkar blå under tömnings cykeln.
Avloppsventilerna stängs automatiskt efter ungefär 30 minuter och
START symbolen slocknar.
På displayen visas:

–– Stäng av maskinen genom att trycka in START knappen eller
START Symbolen i 3 sekunder.
–– Stäng av huvudströmbrytaren.
Om AutoStart är aktiverad (se kundmeny kapitel 6.3
"AutoStart"), alla luckor måste vara stängda, alla
paneler på plats, vattenventilerna måste vara öppna och
huvudströmbrytaren påslagen.

21656-B-09-09 -SE
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5.5
5.5.1

	Tillval (OBS! Detta ÄR EN EXTRA UTRUSTNING)
Program för Grovdisk
Genom att aktivera detta tillval, ökar disk trycket och transportör
hastigheten ändras automatiskt till 1.
–– Tryck på "Grovdisk" symbolen i tillvals knappen.
Är aktiverad när knappen är blå.
–– Tryck på knappen igen för att avaktivera.
OBS!:
Använd aldrig program för grovdisk när lättare gods eller glas
skall diskas! (risk för glas kross etc.) !

18
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Meny steg
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Vald meny är grå markerad.

––
––
––
––
––
––

Från vänster till höger:
Drift data
AutoStart aktivering / Intällning av tid (lösenordsskyddad)
Fel och alarm meddelanden
Information
Tillval (lösenordsskyddad)
Parameter, service (lösenordsskyddad)
Beroende på vilken del av menyn (indikerad i övre högra hörnet)
så är det möjligt att stega genom att trycka på "Framåt" / "Bakåt"
knappen.

Hjälp information (om den finns) för vald meny genom att trycka
på "?" knappen.
6.1.2 	Lösenord
3 användar nivåer är beskrivna:
1. Namn: client
Lösenord: 0000
2. Namn: view
Lösenord: 0000
3. Namn: service
Lösenord: ****
Lösenordet skrivs in via touch panelens tangentbord (se kapitel 6.1.3).
–– Tryck på fältet namn.
På displayen visas:

CLIE

skriv in användar namnet tryck på

knappen för att bekräfta.

–– Tryck på fältet lösenord.
Skriv in lösenordet.

–– Tryck på "OK" knappen för att bekräfta inslagna värden.
client

********

21656-B-09-09 -SE
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6.1.3 	Tryck på panelens tangentbord
När man trycker på ett fält, kommer touch panelens tangentbord att
visa sig.
–– Numeriskt tangentbord

–– Alfanumeriskt tangentbord

Alla tangenter visas inte i fönstret, man kan därför skifta mellan
olika nivåer.
Tangent

Funktion
Växla mellan små eller stora bokstäver
A till M (a till m)
N till Z (n till z)
0 till 9
Special tecken
Tangent för att flytta markören till vänster
Tangent för att flyta markören till höger
Tangent för att ta bort tecken till vänster om markören
Tangent för att ångra inslag, tangentbordet stängs ner
Tangent för att bekräfta inslag, tangentbordet stängs ner

20
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	visning av drift data
När maskinen är påslagen eller i drift, så är det möjligt att se maskinens drift data.
–– Tryck på meny knappen.
På displayen visas:
Antal meny
nivåer

Nästa meny
Nummer 1:
		

Antal drift timmar
Vatten mätare (tillval)

Nummer 2:

kWh mätare (tillval)

Total = Timmar / förbrukning sedan senaste återställningen.
Shift = Timmar / förbrukning sedan senaste maskin start.
För att lämna menyn:
–– Tryck på meny knappen.

21656-B-09-09 -SE
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6.3

	AutoStart
–– Tryck på Meny knappen.
–– Tryck på meny "AutoStart".
På displayen visas:

CLIE

–– Skriv in användar namn och lösenord tryk på "OK"knappen.
–– Tryck på menyn "AutoStart" igen.
På displayen visas:

client

********

6.3.1 	Aktivering och inställning av start tid
Två start tider kan ställas in varje dag
(t.e.x. en på morgonen/ en på eftermiddagen).
–– Tryck på fältet för timmar / minuter vid sidan om veckodagarna.
Panelens tangentbord aktiveras.

–– Skriv in önskad tid och tryck på

knappen.

Genom att trycka på spärr knappen bredvid tidsintällningen så
aktiveras eller avaktiveras "AutoStart".
Start tid avaktiverad
Start tid aktiverad
OBS:
Aktiverad AutoStart indikeras av denna
22
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Inställning av tid / inställning av sommar- vinter
tid
–– Tryck på "+" knappen i botten av displayen (meny "AutoStart").
På displayen visas t.ex.:

Displayen visar inställda värden.
Inställning av tid och datum manuellt:
–– Tryck på Datum/Tid knappen.

–– Tryck på det gula fältet.
Panelens tangentbord aktiveras.

32

–– Skriv in önskade värden och tryck på

knappen.

–– För att spara värdet tryck på "Set time".

Inställning av Sommar tid / Vinter tid
–– Via dessa parametrar kan dag, månad och tid ändras automatiskt
mellan sommar och vinter tid.
–– Om man vill avaktivera denna funktion, skriv in värdet "0" i fältet
"Month" .
För att lämna menyn:
–– Tryck in "LOG OFF" eller meny knappen.
21656-B-09-09 -SE
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6.4

	felMEDDELANDEN
Reparationen måste utföras av en auktoriserad
Service tekniker
Om fel uppstår så tänds symbolen "Varning" i panelen och START
symbolen blir röd.

–– Tryck på symbolen "Varning" eller välj "Fel" i kund menyn
för att se loggade felmeddelanden.
På displayen visast.e.x:

–– Felmeddelanden visas i olika färger, beroende på felets status:
RÖD
GUL
GRÖN
BLÅ

Fel har uppståt
Fel bekräftat
Felet är reparerat men inte bekräftat
Tråd vald / aktiverad
Hjälp text för valt fel (inte tillgängligt för tillfället).
Redigera meddelande (inte tillgängligt för tillfället).
Tryck på knappen för att bekräfta meddelandet.

Felen kommer att indikeras tills de är reparerade och bekräftade.
För att lämna meny:
–– Tryck på Meny knappen.

24
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Möjliga fel
Nummer

Meddelande

S0000
S0001
S0002
S0003
S0004
S0005
S0006

Motor skydd fördisk
Motor skydd disk tank(s)
Motor skydd frånluft/extern
Motor skydd torkzon
Motor skydd pump sköljning
Motor skydd sköljning
Motor skydd transport

S0008
S0009
S0010
S0011

Motor skydd kompressor tank
Motor skydd tryck tank
Motor skydd tank cirkulation
Motor skydd ventilator tank circuit/extern

S0201
S0202
S0203

Lågt flöde fyllning
Lågt flöde Sköljning
Lågt flöde försköljning

S0250
S0260

Transport blockerad
Nöd stopp

S0270
S0271
S0272

Tiden överskriden vid fyllning av tank
Tiden överskriden vid fyllning av booster
Tiden överskriden vid fyllning duo tank

S0290

Dörrar öppna / Paneler öppna

S0300
S0301

Låg tryck löst ut i värmepumpsdel
Hög tryck löst ut i värmepumpsdel

S9997
S9998

MMC Data Export
MMC Data Import

H0000
H0001
H0002
H0003
H0004
H0005
H0006
H0007
H0008

Temperatur fel fördisk
Temperatur fel disk 1
Temperatur fel disk 2
Temperatur fel disk 3
Temperatur fel Pump sköljning
Temperatur fel Sköljning
Temperatur fel torkzon
Temperatur fel Demi
Temperatur fel fyllning Booster

HP
HP
HP
HP

HP
HP

6.4.2 	Avbrott i anslutningen
Om det blir avbrott i anslutningen till Protronic III, så visas detta i
displayen:

Om diskmaskinen var påslagen, stänger den av sig.
–– Ring HOBART service omgående.
21656-B-09-09 -SE
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6.5

Information
–– Tryck på Meny knappen.

–– Välj meny nivå "Information".
På displayen visas t.e.x

Så här visas meddelanden i kontroll systemet.
BLÅ vald felkod/ aktiv
För att lämna menyn:
–– Tryck på Meny knappen.
6.5.1

26

Information Om möjliga felmeddelanden
Nummer

Meddelande

H0100
H0101
H0102
H0103
H0104
H0105
H0106
H0107
H0108

Hygien Kontroll : Kontrollera Temperatur Fördisk
Hygien Kontroll : Kontrollera Temperatur Disk 1
Hygien Kontroll : Kontrollera Temperatur Disk 2
Hygien Kontroll : Kontrollera Temperatur Disk 3
Hygien Kontroll : Kontrollera Temperatur Pump
Sköjning
Hygien Kontroll : Kontrollera Temperatur Slut sköljning
Hygien Kontroll : Kontrollera Temperatur Torkzon
Hygien Kontroll : Kontrollera Temperatur Demi booster
Hygien Kontroll : Kontrollera Temperatur Fyllning
booster

I0009
I0010

Avloppsventil fördisk öppen
Avloppsventil(er) disk tank(ar) öppnen/na

I0011

Service Intervall nådd

I0012

Transport ändlägesbrytare Exit

I0016

Disk ON/PÅ utan OK

I0017

Service Intervall information

21656-B-09-09-SE
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tillval
–– Tryck på Meny knappen.

–– Tryck på meny nivå "Options".
På displayen visas:

CLIE

–– Skriv in användarnamn och lösenord och tryck på "OK" knappen.
–– Tryck igen på meny nivå "Options".
client

På displayen visas:

********

Displayen visar olika typer av tillvalsfunktioner.
Avaktiverad
Aktiverad
6.6.1

Genom att trycka på denna knapp,
aktiveras eller avaktiveras
funktionen.

Hygien Kontroll
–– Transportör OFF/AV med fel
Om fel uppstår stannar transportören och kan endast återstartas
efter det att felet har eleminerats.
–– Transportör OFF/AV utan "OK"
Om temperaturen sjunker under förinställt värde, stannar transportören och kan inte återstartas förrän förinställt värde har
uppnåtts.
–– Aktiverad Hygien Kontroll indikeras av denna
skärmen.

symbol på start

6.6.2 	Autotimer
Diskmaskinen är utrustad med autotimer (standard i Sverige ), som
startar och stoppar diskning och sköjning automatiskt när diskkorgar passerar autotimer sensorn.

21656-B-09-09 -SE
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6.6.3 	Transportör bakåt
Inte tillgänglig.
6.6.4 	Transportör hastighet
Om diskmaskinen har olika transportörhastigheter, kan hastigheten
låsas genom att aktivera denna funktion.
Efter avaktivering, fortsätter transportören på senast vald hastighet.

6.6.5

användare / lösenord
–– Användare
3 olika nivåer är specifierade:
1. Användare: client
Password: 0000
2. Användare: view
Password: 0000
3. Användare: service Password: ****
–– Lösenord
Lösenordet kan ändras på följande sätt:
–– Dubbelklicka i fältet under "Password".
På displayen visas:

****

–– Tryck på fältet "New password", tangentbordet
aktiveras.
–– Skriv in det nya lösenordet.
Lösenordet måste inehålla min. 3, max. 24 tecken. Lösenordet är
skiftlägeskänsligt och får inte inehålla mellanslag eller dessa special
tecken *?.% ⁄ \' ".
–– Tryck på fältet för lösenord igen, skriv in det nya för att bekräfta.

********
********

Tryck på "OK" knappen.
Det nya lösenordet sparas.

–– Utloggnins tid
Om inga åtgärder sker och utloggningstiden har löpt ut, loggas
automatiskt användaren ut.
–– Tryck på fältet under "Logoff time", tangentbordet aktiveras.
–– Skriv in den nya utloggningstiden (minuter) och tryck på
pen för att bekrafta valt värde.

knap-

För att lämna menyn:
–– Tryck på "LOG OFF" eller Meny knappen.
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Sätt silkorgen på plats

Sätt grovsilarna för pumpintag på
på sina platser (skölj zon).

Sätt silplåten i sköljzonen på sin
plats

Sätt diskarmarna på plats:

Sätt sköljkarmarna på plats:

Övre: sätt diskarmen på skenor,
tryck in och haka fast
Nedre: sätt diskarmen på skenor,
tryck in och haka fast

Övre: sätt sköljarmen i bakre öppningen, lyft upp och haka fast
Nedre: sätt sköljarmen på skenan,
tryck in och haka fast

Sätt gardinerna på plats
(se kapitel 9)

Stäng luckan / luckor.
Kontrollera att disk- och sköljmedelbehållarna är fyllda

Slå på huvudströmbrytaren och
kontrollera att vattenkranarna är
öppna

CN

CP

Tryck på START knappen, disktanken fylls nu med vatten
och diskmaskinen börjar värma upp vattnet.
Vänta tills diskmaskinen är färdig att användas.Denna process kan ta flera
minuter.
När Start-symbolen lyser grönt är maskinen klar att användas.
Tryck på Start-knappen eller Start-symbolen för att starta diskmaskinens
transportör.
Ge diskgodset tillräckligt med tid att torka.
21656-B-09-09 -SE
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FÖRBEREDELSER / ANVÄNDNING
7.1

PLACERING AV DISKGODSET I DISKKORGAR

(Ta bort matrester innan diskning)

Skjut in tallrikskorgar enligt bilden med ovansidan framåt

Gastronormkantiner, brickor och andra stora kärl bör fördelaktigast diskas i
separat grovdiskmaskin.
I en tunneldiskmaskin kan dessa kärl orsaka att vattnet stänker ut från
maskinen vilket minskar vattennivån i tanken och kan medföra dåligt sköljresultat.
Om dessa kärl skall diskas bör de därför placeras lutande i riktning mot
maskinen enligt bilden bredvid.
Detta minskar problemen beskrivna enligt ovan.
30
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Tryck på tarnsportör OFF knapp,
transportör ochdiskning stannar

Tryck på Tömnings knappen
i minimum 5 sekunder för att
tömma maskinen. Ventilation och
uppvärmning stannar automatiskt.

Vänta tills alla tankar är tömda
(ca. 30 minuter).
När START-Symbolen slocknar,
stäng av maskinen.

Stäng av huvudströmbrytaren

Lämna luckan / luckorna öppna för
luftning.

Ta ut gardinerna.

Rengör ej maskinen med klor, syra eller metallhaltiga rengöringsmedel.
Använd ej metallborste vid rengöring. Spola ej maskinen på utsidan med
slang eller högtrycksspruta.

Ta bort diskarmarna:
Övre: lyft uppåt och dra ut armen
Nedre: lyft uppåt och dra ut armen

21656-B-09-09 -SE

Avlägsna ändpluggarna och rengör
diskarmarna

Ta bort sköljarmarna:
Övre: dra fjädern mot fronen och
ta bort sköljarmen
Nedre: lyft sköljarmen och dra ut
Kontrollera och rengör
munstyckena
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CN

CP
Ta bort och rengör silkorgar

Ta bort och rengör silplåtarna.

Ta bort silplåten i sköljzonen.

Spola och borsta försiktigt silplåtarna och silkorgen – slå ej dessa mot golv
eller dylik för att avlägsna matrester för att undvika skador i dessa.

Ta bort grovsilarna för pumpintag
(sköljzonen)

Spola och rengör noggrant
diskmaskinens diskutrymme och
disktankarna (särskild botten av
varje disktank)

En gång per månad:
Ta bort kondensors skyddsplåt

Spola försiktigt kondensor.
Skall göras minst en gång per
månad eller oftare vid behov.

För att tömma tankarna slå på
huvudströmbrytaren och tryck
på Tömnings-knappen i ca 5
sekunder.
Avloppsventiler öppnas igen.
Vänta tills tankarna är tomma.
Tömnings symbolen slocknar.

Stäng av huvudströmbrytaren och
kontrollera att vattenkranarna är
stängda.
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Lämna luckan / luckorna öppna för
luftning.
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	gardinrernas placering
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Bilden visar maskiner med inmatning från vänster till höger.
Gardinernas placering blir spegelvänd med inmatning från höger till vänster.

GARDINER

MODULER

ExEMPEL

21656-B-09-09 -SE
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VÄRMEPUMP CHP (TILLBEHÖR)
RENGÖRING (två gånger per år eller oftare vid behov)
Bör utföras av behörig fackman eller auktoriserad
Hobart-serviceföretag,
Stäng av huvudströmbrytaren.

–– Ta bort täckplåtarna

OBS! Delarna kan vara varma!
Spola kondensor och evaporatorn.
Använd ej ånga eller högtryck.
Undvik skador!
OBS! Vassa delar. Använd skyddhandskar!
–– Efter rengöringen sätt tillbaka plåtarna!

11

FÖRHINDRANDE AV KYLSKADOR
Vid långvarig förvaring.
		

Detta kan utföras enbart av ett auktoriserat
Hobart-serviceföretag

–– Töm maskinen (starta avloppsykeln).
–– Ställ huvudbrytaren i läge "0".
–– Slå av skyddsbrytaren till den elektriska boostern!
–– Alla tankar, vattenledningar och armaturer måste vara helt tömmda,
stäng av alla kranar på platsen förekommande.
–– Ta bort pluggen i botten på break tanken.
–– Tag bort pluggen till genomströmmaren
–– Lossa kopplingen bakom backventilen.
–– Dränera alla vattenledningar.
–– Dränera vattenlås.
–– Ånga eller varmvatten uppvärmda maskiner:
–– Dränera värmeslingor och rör. Blås ut vatten med tryckluft i
kondensorn.
–– Återställ för drift enligt kap 4

34
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Felsökning

FEL

ORSAK

ÅTGÄRD

Fösta booster fyllning inte
möjlig.

Vattenkranen avstängd.

Öppna vattenkranen och starta om.

Fel på fyll system.

Ring HOBART auktoriserad service.

Inloppsventilens sil igensatt.

Gör rent.

Inloppsventilen trasig.

Ring HOBART auktoriserad service..

Vattenkranen inte öppnad ordentligt.

Öppna vattenkranen ordentligt.

Tanken har inte uppnåt rätt
nivå.

Fyll cykeln för kort.

Ring HOBART auktoriserad service..

Ånga försvinner från lastnings och utlastningssidan.

Frånluftsfläkten suger för dåligt.

Ring HOBART auktoriserad service.

Fel positioner på gardiner.

Kontrollera gardinernas placering (se kap 9).

Temperaturer för låga.

Frånluftsfläkten suger för mycket.

Ring HOBART auktoriserad service..

Fel på uppvärmningen.

Kontrollera element, ånga eller hetvatten system.
om nödvändigt, ring HOBART auktoriserad service.

Silplåtar felaktigt placerade

Kontrollera silplåtar.

Gardiner felaktigt placerade eller inte
fastsatta ordentligt.

Kontrollera gardiner (se kap 9).

Munstyckena på diskarmarna igensatta.

Rengör diskarmarna.

För låg dosering av diskmedel.

Ring diskmedelsleverantören.

För mycket skum.

Använd enbart icke löddrande diskmedel.

Mycket matrester kommer in i maskinen.

Kontrollera avspolning innan maskinen!

Temperaturer för låga.

Kontrollera uppvärmningssystem.

Fel på disk/skölj.

Ring HOBART auktoriserad service.

Transportör hastighet för hög.

Välj en lägre hastighet.

Tanken fylls för långsamt.

Diskgods smutsigt efter
diskning.

Streck och prickar på diskgodset.

Silplåtar felplacerade.

Kontrollera silplåtar.

Disk vatten stänker in i skölj zon.

Kontrollera gardiner (se kap 9).

Skölj munstycken igensatta.

Rengör.

Felaktig dosering av sköljmedel.

Ring diskmedelsleverantören.

För hög mineralhalt i sköljvattnet.

Avhärdat vatten rekommenderas.

Felaktig temperatur eller för hög luftfuktighet i torkzon.

Kontrollera element och fläkt i torkzonen.

Transportör hastighet för hög.

Välj en lägre hastighet.

För lite torkmedel.

Ring diskmedelsleverantören.

Droppar på diskgodset.

Felaktigt sköljmedel eller fel koncentration.

Ring diskmedelsleverantören.

Diskgodset välter.

Grovdsikprogram aktiverat.

Använd aldrig grovdiskprogram för rengöring av
glas och lätt disk gods.

Vattentrycket nerifrån för högt.

Ring HOBART auktoriserad service..

Övre diskarmar igensatta.

Rengör diskarmar.

Huvudbrytaren avstängd, ingen ström
fram till maskinen.

Slå på huvudbrytaren, återstarta maskinen.

Nödstoppen intryckt, ingen ström fram
till maskinen.

Dra ut nödstoppen,återstarta maskinen.

Ingen ström alls.

Kontrollera säkringar.

Diskgodset torkar ej.

Maskinen fungerar inte,
displayen lyser ej.
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UNDERHÅLL / GARANTI
Garantin omfattar inte transportskador,
slitgods och förbrukningsmaterial såsom
lampor, filter, säkringar, packningar etc.

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

13.1

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.

•

UNDERHÅLL OCH
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.
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.

•

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.

13.2

DISKMASKINER MED
VÄRMEPUMP

Värmepumpen som är inbyggd i
diskmaskinen innehåller växthusgaser med fluor vilken täcks av Kyotoprotokollet och också EU reglementet
842/2006.
Eftersom detta system inte är hermetiskt tillslutet och innehåller mer än 3
kg, är ni tvungen att utföra följande
åtgärder:
 Misstänks det att en läcka på
systemet har uppstått, måste en
certifierad kyltekniker tillkallas för
att reparera ev. fel.
 Utrustning som innehåller kylmedia
måste inspekteras minst
en gång/år.
 Om en läcka upptäcks måste
certifierad kyltekniker
laga läckan.
 Efter en läcka har blivit lagad så
måste en ny läck sökning
utföras inom en månad.
 När anläggningen skall skrotas,
måste kylmediumet i systemet
tas om hand av en certifierad kyl
tekniker.
 Ovan nämnda punkter och åtgärder
måste bokföras och sparas i minst
5 år så att behörig inspektör kan
verifiera vid behov.
För bokföring och kontroll punkter
mm. Rekommenderar vi följande
checklista.

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.

.

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.
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Bokförda resultat av läckage kontroll
TILLVERKARE:
HOBART GmbH, Robert-Bosch-Straße 17, 77656 Offenburg, Germany
Värmepump

Tillverkare, Typ

Tillverkningsår:
Kylmedia:

HOBART

CHP

Serie-No:
R134a

Kylmedia fyllning slinga tankvärme:

kg

Kylmedie fyllning slinga sköljvatten:

kg

Läckage kontroll:

Datum:

Kontrolant:

Användare:
Namn:
Addres:
Installerad i:

Tel:

Läckage kontroll och resultat av rutin undersökningar och vid längre driftstopp samt skrotning.
Använd denna checklista:
Inspektions
datum

Upptäckt felt

kontrollerad
Företag

Namn

Signatur

Nästa
inspektion

Observera: Ovan nämnda punkter och åtgärder måste bokföras och sparas i minst 5 år så att behörig
inspektör kan verifiera vid behov
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Upptäckta fel och reparationer.
Inspektionsdatum

Upptäckt fel

Reparation – om nödvändigt modifiera/
byt ut komponenter

*Kylmedia R134a återfyllt,			
återtagit, tömt ur. (Kg)

* Om nödvändigt detaljerad information om återfyllt köldmedium : typ av kylmedia (nytt/återanvänt/återvunnet).
Om nödvändigt analys av den återanvända kylmedia ; om nödvändigt det återvunna kylmedias härkomst.

Observera: Ovan nämnda punkter och åtgärder måste bokföras och sparas i minst 5 år så att behörig
inspektör kan verifiera vid behov.
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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
21656-B-09-09 -SE
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