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VIKTIGT
DE 1
SE
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
F Denna maskin är tillverkad enbart för diskning av olika typ av plastbackar använd i livsNL medelsindustrin.
Diska aldrig elektriska apparater i diskmaskinen.

SÄKERHET
Maskinen måste stängas av innan urkoppling av el sker.
Det är inte tillåtet att spola vatten eller att 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 installationen eller reparationen utförs av obehörig personal eller om annat än originaldelar
används vid reparation, upphör all garanti att gälla.
	LJUDNIVÅ
Ljudnivå < 78 dB (A)
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	INSTALLATION
		

			

2.1

Diskmaskinen får endast installeras och anslutas av 		
behörig fackman eller auktoriserad Hobart serviceföretag

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.

2.2

	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

2.3

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

2.4

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

2.5

	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.

2.6

	Sträck transportkedjan
- Sträck transportskedjan lika på båda sidor.
Lås justeringsskuvarna.
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	ANSLUTNINGAR
3.1

	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.

3.1.1

KONTROLLERA

- 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
3.1.2 	ANSLUTNING
		
-

Maskinen är gjord för fast installation
Drag ledningen (H07-RN-F) 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
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ANSLUTNINGAR
3.2

VATTENANSLUTNINGAR

		
		
		

3.2.1

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.

KONTROLLERA

		
-

3.2.2

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

KALLVATTENANSLUTNING FÖR SLUTSKÖLJNING DN 20 (3/4")
-

3.2.3

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
VARMVATTENANSLUTNING FÖR FYLLNING DN 20 (G3/4")

3.2.4
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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
avloppsanslutning

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

21668-A-05-09
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3.3

ÅNG- RESP. HETVATTENANSLUTNING
Installation får endast utföras av behörig tekniker enligt gällande
lokala och nationella normer och bestämmelser.

			
			
3.3.1

OBSERVERA VID INSTALLATION:
Kontrollera att uppställningsplatsens tryck 			
och temperatur inte överskrider de i 				
installationsschemat angivna värdena.
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.
		
3.3.2 	ISOLERING
–– Isolera alla rör.
- Isoleringsmaterialet skall vara värmebeständigt, 			
vattenfast och slagtåligt.

3.3.3 	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.
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	frånluft anslutning (EXTRA TILLBEHÖR)
–– Anslutning måste utföras i samarbete med en kompetent ventilations tekniker.
–– Kontrollera anteckningarna på ritningen noggrant.

–– Anslut frånluftkanalen 300 mm (följer inte med) från maskinen till
platsens frånluftkanaler.
–– Förhindra läckage genom att fästa röret på ett sådant sätt att kondens kan rinna tillbaks till maskinen.
–– Frånluftfläkten i maskinen är till för att dra luft igenom kondensorn
inte för att trycksätta frånluftsystemet.
Kontrollera rotationsriktningen på fläkten innan frånluftkanaler monteras.

Vid extremt låga temperaturer:
–– Isolera rör och montera kallrasspjäll.

3.5

	DISK- OCH SKÖLJMEDELSANSLUTNINGAR

- 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.
- Anslutning för sköljmedelsdoseringen (A) finns ovanpå
genomströmmaren (R 1/8 inner)
- Anslutningsklämmor 230 V~ för denna utrustning finns
i elboxen (se elschema).

A

–– Kontrollera att alla slangar är fyllda innan start.

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.
21668-A-05-09
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	IGÅNGKÖRNING

   

Låt ett auktoriserat HOBART-serviceföretag eller behörig fackman utföra detta arbete!
Se kapitel 5 "Kontrollpanel".

4.1

	förberdelse
–– ON/OFF vredet "1" skall stå i "0" läget.
–– Stäng av huvudbrytaren.
–– Öppna alla vattenkranar.
–– Se till att det finns disk - och torkmedel.
–– Öppna den elektriska manöver lådan och slå på alla brytare och
motorskydd.
OBS MYCKET VIKTIGT! Om elektrisk booster är installerad,
se till att skyddet på brytaren (röd klister lapp) sitter kvar och
att den är FRÅNSLAGEN!
–– Stäng alla luckor.
–– Slå på huvudbrytaren.
–– Starta frånluften (om den är installerad).

4.2

	fyllning av GENOMSTRÖMMARE och tank
–– Vrid ON/OFF vredet "1" till "fyll" läge.
Fyllning via genomströmmare (tillval):
–– Genomströmmare och tank fylls automatiskt.
Separat tank fyllning:
–– Tanken fylls automatiskt.
–– Tryck in transportör ON knappen "3", genomströmmaren kommer
att fyllas.
Vänta tills vatten sprutar ut från sköljarmarna.
–– Kontrollera att alla munstyckena fungerar ordentligt.
Om inte: Demontera sköljarmarna och gör rent munstyckena.
–– Vrid ON/OFF vredet "1" till "0" läge.
–– Stäng av huvudbrytaren.
Elektriskt uppvärmd maskin:
–– Ta bort den röda klisterlappen från brytaren till genomströmmaren
(A) slå på säkerhetsbrytaren (B).

A

B

Ång uppvärmd maskin:
–– Öppna avstängningskranen.
–– Stäng manöver lådan.
–– Slå på huvudbrytaren.
–– Vrid ON/OFF vredet "1" till "fyll" läge.
–– När erfoderlig vatten nivå är uppnådd stängs fyllningen av automatiskt och tank värmen slås på.
–– När rätt temperatur är uppnådd (den gröna pilot lampan tänds ),är
maskinen klar för start.
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Kontrollera
–– Rotationsriktningen på motorerna (sepil på motor (er)):
- Transportör motor
- Pumpar
- Frånluftsfläkt (om installerad)
–– Om motorer inte roterar år rätt håll, ändra fasföljd i manöverlåda.
–– Kontrollera och förhindra potentilella läckage.
- Avloppsrör
- Inloppsrör
- Genomföringar, botten på tanken, fläktsystem
–– Sätt tillbaks alla paneler.

4.4

Justering av flödestryck
Flödesmätaren är placerad på boostern.
–– Se specifikation på booster.

4.5

	justering AV TEMPERATUR
Temperaturerna är föjusterade från fabrik.

4.6

	justering av disk - & torkmedel
Skall utföras av disk - & torkmedelsleverantören.

4.7

	justering av tidur "fyll" (1K11)
Är förinställd på fabrik till 30 sekunder.
Beroende på platsens krav kan tiden justeras på "A".

21668-A-05-09
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	manöverpanel

 ON/OFF brytare

Slår på maskinen.
Startar fyllningen.
Stänger av maskinen.
Tömmer maskinen.

tank värme (gul)
 Lampa
Visar, att tank värmen är igång.

När disktemperaturen är uppnådd, slocknar pilot lampan. Maskinen är nu klar att användas.

ON knapp
 Transportör
Startar transportören, diskcykeln startar automatiskt.
OFF knapp
 Transportör
Stänger av transportör och diskcykel.
Brytare för val av transportörhastighet
låg

hög

indikator disk (°C)
 Temperatur
Visar temperatur i disk tank.

(tillval)

indikator Sköljning (°C)
 Temperatur
Visar temperatur i slutsköljningen.

A = Huvudbrytare
Skall vara i positon I under drift och i position 0
vid underhåll och reparationer.
Stäng av efter drift eller när manöverlådan skall öppnas.

A
B

12

(tillval)

B = Här låser man upp manöverlådan.
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Sätt gardinerna på plats. ( Kap 8)

Sätt silplåten på plats.

Sätt silkorgen på 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.

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

Vrid ON/OFF vredet till "fill" läge.

Välj bandhastighet och tryck på
transportör ON knappen.

Mata in backarna.

Transportören och diskningen
startar.

Lämna ca 10 cm mellan
backarna när du matar in
nästa back.

Maskinen börjar att fylla och värma
upp vatten automatiskt..
Den gula lampan för tankvärmen
lyser.
När lampan för tankvärmen slocknar är maskinen färdig att användas.
21668-A-05-09

Slå på huvudströmbrytaren och
kontrollera att vattenkranarna är
öppna
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	RENGÖRING

Tryck på transportör OFF knapp.
Transportör och diskning stannar..

Vrid ON/OFF vredet till "tömnings"
läge.
Tömning av maskinen startar.
Ventilationsfläkten och värmen
stannar.

Öpna luckan / luckor.

Ta bort och rengör gardinerna.
(se kapitel 8).

När alla tankar är tomma, vrid ON/
OFF vredet till "0" läge.
Stäng av huvudströmbrytaren !

Vid rengöring använd ej klor, syra eller slipande produkter. Rengör
maskinens tank med en diskborste.
OBS! Använd ej metallborste. Lämna dörren öppen för att ventilera.

Spola aldrig maskinen på utsidan.

Slå ej av smuts från silplåtar,
dom kan skadas!

Ta bort och rengör silkorgarna.

14

Ta bort och rengör silplåtarna.
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	RENGÖRING

Ta bort och rengör diskarmarna:
Övre: lyft uppåt och dra ut arment.
Nedre: lyft uppåt och dra ut armen.
Avlägsna ändpluggarna, kontrollera och rengör diskarmarna
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Ta bort och rengör sköljarmarna:
Övre: dra fjädern mot fronen och
ta bort sköljarmen
Nedre: lyft sköljarmen och dra ut

Spola av maskinens insida.

Kontrollera och rengör
munstyckena.

Värmeåtervinning (extra
utrustning)
Rengör en gång per
månad.

För att tömma tankarna vrid på ,
ON/OFF vredet till "tömnings"
läge.
Avloppsventiler öppnas igen.
Vänta tills tankarna är tomma

21668-A-05-09

En gång per månad:
Ta bort kondensors skyddsplåt.

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

När tankarna är tomma vrid
ON/OFF vredet till "0" läge.

Stäng av huvudströmbrytaren
och kontrollera att vattenkranarna är stängda.
Lämna luckan / luckorna öppna för
luftning.
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9

	gardinrernas placering

FRYS RISK
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.
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UNDERHÅLL / GARANTI

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

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.

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.
Användaren är under inga omständigheter berättigad
att ställa anspråk på ersättning från Hobart Foster för
följdskador eller skador till följd av olägenheter, hyreseller ersättningsutrustning, inkomstförluster eller andra
kommersiella förluster.

.

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 Hobartserviceföretag.
Garantin omfattar inte transportskador, slitgods och
förbrukningsmaterial såsom lampor, filter, säkringar,
packningar etc.

21668-A-05-09
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FELSÖKNING
DE 11
SE FEL
ORSAK
Inloppsil igensatt.
F Tanken fylls långsamt.
Inloppsventil trasig.
NL

ÅTGÄRD
Rengör silen.
Ring Hobart Service.

Vattenkranen är inte öppen ordentligt.

Öppna vattenkranen.

För lågt vatten tryck.

Öka vattenledningstrycket.

Tanken fylls inte till rätt nivå.

Fyll cykeln för kort.

Ring Hobart Service.

Ång läckage från in- urlastningssidan.

För lite frånluft.

Ring Hobart Service.

Fel placering av gardiner.

Kontrollera gardiner (se kapitel 8).

För mycket frånluft.

Ring Hobart Service.

Värme elementen defekta

Kontrollera värmeelement.
Om nödvändigt, Ring Hobart Service.

För korta avstånd på diskgods (vatten
rinner ut ur maskinen).

Håll rätt avstånd på diskgods
(se kapitel 6).

Felaktig placering av silplåtar.

Kontrollera silplåtar.

Gardiner felaktigt placerade eller
fastsatta.

Kontrollera gardiner (se kapitel 8).

Diskarmarnas munstycken igensatta

Rengör diskarmarna.

För låg diskmedelsdosering.

Öka doseringen. (Ring din kem leverantör)

För mycket skum.

Använd icke skumbildande kem.

För låga temperaturer.

Kontrollera uppvärmningssytem.

Transportör hastighet för hög.

Välj en lägre hastighet.

Felaktig placering av silplåtar.

Kontrollera silplåtar.

Diskvatten stänker in i sköljsektionen.

Kontrollera gardiner (se kapitel 8).

Sköljarmar igensatta.

Rengör sköljarmar.

För låg sköljmedelsdosering.

Öka doseringen av sköljmedel.( ring din kem
leverantör)

För mycket kalk i vattnet.

Avhärdat vatten är att rekommendera.

Transportör hastighet för hög.

Välj en lägre hastighet.

För låg sköljmedelsdosering.

Öka doseringen av sköljmedel.( ring din kem
leverantör)

Droppar på diskgods.

Felaktigt sköljmedel eller låg dosering.

Kontrollera sköljmedel / justera.

Maskinen går ej att starta.

Luckorna öppna.

Stäng luckor.

Ändlägesbrytaren aktiverad.

Avlägsna diskgods.

Huvudbrytaren avstängd, strömmen
helt bruten.

Slå på huvudbrytaren, återstarta maskinen.

Ingen ström.

Kontrollera alla säkringar.

Låga temperaturer.

Diskgods smutsigt efter
diskning.

Ränder och prickar på diskgodset.

Disk gods torkar ej.

Maskinen fungerar ej, displayen släckt.

18

21668-A-05-09

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
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