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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 och produktansvar att gälla..

Ljudnivå:
Ljudnivån är ≤ 70 dB (A).
Diskmaskin som är beskriven i denna manual
har följande elansulting 400V/50Hz/3 Ph/N/PE
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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 förpackad 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

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

S-10-10

5

DE 2
S
F
NL

	ANSLUTNINGAR
2.1

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

2.1.1

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
2.1.2 	ANSLUTNING
- Maskinen är gjort 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
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VATTENANSLUTNINGAR

		
		
		

2.2.1

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

		
-
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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
- Klass A "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

S-10-10
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2.3

ÅNG- RESP. HETVATTENANSLUTNING

			
			
			
			
			

2.3.1

Installation får endast utföras av behörig tekniker.
Beakta nationella föreskrifter och normer
OBSERVERA VID INSTALLATION:
Kontrollera att uppställningsplatsens tryck 			
och temperatur inte överskrider de i 				
installationsschemat angivna värden.

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.
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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 cirka 10 cm friluftspalt.
		 - För att undvika korrosionsskador bör frånlufts- 				
		 anslutningen utföras i rostfritt stål
		 - Ventilationssystemet måste ha större utsugvolym än 			
vad maskinen avger.

S-10-10
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2.5

DISK- OCH SKÖLJMEDELSDOSERING

- 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.
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 Startknappen

Denna knapp har flera funktioner:
1.) Maskin ON/OFF
Genom att trycka på denna knapp aktiverar du maskinen.
Man kan stänga av maskinen utan att tömma genom att hålla knappen intryckt i fem sekunder.
Ventilation samt torkzon stannar med en liten fördröjning.
OBS! Maskinen är fortfarande spänningssatt. I övre displayen lyser en liten röd punkt.
2.) Transportör ON / Val av transportör hastighet
Knappens färg visar maskinens aktuella status:
GRÖN

blinkar

GRÖN
BLÅ
BLÅ
RÖD
GRÖN/RÖD
BLÅ/RÖD

lyser
lyser
blinkar
lyser
eller
skiftande blink- = Serviceindikation (se kapitel 10)
ning

= Maskinen fyller på vatten eller/och värmer
Begränsad användning möjlig
= Maskinen är klar att användas
= Kör valt program
= Tömmer och stänger av automatiskt
= Serviceindikation (se kapitel 10)

OFF
 Transportör
Genom att trycka på denna knapp stannar transportören.

 Tömningsknappen
Tryck 1 sekund:
Enbart fördisktanken töms (Stand-By).

Tryck 5 sekunder: Maskinen töms helt och efter detta stängs av.
OBS! Maskinen är fortfarande spänningssatt. I övre displayen lyser en liten röd punkt.

 Infoknappen

Tryck 1 sekund:
Temperatur översikt / räknare för driftstimmar.
Tryck 3 sekunder: Aktivering av ytterligare information (tillbehör), indikator 8 lyser.

 Visar den aktuella temperaturen i disktanken (°C) (röd punkt lyser = värmer)
 Visar den aktuella temperaturen i slutsköljningen (°C) (röd punkt lyser = värmer)
Vid fel visas en felkod i displayen.
av transportör hastighet
 Visning
Visar vald hastighet.

= långsam

= snabb

 Lyser när kundmenyn är aktiverad.
 Nödstopp
Stänger av maskinen. Måste återställas före omstart.
S-10-10
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IGÅNGKÖRNING
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
- Avlägsna nedre frontpanelen
- Koppla på samtliga kontaktorer och motorskydd i diskmaskinens
elbox. Sätt tillbaks frontpanelen.
- Stäng alla luckor
- Återställ nödstopp
- Koppla på huvudbrytaren - men inte diskmaskinen
- Se till att diskrummets ventilation är påslagen

4.2

Påfyllning av diskmaskinens genomströmmare vid igångkörning ( första gången )

4.2.1

GENOMSTRÖMMARE (BOOSTER)
–– Öppna luckan/luckor
Tryck på STARTknappen 1 (blinkar röd).
–– I displayen visas blinkande " boF 000".
Stäng luckan/luckor
–– Tryck på tömningsknappen 3 och INFOknappen 4 samtidigt.
–– STARTknappen och temperatur displayen visar stadigt rött sken.
–– Boostern fylls upp.

–– När den lägre displayen visar blinkande "001" är boostern fylld.
–– Öppna luckan/luckor och kontrollera att det kommer vatten från
sköljarmarna.
Om inte, stäng luckan/luckorna. Proceduren upprepas automatiskt.

–– När påfyllningen av boostern är färdig, tryck på tömningsknappen och INFOknappen igen med luckan/luckorna öppna.
–– Displayen slocknar.
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KONTROLLERA
Kontrollera att alla motorer går åt rätt håll:
(Se riktningspil på motorn)
- Transportör motorn (båda 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

4.4

	JUSTERING AV DISK- OCH SKÖLJMEDEL
Ombesörjes av diskmedelsleverantören

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.

S-10-10
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Sätt silplåtarna på sina platser

Sätt silkorgen på plats

Sätt grovsilarna för pumpintag på
på sina platser

Sätt silplåten i sköljzonen på sin
plats

Sätt diskarmarna på plats:

Sätt diskarmarna 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 7)

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

Slå på huvudströmbrytaren och
kontrollera att vattenkranarna är
öppna

Tryck på STARTknappen 1, disktanken fylls nu med vatten.
Startknappen lyser nu rött under fyllning och uppvärmning.
Denna process kan ta flera minuter.
När Start-knappen växlar till grönt ljus är maskinen klar att användas.
14
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PLACERING AV DISKGODSET I DISKKORGAR

(Ta bort matrester och fett samt spola av disken ordentligt innan den ställs i diskmaskinen)

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.
S-04-09
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5.3

DISKNING
- Tryck på Start-knappen som växlar från grön till blå och
transportören startar
- När en diskorg matas in aktiveras maskinens "Autotimer"
- Stand-by-läge
När inga diskorgar matas i maskinen, stänger
"Autotimer" automatisk av alla funktioner utom värmen.
- Ge diskgodset tid att torka

5.4

	TRANSPORTÖRENS HASTIGHET

		 - Genom en kort tryckning på START knappen, kan man välja 		
mellan två förinställda hastigheter på transportören.
Vald hastighet visas i displayen.
långsam

snabb

5.5

VISNING AV YTTERLIGARE information

5.5.1

VISNING AV TEMPERATURER
–– För att se temperaturer tryck på INFOknappen

4.

–– Temperatur visning för slutsköljning 6 visar mätpunkt, temperatur
visning för disk 5 visar aktuell temperatur.
–– Temperaturerna visas i följd genom att upprepade gånger trycka på
INFOknappen.
Om maskinen är utrustad med:
F03 = fördisk
F04 = tork
F05 = disk 2
F06 = disk 3
5.5.2

VISNING AV DRIFTSTIMMAR
–– Genom att trycka på INFOknappen efter visning av temperaturer
visas driftstimmar.
Övre indikatorn = mätpunkt
Nedre indikatorn = driftstimmar
–– Genom att trycka på INFOknappen visar värderna en efter en.
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= 001
= 253

Om INFOknappen inte används under 30 sekunder, återgår displaye i normatl läge.

5.6

	TILLVALSFUNKTIONER (OM BESTÄLLDA)
Aktivera eller avkativera tillval via kundmenyn.
Aktivera genom att trycka på START knappen. Avaktivera på 		
TRANSPORTÖR KNAPPEN
Tryck in INFO knappen (4) i 3 sekunder.
LED “?” (8) blinkar
GROVDISKPROGRAM:
Övre display: HP
Undre Display: ON = Aktiverad/ OFF = Avaktiverad
Tryck in INFO knappen igen.
Torkzon:
Övre Display: drY
Undre Display: ON = Aktiverad/ OFF = Avaktiverad
Tryck in INFO knappen igen.
Demi Skölj:
Övre Display: rO
Undre Display: ON = Aktiverad/ OFF = Avaktiverad
Tryck in INFO knappen igen.
Nöd Drift = Temperatur övervakning avaktiverad! (STANDARD!)
Övre Display: EOP
Undre Display: ON = Aktiverad/ OFF = Avaktiverad
När Nöd Drift är aktiverad fäljer inte maskinen DIN Normen:
DIN 10510/10512
För att komma ur kundmenyn:
Tryck in INFO knappen (4) I 3 sekunder.
OBS!
När maskinen stängs på huvudströmbrytaren, blir aktiverade tillval
funktioner automatiskt avaktiverade “OFF”. (Utom Demi Skölj)

S-10-10
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5.7

	TÖMNING – FÖRDISKTANK
Bör göras vid varje tillfälle när man ser att vattnet är smutsigt.
- Kort tryckning (ca 1 sekund) på Tömningsknappen 3 för att
tömma enbart fördisktanken. Återfyllning sker automatiskt.
-

5.8

		

5.9

Under tömningen lyser Startknappen rött och blinkar grönt
under återfyllning. När knappen slutar blinka och visar konstant grönt sken är maskinen klar att användas.

	AVSTÄNGNING AV DISKMASKINEN
Genom att trycka på ON/OFF-knappen i fem sekunder kan
diskmaskinen stängas av utan att man tömmer disktankarna.
Ventilation och torkzon stängs av med fördröjning.
OBS! Maskinen är fortfarande spänningssatt.

	ALLMÄNNA MEDDELANDEN
Om ändlägesbrytaren är aktiverad, stannar
transportören direkt.
Diskning, skölj och tork stannar efter några sekunder.
Lamporna för transportörens hastighet blinkar.
–– STARTknappen1 blinkar skiftande blå/röd och Err 009
visas i displayen.
Om luckan öppnas under diskning stannar transportören,
diskning och skölj direkt.
Tork stannar efter några sekunder.
–– STARTknappen lyser rött och Err 007 visas i displayen.
När luckan stängs måste maskinen återstartas genom
att trycka på Start-knappen

5.10

NÖDStopP
–– Nödavstänging 9 stoppar maskinens alla funktioner.
Måste återställas före återstart.
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Tryck på TRANSPORTÖR OFF
knappen, transportören och pumparna stannar.
Ventilation och tork stannar efter
några sekunder

Tryck på TÖMNINGSknappen i ca
5 sekunder. Maskinen tömmer och
värmen stängs av automatiskt.

När temperatur displayen visar en
punkt är tömningen slut och ventilen stängd. Diskmaskinen är nu
avstängd men inte strömlös.

Stäng av huvudströmbrytaren.

Öppna luckan/luckor.

Ta ut och rengör 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

S-04-09

Avlägsna ändpluggarna och rengör
diskarmarna

Ta bort sköljarmarna:
Övre: dra fjädern mot fronten och
ta bort sköljarmen.
Nedre: lyft sköljarmen och dra ut.
Kontrollera och rengör munstyckena.
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Ta bort och rengör silkorgen

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
.
		

För att tömma tankarna slå på
huvudströmbrytaren och tryck på
Tömningsknappen. Avloppsventiler öppnas igen. Vänta tills
tankarna är tomma

Stäng av huvudströmbrytaren och
kontrollera att vattenkranarna är
stängda.

20

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

S-10-10
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VÄRMEPUMP CHP (TILLBEHÖR)

RENGÖRING (tre gånger per år)
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!

9

FÖRHINDRANDE AV KYLSKADOR
Vid långvarig förvaring.

		

10

Detta kan utföras enbart av ett auktoriserat
Hobart-serviceföretag

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 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.
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.

22
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–– Startknappen blinkar skiftande grön/röd eller blå/röd eller
lyser röd.
–– Temperature indikator visar en kod:
t.ex. "Err 012" = Avlopp blockerat
Hänvisa alltid vid kontakt med Hobart-service.

KOD

MÖJLIG ORSAK

ÅTGÄRD

Err
001

Vattenkran avstängd

Öppna vattenkranan och starta om maskinen

Fel i magnetventil

Kontakta Hobart-service

För liten vattenflöde

Kontrollera vattentillförseln

Fel i magnetventil

Kontakta Hobart-service

Err
003

Fel i kontrollenheten för boostern

Kontakta Hobart-service

Err
004

Booster temperatur för låg

Starta transportören för att kvittera meddelandet.
Om meddelandet återkommer, kontakta Hobart-service

Err
005

Vattenkran avstängd

Öppna vattenkranan och starta om maskinen

Err
002

Fel i magnetventil

Kontakta Hobart-service

Err
006

Tank temperatur för låg

Starta transportören för att kvittera meddelandet.
Om meddelandet återkommer, kontakta Hobart-service

Err
007

Lucka öppen

Stäng luckan

Transportören blockedrad

Avlägsna orsaken av blockering

Fel i kontrollenhet

Kontakta Hobart-service

Err
009

Diskkorg fastnat, ändlägesbrytare aktiverad.

Avlägsna korgen.

Err
010

Värmepump – för högt tryck

Stäng av huvudströmbrytaren och starta om maskinen.
Om meddelandet återkommer, kontakta Hobart-service

Err
011

Värmepump – för lågt tryck

Stäng av huvudströmbrytaren och starta om maskinen.
Om meddelandet återkommer, kontakta Hobart-service

Err
012

Fel på tömningen.

Stäng av huvudströmbrytaren och rengör tömningsventilen.
Starta om maskinen och starta om tömningsprogrammet.
Om meddelandet återkommer, kontakta Hobart-service

Err
013

Fel på Autotimern

Kontakta Hobart-service

Err
020

Intern kommunikations fel.

Kontakta Hobart-service.

Err
021

Intern kommunikations fel..

Kontakta Hobart-service

Err
101

Fel på temperatur proben i boostern

Kontakta Hobart-service

Err
102

Fel på temperatur proben A-tank

Kontakta Hobart-service

Err
103

Fel på temperatur proben fördisk tank

Kontakta Hobart-service

Err
104

Fel på temperatur proben torkzon

Kontakta Hobart-service

Err
105

Fel på temperatur proben B-tank

Kontakta Hobart-service

Err
106

Fel på temperatur proben C-tank

Kontakta Hobart-service

S-10-10
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FELSÖKNING
DE 12
S
FEL
ORSAK
F Boostern fylls ej vid uppstart Vattenkran avstängd
NL
Påfyllningssystemet felaktigt
Tanken fylls på för långsamt
.

ÅTGÄRD
Öppna vatten kranen
Kontakta Hobart-service

Fin filter i vatten anslutning täppt

Rengör filter

Inloppsventil trasig

Kontakta Hobart-service

Vattenkranen inte öppnad helt

Öppna kranen helt

Nivå i tank för låg

För kort fyll cykel

Kontakta Hobart-service

För mycket ånga kommer ut
från inmatning resp utmatningsidan

Fel på frånluften

Kontakta Hobart-service

Fel placering av gardiner

Kontrollera gardiner (se kapitel 7)

Låga temperaturer

För mycket frånluft

Kontakta Hobart-service

Fel i värme-element

Kontrollera värme-element eller kontakta
Hobart-service

Silplåtar felplacerade

Kontrollera silplåtar

Gardiner felplacerade

Kontrollera gardiner (se kapitel 7)

Diskarmarnas munstycken täppta

Rengör diskarmarna

För lite diskmedel.

Öka doseringen eller kontakta
diskmedelsleverantören

För mycket skum

Kontakta diskmedelsleverantören

Matrester kvar på diskgodset

Spola av diskgodset ordentligt

Låga temperaturer

Kontrollera uppvärmningen.

Disk eller skölj fel

Kontakta Hobart-service

Transportör hastighet för hög

Välj lägre hastighet

Silplåtar felplacerade

Kontrollera silplåtar

Disk vatten sprutar över till sköljzonen

Kontrollera gardiner (se kapitel 7)

Sköljmunstycken igensatta

Rengör munstyckena

Fel sköljmedelsdosering

Justera eller kontakta diskmedelsleverantören

Kalk i vattnet

Avhärdare rekommenderas

Fel torktemperatur eller för hög luftfuktighet i torkzonen

Kontrollera fläkt och element i torkzonen

Transportör hastighet för hög

Välj lägre hastighet

För lite disk- eller sköljmedel

Justera eller kontakta diskmedelsleverantören

Droppar på diskgodset

För lite sköljmedel

Justera eller kontakta diskmedelsleverantören

Diskgodset faller

Vattentryck från undre diskarmar för
högt

Kontakta Hobart-service

Övre diskarmar igensatta

Rengör övre diskarmar.

Huvudbrytaren avstängd

Slå på huvudströmbrytaren och			
starta om maskinen

Nödstopp intryckt

Återställ nöstopp och starta om maskinen

Ingen ström

Kontrollera säkringar

Diskgodset smutsigt.

Ränder eller prickar på
diskgodset

Diskgodset torkar ej.

Maskinen fungerar ej,
Displayen lyser ej

24
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DISKMASKINER MED VÄREMPUMP
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 genast
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 kyltekniker.
 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.

S-10-10
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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

26

Upptäckt felt

kontrollerad
Företag

Namn

Signatur

Nästa
inspektion

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.
27

DE
S
F
NL

28

S-10-10

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