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1 Anvisningar om dokumentationen

1.1 Användning
Det här dokumentet innehåller de viktigaste upplysningarna gällande installation och idrifttagning av maskinen för
fackpersonal samt nödvändig information om daglig drift för användaren.

▶ Bruksanvisningen och alla tillämpliga underlag ska förvaras på säker plats och vara lättåtkomliga.
▶ Håll bruksanvisningen borta från fukt och smuts i en lämplig behållare.
▶ Vid avyttring av maskinen ska installations- och bruksanvisningen medfölja.

1.2 Dokumentationens uppbyggnad
Tillämpliga dokument är alla anvisningar som beskriver installation, användning, underhåll och reparation av
maskinen, liksom ytterligare anvisningar avseende tillbehör som används.

För användaren:

‒ Comic Card (snabbguide)
‒ Bruksanvisning

För fackmannen:

‒ Installationsanvisning
‒ Servicemanual
‒ Serviceprogrammanual
‒ Felsökningslista
‒ Kopplingsschema
‒ Reservdelskatalog

1.3 Använda symboler

Symbol Betydelse
Varning för farlig elektrisk spänning

EX
Varning för explosionsrisk

Varning för klämrisk

Varning för farliga ämnen

Varning för handskador

Varning för halkrisk

Varning för riskzon
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Symbol Betydelse
Ytterligare användbara upplysningar och tips

2 Säkerhetsanvisningar och föreskrifter

2.1 Risknivåer
Risknivån är en del av säkerhetsanvisningen och markeras med ett signalord.

Eventuella följder avgränsas från varandra genom val av signalord.

FARA omedelbart hotande fara:
leder till svåra kroppsskador eller dödsfall

VARNING eventuellt farlig situation:
kan leda till svåra kroppsskador eller dödsfall

AKTA eventuellt farlig situation: 
kan leda till lindriga kroppsskador

MEDDELANDE eventuellt skadlig situation: 
kan leda till skador på produkt eller föremål

2.2 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
De visas med varningstecken och signalord med motsvarande säkerhetsfärg.

VAR FÖRSIKTIG!
Typ av och källa till fara
Förklaring till typ av och källa till fara
▶ Åtgärd för eliminering av faran
▶ vid behov ytterligare åtgärder för eliminering av faran

2.3 Grundläggande säkerhetsanvisningar

2.3.1 Produktsäkerhet

Maskinen uppfyller senaste teknik och godkända säkerhetstekniska regler. Trots detta kan faror uppstå.
Använd bara maskinen under beaktande av bruksanvisningen.
Alla ombyggnader och ändringar av produkten får endast utföras av personer som är auktoriserade av HOBART.

2.3.2 Personalkvalifikation

▶ Följ föreskrifter om arbetssäkerhet.
▶ Läs noga igenom bruksanvisningen före användning.

Aktivitet Användargrupp Kvalifikation/utbildning
Installation Fackpersonal Hobart-Service eller av Hobart utbildad elektriker resp. av

Hobart utbildad kvalificerad person enligt TRBS 1203
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Aktivitet Användargrupp Kvalifikation/utbildning
Person under utbildning Endast under sakkunnig uppsikt och kontroll

Idrifttagning Fackpersonal Hobart-Service eller av Hobart utbildad elektriker resp. av
Hobart utbildad kvalificerad person enligt TRBS 1203

Person under utbildning Endast under sakkunnig uppsikt och kontroll

Arbeten på elektrisk
utrustning

Fackpersonal Hobart-Service eller av Hobart utbildad elektriker resp. av
Hobart utbildad kvalificerad person enligt TRBS 1203

Användning Operatörspersonal och
personer över 14 år

Endast under uppsikt och efter instruktion av den som driver
anläggningen utifrån bruksanvisningen, introduktion avseende
faror.

Person som begränsas
av skada eller sjukdom

Den som driver anläggningen måste bedöma det enskilda fal-
let

Personer under 13 år Personer under 13 år är inte lämpliga för att hantera maskinen

Underhåll, reparation Fackpersonal Hobart-Service eller av Hobart utbildad elektriker resp. av
Hobart utbildad kvalificerad person enligt TRBS 1203

Person under utbildning Endast under sakkunnig uppsikt och kontroll

2.3.3 Produktspecifika risker

Undvik kläm- eller stötrisker för kroppsdelar:

▶ Följ anvisningarna på förpackningen vid förvaring, lyft eller transport.
▶ Maskinen måste säkras mot att tippa om den ställs upp fristående.
Undvik explosionsrisk:

▶ Placera inte maskinen på en explosionsfarlig plats.
Undvik elektrisk stöt, brandrisk:

▶ Låt inte vatten komma i kontakt med strömförande komponenter.
‒ Se till att maskinen förvaras på föreskrivet sätt (se frostskador, avsnitt 2.4).
‒ Kontrollera att maskinen inte svämmar över när den fylls på.

▶ Skada inte anslutningskabeln vid uppackning.
▶ Enbart fackpersonal får ansluta maskinen till elnätet.
▶ Enbart fackpersonal får göra eventuella anpassningar på maskinen.
▶ Enbart fackpersonal får montera ytterligare doseringsbehållare.
▶ Använd inte maskinen utan uppsikt.
Undvik brandrisk:

▶ Låt inte vatten komma i kontakt med strömförande komponenter.
‒ Se till att maskinen förvaras på föreskrivet sätt (se frostskador, avsnitt 2.4).
‒ Kontrollera att maskinen inte svämmar över när den fylls.

▶ Enbart behörig personal får ansluta maskinen till elnätet.
▶ Enbart behörig personal får göra eventuella anpassningar på maskinen.
Undvik frätskador, sensibilisering av huden och förgiftning:

▶ Bär skyddsutrustning vid hantering av kemikalier (handskar, skyddsglasögon, skyddskläder).
▶ Använd enbart avsedda kemikalier. Beakta tillverkarens anvisningar.
▶ Enbart auktoriserad och utbildad servicetekniker får ställa in kemikaliesensorer.
▶ Öppna inte maskinen under drift, utan vänta tills programmet har avslutats.

PROFI AM900
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▶ Koppla bort maskinen från nätet före rengöringsarbeten.
▶ Bär skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon, skyddskläder) vid rengöring av delar som kommit i kontakt

med maskindiskmedel.
Undvik brännskador och skållning (på händerna):

▶ Öppna inte maskinen under drift eller under avdunstningsfasen utan vänta tills programmet har avslutats.
Annars kan hett vatten spruta ut.

▶ Koppla bort maskinen från nätet före rengöringsarbeten.
Undvik halkrisk:

Golvet framför maskinen kan bli fuktigt.
▶ Förse golvet med lämpligt underlag som skyddar mot halkrisk vid fukt.
Rester på diskgodset, otillräcklig hygien:

▶ Hygienföreskrifter enligt nationellt gällande bestämmelser ska följas och kunna styrkas.

2.4 Sakskador
Undvik frostskador:

Temperaturer under 0°C leder till funktionsskador.
▶ Före lagring under 0°C ska slangarna, tanken och genomströmmaren tömmas på restvatten.
▶ Innan maskinen sätts igång på nytt ska den förvaras i rumstemperatur (min. 15 °C) under 24 timmar.
Undvik vattenskador:

▶ Använd inte maskinen utan uppsikt.
▶ Stäng de inbyggda avstängningsventilerna efter avslutad drift.

3 Produktbeskrivning

3.1 Avsedd användning
Maskinen är ett tekniskt arbetsverktyg som uteslutande är avsett för yrkesmässig diskning.

Maskinen är uteslutande avsedd för rengöring av disk (porslin, glas, keramik, temperaturbeständig plast, rostfritt
stål eller liknande) från livsmedelsområdet.

Följande får inte diskas:

‒ Behållare som inte kommer i kontakt med livsmedel, t.ex. askfat och elektriska apparater
‒ Levande organismer eller textiler
‒ Livsmedel som är ämnade för ytterligare förtäring.

3.2 Märkning
Typskylten sitter på sidan av maskinen och omfattar följande information: modell, serienummer, tillverkningsdatum,
tillverkningsland, spänning, anslutningseffekt, DSN (design-state-nummer) och CE-märkning.

3.3 Teknisk information

Mått (H x B x D) 1 510 x 635 x 742 mm

Vattenförbrukning per diskkorg 2,5 l

Spänning se typskylt

Anslutningseffekt

Säkring

PROFI AM900
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Tankvolym (l) 23

Innerhöjd 440

Ljudnivå dB (A) (arbetsplatsrelaterat emis-
sionsvärde)

63

Vikt (kg) 110

4 Manöverelement

4.1 Manöverelement

4.1.1 Översikt

60s    Kort 

90s    Standard

120s  Intensiv

6

5

4

32 1

① PÅ/AV-knapp Genom att trycka på denna knapp startar du maskinen.
Så snart maskinen är klar för drift kan diskprogrammet startas genom att
huven stängs.
När knappen hålls intryckt (3 sekunder) aktiveras det automatiska tömnings-
och rengöringsprogrammet och därefter stängs maskinen av. Maskinen är
dock fortfarande spänningssatt!
Vidare visar knappen genom olika färger aktuell driftstatus (se avsnitt 4.2
och avsnitt 4.3)

② STOPP-knapp När den här knappen trycks in vid ett fel eller en störning kan maskinen
omgående stängas av utan att vattnet töms ut.
Maskinen är dock fortfarande spänningssatt!

③ Display Valmenyer / fel- och informationsindikatorer

④ Displaynavigeringsknapp Bläddra / Ställa in / Välja

⑤ Displaynavigeringsknapp Byte av menynivå / Bekräftelse / Tillbaka/ felkvittering

⑥ Displaynavigeringsknapp Bläddra / Ställa in / Välja

PROFI AM900
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X

Ⓧ Huvlyftknapp (tillval) Om du trycker på denna knapp, stängs eller öppnas huven

4.2 Programstatus
På manöverpanelens display indikerar PÅ/AV-knappen aktuell programstatus genom olika färger.

Maskinen är avstängd
PÅ/AV-knappen är färglös.

Maskinen är klar för drift
PÅ/AV-knppen blir tilltagande grön. Disktanken fylls och maskinen värms upp.

Maskin klar
‒ PÅ/AV-knappen lyser helt grönt.
‒ Maskinen är klar för nästa diskning.

Diskprogram startat
‒ PÅ/AV-knappen lyser helt blått.

Maskinen diskar
‒ PÅ/AV-knappen växlar segmentvis från blått tillbaka till helt grönt.

Avstängning av maskinen
‒ PÅ/AV-knappen växlar segmentvis från grönt till färglöst.
‒ Maskinen töms och kopplas från.

4.3 Visning av driftstörningar och information

Störning: drift är inte möjlig
‒ PÅ/AV-knappen lyser med fast rött sken.
‒ Felet visas.
‒ Möjliga fel, se avsnitt 9.1

PROFI AM900
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Anvisningar: Begränsad drift är möjlig
‒ PÅ/AV-knappen lyser växelvis grönt/rött.
‒ Anvisningen visas.
‒ Möjliga anvisningar, se avsnitt 9.1

4.4 Displayfunktion
Displayen aktiveras (vid aktiverad maskin) genom att displaynavigeringsknapparna trycks in eller genom att han-
den hålls framför displayen.
Vid aktivering visas först det valda diskprogrammet. Det valda programmet resp. den valda funktionen markeras
med en ram.
Displaynavigeringsknapparnas funktion är sammanhangsberoende och visas med symboler på displayen.
Via knappen  kan ytterligare indikatorer/menynivåer väljas. Om ingen knapp trycks in avaktiveras displayen efter 10
sekunder.

4.5 Översikt huvudmenyer

INFO/SERVICE

TEMPERATUREN

LOGIN

Akustisches Signal

Displayanzeige

Allg Einstellungen

SERVICE

BETRIEBSDATEN

MASCHINENTYP
60s  Kort 

90s  Standard

120s  Intensiv

 Programval och info:
‒ Val av möjliga diskprogram (beror på modellvariant)
‒ Via knappen  ("i") visas menyn Inloggning/temperaturer/info

INFO/SERVICE

TEMPERATUREN

LOGIN

Akustisches Signal

Displayanzeige

Allg Einstellungen

SERVICE

BETRIEBSDATEN

MASCHINENTYP

Info/Underhåll

Temperaturer

Inloggning

 Inloggning/temperaturer/info:
‒ Inloggning: Med användarkod åtkomst till användarmenyn
‒ Temperaturer: Visar tank- och sköljtemperaturer.
‒ Info/service: Åtkomst till menyn Info/service

INFO/SERVICE

TEMPERATUREN

LOGIN

Akustisches Signal

Displayanzeige

Allg Einstellungen

SERVICE

BETRIEBSDATEN

MASCHINENTYP

Ljud signal

Symboler

Inställningar

 Användarmeny:
‒ Allmänna inställningar: Åtkomst till maskininställningar
‒ Displayindikatorer: Åtkomst till displayinställningar
‒ Akustisk signal: Åtkomst till inställning av ljudsignal
‒ ... se även avsnitt 8.1.

INFO/SERVICE

TEMPERATUREN

LOGIN

Akustisches Signal

Displayanzeige

Allg Einstellungen

SERVICE

BETRIEBSDATEN

MASCHINENTYP

Underhåll

Driftsdata

Maskin typ

 Info/service:
‒ Maskintyp: Visar maskintyp och serienummer.
‒ Användardata: Visar användardata (se avsnitt 8.11).
‒ Service: Visar serviceadress.
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4.6 Översikt displaysymboler

4.6.1 Diskprogramssymboler

Som alternativ till textangivelser kan symbolangivelser ställas in (se avsnitt 8.6).

Symbol Program
Kort

Standard

Intensiv

4.6.2 Funktionssymboler

Symbol Funktion

   Bläddra i menyn

Godkänn värde

   Ändra värde

Info/service

Inloggning

tillbaka

Temperaturer

  
Disk-/sköljtemperaturer

  
Signal på/signal av

Timer

Saltbrist

Brist på kem

Fel

Påfyllningsfel

Tömningsfel

PROFI AM900
Manöverelement
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Symbol Funktion
Uppvärmningsfel

5 Installation

5.1 Personalkvalifikation
Installationen får enbart utföras av behörig personal (se avsnitt 2.3.2).

5.2 Särskilda säkerhetsanvisningar

VARNING!
Risk för elektrisk stöt, risk för brand
Vatten (frostskador, översvämning i maskinen) som rinner över strömförande delar kan leda till ska-
dor på grund av elektrisk stöt eller brand.
▶ Låt inte vatten komma i kontakt med strömförande komponenter.
▶ Se till att maskinen förvaras på föreskrivet sätt (se frostskador, avsnitt 2.4).
▶ Kontrollera att maskinen inte svämmar över när den fylls på.

VAR FÖRSIKTIG!
Kläm- eller stötrisk
Vid lyft och transport kan maskinen välta eller falla ned och leda till skador.
▶ Beakta anvisningarna på förpackningen vid förvaring, lyft eller transport.

VARNING!

EX

Explosionsrisk
Om maskinen placeras där explosionsrisk föreligger kan en explosion leda till svåra skador på
grund av kringflygande delar.
▶ Placera inte maskinen på en explosionsfarlig plats.

NOTERING!
Frostskador
Temperaturer under 0 °C vid transport/förvaring leder till funktionsinsbegränsningar.
▶ Innan maskinen installeras ska den förvaras i rumstemperatur (min. 15 °C) under 24 timmar.

5.3 Transport till uppställningsplatsen
▶ Om möjligt, transportera maskinen i emballaget på pallen.
▶ Använd lämpligt transportmedel (lyfttruck, kran osv.).
▶ Vid användning av gaffeltruck ska träbalkar placeras under maskinen.

PROFI AM900
Installation
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5.4 Avlägsna emballaget

VAR FÖRSIKTIG!
Risk för elektrisk stöt, risk för brand
Vid uppackning av maskinen kan anslutningskabeln skadas vilket kan leda till skador på grund av
elektrisk stöt eller brand.
▶ Skada inte anslutningskabeln vid uppackning av maskinen.
▶ Genomför kabelmätning DGUV V3.

▶ Avlägsna förpackningsmaterial och tillbehör från maskinen.
▶ Kontrollera att maskinen inte är transportskadad.

5.5 Ställa upp maskinen

VARNING!
Risk för elektrisk stöt, risk för brand
Inträngande vatten kan leda till kortslutning och livsfara på grund av elektrisk stöt eller brand.
▶ Maskinens baksida måste tätas som skydd mot vatten som tränger in.
▶ Om detta inte kan garanteras måste man beställa en panel för baksidan.

VARNING!
Kläm- eller stötrisk
Om maskinen ställs upp fristående kan maskinen tippa.
▶ Maskinen måste säkras mot att tippa om den ställs upp fristående.

▶ Täta maskinen mot väggen eller sätt på panelen för baksidan som finns tillgänglig som tillval.
▶ Täta även utlopp för matningskablar etc. från maskinställningen på baksidan (tätningssats 01-539610-001, till-

gänglig som tillval).
▶ Justera maskinen så att den står vågrätt med hjälp av ett vattenpass genom att vrida på ställfötterna.
Ställa upp maskinen i hörnet:

▶ Iaktta sidoliggande väggavstånd på 107 mm.
Ställa upp maskinen i rummet:

▶ Sätt på panelen för baksidan som finns tillgänglig som tillval.
Bygga om till hörnutförande:

▶ Bygg om korglöpskenorna enligt genomskjutningsriktningen (se pilar).

PROFI AM900
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Ta bort den främre sidoföringen genom att lossa skruvarna.

▶ Sätt på sidoföringen igen enligt genomskjutningsriktningen.

 

 

5.6 Elektrisk anslutning

VARNING!
Risk för elektrisk stöt
Felaktig anslutning till elnätet kan leda till livsfara på grund av elektrisk stöt.
▶ Enbart fackpersonal får ansluta maskinen till elnätet.

OBSERVERA: För att garantera maskinens elektriska säkerhet, måste en jordledare som är installerad
enligt föreskrifter vara ansluten. Dessutom måste maskinen av tillverkaren ha anslutits till en potentialu-
tjämningsledare. Anslutningsskruvarna som är avsedda för detta ( ) sitter bredvid kabelgenomföringen.

Dessa grundläggande säkerhetsförutsättningar, liksom fackmässigt utförd konstruktion av tillverkarens
kapslingsinstallation måste kontrolleras av en yrkeskvalificerad elektriker.
Hobart tar inget ansvar för skador som orsakar av en icke fackmässigt utförd installation! Eventuella till-
ämpliga lokala installationsföreskrifter ska efterlevas!
Matarledningen måste anslutas till en frånskiljaranordning (huvudbrytare eller åtkomlig stickkontakt).
Omställning till en annan elektrisk spänning är möjlig inom ramen för vad som anges i kopplingsschemat. Du hittar
motsvarande anslutningsschema i närheten av anslutningsklämmorna.

5.7 Vattenanslutning

NOTERING!
Sakskador
Användning av gamla slangsatser för anslutning till vattenförsörjningsanläggningen kan leda till vat-
tenskador.
▶ Den medföljande anslutningsslangen måste användas för anslutning till vattenförsörjningsan-

läggningen.
▶ Gamla slangsatser för inte återanvändas.

OBSERVERA: Maskinen får bara anslutas till dricksvattenförsörjning.

PROFI AM900
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▶ Anslut om möjligt till varmvatten (max. 60 °C).
Vattenhårdhet:
‒ Maskiner utan avhärdare: max. 3 °d = 0,5 mmol/l.
‒ Maskiner med avhärdare: max. 30 °d = 5,3 mmol/l.
Flödestryck:
‒ 0,5–10 bar
‒ Maskiner med avhärdare: 0,8–10 bar
‒ Vid ett flödestryck över 10 bar: använd reducerventil.
▶ Skruva fast tilloppsslangens kopplingsmutter (G 3/4) på den befintliga avstängningsventilen.
▶ Tilloppsslangen får inte vikas eller kapas.
▶ Om en eventuell förlängning är nödvändig måste en lämplig tryckslang användas t.ex. 324088-1.

5.8 Avloppsanslutning

m
ax

. 7
50

 m
m

5.9 Ansluta doseringsenheter
I fabriksskick är alla modellvarianter i regel redan utrustade med integrerade doseringsenheter. Vid ombyggnad
med andra doseringsenheter ska anslutningen ske på följande sätt.

▶ Töm tanken.
▶ Koppla från huvudbrytaren eller dra ur kontakten.
▶ Ta bort frontpanelen.

Ansluta vätskedoseringsenheter:

▶ För doseringen av spolglans finns det en doseringsnippel uppe på varmvattenberedaren.
▶ För diskmedelsdoseringen ska slangen (PVC / Ø 6 mm yttre ×

Ø 4 mm inre) mellan doseringsenhetens trycksida och doser-
ingsnippeln (A) på disktanken anslutas och säkras med slang-
klämma.

▶ Montera in doseringsenheter eller montera externt.

Ansluta pulver- resp. blockdiskmedeldoseringsenhet:

▶ Ta bort sidopanelen (på höger eller vänster sida beroende på anslutningen).

PROFI AM900
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▶ Bryt loss plåtperforeringen på plåtyttermanteln.

▶ Borra upp den bakomliggande inre tankväggen enligt nödvän-
dig anslutningsdiameter.

▶ Skruva ihop doseringsanslutningen tätt med tankväggen.
▶ Anslut kabelträdets bussningar till doseringsenheterna (max. 100 VA).

Installera konduktivitetsmätare:

▶ Installera konduktivitetsmätaren företrädesvis på tankbottens platta område.
▶ Borra upp tanken enligt mätarens diameter.

▶ Sätt på panel(er) igen.
▶ Slå på huvudbrytaren eller stick in kontakten.
▶ Ställa in doseringsenheter och sensoriken.

6 Första igångkörning

6.1 Personalkvalifikation
Första igångkörning får enbart utföras av kvalificerad personal (se avsnitt 2.3.2).

6.2 Särskilda säkerhetsanvisningar
ANVISNING: Innan igångkörningen av maskinen ska du utföra motsvarande elektriska säkerhetskontroller
enligt respektive gällande lokala föreskrifter!
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6.3 Startprocedur
När maskinen aktiveras första gången startas automatiskt igångkörningsproceduren med språkval följt av ytterli-
gare nödvändiga steg.

▶ Tryck på PÅ/AV-knappen.
Displayen aktiveras.
Menyn Language (SPRÅK) visas.

6.4 Ställa in språk
▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen  ④ eller ⑥ tills det önskade språket är markerat.
▶ Tryck på ⑤.

Språket aktiveras.
Menyn Ställa in dag visas.

6.5 Ställa in dag
▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen  ④ eller ⑥ tills den önskade dagen visas.
▶ Bekräfta med knappen ⑤ och gå vidare till inställning av månad.
▶ Gå tillväga enligt ovanstående beskrivning för att ställa in månad och år.
▶ Tryck på ⑤.

Datumet aktiveras.
Menyn Ställa in tid visas.

6.6 Ställa in tid
▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen ④ eller ⑥ tills önskad timme visas.
▶ Bekräfta med knappen ⑤ och gå vidare till inställning av minuter.
▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen ④ eller ⑥ tills önskad minut visas.
▶ Tryck på ⑤.

Tiden aktiveras.

6.7 Ställa in vattenhårdhet (tillval)
Hos maskiner med inbyggd avhärdning kan vattenhårdheten ställas in.

OBSERVERA: Avhärdaren måste ställas in till lokal vattenhårdhet (kontakta det lokala vattenverket för att
ta reda på den).
▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen ④ eller ⑥ tills önskad hårdhet har ställts in.
▶ Tryck på ⑤.

Vattenhårdheten aktiveras.

6.8 Fylla på saltbehållare (tillval)
Hos maskiner med inbyggd avhärdning ges vid första idrifttagningen en anmodan att fylla på saltbehållaren.
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NOTERING!
Sakskador
Om saltbehållaren av misstag fylls på med diskmedel förstörs vattenavhärdaren.
▶ Fyll aldrig på diskmedel i saltbehållaren.

Till skillnad från regelbunden saltpåfyllning måste dessutom vatten fyllas på vid första idrifttag-
ningen.

▶ Huv öppna.
▶ Skruva bort locket till saltbehållaren och fyll på 1,5 kg grovkor-

nigt (2–8 mm) avhärdningssalt (använd inte salttabletter) med
hjälp av den medföljande tratten.

▶ Fyll på behållaren med dricksvatten (endast vid första idrifttagningen).
▶ Kontrollera att locktätningen är smuts- och saltfri.
▶ Skruva därefter tillbaka locket och dra åt det ordentligt.

NOTERING!
Sakskador
Saltrester på tankens botten leder till korrosionsskador.
▶ Saltrester måste avlägsnas manuellt.
▶ Starta diskprogrammet efter avslutad första idrifttagning för att fullständigt avlägsna alla spår

av salt.

▶ Tryck på knappen  för att fortsätta den första idrifttagningen.

6.9 Fylla på kemikalieslangar

Vi rekommenderar användning av HOBART Hyline diskmedel und torkmedel.

ANMÄRKNING: En blandning i slangen vid byte av kemiprodukter kan leda till kristallisering och skador på
slangarna och doseringsapparaterna. Det förhindras med mellanspolning med vatten (se avsnittet 8.8). Om
detta inte beaktas leder det till att garantin och produktansvaret upphör att gälla

VAR FÖRSIKTIG!
Frätskador, sensibilisering av huden, förgiftning
Användning av olämpliga kemikalier kan leda till skador.
▶ Använd enbart diskmedel och torkmedel som finns i handeln (avsedda för industriellt bruk).
▶ Beakta tillverkarens användnings- och säkerhetsanvisningar.
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VARNING!
Frätskador, sensibilisering av huden, förgiftning
Felaktig hantering av diskmedel resp. spolglans kan leda till svåra skador.
▶ Bär skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon, skyddskläder).

6.9.1 Använda externa kemikaliebehållare

Vid idrifttagningsproceduren visar displayen anvisningen att sticka insugningsslangen i den externa behållaren.
Förbered diskmedel:

Doseringspumpens sughöjd: max. 1,5 m.
▶ Stick sugslangen utan färgmarkering vid sugventilen ned till botten på den externa behållaren.
Förbered spolglans:

Doseringspumpens sughöjd: max. 1,5 m.
▶ Stick sugslangen med blå färgmarkering vid sugventilen ned till botten på den externa behållaren.
Fyll på sugslangarna:

▶ Tryck på .
En anvisning om att stänga Huv till maskinen visas.

▶ Stäng Huv och tryck på knappen .
Påfyllning av kemikalieslangarna aktiveras.

På displayen visas påfyllningen med en förloppsindikator.

6.10 Avsluta första igångkörning
Maskinen kan startas eller stängas av efter önskemål.

▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen  ④ eller ⑥ tills den önskade inställningen är markerad.
▶ Tryck på ⑤.

Inställningen aktiveras.

7 Användning

7.1 Personalkvalifikation
Maskinen får enbart användas av utbildad personal (se avsnitt 2.3.2).

7.2 Särskilda säkerhetsanvisningar

VAR FÖRSIKTIG!
Frätskador, sensibilisering av huden, förgiftning, brännskador
Om Huv öppnas under drift kan ånga tränga ut eller disklut stänka ut och orsaka skador.
▶ Öppna inte Huv under drift utan vänta tills programmet har avslutats.
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VARNING!
Halkrisk
Golvet framför maskinen kan bli fuktigt och medföra halkrisk.
▶ Förse golvet med lämpligt underlag som skyddar mot halkrisk vid fukt.

7.3 Anvisningar för optimalt diskresultat
Vattenkvaliteten har stort inflytande på diskresultatet. Vid hög mineralhalt blir de mineraler som lösts ut i vattnet
synliga i form av fläckar och ränder när glasen torkar.

En auktoriserad HOBART servicetekniker kan genom mätning av den elektriska ledningsförmågan
fastställa vattnets mineralhalt. Värden som understiger 80 μS/cm är inte kritiska vid diskning av
glas och bestick. Vid högre värden rekommenderar man att det används en HOBART HYDROLINE
avsaltningspatron eller en anläggning för omvänd osmos.

Kontakta din auktoriserade HOBART-servicepartner om du har frågor.

Vi rekommenderar användning av särskilda HOBART-glaskorgar. HOBART-korgarna håller glasen
lätt lutade vilket förbättrar diskeffektiviteten.

För att undvika glas som luktar obehagligt bör endast klorfritt diskmedel användas vid diskning.
Eftersom de flesta nya glas förses med en skyddsfilm i produktionsskedet är det nödvändigt att göra en grundläg-
gande rengöring av dem innan de diskas i diskmaskinen för första gången. Vi rekommenderar att denna grundläg-
gande rengöring sker manuellt (bär handskar) med en förhöjd diskmedelskoncentration (minst 10 g/l) i en diskho
med hjälp av en diskborste.

7.4 Huvlyftfunktioner (tillval)

VAR FÖRSIKTIG!
Risk för kläm- eller skärskada
Om huven hålls öppen manuellt kan huven falla ner och orsaka skador om man släpper den.
▶ Huven får endast manövreras manuellt vid driftfel. Av säkerhetsskäl måste detta utföras av

2 personer.
▶ Om t.ex. korgar eller disk blockerar huven väntar du tills huven

öppnar automatiskt igen (efter max. 5 sekunder).
▶ Ring service om huven inte öppnar automatiskt.

‒ Du kan avbryta att huven stängs/öppnas genom att kort trycka på knappen för huvlyft.

7.5 Förbereda diskning

7.5.1 Förbereda maskinen

▶ Kontrollera att disk- och sköljarmar samt silar sitter på plats.
▶ Öppna den befintliga avstängningsventilen.
▶ Koppla till huvudbrytaren eller sätt i kontakten.
▶ Kontrollera påfyllningsnivån i diskmedels- och spolglansbehållarna.
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▶ Stäng Huv.
▶ Tryck på PÅ/AV-knappen .

Maskinen startar.
Endast vid huvlyft: Huven stängs.
Tanken fylls.

Under påfyllning och uppvärmning blir PÅ/AV-knappen successivt grön. Det här förloppet kan ta flera minuter.
Så snart knappen lyser med fast grönt sken är maskinen klar för användning.

7.5.2 Förbereda diskgodset

▶ Avlägsna grova matrester.
▶ Placera disken upp och ner i korgarna.
▶ Spola av disken.

7.6 Visa och välja program

7.6.1 Översikt program och extrafunktioner

Namn Beskrivning Alternativ
symbolindikator

Kort För lätt nedsmutsning

Standard För normal nedsmutsning

Intensiv För kraftigare nedsmutsning

7.6.2 Visa och välja program

Maskinen diskar automatiskt med standardprogrammet. Vid behov kan ett annat program väljas.

▶ Aktivera den infraröda sensorn på displayen med handen eller tryck på displaynavigeringsknappen för att visa
det aktuella programmet före start.

Displayen aktiveras.
Menyn Programval och info visas.
Det valda programmet är markerat.

▶ Om du vill byta program trycker du så många gånger på navigeringsknappen  eller  tills det önskade program-
met visas och markeras.

Det valda programmet kan startas direkt genom att man stänger huven.
Det senast valda programmet sparas tills maskinen stängs av.

7.7 Diska
▶ Skjut in korgen i maskinen och stäng huven.
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Endast vid huvlyft: Genom att trycka på Huvlyft- eller PÅ/AV-knappen stängs huven och programmet startar.

Medan programmet körs ändras färgen på PÅ/AV-knappen successivt från blått till grönt.
När PÅ/AV-knappen lyser grönt igen är diskprogrammet klart.
Endast vid huvlyft: Huven öppnas automatiskt.

▶ Öppna huven och dra ut korgen.
▶

Låt disken torka så länge som behövs.
▶ För huven i stand-by-position innan nästa diskning (låsposition

kort innan stängning), för att undvika nedkylning.

Endast vid huvlyft: Tryck och håll in Huvlyft-knappen, tills huven är helt stängd.

7.8 Avstängning av maskinen
▶ Stäng Huv.
▶ Tryck PÅ/AV-knappen  ① i tre sekunder.

Medan tömning sker ändras färgen på PÅ/AV-knappen successivt från grönt till färglöst.

Vid tömning rengörs maskinen automatiskt invändigt. Avlägsna därefter eventuella grövre rester.

När PÅ/AV-knappen har slocknat helt:
▶ Koppla från huvudbrytaren eller dra ur stickkontakten.
▶ Stäng vattenventilen.

Om inga knappar används, stängs maskinen av automatiskt efter 6 timmar, men pumpar dock inte
ut vattnet.

7.9 Daglig rengöring

NOTERING!
Sakskador
Användning av olämpliga medel kan leda till korrosion eller skador på ytorna.
▶ Rengör inte maskinen med klor-, syra- eller metallhaltiga tillsatser.
▶ Använd inga metallsvampar.

▶ Öppna huven.
▶ Ta ur silen och rengör den. Kontrollera att inga smutsrester hamnar i pumpens sugöppning!
▶ Spola av finsilen under rinnande vatten.
▶ Rengör områden i maskinen som inte kan nås av självrengöringens vattencirkulation (huvlabyrint, baksida, sti-

gare, etc.).
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▶ Sätt tillbaka silen.
▶ Lämna huven öppen för ventilation.

7.10 Veckorengöring
▶ Håll in klämfästet på disk- och sköljarmarna och ta ut dem för rengöring.
▶ Sätt tillbaka disk- och sköljarmarna.

7.11 Hygienprogram
Efter ett antal fördefinierade diskcykler visas en uppmaning på displayen om att köra hygienprogrammet som en
indikation på att en automatisk hygienrengöring av maskinens inre bör genomföras.

▶ Dra ut korgen och placera en två HOBART-rengöringstabletter inuti maskinen.
▶ Stäng Huv.
▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen ④ eller ⑥ tills hygienprogrammet visas och markeras.
▶ Tryck på PÅ/AV-knappen ①.
Medan hygienprogrammet pågår (längd ca 20 minuter) slocknar de grönt lysande segmenten successivt.
När programmet är klart stängs maskinen av automatiskt.

Hygienrengöringen bör vid behov köras redan innan det angivna antalet diskcykler uppnåtts. Vid
regelbunden användning hålls maskinens inre fritt från smuts och avlagringar.

7.12 Visa temperaturer
Med den här menypunkten kan aktuella tank- och sköljtemperaturer visas.

Tillvägagångssätt:

▶ Aktivera den infraröda sensorn på displayen med handen eller tryck på någon av displaynavigeringsknapparna.
Displayen aktiveras.
Menyn Programval och info visas.

▶ Tryck på ⑤.
Menyn Inloggning/temperaturer/info visas.

▶ Välj menypunkten Temperaturer.
Aktuella tank- och sköljtemperaturer visas.

8 Inställningsmöjligheter, drift- och hygiendata

Maskinen kan användas omedelbart efter första igångkörning.
Senare inställningar kan vid behov anpassas individuellt via användarmenyn.
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8.1 Översikt användarmeny

Undermeny Funktion
Allmänna inställningar Språk

Datum
Tid
Datumformat
Tidsformat
Temperaturenhet

Displayvisning Programvisning
Ljusstyrka
Ändra kontrast
Temperaturvisning

Akustisk signal På/av

Kemikalieinställningar Diskmedelsdosering
Torkmedelsdosering
Fylla på kemikalieslangar

Externt avhärdningsfilter Ställa in mätare
Återställa mätare
Restvattenmängd
Aktivera/avaktivera (inte vid RO-I/V)

Hårdhetsgrad Inställning

Drift-/hygiendata Visa driftdata
Visa hygiendata
Överför protokoll

Timer Veckoprogram
Dagsprogram
Aktivera/avaktivera

8.2 Öppna användarmeny
Maskinen måste vara tillkopplad.
▶ Aktivera den infraröda sensorn på displayen med handen eller tryck på någon av displaynavigeringsknapparna.

Displayen aktiveras.
Menyn Programval och info visas.

▶ Tryck på ⑤.
Menyn Inloggning/temperaturer/info visas.

▶ Tryck på navigeringsknappen  ⑥ tills Inloggning är markerat.
▶ Tryck på ⑤.

PIN-inmatning visas.

▶ Ange användarkoden "1111":
▶ Tryck på navigeringsknappen ④ eller ⑥ tills "1" visas på den första platsen.
▶ Tryck på knappen ⑤ och hoppa till nästa siffra.
▶ Gå tillväga enligt ovanstående beskrivning tills alla siffror har matats in.

Om kodinmatningen är korrekt visas användarmenyn.
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8.3 Navigera, välja och ställa in i menyn
Navigera och öppna undermeny:

▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen ④ eller ⑥ tills önskad undermeny visas och markeras.
▶ Tryck på ⑤.

Menyn visas.

Göra och aktivera inställningar:

▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen ④ eller ⑥ tills den önskade inställningen visas och är marke-
rad.

▶ Tryck på ⑤.
Inställningen aktiveras.

Gå tillbaka:

▶ Tryck så många gånger på navigeringsknappen ④ eller ⑥ tills menypunkten Tillbaka visas och är markerad.
▶ Tryck på ⑤.

Närmast övre menynivå visas.

8.4 Lämna användarmenyn
▶ Öppna Huv och stäng den igen eller rör ingen knapp under 10 sekunder!

8.5 Göra allmänna inställningar
På undermenyn Allmänna inställningar kan följande inställningar göras:

Inställning Val
Språk Ställs in vid första igångkörning (se avsnitt 6.4 till avsnitt 6.6)

 
 

Datum

Tid

Datumformat YYYY.MM.DD
DD.MM.YYYY
MM.DD.YYYY

Tidsformat 24 h / 12 h

Temperaturenhet °C/°F

Gör inställning:

▶ Öppna användarmenyn, se avsnitt 8.2.
▶ Öppna undermenyn Allmänna inställningar och gör inställningen, se avsnitt 8.3.

8.6 Ställa in displayvisning
På undermenyn Displayvisning kan följande inställningar göras:

Inställning Val
Programvisning Textvisning

Symbolvisning (se avsnitt 4.6.1)

Displayljusstyrka Ställa in ljusstyrka

Displaykontrast Ställa in kontrast
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Inställning Val
Temperaturvisning Aktivera/avaktivera

Gör inställning:

▶ Öppna användarmenyn, se avsnitt 8.2.
▶ Öppna undermenyn Displayvisning och gör inställningen, se avsnitt 8.3.

8.7 Ställa in akustisk signal
På undermenyn Akustisk signal kan en akustisk signal aktiveras eller avaktiveras.

Inställning Val
Ställa in signalgivare Signal på/signal av

Gör inställning:

▶ Öppna användarmenyn, se avsnitt 8.2.
▶ Öppna undermenyn Akustisk signal och gör inställningen, se avsnitt 8.3.

8.8 Göra kemikalieinställningar
På undermenyn Kemikalieinställningar kan följande inställningar göras:

Inställning Val
Diskmedelsdosering Fabriksinställning: 2,5 g/l

Möjligt område: 0–9,5 g

Spolglansdosering Fabriksinställning: 0,3 g/l
Möjligt område: 0–2,0 g

Fylla på kemikalieslangar Fylla på doseringsslang diskmedel NEJ/JA
Fylla på doseringsslang torkmedel NEJ/JA

Gör inställning:

▶ Öppna användarmenyn, se avsnitt 8.2.
▶ Öppna undermenyn Kemikalieinställningar och gör inställningen, se avsnitt 8.3.
Om i undermenyn Fylla på kemikalieslangar frågan Fylla på doseringsslang diskmedel och/eller Fylla på
doseringsslang torkmedel ställs in till Ja startar påfyllningsförloppet.
På displayen visas påfyllningsförloppet med en förloppsindikator.
ANVISNING: Slangfyllning för rengörare fungerar endast med stängd dörr/huv.
Vid behov kan förloppet avbrytas med knappen ②.

8.9 Konfigurera räknare för extern vattenförbehandling (tillval)
I undermenyn Externt avhärdningsfilter kan följande inställningar för ett externt avhärdningsfilter som tillval
anges:

Inställning Val
Ställa in mätare Ställa in mätare

Fabriksinställning: inte aktiverad

Återställa mätare Återställa mätare NEJ
Återställa mätare JA
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Inställning Val
Restvattenmängd Resterande kapacitet externt avhärdningsfilter

Visar aktuell räknarstatus för demineralisering (restvattenmängd tills avsaltningspa-
tronen är tom).

Aktivera/avaktivera Aktiverar eller inaktiverar utvärderingen av resterande kapacitet externt avhärdnings-
filter.

Gör inställning:

▶ Öppna användarmenyn, se avsnitt (→8.2Öppna användarmeny).
▶ Öppna undermenyn Externt avhärdningsfilter och gör inställningen, se avsnitt 8.3.

8.10 Ställa in vattenhårdhet (tillval)
Endast vid avhärdare som tillval.

ANVISNING: Avhärdaren måste ställas in till lokal vattenhårdhet (kontakta det lokala vattenverket för att ta
reda på den).

På undermenyn Ställa in vattenhårdhet kan följande inställningar göras:

Inställning Val
Ställa in vattenhårdhet Ställs in vid första igångkörning

Fabriksinställning: 30 °dH
Möjligt område: 0–30 °dH

Gör inställning:

▶ Öppna användarmenyn, se avsnitt 8.2.
▶ Öppna undermenyn Ställa in vattenhårdhet och gör inställningen, se avsnitt 8.3.

8.11 Visa drift-/hygiendata
På undermenyn Drift-/hygiendata kan följande data visas:

Inställning Val
Visa användardata Idrifttagningsdatum

Drifttimmar tills nästa service
Drifttimmar totalt
Diskcykler totalt
Vattenförbrukning totalt
Drifttimmar per dag
Diskcykler per dag
Vattenförbrukning per dag
Resterande kapacitet externt avhärdningsfilter

Hygiendata Se avsnitt 8.11.1

Visa inställning:

▶ Öppna användarmenyn, se avsnitt 8.2.
▶ Öppna undermenyn Drift-/hygiendata.
▶ Öppna motsvarande undermeny och visa inställningen, se avsnitt 8.3.

8.11.1 Visa hygiendata

I den här menypunkten anges hygienrelevanta händelser, data och meddelanden.
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Listan börjar med aktuellt datum och den senast inträffade händelsen denna dag. Därefter visas tidigare händelser
den här dagen och sedan händelser under föregående dagar.
Högst 1500 resultat sparas. Äldre poster raderas.
Genom att trycka på knappen  kommer du till en lista över genomförda diskprogram.

Följande data sparas:

Hygiendata Program med underskriden börvärdestemperatur

Termodesinfektion avbruten

Diskprocess avbruten

Meddelanden Torkmedel slut

Torkmedelsbrist åtgärdad

Diskmedel slut

Diskmedelsbrist åtgärdad

Salt slut

Saltbrist åtgärdad

Serviceintervall löpt ut

Demineraliseringspatron slut

Händelser Påfyllningsprogram

Tömningsprogram

Diskprogram  

8.12 Ställa in automatisk start
I undermenyn Timer kan tidpunkter för automatisk start av maskinen definieras.

Det finns två möjligheter:

‒ Med menypunkten Veckoprogram kan olika starttidpunkter för enskilda veckodagar anges.
‒ Med menypunkten Dagsprogram kan en starttid ställas in en gång för ett datum.

Starten måste aktiveras via den separata menypunkten Aktivera/avaktivera. Textramen visar den senast valda av
de fyra valmöjligheterna. Vid aktiverad start visas en liten klocksymbol under 30 minuter uppe till vänster på dis-
playen efter att maskinen har stängts av.

Inställning Val
Veckoprogram Veckodag och klockslag

Dagsprogram Datum och klockslag

Aktivera/avaktivera Veckoprogram PÅ
Dagsprogram PÅ
Vecko- och dagsprogram PÅ
Timer AV

Gör inställning:

▶ Öppna användarmenyn, se avsnitt 8.2.
▶ Öppna undermenyn Timer och gör inställningen, se avsnitt 8.3.

Dagsprogram
Du kan ange och ändra datum och klockslag med displaynavigeringsknapparna.

Dessutom måste starten aktiveras via den separata menypunkten Aktiviera/avaktivera.

När tidpunkt och datum infaller kopplas maskinen till.
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Veckoprogram
Du kan ange och ändra veckodag och individuella startstidpunkter med displaynavigeringsknapparna.

För veckodagar där ingen start ska ske får inget klockslag sparas.

När startstidpunkterna per veckodag har angetts måste starten aktiveras via den separata menypunkten Aktivera/
avaktivera.

När tidpunkterna infaller kopplas maskinen till.

Aktivera/avaktivera
Under menypunkten Aktivera/avaktivera finns följande fyra valmöjligheter:

‒ Dagprogram på: Automatisk start aktiveras för ett angivet datum.
‒ Veckoprogram på: Automatisk start aktiveras för markerade veckodagar och individuella tidpunkter.
‒ Dags- och veckoprogram på: Automatisk start aktiveras för ett angivet datum och för markerade veckoda-

gar.
‒ Timer av: Automatisk start är generellt avaktiverad.

9 Felmeddelanden och problem

9.1 Felmeddelanden
Felmeddelande visas i prioritetsordning. De måste kvitteras via displaynavigeringsknappen ⑤.

Kvitterade felmeddelanden där felet fortfarande kvarstår döljs först för att möjliggöra visning av ytterligare medde-
landen.

Om alla felmeddelanden kvitteras trots att fel kvarstår visas dessa meddelanden på nytt.

 Observera
‒ Begränsad drift är möjlig.
‒ PÅ/AV-knappen ① lyser växelvis grönt/rött.
‒ Felkoden visas på displayen (se tabellen).

Felkod Meddelandetext Åtgärd
003, 4, 8, 9 Temperatur ej uppnådd. Kontakta service. Kontakta din HOBART-servicepartner.

021 Störning i avloppssystemet. Rengör vid behov
avloppsslangen och töm maskinen på nytt.

Rengör vid behov avloppsslangen och töm
maskinen på nytt.

022 Störning i avloppssystemet. Rengör vid behov
avloppsslangen.

Rengör vid behov avloppsslangen.

029 Program avbrutet. Stäng Huv. Stäng Huv.

036 Diskmedelsbrist. Fyll på diskmedel. Fyll på diskmedel (se avsnitt 6.9).

037 Spolglansbrist. Fyll på spolglans. Fyll på spolglans (se avsnitt 6.9).

038 Matarspänning för hög! Maskinen stängs av. Låt en elektriker kontrollera matarspänningen
(på plats).

039 Påfyllningsprogram avbrutet. Stäng Huv. Stäng Huv.
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Felkod Meddelandetext Åtgärd
041 Externt avhärdningsfilter slut. Byt ut. Byt ut del- eller fullavsaltningspatronen.

042 Osmosförfilter förbrukat. Byt ut. Byt ut förfilter.

043 Saltbrist. Fyll på avhärdningssalt. Fyll på avhärdningssalt.

 Fel
‒ Begränsad drift inte möjlig.
‒ PÅ/AV-knappen ① lyser med fast rött sken.
‒ Felkoden visas på displayen (se tabellen).
‒ Efter kvittering av felet kopplas maskinen från.

Felkod Meddelandetext Åtgärd
001, 002 Störning temperaturgivare varmvattenberedare.

Kontakta service.
Kontakta din HOBART-servicepartner.

006, 007 Störning temperaturgivare disktank. Kontakta
service.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

011, 12 Störning temperaturgivare diskkammare. Kon-
takta service.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

013 Desinfektion inte säkerställd. Kontakta service. Kontakta din HOBART-servicepartner.

014, 15 Störning trycksensor varmvattenberedare. Kon-
takta service.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

016 Störning trycksensor disktank. Kontakta service. Kontakta din HOBART-servicepartner.

017 Störning trycksensor tank. Kontakta service. Kontakta din HOBART-servicepartner.

018 Störning i påfyllnings- resp. avloppssystem.
Kontakta service.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

019 Silar smutsiga. Ta bort, rengör och sätt dit igen. Ta bort silarna, rengör och sätt dit dem igen.

020 Störning trycksensor disktank. Pumpa ur
maskinen.

Pumpa ur maskinen.

023 Störning i påfyllnadssystemet. Vattentrycksnivå
för låg.

Kontrollera flödestrycket.

031, 32 Störning i påfyllnadssystemet. Kontrollera vat-
tentillförseln.

Kontrollera vattentillförseln.

033 Störning i påfyllnadssystemet. Kontakta service. Kontakta din HOBART-servicepartner.

035 Sätt in tanklockssilen korrekt. Sätt in tanklockssilen korrekt.

044 Saltbrist. Fyll på avhärdningssalt. Fyll på avhärdningssalt.

045 Antal diskcykler utan avhärdningssalt överskri-
det. Kontakta service.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

052 Störning i påfyllnings- resp. avloppssystem.
Kontakta service. Koppla bort maskinen från vat-
ten- och strömtillförseln!

Kontakta din HOBART-servicepartner.
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9.2 Åtgärda problem

9.2.1 Otillräckligt diskresultat

Typ av problem Möjlig orsak Avhjälpning
Diskgodset blir inte rent. Diskarmen blockerad (måste lätt kunna

roteras för hand).
Avlägsna diskarmarna och rengör grundligt.
Undersök även om vattenutloppet i
maskinen till diskarmen är igensatt.

Diskarmsmunstyckena är igensatta (visuell
kontroll).

Ta ut diskarmen, avlägsna rensproppen
och spola grundligt igenom diskarmen tills
alla föroreningar har avlägsnats.
Sätt tillbaka rensproppen.

Sköljmunstycken igensatta (i regel av kalk). Ta ut sköljarmarna och avkalka i separat
behållare.
Kontrollera avhärdningsanläggningens
funktion.

Diskmedelskoncentrationen är för låg eller
för hög.

Kontrollera inställningen för diskmedels-
koncentrationen.

Grovsilen smutsig. Ta ut silen, töm och rengör den.

Finsilen smutsig eller igensatt av kalk. Ta ut finsilen och lägg den i blöt i ättika om
den är mycket smutsig. Rengör den sedan
grundligt med en diskborste tills porerna är
rena.
Generellt ska finsilen rengöras varje dag
(se bruksanvisning).

Fel programval vid mycket smutsigt dis-
kgods.

Välj ett program med längre diskcykel.

Diskgodset torkar dåligt. Otillräcklig avfettning av diskgodset. Diskmedelskoncentrationen för låg: öka
den (se bruksanvisning).
Kontrollera om lämpligt diskmedel används
och byt vid behov till en kraftfullare produkt.
Töm ut smutsigt vatten ur maskinen och fyll
på nytt. Gör en bättre föravsköljning av dis-
kgodset.

Diskgodskorgen är inte anpassad till dis-
kgodsets form (snedställning).

Använd anpassade korgar som möjliggör
snedställning så att vattnet rinner ur.

Diskgodset står kvar för länge i maskinen
efter avslutat diskprogram.

Ta ur diskgodset ur maskinen omedelbart
efter avslutat program så att det snabbt kan
torka i luften.

Ränder och fläckar på
diskgodset.

Kalk- eller mineralhaltigt vatten. Kontrollera vattenkvaliteten.
Varje lokalt vattenverk kan på begäran ge
information om sammansättningen i det
levererade vattnet.
Riktvärde: idealvärde kalk: 0 – 3 °d (total
hårdhet). Idealvärde mineralhalt: för glas
ledningsförmåga max. 100 µS/cm, för pors-
lin upp till max. 400 µS/cm.

Diskgodskorgen är inte anpassad till dis-
kgodsets form (snedställning).

Använd anpassade korgar som möjliggör
snedställning så att vattnet rinner ur.
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Typ av problem Möjlig orsak Avhjälpning
Hos maskiner med inbyggd avhärdare:
användning av felaktigt salt (t.ex. salttablet-
ter).

Använd inte tablettsalt.

9.2.2 Övriga problem

Typ av problem Möjliga orsaker Avhjälpning
Glas är helt eller delvis
mjölkiga.

Glasens yta är ojämn och porös och det
handlar här om så kallad glaskorrosion.

Använd nya glas eftersom detta inte är
något fel på maskinen.

Glas/porslin går sönder. Användning av olämpliga porslins- eller
glaskorgar.

Använd lämpliga korgar.

Maskinen kopplas plöts-
ligt från under drift.

Maskinen är kopplad till en maximalanlägg-
ning eller är spärrad mot andra strömför-
brukare.

Koppla maskinen separat (elektriker!).

En säkring har löst ut. Kontrollera säkringarna.

10 Underhåll

▶ För att garantin ska var giltig och för att säkerställa en säker, effektiv och störningsfri drift av maskinen krävs att
föreskrivna underhållsarbeten genomförs fackmannamässigt. Därför rekommenderar vi att ett serviceavtal, som
säkerställer kvalificerat underhåll av auktoriserad servictekniker tecknas enligt en tidsplan som är anpassad till
driftförhållandena.
Använd original reservdelar vid reparationer och utbyte av slitdelar. Slitdelar är t.ex. doseringsslangar, sköljar-
mar o.s.v. Dina HOBART maskiner regleras i Tyskland av driftsäkerhetsförordningen och måste kontrolleras
regelbundet av en behörig elektriker i enlighet med kontrollistorna i DGUV 3 (BGV A3).

11 Avfallshantering

▶ Maskinens ägare ansvarar för att maskin och dess kemikalier avfallhan-
teras på ett miljövänligt och korrekt sätt. Beakta alltid gällande nationella
och lokala föreskrifter och bestämmelser.

12 Produktansvarsfriskrivning

Produktansvarsfriskrivning

Installationer och reparationer som inte utförs av auktoriserad fackpersonal eller med annat än originalreservdelar,
liksom tekniska ändringar av maskinen som inte har godkänts av tillverkaren medför att tillverkarens garanti och
produktansvar upphör att gälla.
HOBART förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra alla sina produkter utan föregående meddelande.
© HOBART GmbH, Offenburg 2021
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13 Överensstämmelse
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