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1 Informasjon om dokumentasjonen

1.1 Bruk
Dette dokumentet inneholder den viktigste informasjonen for installasjon og første igangsetting av maskinen utført
av fagpersonell, samt nødvendig informasjon for daglig drift utført av operatøren.

▶ Bruksanvisningen og alle relevante dokumenter må oppbevares på et sikkert og lett tilgjengelig sted.
▶ Oppbevar bruksanvisningen i en egnet beholder, beskyttet mot smuss og fuktighet.
▶ I forbindelse med et eventuelt salg av maskinen må installasjons- og bruksanvisningen også overleveres ny

eier.

1.2 Dokumentasjonens oppbygging
Gjeldende dokumentasjon er alle anvisninger som beskriver installasjon, betjening, vedlikehold og reparasjon av
maskinen, samt andre anvisninger for all anvendt ekstrautsyr.

For operatøren:

‒ Comic Card (enkel veiledning)
‒ Bruksanvisning

For fagpersonell eller HOBART-service:

‒ Installasjonsanvisning
‒ Installasjonsplan
‒ El-skjema
‒ Servicemanual
‒ Veiledning serviceprogramvare
‒ Feilsøkingsliste
‒ Vedlikeholdsplan
‒ Reservedelskatalog

1.3 Visningskonvensjoner

1.3.1 Anvendte symboler

Symbol Betydning
Advarsel om farlig elektrisk spenning

EX
Advarsel om eksplosjonsfare

Advarsel om klemfare

Advarsel om innsugningsfare

Advarsel om farlige stoffer

PROFI CN-serie (Infotronic)
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Symbol Betydning
Advarsel om håndskader

Advarsel om glifare

Advarsel om farested

Nyttig tilleggsinformasjon og tips

1.3.2 Symboler i teksten

Symbol Betydning
BEMERK Viktig anvisning for operatøren av maskinen, ingen varselanvisning

► Handlingstrinn

Hendelse/resultat

‒ Opplisting 1. nivå

• Opplisting 2. nivå

2 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter

2.1 Sikkerhets- og varselanvisninger
▶ Under betjening av maskinen må man overholde generelle sikkerhetsanvisninger og de varselanvisningene som

er listet opp foran hver handling.

2.1.1 Faretrinn

Faretrinnet er en del av sikkerhetsanvisningen og indikeres med et signalord.

Mulige farer skilles fra hverandre ved valg av signalord.

FARE
Umiddelbar fare:
Fører til alvorlige personskader eller dødsfall

ADVARSEL
Eventuell farlig situasjon:
Kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall

FORSIKTIG
Eventuell farlig situasjon: 
Kan føre til lette personskader

PASS PÅ
Eventuell skadelig situasjon: 
Kan føre til skader på produktet eller andre gjenstander

2.1.2 Varselanvisningenes oppbygging

Varselanvisninger er framstilt med varselsymbol og signalord med respektive sikkerhetsfarger.

PROFI CN-serie (Infotronic)
Sikkerhetsanvisninger og forskrifter

0000000237-001-NO / 31. Aug. 2021 5

NOInstallasjons- og bruksanvisning



FORSIKTIG!
Faretype og kilde
Forklaring til faretype og kilde
▶ Tiltak for å forebygge faren
▶ Eventuelle andre tiltak for å forebygge faren

2.2 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

2.2.1 Produktsikkerhet

Maskinen overholder nåværende tekniske standarder og anerkjente sikkerhetstekniske regler. Likevel kan farlige
situasjoner oppstå.
Maskinen må kun drives i samsvar med bruksanvisningen.
Enhver form for ombygging eller endring på produktet må kun utføres av personell som er godkjent av HOBART.

2.2.2 Personellets kvalifikasjoner

▶ Overhold forskrifter vedrørende arbeidssikkerhet. Bruk personlig verneutstyr.
▶ Les installasjons- og bruksanvisning nøye før bruk.

Arbeid Brukergruppe Kvalifikasjon/utdannelse
Installasjon Fagpersonell Hobart-Service eller elektrofagfolk utdannet av eller kompetent

person utdannet av Hobart iht. TRBS 1203

Lærlinger Bare under faglig tilsyn og kontroll

Igangsetting Fagpersonell Hobart-Service eller elektrofagfolk utdannet av eller kompetent
person utdannet av Hobart iht. TRBS 1203

Lærlinger Bare under faglig tilsyn og kontroll

Arbeid på elektriske
anlegg

Fagpersonell Hobart-Service eller elektrofagfolk utdannet av eller kompetent
person utdannet av Hobart iht. TRBS 1203

Arbeid på kuldetekniske
anlegg

Fagpersonell Sertifisert spesialist kategori 1 i henhold til:
- direktiv (EU) nr. 517/2014 artikkel 10
- implementeringsdirektiv (EU) 2015/2067
- ChemKlimaschutzV §5

Betjening Betjeningspersonell og
personer over 14 år

Bare under tilsyn og instruksjon fra operatøren ved hjelp av
driftsveiledningen, informasjon om farene

Personer som ikke er
egnet til arbeidet

Egnetheten må vurderes av operatøren ihvert enkelt tilfelle

Personer over 13 år Personer under 13 år er ikke egnet til betjene maskinen

Vedlikehold, reparasjo-
ner

Fagpersonell Hobart-Service eller elektrofagfolk utdannet av eller kompetent
person utdannet av Hobart iht. TRBS 1203

Lærlinger Bare under faglig tilsyn og kontroll

2.2.3 Produktspesifikke farer

Unngå klem- eller støtfare for kroppen:

▶ Følg anvisningene på emballasjen under lagring, løfting eller transport.
▶ Transport skal kun utføres av autorisert og opplært personell.

PROFI CN-serie (Infotronic)
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▶ Opstilling av maskinen, montering av modulene, installerng av transportsystemet og tilkobling av røropplegget
for avtrekksluft skal kun utføres av autorisert fagpersonell.

▶ Tilse at betjeningspersonellet bruker tettsittende bekledning.
▶ Ikke grip inn i transportsystemet under drift.
▶ Ved rengjøring av maskinen, ta forsiktig ut vaskearmene.
Unngå fare for kutt på kroppsdeler:

▶ Bruk personlig verneutstyr ved fjerning av pakkebånd, når moduler pakkes ut, ved montering av moduler og inn-
trekking av transportbåndet.

▶ Tilkobling av røropplegget for avtrekksluft skal kun utføres av autorisert HOBART fagpersonell.
▶ Bruk vernehansker ved rengjøring av maskinen.
▶ Rengjøring av kondensatoren for avtrekksluft skal kun utføres av autorisert personell.
Unngå eksplosjonsfare:

▶ Plasser maskinen på et sted som ikke er eksplosjonsfarlig.
Unngå elektrisk støt:

▶ Ikke la vann renne over strømførende komponenter.
‒ Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.3).
‒ Ikke spyl maskinen utvendig med vannslange eller høytrykksvasker.

▶ La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen.
▶ Første fylling av boosteren og fylleboosteren, samt kontroll av motorene må gjennomføres av autorisert fagper-

sonell og iht. til driftsveiledningen.
▶ Utskiftning av slitedeler eller defekte deler skal kun utføres av autorisert fagpersonell.
Unngå brannfare:

▶ Ikke la vann renne over strømførende komponenter.
‒ Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.3).
‒ Ikke spyl maskinen utvendig med vannslange eller høytrykksvasker.

▶ La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen.
▶ Alle tilpasninger på maskinen, reparasjoner og vedlikehold må kun utføres av autorisert fagpersonell.
Unngå etsing, irritasjoner på huden, unngå forgiftning:

▶ Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) ved håndtering av kjemikalier.
▶ Bruk kun egnede kjemikalier. Vær oppmerksom på produsentens angivelser.
▶ Ikke åpne døren(e) under drift.
▶ Koble maskinen fra strømtilførselen før rengjøringsarbeid.
Unngå forbrenning, skålding (på hånden):

▶ Bruk vernehansker ved tilkobling til damprøropplegget på installasjonsstedet.
▶ Ikke åpne døren(e) under drift.
▶ Koble maskinen fra strømtilførselen før rengjøringsarbeid.
▶ Bruk verneutstyr (hansker, verneklær) under rengjøring ved berøring av deler med varm overflate (varmeele-

menter, varmeveksler).
Unngå fare for fall:

▶ Ikke stå på maskinntaket ved tilkobling av røropplegget for avtrekksluft.
Unngå glifare:

Det kan oppstå fuktighet på gulvet rundt maskinen.
▶ Sørg for et passende gulvbelegg som ikke gir noen risiko for å skli under fuktige forhold.
Rester på oppvaskgodset, hygiene ikke overholdt:

▶ Hygieneforskriftene må overholdes i samsvar med nasjonale bestemmelser og evt. dokumenteres.

PROFI CN-serie (Infotronic)
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2.2.4 Andre farer

Eventuelle farer pga. de driftsmidlene som benyttes, finnes i de vedlagte sikkerhetsdatabladene. Arbeidsplassene
må merkes tilsvarende.

2.3 Materielle skader
Unngå frostskader:

Temperaturer under 0 °C fører til funksjonsfeil.
▶ Før lagring under 0 °C må restvannet i slanger, tank og boiler tømmes.
▶ Før ny idriftsettelse må maskinen lagres ved romtemperatur (min.15 °C) i 24 timer.
Unngå vannskader:

▶ Ikke driv maskinen uten tilsyn.
▶ Steng den lokale vanntilførselen ved driftsslutt.

PROFI CN-serie (Infotronic)
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8 0000000237-001-NO / 31. Aug. 2021

NO Installasjons- og bruksanvisning



3 Produktbeskrivelse

3.1 Generel oversikt og moduler
Eksempel: modell S-A-DS

scaling factor beim Ö�nen 10%
dann nach Dokument Ö�nen nochmal um 50% kleiner skalieren
scaling factor ist dann 1:20

  

① Bord
② Forvask
③ Vasking

④ Skylling
⑤ Tørking
⑥ Bord

PROFI CN-serie (Infotronic)
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3.1.1 Plassering av gardinene

MERK: Visning gjelder for driftsretning fra venstre til høyre Ved driftsretning fra høyre til venstre er plasse-
ring av gardinene speilvendt.

Gardintyper

685 645 658 658

4

Modulvarianter

C E L S AR

44

E

Eksempel

4

3.2 Tiltenkt bruk
Maskinen er et teknisk arbeidsmiddel som kun skal brukes til oppvask av oppvaskgods.

Maskinen er kun konstruert for rengjøring av oppvaskgods (porselen, glass, keramikk, temperaturbestandig plast,
rustfritt stål eller lignende) i næringsmiddelindustrien.

Ikke egnet til vasking av:

‒ Beholdere som ikke kommer i kontakt med næringsmidler, f.eks. askebeger, elektriske apparater osv.
‒ Levende vesener eller tekstiler
‒ Næringsmidler som er tiltenkt videre forbruk

3.3 Merking
Typeskiltet er plassert på koblingsskapet og har følgende informasjon: Modell, serienummer, produksjonsdato, pro-
duksjonsland, spenning, tilkoblingseffekt, Design-State-nummer og CE-merke.

PROFI CN-serie (Infotronic)
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3.4 Tekniske data
Se separat installasjonsplan.

Støyutslipp:

Arbeidsplassrelatert støynivå:
Avgitt lydtrykknivå LpA < = 73,0 dB (A)
Måleusikkerhet KpA= 2,5 dB

3.5 Driftstemperaturer

Forvasktank 45-55 °C

Hovedvasktank min. 60 °C

Forskylling 60-65 °C

Ferskvannsklarskylling 80-85 °C

4 Betjeningspanel

4.1 Hovedbryter og trykknapper

NØDSTOPP-bryter
Maskinen stoppes, men er likevel ikke spenningsfri.
Må være låst opp under drift.

Hovedbryter
Må under drift være i posisjon I, ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider i posisjon 0.

TRANSPORT PÅ-knapp i innmatingssonen (opsjon)
Slår på transport av maskinen.
Vasking startes automatisk.

TRANSPORT AV-knapp i innmatingssonen (opsjon)
Slår av transport og vasking.

PROFI CN-serie (Infotronic)
Betjeningspanel
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4.2 Betjeningsenhet

1 4 6 5 7 8 3 2

9

Pos. Betegnelse Betydning
① MASKIN PÅ/AV-tast Ved å trykke på denne knappen slås maskinen på eller av.

② TRANSPORT PÅ-tast Ved å trykke på denne tasten slås transporten på. Starte vasking, skyl-
ling og tørking.

③ TRANSPORT AV-knapp Ved å trykke på denne knappen slås transporten av.

④ OPERATØRMENY-tast Ved å trykke på denne tasten skifter man til operatørmenyen (se
avsnittet 4.2.3).

⑤ NAVIGASJON høyre/oppover-tast Bla til høyre eller oppover i menyen.

⑥ NAVIGASJON venstre/nedover-
tast

Bla til venstre eller nedover i menyen.

⑦ AVBRYT-knapp Tilbake til høyere menynivå eller avbryte handling.

⑧ MENYVALG-tast Valg av et menypunkt eller bekreftelse av et valg.

⑨ Display/skjerm Visning av maskinens funksjon.

4.2.1 Startskjermbilde

INFOTRONIC har en fargeskjerm på 4,3". Alle funksjonene vises via denne overflaten. Oppstarten av styringen
kan ta litt tid. Dette er normalt og tyder ikke på noen feil.

Startskjermen vises maskinens betegnelse, serienummeret til maskinen og den installerte programvareversjonen.

PROFI CN-serie (Infotronic)
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4.2.2 Hovedskjermbilde

Hovedskjermen viser aktuelle temperaturer og maskinens driftstilstand. Også feil og utvalgte programmer vises.

1

2

3

4

01.10.17

Pos. Betegnelse Funksjon
① Menynivå og datovisning Høyre: aktuell dato og klokkeslett

Venstre: Menynivå

② Temperaturvisning Viser maskinens aktuelle temperaturer i henhold til arbeidsretning.

③ Informasjonslinje Viser den aktuelle driftstilstanden med tekst.

④ Funksjonsvisning Viser den aktuelle innstillingen og informasjon om driftstilstanden til
maskinen med funksjonssymboler (se avsnitt 4.5.2).

4.2.3 Operatørmenyskjerm (funksjonsvalg)

I menynivået "Funksjonsvalg" kan man velge maskinfunksjoner og angi driftsdata.

1

2

3

01.10.17
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Pos. Betegnelse Funksjon
① Datovisning Høyre: aktuell dato og klokkeslett

Venstre: Menynivå

② Funksjonsvalg Viser alle tilgjengelige funksjoner.
Trykk på NAVIGASJONS-tastene for å velge de enkelte funksjonene.

③ Aktuelt valg Viser funksjonen som for øyeblikket er valgt.
Trykk på MENYVALG-tasten for å hente frem ønsket funksjon (se
avsnitt 4.5.2).
Trykk på AVBRYT-tasten for å gå tilbake til hovedskjermen.

4.3 Driftstilstander
I displayet på betjeningspanelet viser funksjonssymbolene den aktuelle driftstilstanden ved hjelp av ulike farger.

 Farge Betydning
Blå Funksjon er aktiv

Grå, nedtonet Funksjon ikke tilgjengelig

Grå, ikke nedtonet Funksjon tilgjengelig, men ikke aktiv

4.4 Visning av feil

Feiltype Informasjon Eksempel Kvittering
Lett feil Feiltype vises som ikon i funk-

sjonsvisningen.
Dør åpnet Feil kvitteres automatisk når

feilen er blitt rettet opp

Middels alvorlig
feil

Feiltype vises i informasjons-
visningen som tekst. Datovis-
ning lyser gult.

Fyllstartfeil, vannforsyning på
stedet brutt

Transport AV/PÅ
eller
Maskin AV/PÅ og bytte til nød-
drift

Alvorlig feil Feiltype vises i informasjons-
visningen som tekst.
Datovisning lyser rødt.

Høyttrykksalarm varmepumpe Transport AV/PÅ
eller
Maskin AV/PÅ

En oversikt over mulige feil finner du i avsnittet 9.2.

4.5 Oversikt displaysymboler

4.5.1 Symboler temperaturvisning

Temperaturen på forvask, vasking(er), tørking og skylling vises i henhold til maskinfunksjonen.

Symbol Betydning
Forvask

PROFI CN-serie (Infotronic)
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Symbol Betydning
Vasking

Skylling

Demi-skylling

Tørking

Den fargede linjen over symbolet viser statusen til temperaturvisningen.

Symbol Farge Betydning
Gul Oppvarming, maskinen er ikke klar til drift

Grønn Temperatur OK, Maskinen er klar til drift

Rød Underskridelse av temperatur

4.5.2 Symboler funksjonsvisning

I funksjonsvisningen vises de aktuelle maskinfunksjonene.

Symbol Betydning
Hastighet 1

Hastighet 2

Hastighet 3

Alle tanker: Tappe ut vannet

Delvis tømming aktiv

Maskinen fylles

Dører/kledning åpnet

PROFI CN-serie (Infotronic)
Betjeningspanel
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Symbol Betydning
Grensebryter aktiv

Feil

Auto-start aktiv

Hygienekontroll aktivert

RACK-FLOW-sensorsystemet aktivert

Nøddrift aktivert

Avløptsventil åpnet

Reversering av bånd aktiv

AUTO-CLEAN aktiv

Demiskylling aktiv

Service påkrevd

4.5.3 Symboler, funksjonsvalg

I funksjonsvalg kan man velge maskinfunksjoner, og angi eller vise driftsdata.

Symbol Betegnelse Betydning
Valg Hastighet Valg av transporthastighet

Valg delvis tømming Tømme forvask og fylle på igjen

Valg fullstendig tømming Tømme maskinen fullstendig

Valg AUTO-CLEAN Tømme maskinen fullstendig og rengjøre innvendig

Valg kundemeny Gå til kundemeny, innlogging nødvendig

Valg servicemeny Gå til servicemeny: Kun for autorisert servicepersonale

PROFI CN-serie (Infotronic)
Betjeningspanel
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Symbol Betegnelse Betydning
Valg Auto-start Angi Auto-start- og tidsinnstillinger

Valg driftslogg Legge inn og vise driftsdata

Valg Demi-skylling Slå demi-skylling på eller av

4.6 Oversikt informasjonsvisning
Den aktuelle driftsmodusen vises på informasjonslinjen. Mulig informasjon er:

Betegnelse Betydning
Maskinen fylles Fylleprosess før klar til drift.

Maskin varmer opp Oppvarmingsprosess før klar til drift.

Maskinen er klar til drift Maskinen er fylt, driftstemperaturen er nådd og det fore-
ligger ikke noen feil.

Transport aktiv Vaskingen går automatisk etter at oppvaskgodset er
plassert i maskinen, eller samtidig med transport PÅ.

Vasking aktiv Vaskingen går automatisk etter at oppvaskgodset er
plassert i maskinen, eller samtidig med transport PÅ.
Vaskinen blir koblet inn med sensoren på maskininnlø-
pet.
Transporten og vaskingen er innkoblet.

Feil! Det foreligger én eller flere feil.

Maskinen er i nøddrift Hvis temperaturene for klar til drift nås, kan ikke trans-
porten startes. Kunden kan på eget ansvar vaske ved å
aktivere nøddriften, uten å oppnå klar til drift. Nøddrift
deaktiveres når maskinen slås av.

Forvasking fylles på nytt Forvasken er eller blir tømt og deretter fylt på nytt.

Maskinen blir tømt Maskinen blir tømt fullstendig.

AUTO-CLEAN går (alternativ) Rengjøringsprogrammet AUTO-CLEAN er aktivt.

Vennligst slå av maskinen! Maskinen blir tømt og kan slås av.
AUTO-CLEAN ble gjennomført og maskinen kan slås
av.

5 Installasjon

5.1 Personellets kvalifikasjoner
Installasjon må kun utføres av kvalifisert personell (se avsnitt 2.2.2).

PROFI CN-serie (Infotronic)
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5.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt, brannfare
Vann (frostskader, overløp på maskinen) over strømførende komponenter kan føre til personskader
pga. elektrisk støt eller brann.
▶ Ikke la vann renne over strømførende komponenter.
▶ Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.3).
▶ Vær oppmerksom på at maskinen ikke renner over når den fylles.

ADVARSEL!

EX

Eksplosjonsfare
Hvis maskinen plasseres på et eksplosjonsfarlig sted, kan dette føre til eksplosjon og alvorlige per-
sonskader pga. deler som kastes rundt.
▶ Plasser maskinen på et sted som ikke er eksplosjonsfarlig.

OBS!
Frostskader
Temperaturer under 0°C under transport/lagring fører til redusert funksjonsevne.
▶ Før installasjon må maskinen lagres ved romtemperatur (min. 15°C) i 24 timer.

5.3 Transport til oppstillingsstedet

ADVARSEL!
Klem- eller støtfare
Under løfting og transport kan maskinen velte eller falle ned og føre til alvorlige personskader.
▶ Maskinen og pakkene må sikres mot å skli på transportmiddelet.
▶ Følg anvisningene på emballasjen under lagring, løfting eller transport.
▶ Transport av maskinen må kun utføres av autorisert og opplært personell.

▶ Transporteres helst i emballasjen på pallen.
▶ Ved bruk av gaffeltruck må det legges trebjelker under maskinen.
▶ Anvend egnet transportmiddel (tralle/truck, kran osv.).
▶ Skyv over ruller.
▶ Unngå skader på gulv og dører.
▶ Unngå skader på maskinen.

5.4 Fjerne emballasjen

FORSIKTIG!
Kuttfare
Fjerning av pakkebåndene kan føre til kuttskader. Når moduler pakkes ut kan skarpe kanter på
ståldeler føre til kuttskader.
▶ Bruk personlig verneutstyr.

PROFI CN-serie (Infotronic)
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▶ Kutt av pakkebånd.
▶ Ta av den ytre esken.
▶ Fjern pallen.
▶ Fjern emballasjemateriale og tilbehør fra maskinen.
▶ Kontroller maskinen med hensyn til eventuelle transportskader.

5.5 Sette opp maskinen

FORSIKTIG!
Klemfare
Når maskinen settes ned kan kroppsdeler komme i klem.
▶ Oppstilling av maskinen skal kun utføres av autorisert fagpersonell.
▶ Bruk vernehansker.

BEMERK: Når maskinen er blitt levert i enkelte moduler, posisjoner først den største maskindelen på instal-
lasjonsstedet (se også 5.6).

▶ Monter maskinen i henhold til installasjonsplanen.
▶ Overhold avstanden til vegg i henhold til installasjonsplanen.
▶ Juster maskinen ved å vri justeringsføttene opp til høyden av tilgrensende bord, transportbånd osv.
▶ Vater opp og juster føtter i forhold til ujevnheter på gulvet.
▶ Fordel maskinvekten jevnt på alle føttene.

5.6 Montere sammen modulene

ADVARSEL!
Klem- eller støtfare
Når modulene monteres sammen kan løftede maskindeler velte eller falle ned og føre til alvorlige
personskader.
▶ Montering av modulene skal kun utføres av autorisert fagpersonell.
▶ Bruk personlig verneutstyr.

FORSIKTIG!
Kuttfare
Når moduler monteres sammen kan skarpe kanter på ståldeler føre til kuttskader.
▶ Montering av modulene skal kun utføres av autorisert fagpersonell.
▶ Bruk vernehansker.

▶ Fjern panelene.
Lim på pakning:

Dersom det foreligger en gammel pakning, skal denne fjernes.

PROFI CN-serie (Infotronic)
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▶ Lim på pakning nr. 168 834-14 rundt en av de to støtflatene.

▶ La pakningsendene overlappe i hjørnene.
Montasje av modulene:

▶ Juster høyden (se 5.5).
▶ Koble modulene sammen med hverandre (bruk de inkluderte

boltene M6 x 12, skiver, springskiver og muttere).

▶ Bruk en kniv til å kutte av overskytende pakning.
▶ Koble sammen avløpsrør med hverandre.
Forbind vasketankene:

▶ Monter overløp. :
▶ Tre tetningsring (A) på overløpsstussen (B).

B
A

C
E

D

▶ Sett overløpsstussen (B) fra tankens innside gjennom det forhåndsstansede hullet og skru den fast med
mutter (C).

▶ Skyv muffen (E) over røret (D). Sett røret på stussen (B) og forbind det med overløpsstussen i vasketanken
på motsatt side.

Demonter transportføtter (om montert):

▶ Skru av transportføttene og returner dem til HOBART-filialen.
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5.7 Koble til elektriske komponenter
BEMERK: Utføres i henhold til el-skjemaet og merkingen på kabler og terminaler.
▶ Rull ut kabelbunen og legg den i den fremre kabelkanalen. Mekaniske skader på linjene må unngås når du leg-

ger dem.
▶ Lukk kablene på tilkoblingsklemmene for komponentene.

5.8 Bord og tilbehør
▶ Avtette skruehullene.

▶ Hold liten skråning til maskinen (om nødvendig ved å justere
føttene).

▶ Pass på at kurvens løpebane på bordet eller rullebanen faller sammen med kurvens løpebane.
Ved bordgrensebryter:

▶ Kabelen fra endebryteren til koblingsskapet må beskyttes.

Ved bord på ruller:

▶ Lukk tilkoblingspluggen til endebryteren og fest den ved hjelp
av braketter.

▶ Monter potensialutligning mellom dreiebordet og maskinen.

PROFI CN-serie (Infotronic)
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5.9 Opprette elektrisk tilkobling

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt
Ikke forskriftsmessig tilkobling til strømtilførselen kan føre til livsfare pga. elektrisk støt.
▶ La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen.

MERK: For å sikre maskinens elektriske sikkerhet må den kobles til et forskriftsmessig installert jordings-
system. I tillegg må maskinen kobles til den lokale potensialutligningstilkoblingen. Tilkoblingsskruen til
dette ( ) befinner seg på baksiden av koblingsskapet ved siden av kabelgjennomføringen.

Ved frekvensomformer-styrte maskiner og tilsvarende bruk av en feilstrømvernebryter (FI/RCD), må denne
anordnes som type B (allstrøm-sensitiv).

Disse grunnleggende sikkerhetsforutsetningene samt forskriftsmessig lokal husinstallasjon må kontrolle-
res av en kvalifisert elektriker.

Hobart tar ikke ansvar for skader som følge av ikke forskriftsmessig installasjon! Eventuelle lokale installa-
sjonsforskrifter må overholdes!

Strømtilførselen må være tilkoblet ved hjelp av en skillebryter (hovedbryter eller tilgjengelig plugginnret-
ning).

Den lokale strømtilførselen må stemme med dataene på typeskiltet.

▶ Åpne koblingsskapet og ta ut el-skjemaet fra døren.
▶ Sikring og tverrsnitt på tilførselsledninger må være utført på egnet måte.
▶ Trekk inn strømtilførselskabelen (H07-RN-F) gjennom kabelgjennomføringen nederst på koblingsskapets bak-

kvegg.
▶ Koble til kablene på hovedterminalen eller på hovedbryteren (hvis montert).
▶ Ettertrekk alle strammeskruene i koblingsskapet.
▶ Skru kabelgjennomføringen tett.

5.10 Koble til vann
MERK: Maskinen må kjøres med rent vann. Ved sterkt mineralholdig vann anbefaler vi et demineralise-
ringsanlegg.
▶ Koble til vanntilførsel og avløp i henhold til installasjonsplanen.

Eventuelle lokale installasjonsforskrifter må overholdes!

Smussfilter og tilbakeslagsventiler er innebygd.

Vannets hardhet:
‒ Ferskvannsklarskylling: maks. 3 °d = 0,5 mmol/l; 80 – 120 µs/cm
‒ Tankfylling: 3°d = 0,5 mmol/l, 150 – 400 µs/cm
‒ Auto-Clean: 3° d = 0,5 mmol/l; 150 – 400 µs/cm
Vanntrykk:
‒ Ferskvannsklarskylling: 1,5 – 6 bar ved 500 l/t
‒ Tankfylling: 1,5 – 6 bar min. 1200 l/h
‒ Auto-Clean: 1,5 – 6 bar min. 1500 l/h
‒ Ved vanntrykk over 6 bar: Monter trykkreduksjonsventil.
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Temperatur:
‒ Ferskvannsklarskylling uten alternativ CLIMATE: 50 – 60 °C;
‒ Ferskvannsklarskylling med CLIMATE eller CLIMATE-PRO: 12–20 °C;
‒ Tankfylling: 50 – 60 °C
‒ Auto-Clean: 12–60 °C
▶ Koble vanntilkoblinger (3/4" utvendige gjenger) til vannforsyningen på stedet.
▶ Påse at det foreligger stengeventiler på stedet.

5.11 Koble til avløp
▶ Koble hovedavløpet DN 50 (HT rør) til på avløpsnettet på installasjonsstedet.

Eventuelle lokale installasjonsforskrifter må overholdes!

▶ Koble dryppevannsavløp til bordtrau, utslagsvasker og andre tilstøtende elementer med avløpsnettet på stedet.
▶ Utstyr alle avløp individuelt eller i grupper med luktforsegling (sifong).
▶ Installer sifong på gulvavløpet.

5.12 Koble til avtrekk.
MERK: Gjelder bare for maskiner som trenger en ventilasjonstilkobling. Alle tiltak må koordineres med den
ansvarlige vifteinstallatøren. Følg lokale bestemmelser (f.eks. VDI 2052 i Tyskland): Henvisningene i tilko-
blingstegningen må overholdes.

FORSIKTIG!
Fare for fall
Det består fare for fall hvis en benytter maskinntaket til å stå på ved tilkobling av avtrekksrørlednin-
gene. Maskintaket kan bli deformeret/bøyd.
▶ Ikke stå på maskintaket.

FORSIKTIG!
Klem- eller kuttfare
Ved tilkobling av avtrekksrørledningene kan roterende deler føre til kvestelse eller kuttskader.
▶ Montering av avtrekksrørledninger skal kun utføres av autorisert HOBART fagpersonell.

FORSIKTIG!
Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning, forbrenning
Luften som kommer ut av maskinen, kan inneholde små mengder aerosol, og må også føres ut
gjennom en egnet ventilering.
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5.12.1 Koble til avtrekk på ventilasjonsnettet

▶ For å unngå korrosjonsskader, utfør avtrekkskanalen i plastmateriale eller CrNi.
▶ Opprett forbindelse mellom maskinen og avtrekkskanalen med fri luftstrekning (ca. 10 cm) hhv. bruk en spesiell

tilkoblingsadapter (tilgjengelig som tilbehør).

10
 cm

▶ Sørg for at det installeres avtrekksvifte i ventilasjonsanlegget. Viften som er innebygd i maskinen har ikke kom-
presjon.

▶ Luftmengden som skal ventileres bort på installasjonsstedet må være større enn avtrekksluftmengden til maski-
nen (se montasjeplan).

▶ Ved rørledning ut i friluft: Sørg for at det foreligger isolering og automatisk lukkende frostbeskyttelsesspjeld.

Variant 1: På ventilasjonssystemet på installasjonsstedet

25
0

‒ Med avtrekkshette (etter ønske tilgjengelig fra HOBART)
Koble til avtrekk:

▶ Koble til på installasjonsstedets ventilasjonssystem med en ytelse tilsvarende angivelsene i installasjonsplanen
(se grafikk).

Variant 2: Via rør ut i friluft

25
0

20
0A

B C

‒ Med avtrekkshette (etter ønske tilgjengelig fra HOBART)
‒ For styring av den eksterne avtrekksviften befinner det seg en potensialfri kontakt på koblingsskapet (se kob-

lingsskjema).
‒ Ekstra ventilator (A) innebygd.
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Koble til avtrekk:

▶ For å unngå korrosjonsskader, utfør avtrekkskanalen i plastmateriale eller CrNi.
▶ Installer frostbeskyttelsesspjeld (B).
▶ Installer sjalusi (C) på rørutløpet ut i friluft.

Variant 3: Via rør vertikalt ut i friluft

25
0

20
0A

E

B

D

‒ Med avtrekkshette (etter ønske tilgjengelig fra HOBART)
‒ For styring av den eksterne avtrekksviften befinner det seg en potensialfri kontakt på koblingsskapet.
‒ Ekstra ventilator (A) innebygd.
Koble til avtrekk:

▶ For å unngå korrosjonsskader, utfør avtrekkskanalen i plastmateriale eller CrNi.
▶ Installer frostbeskyttelsesspjeld (B).
▶ Installer taktetning (D) på røret.
▶ Installer tetning (E) på rørutløpet ut i friluft.

5.12.2 Koble til avtrekk fritt i rommet.

m
in

. 3
0 c

m

MERK: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet. Følg lokale forskrifter (f.eks. VDI 2052 i Tyskland).

OBS!
Materielle skader
Utstrømmende luft/dampblandinger kan føre til skader grunnet kondensasjonsdannelse.
▶ Sørg for at luft/dampblandinger virvles sammen med romluften straks de forlater maskinen.
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5.12.3 Maskin med CLIMATE-PRO

FORSIKTIG!
Åndedrettsbesvær, irritasjon av øyne eller hud
Ved tilkobling av CLIMATE-PRO kan det tre ut kuldemedia og føre til personskader.
▶ Tilkobling av CLIMATE-PRO skal kun utføres av autorisert HOBART fagpersonell (kuldetekni-

ker).
▶ Bruk personlig verneutstyr (vernehansker, vernebriller).

5.13 Tilkobling av oppvaskmiddel og tørremiddel

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt
Montering av ekstra doseringsbeholder, berøring av spenningsførende deler (varmeelement skylle-
vannstank, tankoppvarming, pumper) ved arbeid under spenning.
▶ La kun fagpersonell montere ekstra doseringsbeholder.

FORSIKTIG!
Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning
Bruk av uegnede kjemikalier kan føre til personskader.
▶ Bruk kun standard oppvaskmiddel og tørremiddel (for industriell bruk).
▶ Følg bruks- og sikkerhetsanvisningene fra produsenten.

OBS!
Materielle skader
Når det monteres doseringsbeholdere direkte på maskinen, kan de isolerte panelene skades.
▶ Ikke fest oppvaskmiddel- og tørremiddelkontainere samt tilhørende styring direkte på maski-

nen.

Doseringsenhetene og tilhørende styring blir som regel levert og montert fagmessig av leverandørene av produk-
tene.

BEMERK: Overhold den separate installasjonsveiledningen for doseringsenheten.
Montere doseringsenheter og tilhørende styring:

▶ Monter doseringsenheter, kontainere og styreenheter slik, at de er lett tilgjengelige, godt synlige, enkle å vedli-
keholde og ikke forstyrrer driften.
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Koblingspunker for elektrisk forsyning (230 V~) av doseringsenhetene befinner seg i koblingsskapet (se el-
skjema).

▶ Koble til tørremiddel på slutskyllevannsrøret (R 1/8" innven-
dig) over boosteren (A).

6 Første igangsetting

6.1 Personellets kvalifikasjoner
Første igangsetting må kun utføres av kvalifisert personell (se avsnitt 2.2.2).

6.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger
BEMERK: Før maskinen settes i drift, må respektive elektriske sikkerhetskontroller utføres i samsvar med
gjeldende lokale forskrifter!

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt
Ved første gangs fylling av boosteren og fylleboosteren, samt ved kontroll av motorene kan kontakt
med spenningsførende deler føre til alvorlige personskader pga. strømstøt.
▶ Disse arbeidene skal kun utføres av autorisert fagpersonell og iht. bruksanvisningen.
▶ Bruk personlig verneutstyr (vernehansker, vernebriller).

6.3 Klargjøre maskinen
▶ Slå av hovedbryteren.
▶ Åpne stengeventiler på stedet.
▶ Sett inn gardiner i henhold til kapittel 3.1.1.
▶ Forsikre deg om, at oppvaskmiddel- og tørremiddelkontainere er fylt.
▶ Trekk ut NØDSTOPP-bryteren.
▶ Lukk koblingsskap og inspeksjonslukene.
▶ Slå på hovedbryteren.

O

I
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6.4 Fyll på varmeapparat

6.4.1 Trykkjele

▶ Åpne døren.
▶ Trykk MASKIN PÅ/AV-tasten.

▶ Lukk dør.
Maskinen bytter til programmet "Første påfylling".

▶ Åpne innløpskranen på stedet.
▶ Trykk på NAVIGASJON-tasten.

Valget "START" velges (blå).

▶ Trykk på MENYVALG-tasten.

Varmtvannsberederen fylles med vann
Fremgangen til fyllingen av varmtvannsbereden vises på skjermen ved hjelp av en linje for fremgang.

▶ Etter at første påfylling er ferdig, kontroller du om det har kommet ut vann fra sluttskyllearmene.
▶ Hvis første påfylling ikke var vellykket, bekrefter du valget "NEI" med MENYVALG-tasten.

Prosedyren gjentas automatisk.

▶ Hvis første påfylling var vellykket, trykker du først på NAVIGASJON-tasten.

Valget "Ja" velges (blå).

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Skjermen skifter til hovedskjermbildet.

6.4.2 Fyll den separate fylleboosteren (opsjon)

La dette gjennomføres av autorisert servicepersonell.

6.5 Utfør kontroller
▶ Slå på maskinen, se avsnitt 7.4.2.
▶ Kontroller sikkerhetsfunksjoner:
▶ Kontroller NØDSTOPP.
▶ Kontroller endestopbryter for transport.
▶ Kontroller transportblokkeringen.
▶ Kontroller dørkontakt.

▶ Slå av hovedbryteren.
▶ Ta av alle paneler.
▶ Slå på hovedbryteren.
▶ Kontroller dreieretningen til motorene (se dreieretningspiler)::
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▶ Kontroller fremdriftsmotor.

▶
Kontroller pumpene.

▶ Kontroller tørking (hvis foreliggende).
▶ Kontroller avtrekket.

▶ Kontrollere for eventuelle lekkasjer og utbedre:
▶ Kontroller

avløpsrørene.
▶ Kontroller varmeledningene.
▶ Kontroller vannrørene.
▶

Kontroller maskinhuset.
▶

Kontroller tankbunnen.
▶

Kontroller avtrekksanlegget.
▶ Slå av hovedbryteren.
▶ Sett på alle paneler igjen.

6.6 Utføre kjemikalieinnstillinger

FORSIKTIG!
Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning
Bruk av uegnede kjemikalier kan føre til personskader.
▶ Bruk kun standard oppvaskmiddel og tørremiddel (for industriell bruk).
▶ Følg bruks- og sikkerhetsanvisningene fra produsenten.

ADVARSEL!
Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning
Feilaktig omgang med oppvaskmiddel eller spylemiddel kan føre til alvorlige personskader.
▶ Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær).

Innstillingen av oppvaskmiddel og tørremiddel utføres av kjemikalieleverandørene.

6.7 Stille inn autotimer (opsjon)
Autotimer forhåndsinnstilles fra fabrikken. Etterløpstidene kan endres av autorisert service-personell.
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6.8 Still inn automatisk igangsetting
Klokkeslett og innkoblingstid ordnes av service-tekniker ved oppstilling av maskinen.

▶ Endring av innkoblingstiden: Se operatørmeny avsnitt 8.6.

6.9 Stille inn ventilasjonssystemet

FORSIKTIG!
Kuttfare
Ved innstilling av ventilasjonssystemet kan skarpe kanter på ståldeler føre til kuttskader.
▶ Innstilling av ventilasjonssystemet skal kun utføres av autorisert HOBART fagpersonell.
▶ Bruk vernehansker.

▶ Still inn den nødvendige avtrekksluftmengden på installasjonsstedet tilsvarende angivelsene i installasjonspla-
nen.

▶ Ved endringer skal kundeservicen informeres.

7 Drift

7.1 Personellets kvalifikasjoner
Maskinen må kun betjenes av personell med relevant opplæring (se avsnitt 2.2.2).

7.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL!
Klem- eller inntrekksfare
Ved betjening av maskinen kan løse kledningsdeler hektes fast i transportbåndet og føre til alvor-
lige klemskader.
▶ Tilse at betjeningspersonellet bruker tettsittende bekledning.

ADVARSEL!
Klem- eller inntrekksfare
Når det gripes inn i eller mellom transportsystemet ved innmatings- eller uttakssonen kan operatø-
ren hekte seg fast i drivmekanismen. Dette kan føre til alvorlige klemskader på fingre eller hender.
▶ Ikke grip inn i transportsystemet under drift.

FORSIKTIG!
Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning
Hvis døren åpnes under drift, kan vaskelut sprute ut og føre til personskader.
▶ Trykk på TRANSPORT AV-knappen før døren åpnes.
▶ Ikke åpne døren under drift.
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ADVARSEL!
Glifare
Det kan oppstå fuktighet på gulvet foran maskinen, som kan føre til at man glir.
▶ Sørg for egnet gulvbelegg som ikke utgjør en glifare hvis det blir fuktig.

7.3 Anvisninger for optimale vaskeresultater
Vannkvaliteten har stor innvirkning på vaskeresultatet. Ved høyt mineralinnhold vises mineralene som ble løst opp i
vannet som flekker og striper på glassene under tørking.

Ved å måle den elektriske ledeevnen kan en kvalifisert HOBART-servicetekniker fastsette mineral-
innholdet i vannet. Verdier lavere enn 80 μS/cm er ukritisk for vask av glass og bestikk. Ved høyere
verdier anbefaler vi å bruke en HOBART HYDROLINE avsaltingspatron eller et omvendt osmose-
anlegg.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din autoriserte HOBART-servicepartner.

7.4 Klargjøring for vask

7.4.1 Klargjøre maskinen

▶ Sett inn gardinene.

▶ Sett inn silplatene.

▶ Sett inn silkurvene.
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▶ Sett inn silpluggen i bunnen av tanken (klarskylling/sluttskyl-
ling).

▶ Sett inn silplaten i klarskyllesonen.

Sett inn vaskearmene:

▶ Oppe: Sett vaskearmen i styreskinnen, skyv den over låseha-
ken og la den gå i inngrep.

▶ Nede: Skyv vaskearmen bakover i styreskinnen og la den gå i
inngrep.

▶ Lukk rengjøringsåpningen i vaskearmene.

Sette inn skyllearmene:

▶ Oppe: Sett skyllearmen inn i bakre åpningen, før den inn i skin-
nen nedenfra og la den gå i inngrep.

▶ Nede: Skyv skyllearmen bakover i skinnen og la den gå i inngrep.
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7.4.2 Oppstart av maskinen

▶ Åpne stengeventiler på stedet.
▶ Kontroller nivået i oppvaskmiddel- og spylemiddelbeholderne.
▶ Lukk inspeksjonslukene.
▶ Trekk ut NØDSTOPP-bryteren.
▶ Slå på hovedbryteren.

O

I

▶ Trykk MASKIN PÅ/AV-tasten.

Startskjermbildet vises.

▶ Maskinen fylles automatisk.

Hovedskjermbilde vises.
Displayet viser "Maskinen fylles på" eller "Maskinen varmer opp".

▶ Vent til temperaturindikeringen skifter til GRØNT. Maskinen
er klar for drift.

Displayet viser "Maskinen klar til drift".

7.4.3 Kurvmating

BEMERK: Fjern grove matrester før vask.
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▶ Plasser tallerkener på tvers i kurven.

▶ Pass på løperetning.

▶ Plasser brett på tvers i kurven.

▶ Plasser bestikk loddrett med håndtaket ned i universalkurver.
Ikke sorter bestikket etter type ved innsetting.
Sett bestikkurvene i en redskapskurv.

▶ Plasser kopper med åpningen ned i tilsvarende kurv.
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Bruk egnet kurv!

▶ Plasser glass med åpningen ned i tilsvarende kurv.
Glass skal ikke settes inntil hverandre (knusefare).
Bruk egnet kurv!
Hvis mulig, bruk kurv med helling.

▶ Plasser glass med åpningen ned i tilsvarende kurv.
Glass skal ikke settes inntil hverandre (knusefare).
Bruk egnet kurv!
Hvis mulig, bruk kurv med helling.

▶ Vask utstyr og redskaper i redskapskurven.
Tilse at håndtak, skaft o.l. ikke stikker ut over kurvkanten.
Sett kurven på båndet.
Redskaper må ikke stikke ut av kurven.
Sikre lett vaskegods ved å plassere et gitterverk.

▶ Plasser gastronomkantiner, skåler, bakker, etc. med åpningen ned.
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Oppvasken må ikke rage ut over maksimumshøyden og -bred-
den.

▶ Pass på løperetning.

7.5 Funksjoner og driftsmuligheter

7.5.1 Funksjonsoversikt

Navn Beskrivelse Utstyr
Nødstopp Maskinen kan i nødstilfelle stoppes. Serie

Se avsnitt 7.6

Transporthastighet Det kan velges tre hastigheter: langsom, mid-
dels, hurtig.

Serie
Se avsnitt 7.8

Autotimer Redusert energi-, vann- og kjemikalieforbruk.
Skylleprosedyren er kun i gang når det befin-
ner seg oppvaskgods i maskinen.

Opsjon
Se avsnitt 6.7

Auto-start og tidsinnstillinger Legg inn innstillinger for automatisk igangset-
ting, aktuell dato, sommer- og vintertid.

Serie
Se avsnitt 8.6

Forvasktank, skifte vann Ved sterk tilsmussing under driften kan for-
vasktanken og forskyllingstanken tømmes og
deretter automatisk fylles igjen.

Serie
Se avsnitt 7.7.2

Nøddrift Maskinen kan være i drift også når de nødven-
dige temperaturene ikke oppnås.

Serie
Se avsnitt 8.3

Låse hastighet Transporten kan låses på den aktuelle hastig-
heten.

Serie
Se avsnitt 8.2

Driftslogg Viser forbruksdata, hygienerelevante data og
driftsmeldinger.

Serie
Se avsnitt 8.7

7.5.2 Driftsmuligheter

Vask

Maskinen er klar for skylling straks transporten slås på. Skylleprosedyren starter først når det føres oppvaskgods
inn i maskinen. Forvask, vasking, sluttskylling og tørking (hvis foreliggende) blir automatisk aktivert. Når det ikke
følger noe nytt oppvaskgods, slås denne funksjonen automatisk av.
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Avtrekksvifte, tørkevifte og drivmekanismen går iht. tidsstyring. Etterløpstidene kan endres av autorisert service-
personell.

Skyll med aktivert RACK-FLOW-sensorsystem (alternativ)

Analog "Skylling" (se over).

Standby-drift

Når det i løpet av en forhåndsinnstilt tid ikke føres inn noe nytt oppvaskgods, vil autotimeren slå av transporten.
Når en ny kurv skyves på, starter transporten automatisk.
Alternativt kan du trykke på TRANSPORT PÅ-tasten.

Nøddrift

Maskinen kan være i drift selvom de nødvendige temperaturene ikke er oppnådd. Ved aktivert nøddrift fungerer
maskinen ikke lenger i henhold til DIN SPEC 10534 og DIN 10510, DIN 10522. For aktivering av nøddrift se kapittel
8.3.

7.6 Betjene NØDSTOPP-bryteren
Maskinen kan i nødstilfelle stoppes.

NØDSTOPP-bryteren må være låst opp under drift.
▶ Trykk NØDSTOPP-bryteren.

Maskinen blir stoppet.
Maskinen er likevel ikke spenningsfri.

7.7 Vask

7.7.1 Drift ved normal tilsmussing

7.7.1.1 Normaldrift
▶ Trykk kort på TRANSPORT PÅ-tasten .

I informasjonsvisningen vises: Transport kjører
Transporten slås på.
Forvask, vasking, sluttskylling og tørking aktiveres først, når det føres inn oppvaskgods i maskinen.

▶ La oppvaskgodset få tid til å tørke.

MERK: Hvis det i løpet av en forhåndsinnstilt til ikke blir lagt på noe oppvask, kobler maskinen om i
standby-drift. Hvis du vil skylle igjen, må en kurv skyves inn helt til autotimer-bryteren aktiveres. Transpor-
ten og vaskingen starter.

7.7.1.2 Drift med aktivert RACK-FLOW-sensorsystem (alternativ)
Når en kurv transporteres gjennom maskinen i normaldrift (se kapittel 7.7.1.1) slår maskinen seg automatisk til
"RACK-FLOW-sensorsystemet" – drift så snart kurven står i maskinens ende.
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▶ I symbolvisningen vises symbolet ”RACK-FLOW-sensorsystem”.

Transport og skylling slås av automatisk.
I informasjonsvisningen vises: Maskin driftsklar

▶ Så snart en ny kurv skyves inn i maskinen, blir transport, vask, skylling og tørking aktivert igjen for en kurv-
lengde.

I informasjonsvisningen vises: Vasking slått på
Denne prosessen gjentas til hele maskinen er fylt med kurver.
Kontinuerlig montering resulterer i kontinuerlig drift

▶ For å ferdigskylle alle kurver i maskinen, må kurvene på utløpsbordet fjernes.
Transporten slås automatisk på.
I informasjonsvisningen vises: Vasking slått på
Så snart alle kurver er tatt ut, slås vasking, skylling og etter en kort tid tørking og transport av.

7.7.2 Drift ved kraftig tilsmussing av vaskevann

▶ Trykk kort på OPERATØRMENY-tasten.

Visningen skifter til skjermen "Funksjonsvalg"

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å gå til menypunktet Tømme forvask".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Forvasktanken blir tømt og fylt igjen
Displayet skifter tilbake til hovedskjermbildet

Så snart temperaturindikeringen lyser grønt, er maskinen klar til drift igjen.

7.8 Velge Transporthastighet (alternativ)
Maskinen kan drives med flere båndhastigheter.

▶ Trykk kort på OPERATØRMENY-tasten.

Visningen skifter til skjermen "Funksjonsvalg"

▶ Velg menypunkt "Valg hastighet".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet
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▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Visningen går til menyen "Valg hastighet"

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å velge ønsket hastighet.

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Skjermen skifter til hovedskjermbildet

7.9 Slå av transporten
Ved behov kan transporten slås av manuelt.
Slå av transporten:

▶ Trykk kort på TRANSPORT AV-tasten.

Transporten og vasken slås av.
Tankene tømmes ikke.
Oppvarmingen blir ikke utkoblet.
Avtrekksvifte og tørkevifte fortsetter.

Slå på transporten igjen:

▶ Trykk kort på TRANSPORT PÅ-tasten.

Transporten starter umiddelbart.

7.10 Slå av maskinen
BEMERK: Når maskinen er slått av er den likevel ikke spenningsfri!

Før du tømmer maskinen, tøm tankene og rengjør innvendig.
Slå av maskinen:

▶ Trykk på MASKIN AV-tasten.

Maskinen slås av.
Avtrekksvifte og tørkevifte kan fortsatt kjøre.
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▶ Slå av hovedbryteren.

O

I

7.11 Utføre daglig rengjøring

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt, brannfare
Dersom maskinen rengjøres utvendig med en vannslange kan vann trenge inn i maskinen og
renne over strømførende komponenter. Dette kan føre til personskader pga. elektrisk støt eller
brann.
▶ Ikke spyl maskinen utvendig med vannslange eller høytrykksvasker.

FORSIKTIG!
Kuttfare
Ved rengjøring av maskinen kan skarpe kanter på ståldeler føre til kuttskader.
▶ Bruk vernehansker.

FORSIKTIG!
Forbrenning
Ved innvendig rengjøring av maskinen etter tømming av tankene kan området (tankoppvarming,
tørking av dyser, vanninntak osv.) fortsatt være varmt og føre til forbrenninger.
▶ Bruk vernehansker.

OBS!
Materielle skader
Bruk av uegnede midler kan føre til korresjon og skade på overflaten.
▶ Ikke rengjør maskinen med klor-, syre- eller metallholdige tilsetninger.
▶ Ikke bruk metallsvamper.

7.11.1 Utføre daglig rengjøring uten AUTO-CLEAN

Overhold bedriftens hygieneforskrifter.
▶ Trykk kort på TRANSPORT AV-tasten.

▶ Trykk kort på OPERATØRMENY-tasten.

Visningen skifter til skjermen "Funksjonsvalg"
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▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å bytte til menypunktet "Alle tanker: tappe ut vannet".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

En hake settes
Alle tankene tømmes
Displayet skifter tilbake til hovedskjermbildet
I informasjonsvisningen vises: "Maskinen tømmes"

▶ Åpne inspeksjonslukene.

▶ Ta ut og rengjør gardinene.
▶ Hekt ut gardinene og trekk de ut forover.

▶ Ta ut silkurvene.

▶ Ta ut silplatene.

▶ Spyl silene med vannslange og børst de rene.
OBS! materielle skader!
Ikke slå på silene! Silene kan bli deformerte og vil da ikke lenger passe.
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▶ Ta ut silenplaten fra klarskyllesonen.

▶ Ta ut silpluggen i bunnen av tanken (klarskylling/sluttskylling).

▶ Ta ut og rengjør vaskearmene.
FORSIKTIG! klemfare!
Når vaskearmene tas ut kan den øvre vaskearmen falle ned og føre til klemskader. Ta forsiktig ut vaskearmene.

▶ Oppe: Løft vaskearmen opp over låsehaken og trekk den bako-
ver.

▶ Nede: Løft vaskearmen opp og trekk den bakover.

▶ For rengjøring åpnes deksel til vaskerørene og de spyles igjennom.
▶ Kontroller dyseåpninger og rengjør ved behov.
▶ Ta ut og rengjør skyllearmene.
▶ Oppe: Trekk fjæren forover og ta ut skyllearmen.
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▶ Nede: Løft skyllearmen og trekk den ut bakover.

▶ Kontroller dyseåpninger og rengjør ved behov.
▶ Rengjør og spyl tunnelen innvendig.

Dersom vannet i tankene blir stående, skifter du igjen til "Funk-
sjonsvalg" og trykker på menypunktet "Alle tanker: tappe ut
vannet".

▶ Kontroller tunnel, tanke, etc. nøye for smussrester, bestikk og evt. andre fremmedlegemer - fjern eventuelt
disse.

Maskinen slås automatisk av.
Avtrekksvifte og tørkevifte kan fortsatt kjøre.

BEMERK: Når maskinen er slått av er den likevel ikke spenningsfri!
▶ Slå av hovedbryteren.

O

I

▶ Lukk stengeventilene på stedet.
▶ La inspeksjonslukene stå åpne for utlufting.

7.11.2 Utføre daglig rengjøring med AUTO-CLEAN

Overhold bedriftens hygieneforskrifter.
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▶ Trykk kort på TRANSPORT AV-tasten.

▶ Trykk OPERATØRMENY-tasten.

Visningen skifter til skjermen "Funksjonsvalg".

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å bytte til menypunktet "Autoclean".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet.

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

En hake settes
Skjermen skifter til startskjermbilde Autoclean

▶ Åpne inspeksjonslukene.

▶ Åpne vaskearmskyveren fullstendig.

▶ Ta ut silkurvene.
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▶ Ta ut silplatene.

▶ Spyl silene med vannslange og børst de rene.
OBS! materielle skader!
Ikke slå på silene! Silene kan bli deformerte og vil da ikke lenger passe.

▶ Ta ut silenplaten fra klarskyllesonen.

▶ Ta ut silpluggen i bunnen av tanken (klarskylling/sluttskylling).

▶ Ta ut og rengjør skyllearmene.
▶ Oppe: Trekk fjæren forover og ta ut skyllearmen.

▶ Nede: Løft skyllearmen og trekk den ut bakover.
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▶ Lukk inspeksjonslukene.

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å aktivere feltet "Starte".

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Skjermen skifter til skjermbildet for fremgangen til Autoclean
Autoclean går
Når Autoclean er ferdig, skifter skjermen til skjermbildet "Ferdig"

▶ Sett inn siler og skyllearmer og lukk vaskearmskyveren.
▶ Åpne dører.
▶ Lukk vaskearmskyveren.
▶ Sett inn siler og skyllearmer.
▶ Lukk dører om nødvendig.
▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Displayet skifter til hovedskjermbildet

▶ Kontroller tunnel, tanke, etc. nøye for smussrester, bestikk og
evt. andre fremmedlegemer - fjern eventuelt disse.

Slå av maskinen:

▶ Trykk på MASKIN AV-tasten.

Maskinen slås av.
Avtrekksvifte og tørkevifte kan fortsatt kjøre.

BEMERK: Når maskinen er slått av er den likevel ikke spenningsfri!
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▶ Slå av hovedbryteren.

O

I

▶ Lukk stengeventilene på stedet.
▶ La inspeksjonslukene stå åpne for utlufting.

7.12 Utføre månedlig rengjøring
▶ Slå av hovedbryteren.

O

I

▶ Fjern panel på kondensatorhetten.

▶ Rengjør kondensatorene ved forsiktig å spyle med lunkent
vann (spyl med vannslange).

▶ Slå på hovedbryteren.

O

I

Startskjermbildet vises.
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▶ Trykk OPERATØRMENY-tasten.

Displayet skifter til kortvalgmenyskjermbildet.

▶ Velg innleggingsfeltet Tøm vann fra alle tanker.

Tankavløpene åpnes.

▶ Vent til alle tankene er tømt fullstendig.
Maskinen slås automatisk av.
Avtrekksvifte og tørkevifte kan fortsatt kjøre.

BEMERK: Når maskinen er slått av er den likevel ikke spenningsfri!
▶ Slå av hovedbryteren.

O

I

▶ Lukk stengeventilene på stedet.
▶ La inspeksjonslukene stå åpne for utlufting.

8 Innstillingsmuligheter, drifts- og hygienedata

8.1 Oversikt kundemeny
I kundemenyen kan man velge maskinfunksjoner og laste ned driftsdata.

8.1.1 Symboler kundemeny

Symbol Funksjon Beskrivelse
Valg Sperre valg av hastig-
het

Låse transporthastighet til foretrukket hastighet

Valg Nøddrift Aktivere nøddrift

Valg Dataoverføring Laste ned driftsdata via USB-minnepinne

Valg Landsinnstilling Endre språkinnstilling og dato og klokkeslett

8.1.2 Hente frem kundemeny

For å komme til kundemenyen må du først gå til operatørmenyen.
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▶ Trykk OPERATØRMENY-tasten.

Skjermen skifter til funksjonsvalg

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å bytte til menypunktet "Kundemeny".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Innloggingsvinduet vises

8.1.3 Logge inn

Valg nummerfelt er merket av et punkt.

Passordet er 3333.

▶ Bekreft første nummerfelt med MENYVALG-tasten.

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å stille inn ønsket tall.

▶ Bekreft tallet med MENYVALG-tasten.

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å hoppe til neste nummerfelt.

▶ Gjenta handlingen over.

Når alle 4 tallene er blitt fylt ut, bruker du navigasjonstastene til å velge "OK"-feltet (blå) og bekrefte med MENY-
VALG-tasten.

Dersom riktig passord ble angitt, går skjermen over til kundemenyen. Ønsket innstilling kan velges.

Dersom feil passord ble angitt, vises feilmeldingen "Feil passord".

▶ Gjenta innlogging med MENYVALG-tasten.

▶ Avbryt innlogging med AVBRYT-tasten.

Skjermen skifter til funksjonsvalg
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8.2 Låse transporthastighet (Sperre valg av hastighet)
I Kundemeny kan man låse transporthastigheten. Dette gjør at operatøren ikke lenger kan endre hastighet.

Se kapittel 8.1 til 8.1.3 for informasjon om hvordan man henter frem og logger seg på kundemenyen

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å velge menypunktet "Sperre valg av hastighet".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

En hake settes
Skjermen bytter til menyen "sperre valg av hastighet"

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å velge ønsket hastighet.

Valgt hastighet markeres med et punkt.

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Valgt hastighet blir blå
Skjermen går tilbake til kundemenyen
På hovedskjermbildet vises kun én hastighet til i funksjonsvisningen

▶ Gå til menyen "sperre valg av hastighet" igjen. Velg sperret hastighet (blå) ved å bruke
NAVIGASJON-tasten.

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Valgt hastighet blir grå
Skjermen går tilbake til kundemenyen

8.3 Aktivere nøddrift
I Kundemeny kan man aktivere nøddrift.

MERK: Ved aktivert nøddrift fungerer maskinen ikke lengre i henhold til DIN SPEC 10534 og DIN 10510, DIN
10522.

Se kapittel 8.1 til 8.1.3 for informasjon om hvordan man henter frem og logger seg på kundemenyen
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▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å velge menypunktet "Nøddrift".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

En hake settes

▶ For å deaktivere nøddrift, trykker du igjen på MENYVALG-tasten.
▶ For å gå tilbake til hovedskjermbildet, trykker du på AVBRYT-tasten.

8.4 Nedlasting av data
For dokumentasjon av maskindata kan man laste ned driftsloggen til en USB-minnepinne.

Se kapittel 8.1 til 8.1.3 for informasjon om hvordan man henter frem og logger seg på kundemenyen

▶ Bruk NAVIGASJONS-tasten til å velge menypunktet "Laste ned data".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet

▶ Sett inn USB-minnepinne.
▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

En hake settes
Skjermen skifter til vinduet Datanedlasting
Fremgangen på datanedlastingen vises ved hjelp av en linje for fremgang

Når nedlasting av data er ferdig, vises meldingen "Fjerne lagringsmedium".

▶ Ta ut USB-minnepinne.
▶ Lukk USB-porten igjen
▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Skjermen går tilbake til vinduet Nedlasting av data

8.5 Valg av landsinnstilling, dato og klokkeslett
Språkinnstillingen til kontrollen samt dato og klokkeslett kan endres via menyen Landsinnstilling.

Se kapittel 8.1 til 8.1.3 for informasjon om hvordan man henter frem og logger seg på kundemenyen
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▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å bytte til menypunktet "Spesifikk landsinnstilling".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

En hake settes
Skjermen bytter tilbake til vinduet "Landsinnstilling språk"

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å velge ønsket språk.

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

Skjermen skifter til visningen "Dato og klokkeslett"

Valgt nummerfelt har en blå ramme.

▶ Bekreft første nummerfelt (år) med MENYVALG-tasten.

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å stille inn ønsket år.

▶ Bekreft år med MENYVALG-tasten.

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å hoppe til neste nummerfelt.

▶ Gjenta handlingene over for feltene måned, dag, time og minutt.
▶ Hvis alle feltene er riktig fylt ut, bruker du NAVIGASJON-tasten til å velge "OK"-feltet (blå) og bekrefte med

MENYVALG-tasten.
Skjermen går til menyen "Kundemeny"

8.6 Still inn automatisk igangsetting
I menypunktet Auto-start og tidsinnstilling legger man inn innstillingene for automatisk igangsetting.

Ved automatisk igangsetting blir maskinen, individuelt justerbar (dag/tid), automatisk slått på og fylt. Dermed sikres
det at maskinen er klar til drift ved arbeidsstart.
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MERK: Hvis maskinen settes i drift automatisk, må ikke maskinen slås av via hovedbryteren. Alle dører og
kledninger må være stengt.

For å komme til menyen "Autostart", må man først bytte til Operatørmenyen.

▶ Trykk OPERATØRMENY-tasten.

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å bytte til menypunktet "Kundemeny".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

En hake settes
Innloggingsvinduet vises

▶ Logg inn iht. instruksene i kapittel 8.1.3.
Etter innlogging vises vinduet "Stille inn autostart 1/2"

Valgt ukedag er merket av et punkt.

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten og MENYVALG-tasten til å velge og bekrefte alle ukedager
som du ønsker automatisk igangsetting for.

▶ Når du har valgt alle ukedagene riktig, bruker du NAVIGASJON-tasten til å velge
"OK"-feltet (blå) og bekrefte med MENYVALG-tasten.

Skjermen skifter til vinduet "Stille inn autostart 2/2"

Valgte dager hentes inn etter hverandre.
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▶ For alle dagene velger du ønsket starttid (time/minutter), så stiller du inn ved å bruke
NAVIGASJON-tasten og MENYVALG-tasten.

▶ Hvis alle feltene er blitt riktig fylt ut, bruker du NAVIGASJON-tasten til å velge "OK"-
feltet (blå) og bekrefter med MENYVALG-tasten.

Skjermen skifter til menyen "Stille inn autostart 1/2"

8.7 Driftslogg
I menypunktet Driftslogg føres det opp forbruksdata, hygienerelevante data og driftsmeldinger.

Følgende innhold kan vises:
‒ Driftstimer til maskinen, transporten og vaskingen
‒ Forbruksverdier for energi, fyllevann og skyllevann (alternativ)
‒ Alle tilgjengelige driftslogginnføringer
Følgende innhold kan legges inn:
‒ Beholderskifte for oppvaskmiddel eller spylemiddel
‒ Oppvaskmiddelkonsentrasjonskontroll
‒ Gjennomføring av grunnrengjøring eller avkalking
‒ Gjennomføring av reparasjon eller vedlikehold

8.7.1 Driftslogg symboler

Symbol Betydning Inntastingsmulighet
Valg Beholderskifte Oppvaskmiddel

Tørremiddel

Valg Kjemisk konsentrasjon OK
ikke OK

Valg Grunnleggende rengjøring Ja
Nei

Valg Vedlikeholdsinformasjon Reparasjon
Vedlikehold

Valg Infotekster -
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8.7.2 Hente inn driftslogg / taste inn data

▶ Trykk OPERATØRMENY-tasten.

Visningen skifter til skjermen "Funksjonsvalg"

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å skifte til menypunktet "Valg driftslogg".

Menypunktet vises forstørret i midten av skjermbildet

▶ Bekreft med MENYVALG-tasten.

En hake settes
Skjermen skifter til vinduet "Driftsdata 1/3"

Vinduet "Driftsdata 1/3" viser maskinens driftstimer.

▶ Bruk MENYVALG-tasten til å gå til vinduet "Driftsdata 2/3" (alternativ).

Vinduet "Driftslogg 2/3" viser maskinens vann- og strømforbruk.

▶ Trykk på AVBRYT-tasten for å gå tilbake til funksjonsvalg.

▶ Du kan også trykke på MENYVALG-tasten.

Videre til vindu "Driftsdata 3/3"

I følgende skjermbilder kan man legge inn de ønskede oppføringene etter hverandre.

‒ Beholderskifte for oppvaskmiddel og/eller spylemiddel gjennomført
‒ Kjemisk konsentrasjon i.o. (i orden) eller i.i.o. (ikke i orden)
‒ Grunnrengjøring/avkalking gjennomført ja eller nei
‒ Vedlikeholdsinformasjon reparasjon eller vedlikehold gjennomført
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Valgt nummerfelt er merket av et punkt.

▶ Dersom en tilsvarende handling ble gjennomført, bekrefter du vinduet ved å trykke på
MENYVALG-tasten.

En hake settes

▶ Bruk NAVIGASJON-tasten til å gå til neste felt eller vindu.

Dersom alle driftsdata er blitt lagt inn, skifter vinduet til skjermbildet driftsloggoppføring 1/2
Skjermbildet viser en oversikt over innlagte oppføringer

▶ Dersom alle oppføringene er OK, bekrefter du feltet "Angi" med MENYVALG-tasten.

Oppføringer bekreftes med teksten "Oppføring opprettet i driftslogg"
Skjermen skifter til funksjonsvalg

▶ Dersom oppføringene inneholder feil, trykker du på AVBRYT-tasten. (Alternativt kan du akti-
vere feltet "Avbryt" og bekrefte ved å trykke på MENYVALG-tasten).

Skjermen skifter til funksjonsvalg

9 Feilindikeringer og problemer

9.1 Spesielle sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt
Ved utskifting av slitedeler eller defekte deler kan kontakt med spenningsførende deler føre til
alvorlige personskader pga. strømstøt.
▶ Disse arbeidene skal kun utføres av autorisert fagpersonell.

9.2 Oversikt over mulige feil
Feil/hendelser som oppstår samtidig, vises vekselvis i rekkefølge etter prioritet!

Avhengig av feiltype, vises feilene som ikon og/eller som tekst.

MERKNAD: Avhengig av feiltype, er det mulig med begrenset drift.
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Feilkode Feilmelding Kategori Mulige årsaker Tiltak
Err001 Fylletidsoverskridelse alvorlig For lav gjennomstrøm-

ningsmengde ved påfyl-
ling. Feil på fylleventilen
hhv. feil i fyllesystemet.

Kontroller vanntilførselen på ste-
det.
Ta kontakt med din HOBART-
servicepartner dersom det gjen-
tar seg.

Err002 Fylletidsoverskridelse 2 lett For lav gjennomstrøm-
ningsmengde i drift. Feil
på fylleventilen hhv. feil i
fyllesystemet.

Kontroller vanntilførselen på ste-
det.
Ta kontakt med din HOBART-
servicepartner dersom det gjen-
tar seg.

Err003 Fyllstarttemperatur middels Feil på fylleboosterens
reguleringssløyfe

Kontakt din HOBART-service-
partner.

Err004 Underskridelse av tem-
peratur

middels Underskridelse av tempe-
ratur varmtvannsbeholder

Start transportbånd for å kvittere
ut feilmeldingen.
Ta kontakt med din HOBART-
servicepartner dersom det gjen-
tar seg. Aktiver nøddrift ved
behov.

Err005 Fylletidsoverskridelse
tank

alvorlig For lav gjennomstrøm-
ningsmengde ved påfyl-
ling. Feil på fylleventilen
hhv. feil i fyllesystemet.

Kontroller vanntilførselen på ste-
det. Ta kontakt med din
HOBART-servicepartner dersom
det gjentar seg.

Err006 Underskridelse tempera-
tur vasketank

middels Underskridelse temperatur
vasketank

Start transportbånd for å kvittere
ut feilmeldingen. Ta kontakt med
din HOBART-servicepartner der-
som det gjentar seg. Aktiver
nøddrift ved behov.

Err007 Dører / kledning åpnet lett Dører og/eller kledninger Lukk dører og/eller kledninger

Err008 Blokkering transport alvorlig Transport blokkert Fjern blokkering

Err009 Bordgrensebryter lett Fastsatte ting i kurv, bord-
grensebryter utløst

Fjern fastsatte ting i kurv

Err010 Feil på høytrykk varme-
pumpe

alvorlig Varmepumpe – feil på
høytrykk

Slå maskinen av og på igjen via
hovedbryteren. Ta kontakt med
din HOBART-servicepartner der-
som det gjentar seg.

Err011 Feil på lavtrykk varme-
pumpe

alvorlig Varmepumpe – feil på lav-
trykk

Slå maskinen av og på igjen via
hovedbryteren. Ta kontakt med
din HOBART-servicepartner der-
som det gjentar seg.

Err012 Tømmefeil Fullstendig
tømming

alvorlig Feil i avløpssystemet Gjør maskinen spenningsfri og
rengjør tømmeventil. Slå maski-
nen deretter på igjen og start
tømmeprogrammet på nytt. Ta
kontakt med din HOBART-servi-
cepartner dersom det gjentar
seg.

Err013 Autotimer-overvåkning lett Autotimer defekt Kontakt din HOBART-service-
partner

Err014 Fyllstarttemperatur sep.
fylltank

middels Feil på fylleboosterens
reguleringssløyfe

Kontakt din HOBART-service-
partner
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Feilkode Feilmelding Kategori Mulige årsaker Tiltak
Err015 Motorvern kompressor lett Motorvernebryter kom-

pressor utløst
Kontakt din HOBART-service-
partner

Err016 Tømmefeil delvis tøm-
ming

middels Feil i avløpssystemet for-
vasktank

Koble maskinen spenningsfri,
rengjør flottørbryter og/ eller
tømmeventil. Slå maskinen der-
etter på igjen og start tømme-
programmet på nytt. Ta kontakt
med din HOBART-servicepart-
ner dersom det gjentar seg.

Err017 NØDSTOPP aktivert alvorlig NØDSTOPP aktivert Trekk ut NØDSTOPP-bryteren,
start maskinen på nytt

Err019 Feil alvorlig Blokkering transport, nød-
stopp aktivert

Lås opp nødstopp, slå av hoved-
bryteren i 20 sek.

Err020 CAN-Bus kommunika-
sjon

alvorlig Intern kommunikasjonsfeil Kontakt din HOBART-service-
partner

Err024 Fyllstarttemperatur demi-
varmtvannsbeholder

middels Feil i reguleringssløyfe
demivarmtvannsbeholder

Kontakt din HOBART-service-
partner

Err030 Deteksjon av silkurv middels Feil på sil Kontroller at silene er montert i
korrekt posisjon

Err031 Deteksjon av silkurv middels Feil på sil Kontroller at silene er montert i
korrekt posisjon

Err032 Deteksjon av silkurv middels Feil på sil Kontroller at silene er montert i
korrekt posisjon

Err033 Deteksjon av silkurv middels Feil på sil Kontroller at silene er montert i
korrekt posisjon

Err034 Deteksjon av silkurv middels Feil på sil Kontroller at silene er montert i
korrekt posisjon

Err035 Deteksjon av silkurv middels Feil på sil Kontroller at silene er montert i
korrekt posisjon

Err100 Temperaturføler defekt middels Temperaturføler defekt Kontakt din HOBART-service-
partner Aktiver nøddrift ved
behov

Err101 Temperaturføler defekt middels Temperaturføler defekt Kontakt din HOBART-service-
partner Aktiver nøddrift ved
behov

Err20n Temperaturregulering alvorlig Feil Kontakt din HOBART-service-
partner

9.3 Utbedre problemer

9.3.1 Utilstrekkelig vaskeresultat

Type problem Mulige årsaker Tiltak
Oppvaskgodset blir ikke rent.
 
 
 
 
 

Silene er satt inn feil. Kontroller silene.

Gardiner mangler eller er hengt inn
feil.

Kontroller gardinene.

Vaskedyser tilstoppet. Rengjør vaskearmene.
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Type problem Mulige årsaker Tiltak
 For lite oppvaskmiddel. Kontroller oppvaskmiddeldoseringen

(kontakt evt. kjemileverandøren for
justering).

For mye skum. Bruk ikke-skummende oppvaskmid-
del.

Ikke korrekt forhåndsrengjort. Sørg for bedre forhåndsrengjøring.

Temperaturer er for lave. Kontroller varmeenheter.

For høy transporthastighet. Velg en lavere hastighet.

Oppvaskgodset tørker dårlig.
 
 
 

For lav tørremiddelkonsentrasjon. Øk doseringen (kontakt evt. kjemile-
verandøren for justering).

Utilstrekkelig avfetting av oppvask-
godset.

For lav oppvaskmiddelkonsentra-
sjon: Øk mengden (kontakt evt. kje-
mileverandøre for justering).
Kontroller om anvendt oppvaskmid-
del er egnet, bruk evt. et sterkere
produkt.
Tøm tilsmusset vann ut av maskinen
og fyll på nytt. Sørg for at oppvask-
godset forhåndsrengjøres bedre.

Temperaturen eller fuktigheten pål
tørkeluften er ikke korrekt.

Kontroller varmeelementene og vif-
ten til tørkesonen.

For høy transporthastighet. Velg en lavere hastighet.

Striper og flekker på oppvaskgodset.
 
 
 
 

Silene er satt inn feil. Kontroller silene.

Vaskevann spruter inn i sluttskylleso-
nen.

Kontroller gardinene.

Skyllearmdyser tilstoppet. Rengjør dysene.

Feil tørremiddelkonsentrasjon. Kontroller doseringsenheten og sørg
for at den blir innstilt.

For mye mineraler i klarskyllingsvan-
net.

Kontroller mineralinnholdet til vannet.

9.3.2 Andre problemer

Type problem Mulige årsaker Tiltak
Ikke mulig å foreta første fylling av
boosteren.
 

Vanntilførselen på stedet er stengt. Åpne vannkranen på stedet og start
på nytt.

Feil på fyllesystemet. Kontakt din HOBART-servicepartner.

Tankfyllingen tar for lang tid.
 
 

Smussfanger tilstoppet. Rengjør smussfanger.

Magnetventil defekt. Kontakt din HOBART-servicepartner.

Stengeventilen på stedet er ikke
åpnet korrekt.

Åpne stengeventilen helt.

Tanke fylles ikke fullstendig.
 

For kort fylletid. Kontakt din HOBART-servicepartner.

Stengeventilen på stedet er ikke
åpnet korrekt.

Åpne stengeventilen helt.

Damplekkasje ved innmatings- eller
uttakssonen.
 

For lavt luft/dampavtrekk. Kontakt din HOBART-servicepartner.

Gardiner er hengt inn feil. Kontroller gardinene.
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Type problem Mulige årsaker Tiltak
 
 

Det spruter for mye vann ut via inn-
matingssonen.

Kontroller vaskearmer, gardiner og
deflektorplater. Sett på oppvaskgod-
set korrekt.

Ledeplatene til tørkingen er feilju-
stert.

Juster sluseventilen på tørkedysen.

Temperaturer er for lave.
 

For sterkt luft/dampavtrekk. Kontakt din HOBART-servicepartner.

Varmeenheter defekt. Kontroller varmeenhetene, eventuelt
ta kontakt med kundeservice.

Oppvaskgodset kastes rundt.
 

Vanntrykk fra nedre vaskearm er for
kraftig.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

Øvre vaskearmer er tilstoppet. Rengjør vaskearmene.

Maskinen er ute av drift, ingen vis-
ning på displayet.
 
 

Hovedbryter er slått av, maskinen er
fullstendig strømløs.

Slå på hovedbryteren, start maski-
nen på nytt.

Display defekt. Kontakt din HOBART-servicepartner.

Strømbrudd. Kontroller lokale sikringer.

10 Vedlikehold

For å opprettholde garantien på maskinen og for å sikre en effektiv og feilfri drift av maskinen(e) må foreskrevet
vedlikeholdsarbeid utføres forskriftsmessig av autorisert Hobart servicetekniker.
Vi anbefaler derfor å inngå en inspeksjons- eller fullservicesavtale som sikrer kvalifisert tilsyn utført av en autorisert
Hobart-servicetekniker med relevant utdannelse, i samsvar med en plan som er tilpasset driftsforholdene.
Det må kun brukes originale reservedeler ved reparasjon og utskifting av slitasjedeler. Slitasjedeler er f.eks.: Dose-
ringsslanger, spylearmlager osv.
I Tyskland er dine HOBART-maskiner og anlegg underlagt den tyske "Betriebssicherheitsverordnung" og må kon-
trolleres regelmessig av en autorisert elektriker i samsvar med kontrollfristene i DGUV V3 (BGV A3).
Ytterligere nasjonale forskrifter skal overholdes tilsvarende.

Oppvaskmaskin med CLIMATE-PRO

Den innebygde CLIMATE-PRO i oppvaskmaskinen inneholder fluorholdige drivhusgasser som omfattes av Kyoto-
protokollen, og faller derfor innenfor rammene av EU-forordning 517/2014.
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‒ Hvis det er mistanke om lekkasje av kuldemedium, skal sertifisert personale raskest mulig utføre en lekkasjetest
og om nødvendig, reparasjon av systemet.

‒ Alle lekkasjer må omgående repareres av sertifisert personale.
‒ Etter reparasjon av en lekkasje skal anlegget på nytt kontrolleres for lekkasje av sertifisert personale innen én

måned.
‒ I forbindelse med avhending av anlegget må kuldemediumet fra anlegget avhendes på forskriftsmessig måte av

sertifisert personale.
‒ Ovennevnte krav eller tiltak må dokumenteres. Disse nedtegnelsene skal oppbevares i minst 5 år og skal på

anmodning sendes til den ansvarlige myndighet.

I tillegg skal man ved maskiner med oppfyllingsmengder > 5 t CO2-ekvivalent (> 7,9 kg R513A / > 3,5 kg R134a) ta
følgende hensyn:

‒ Anlegg som inneholder kuldemedium, skal lekkasjetestes av sertifisert personale minst 1 gang i året.

Samtlige kontroller, observasjoner og tiltak skal dokumenteres i loggboken som følger maskinen, eller i følgende
skjema.
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Registrering av resultatene for lekkasjekontrollen
 
Produsentdata:
HOBART GmbH, Robert-Bosch-Straße 17, 77656 Offenburg, Germany
Varmepumpe fabrikat, type: HOBART  CHP-

Produksjonsår: Serienr.:  

Kuldemedium: R134a / R513A

Fyllemengde tankvarmekrets: kg  

Fyllemengde sluttskyllingsvarmekrets: kg  

Lekkasjekontroll gjennomført på anlegget: Dato: Kontrollør:

Operatørdata:
Navn:  

Adresse:  

  

Installasjonssted: Telefon:

Lekkasjekontroller og resultater av alle rutinemessige tester, eventuelt lengre perioder uten bruk, endelig uttak
av drift/kassering/avhending:

Kontroll-
dato

Konstatert mangel kontrollert Neste kon-
troll
 

Firma Navn Underskrift

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

BEMERK:Dette dokumentet må oppbevares i minst fem år etter siste nedtegnelse og skal på anmodning sendes
til den ansvarlige myndighet.
Ved reparasjon er det i henhold til EU-forordning 517/2014 artikkel 3 avsnitt 3 i løpet av en måned nødvendig med
en etterkontroll.
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Konstaterte mangler og utbedring av disse
Kontroll-
dato

Konstatert mangel Sakkyndig Reparasjon av mangelen - even-
tuell endring eller utskifting av
komponenter

* Påfylling, gjen-
vinning eller tap-
ping av kuldeme-
dium R134a /
R513A (kg)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* eventuelt detaljerte opplysninger om etterfylt kuldemedium: Type kuldemedium (nytt/gjenbrukt/resirkulert).
eventuelt analyse av det gjenbrukte kuldemedium; eventuelt opprinnelsen til det gjenbrukte kuldemedium

Spesifikt kuldemediumtap/lekkasjerate
År Kuldemedium (kg/år) Spesifikt kuldemediumtap (%)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

BEMERK:Dette dokumentet må oppbevares i minst fem år etter siste nedtegnelse og skal på anmodning sendes
til den ansvarlige myndighet.
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11 Avhending

Maskineieren er ansvarlig for miljøvennlig og forskriftsmessig avhending av maskinen og respektive driftsmidler.
Overhold nasjonale og lokale bestemmelser og forskrifter!
Når det gjelder fluorholdige kjølemedier i maskiner med varmepumper gjelder kravene i EU-direktiv 517/2014 og
utfyllende nasjonal lovgivning.
Vi anbefaler at man får en kvalifisert fagbedrift til å foreta avhending. Alternativt kan man returnere til Hobart.

12 Ansvarsfraskrivelse

Installasjoner og reparasjoner som ikke utføres av autorisert fagpersonell og med originale reservedeler, samt alle
former for endringer på maskinen som ikke er godkjent av produsenten, fører til at produsentens garantiansvar
opphører.
HOBART forbeholder seg retten til å utføre endringer eller forbedringer på alle produkter uten forhåndsvarsel.
© HOBART GmbH, Offenburg 2021
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13 Samsvar

Original

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declara�on of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
La présente déclara�on de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata so�o la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Niniejsza deklaracja zgodno ci wydana zostaje na wy czn odpowiedzialno producenta.

.
Bu uygunluk beyan , tamamen üre�cinin sorumlulu u alt nda düzenlenmi �r.
Ova izjava o sukladnos� izdaje se na isklju ivu odgovornost proizvo a a.
Ta izjava o skladnos� je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.
A presente declaração de conformidade é emi�da sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Toto prohlášení o shod se vydává na výhradní odpov dnost výrobce.

Maschine: Korbtransport relletsreHenihcsamlüpS / Dokumenta�onsbevollmäch�gter: HOBART GMBH / Verena Wiedenhöfer
Machine: Rack Conveyor Dishwasher Manufacturer / authorized to compile the technical file: Robert Bosch Straße 17
Machine: Lave vaisselle à avancement automatique de casiers Fabricant / autorisée à cons�tuer le dossier technique: 77656 Offenburg / Germany
Máquina: Tuneles de cestas Fabricante / autorizado para unificar la información técnica:
Macchina: Lavastoviglie a cesto trainato Fabbricante / Responsabile della documentazione:
Machine: Rekkentransport vaatwasmachine Fabrikant / Geautoriseerd om de technische documenta�e samen te stellen:
Urz dzenie: Zmywarki tunelowe z transportem koszy Producent / autoryzowany przedstawiciel:

: / :
Makine: Basketli Konveyorlu BUlasik Makinasi Üre�ci / Dokümantasyon yetkilisi:
Stroj: Tra na perilica posu a sa košarama Proizvo a / ovlašten za sastavljanje tehni kog spisa:
Stroj: Transport košar pomivalni stroj Proizvajalec / pooblaš eni za dokumentacijo:
Máquina: Transporte do cesto máquina lava loiça Fabricante / Responsável pela documentação:
Stroj: P eprava koš mycí za ízení Výrobce / osoba zplnomocn ná sestavením dokumentace:

NC:epyT E1 ngiseDxx State: CN 15 01 Serial No.: 86 67 XXXXX

Hiermit bestä�gen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgeführten Normen gefer�gt und geprü� worden ist.
Herewith our confirma�on that the named machine has been manufactured and tested in accordance with the following standards.
Par la présente, nous déclarons que la machine citée ci dessus a été fabriquée et testée en conformité aux normes.
Por la siguiente confirmamos que la máquina mencionada ha sido fabricada conforme a las siguientes normas.
Con la presente confermiamo che la macchina indicata è stata costruita in conformità alle norme di seguito riportate.
Hierbij beves�gen wij dat de genoemde machine is gefabriceerd en getest volgens de hiervolgende voorwaarden.
Niniejszym deklarujemy, e wymieniony produkt spe nia wymogi nast puj cych norm.

, .
bu belge ile belir�len makinenin a a da listelenen normlar do rultusunda haz rland n beyan ederiz.

Ovime potvr ujemo da je gore navedeni stroj proizveden i tes�ran sukladno sljede im standardima.
S tem izjavljamo, da je naveden stroj izdelan in preizkušen v skladu s spodaj navedenimi standardi.
Com a presente declaramos que a máquina supracitada foi construída e inspecionada segundo as normas referidas a seguir.
Tímto potvrzujeme, že uvedený stroj byl vyroben a zkontrolován podle následujících norem.

DIN SPEC 10534:2019 02
EN 50416:2005 + A1:2015
EN IEC 61000 6 2:2019
EN 61000 6 4:2007 + A1:2011
EN ISO 12100:2010
EN IEC 63000:2018

Die Maschine s�mmt mit den folgenden Richtlinien überein:
The product complies with the following direc�ves:
La machine est conforme aux direc�ves fixées:
La máquina armoniza con las siguientes Direc�vas:
La macchina è conforme alle dire�ve seguen�:
Het product voldoet aan de volgende richtlijnen:
Urz dzenie spe nia wymogi nast puj cych dyrektyw:

:
Makine, a a daki yönetmelikler ile uyumludur:
Ovaj stroj je u skladu sa sljede im direk�vama:
Stroj ustreza zahtevam slede ih direk�v:
A máquina está em conformidade com as seguintes dire�vas:
Stroj je v souladu s ustanoveními následujících sm rnic:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie, Machinery Direc�ve)
2014/30/EU (EMV Richtlinie, EMC Direc�ve)
2011/65/EU (RoHS Richtlinie, RoHS Direc�ve)

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
Protec�ve Goals of the Low Voltage Direc�ve 2014/35/EU are in compliance with Appendix I No 1.5.1 of the Machinery Direc�ve 2006/42/EC.
Les objec�fs de protec�on de la direc�ve sur les basses tensions 2014/35/UE ont été respectés conforme à l’annexe I Nr. 1.5.1 der de la direc�ve rela�ve aux machines 2006/42/CE.
Direc�va de protecciones de baja tension 2014/35/UE estan en acuerdo con el apendice I No 1.5.1. de la direc�va de maquinaria 2006/42/CE.
Gli obie�vi di protezione della dire�va per basse tensioni 2014/35/UE è stata rispe�ata secondo allegato I n. 1.5.1 della Dire�va per macchine 2006/42/CE.
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU zijn nageleefd in overeenstemming met nr. 1.5.1 van bijlage I van de machine richtlijn 2006/42/EG.
Produkt spe nia wymogi bezpiecze stwa dyrektywy niskonapi ciowej 2014/35/UE, zgodnie z za cznikiem I nr. 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/EU'nin koruyucu hedeflerine, Makine Yönetmeli i 2006/42/EC, ek I no. 1.5.1'e göre uyulmu tur.
Sigurnosni ciljevi direk�ve o niskom naponu 2014/35/EU udovoljavaju dodatku i br. 1.5.1. Direk�ve o strojevima 2006/42/EC
Upoštevani so zaš itni cilji Direk�ve o nizki napetos� 2014/35/EU v skladu s prilogo I, št. 1.5.1 Direk�ve o strojih 2006/42/ES.
Os obje�vos de proteção da Dire�va de Baixa Tensão 2014/35/UE foram cumpridos de acordo com o Apêndice I, n.º 1.5.1 da Dire�va de Máquinas 2006/42/CE.
Cíle ochrany dle nízkonap ové sm rnice 2014/35/EU byly spln ny dle p ílohy I . 1.5.1 sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Bestä�gt durch:
Confirmed by: Offenburg, 30.03.2021 ppa.

EG Konformitätserklärung
Declara�on of Conformity / Déclara�on de Conformité / Declaración de Conformidad / Dichiarazione di conformitá / Conformiteitsverklaring / Deklaracja zgodno ci /
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, 2014/35/EU, 1.5.1
2006/42/ .

Director Warewash Engineering Europe

Harald Disch
Direktor Produktentwicklung Europa
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Original

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declara�on of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
La présente déclara�on de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata so�o la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Niniejsza deklaracja zgodno ci wydana zostaje na wy czn odpowiedzialno producenta.

.
Bu uygunluk beyan , tamamen üre�cinin sorumlulu u alt nda düzenlenmi �r.
Ova izjava o sukladnos� izdaje se na isklju ivu odgovornost proizvo a a.
Ta izjava o skladnos� je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.
A presente declaração de conformidade é emi�da sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Toto prohlášení o shod se vydává na výhradní odpov dnost výrobce.

Maschine: Korbtransport relletsreHenihcsamlüpS / Dokumenta�onsbevollmäch�gter: HOBART GMBH / Verena Wiedenhöfer
Machine: Rack Conveyor Dishwasher Manufacturer / authorized to compile the technical file: Robert Bosch Straße 17
Machine: Lave vaisselle à avancement automatique de casiers Fabricant / autorisée à cons�tuer le dossier technique: 77656 Offenburg / Germany
Máquina: Tuneles de cestas Fabricante / autorizado para unificar la información técnica:
Macchina: Lavastoviglie a cesto trainato Fabbricante / Responsabile della documentazione:
Machine: Rekkentransport vaatwasmachine Fabrikant / Geautoriseerd om de technische documenta�e samen te stellen:
Urz dzenie: Zmywarki tunelowe z transportem koszy Producent / autoryzowany przedstawiciel:

: / :
Makine: Basketli Konveyorlu BUlasik Makinasi Üre�ci / Dokümantasyon yetkilisi:
Stroj: Tra na perilica posu a sa košarama Proizvo a / ovlašten za sastavljanje tehni kog spisa:
Stroj: Transport košar pomivalni stroj Proizvajalec / pooblaš eni za dokumentacijo:
Máquina: Transporte do cesto máquina lava loiça Fabricante / Responsável pela documentação:
Stroj: P eprava koš mycí za ízení Výrobce / osoba zplnomocn ná sestavením dokumentace:

NC:epyT E2 ngiseDxx State: CN 15 01 Serial No.: 86 68 XXXXX
CP E2 xx

Hiermit bestä�gen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgeführten Normen gefer�gt und geprü� worden ist.
Herewith our confirma�on that the named machine has been manufactured and tested in accordance with the following standards.
Par la présente, nous déclarons que la machine citée ci dessus a été fabriquée et testée en conformité aux normes.
Por la siguiente confirmamos que la máquina mencionada ha sido fabricada conforme a las siguientes normas.
Con la presente confermiamo che la macchina indicata è stata costruita in conformità alle norme di seguito riportate.
Hierbij beves�gen wij dat de genoemde machine is gefabriceerd en getest volgens de hiervolgende voorwaarden.
Niniejszym deklarujemy, e wymieniony produkt spe nia wymogi nast puj cych norm.

, .
bu belge ile belir�len makinenin a a da listelenen normlar do rultusunda haz rland n beyan ederiz.

Ovime potvr ujemo da je gore navedeni stroj proizveden i tes�ran sukladno sljede im standardima.
S tem izjavljamo, da je naveden stroj izdelan in preizkušen v skladu s spodaj navedenimi standardi.
Com a presente declaramos que a máquina supracitada foi construída e inspecionada segundo as normas referidas a seguir.
Tímto potvrzujeme, že uvedený stroj byl vyroben a zkontrolován podle následujících norem.

DIN SPEC 10534:2019 02
EN 50416:2005 + A1:2015
EN 60204 1:2018
EN IEC 61000 6 2:2019
EN 61000 6 4:2007 + A1:2011
EN ISO 12100:2010
EN IEC 63000:2018

Die Maschine s�mmt mit den folgenden Richtlinien überein:
The product complies with the following direc�ves:
La machine est conforme aux direc�ves fixées:
La máquina armoniza con las siguientes Direc�vas:
La macchina è conforme alle dire�ve seguen�:
Het product voldoet aan de volgende richtlijnen:
Urz dzenie spe nia wymogi nast puj cych dyrektyw:

:
Makine, a a daki yönetmelikler ile uyumludur:
Ovaj stroj je u skladu sa sljede im direk�vama:
Stroj ustreza zahtevam slede ih direk�v:
A máquina está em conformidade com as seguintes dire�vas:
Stroj je v souladu s ustanoveními následujících sm rnic:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie, Machinery Direc�ve)
2014/30/EU (EMV Richtlinie, EMC Direc�ve)
2011/65/EU (RoHS Richtlinie, RoHS Direc�ve)

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
Protec�ve Goals of the Low Voltage Direc�ve 2014/35/EU are in compliance with Appendix I No 1.5.1 of the Machinery Direc�ve 2006/42/EC.
Les objec�fs de protec�on de la direc�ve sur les basses tensions 2014/35/UE ont été respectés conforme à l’annexe I Nr. 1.5.1 der de la direc�ve rela�ve aux machines 2006/42/CE.
Direc�va de protecciones de baja tension 2014/35/UE estan en acuerdo con el apendice I No 1.5.1. de la direc�va de maquinaria 2006/42/CE.
Gli obie�vi di protezione della dire�va per basse tensioni 2014/35/UE è stata rispe�ata secondo allegato I n. 1.5.1 della Dire�va per macchine 2006/42/CE.
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU zijn nageleefd in overeenstemming met nr. 1.5.1 van bijlage I van de machine richtlijn 2006/42/EG.
Produkt spe nia wymogi bezpiecze stwa dyrektywy niskonapi ciowej 2014/35/UE, zgodnie z za cznikiem I nr. 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/EU'nin koruyucu hedeflerine, Makine Yönetmeli i 2006/42/EC, ek I no. 1.5.1'e göre uyulmu tur.
Sigurnosni ciljevi direk�ve o niskom naponu 2014/35/EU udovoljavaju dodatku i br. 1.5.1. Direk�ve o strojevima 2006/42/EC
Upoštevani so zaš itni cilji Direk�ve o nizki napetos� 2014/35/EU v skladu s prilogo I, št. 1.5.1 Direk�ve o strojih 2006/42/ES.
Os obje�vos de proteção da Dire�va de Baixa Tensão 2014/35/UE foram cumpridos de acordo com o Apêndice I, n.º 1.5.1 da Dire�va de Máquinas 2006/42/CE.
Cíle ochrany dle nízkonap ové sm rnice 2014/35/EU byly spln ny dle p ílohy I . 1.5.1 sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Bestä�gt durch:
Confirmed by: Offenburg, 30.03.2021 ppa.
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HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)781.600-0
Fax: +49 (0)781.600-23 19
E-Mail: info@hobart.de
Internet: www.hobart.de
 
HOBART Export
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Germany
Phone: +49 (0)781.600-2820
Fax: +49 (0)781.600-2819
E-Mail: info-export@hobart.de
Internet: www.hobart-export.com
 
Hobart UK.
Southgate Way,
Orton Southgate,
Peterborough
PE2 6GN
United Kingdom
Tel.: +44 (0)844 888 7777
Republic of Ireland: +353 (0)1246 0248
Fax: +44 (0)1733 361 347
E-mail: sales@hobartuk.com
Internet: www.hobartuk.com
 
Compagnie HOBART SAS
Allée du 1er mai
77183 Croissy Beaubourg
FRANCE
Tel: +33 (0)1 64 11 60 00
Fax: +33 (0)1 64 11 60 10
E-mail: contact@hobart.fr
Internet: www.hobart.fr
 
Hobart Nederland BV
Pompmolenlaan 12
3447 GK Woerden
Telefoon +31 (0)348 462626
Fax: +31 (0)348 430117
E-mail: info@hobartnederland.nl
Internet: www.hobartnederland.nl
 
Hobart Foster Belgium bvba/sprl
Industriestraat 6
1910 Kampenhout
Telefoon +32 (0) 16.60.60.40
Fax +32 (0) 16.60.59.88
E-mail: info@hobart.be
Internet: www.hobart.be

Hobart Norge
Gamle Drammenvei 120
N-1363 Høvik
Tlf.: +47-67109800
Fax.: +47-67109801
E-post: post@hobart.no
Hjemmeside: www.hobart.no
 
Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
2670 Greve
Danmark
Tlf.: +45 4390 5012
Fax.: +45 4390 5002
E-mail: salg@hobart.dk
Internet: www.hobart.dk
 
Hobart Sweden/Finland
Tel: +46 8 584 50 920
E-mail: info@hobart.se
Internet: www.hobart.se
 
Australia
Hobart Food Equipment
Unit 1 / 2 Picken Street,
Silverwater NSW, 2128
Tel: +61 1800 462 278
Fax: +61 02 9714 0222
E-mail: sales@hobartfood.com.au
Internet: www.hobartfood.com.au
 
HOBART China
15th Floor, Building A
New Caohejing International Business
Center
391 Gui Ping Road
Shanghai, 200233
Telephone: +86 (0)21 34612000
Fax: +86 (0)21 34617166
Internet: www.hobartchina.com
 
HOBART Korea LLC
7th Floor, Woonsan Bldg, 108, Bangi-dong
Songpa-gu, Seoul 138-050
Korea
Telephone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
E-mail: contact@hobart.co.kr
Internet: www.hobart.co.kr
 
HOBART (Japan) K.K.
6-16-16 Minami-Oi, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-0013
Japan
Telephone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
E-mail: info@hobart.co.jp
Internet: www.hobart.co.jp

Hobart International (S) Pte Ltd
158, Kallang Way, #06-03/05
Singapore 349245
Telephone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
E-mail: enquiry@hobart.com.sg
Internet: http://www.hobart.com.sg
 
Hobart Thailand
43 Thai CC Tower Building,
31st FL, Room No. 310-311,
South Sathorn Rd., Yannawa,
Sathorn, Bangkok, 10120
Thailand
Telephone: +66(0)2-675-6279-81
Fax: +66(0)2-675-6282
E-mail: enquiry@hobartthailand.com
Internet: http://www.hobartthailand.com
 
ITW India Pvt Ltd.
501-502 Vipul Trade Centre
Sector 48 Sohna Road
Gurgaon 122001”
Telephone: +91 124 4245430
Fax: +91 124 4245432
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