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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.
▶ 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 alle anvendte tilbehørsdeler.

For operatøren:

‒ Comic Card (kort veiledning)
‒ Bruksanvisning

For fagpersonell:

‒ Installasjonsanvisning
‒ Serviceveiledning
‒ Programvare serviceveiledning
‒ Feilsøkingsliste
‒ Koblingsskjema
‒ 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 farlige stoffer

Advarsel om håndskader

Advarsel om glifare
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Symbol Betydning
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.
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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.
▶ Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk.

Oppgave Brukergruppe Kvalifikasjon/utdannelse
Installasjon/igangset-
ting
 

Fagpersonell Autorisert elektriker (elektriker eller person med tilsvarende
utdannelse)

Lærlinger Kun under egnet faglig tilsyn og kontroll

Arbeide på det elektri-
ske anlegget

Fagpersonell Elektriker

Betjening
 
 
 

Ufaglærte Læres opp av operatøren ved hjelp av bruksanvisningen, gjen-
nomfør opplæring i farer

Mennesker med handi-
kap

Mennesker, som på grunn av fysiske eller psykiske funksjons-
hemminger ikke er i stand til, å betjene maskinen sikkert i hen-
hold til anvisningen, må ikke betjene maskinen.

Barn ikke tillatt
Barn bør generelt holdes unna såvel maskinen som oppvask-
middelet og spylemiddelet. Disse midlene og såpevannet kan
forårsake etseskader i halsen, munnen og øynene. Under drif-
ten kan det være farlig å berøre visse overflater og åpne
døren.

Vedlikehold, repara-
sjoner
 

Fagpersonell Hobart-service eller servicetekniker lært opp av Hobart

Lærlinger kun under egnet faglig tilsyn og kontroll

2.2.3 Produktspesifikke farer

Unngå klem- eller støtfare for kroppen:

▶ Følg anvisningene på emballasjen under lagring, løfting eller transport.
Unngå eksplosjonsfare:

▶ Plasser maskinen på et sted som ikke er eksplosjonsfarlig.
Strømstøt, unngå brannfare:

▶ Ikke la vann renne over strømførende komponenter.
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‒ Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.2.4).
‒ Vær oppmerksom på at maskinen ikke renner over når den fylles.

▶ Ikke skad tilkoblingskabelen under utpakking.
▶ La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen.
▶ Alle tilpasninger på maskinen må kun utføres av fagpersonell.
▶ La kun fagpersonell montere ekstra doseringsbeholder.
▶ Ikke driv maskinen uten tilsyn.
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.
▶ Kjemikaliesensoren må kun stilles inn av en autorisert servicetekniker.
▶ Ikke åpne maskinen under drift, vent til programslutt.
▶ Koble maskinen fra strømtilførselen før rengjøringsarbeid.
▶ Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) under rengjøring hvis du skal berøre deler med oppvaskmid-

deloppløsninger.
Unngå forbrenning, skålding (på hånden):

▶ Ikke åpne maskinen under drift og i fordampingsfasen, vent til programslutt.
Ellers kan det sprute ut varmt vann.

▶ Koble maskinen fra strømtilførselen før rengjøringsarbeid.
Unngå glifare:

Det kan oppstå fuktighet på gulvet foran maskinen.
▶ Sørg for egnet gulvbelegg som ikke utgjør en glifare hvis det blir fuktig.
Rester på oppvaskgodset, hygiene ikke overholdt.

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

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.

3 Produktbeskrivelse

3.1 Tiltenkt bruk
Maskinen er et teknisk redskap 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.

CARE
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Ikke egnet til vasking av:

‒ Beholdere som ikke kommer i kontakt med næringsmidler, f.eks. askebeger, lysestaker, elektriske apparater
osv.

‒ Levende vesener eller tekstiler
‒ Næringsmidler som er tiltenkt videre forbruk

3.2 Merking
Typeskiltet er plassert på framsiden av maskinen. Oppgi serie- og DSN-nr. service- og deleforespørsler.

3.3 Tekniske data

Mål (H x B x D) 820 x 600 x 600 mm

Vannforbruk 3,5 til 16 liter per syklus avhengig av program

Spenning se typeskiltet
 
 

Total tilkoblingsverdi

Sikring

Tankvolum 10,6 l

Innskyvingshøyde 425 mm

Avgitt lydtrykknivå LpA
(Måleusikkerhet kpA= 2,5 dB)

57,7 dB (A)

Vekt 60 kg

4 Betjeningspanel

4.1 Betjeningspanel

5m     Kort

12m   Standard

12m   Termiskd

i

Info/Service

Temperaturen

Login

Akustisches Si...

Displayanzeige

Allg Einstellun...

Service

Betriebsdaten

Maschinentyp

5

4

32 1 6
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① PÅ/AV-knapp Ved å trykke på denne tasten slås maskinen på.
Når maskinen er klar til bruk, kan vaskeprogrammet startes ved å trykke på
denne knappen.
Ved å trykke og holde knappen inne (i 3 sekunder) aktiveres det automatiske
tømme- og selvrengjøringsprogrammet og slår maskinen automatisk av.
Maskinen er likevel ikke spenningsfri!
Videre indikerer ulike farger på knappen aktuell driftsstatus (se avsnitt 4.2 og
4.3)

② AVBRYT-knapp Ved feilbetjening eller feil kan maskinen slås av omgående uten tømming
ved å trykke på denne tasten.
Maskinen er likevel ikke spenningsfri!

③ Display Valgmenyer / Feil- og informasjonsindikeringer

④ Displaynavigasjonsknapp Rulle / Stille inn / Velge

⑤ Displaynavigasjonsknapp Bytte menynivå / Bekrefte / Tilbake /feilkvittering

⑥ Displaynavigasjonsknapp Rulle / Stille inn / Velge

4.2 Driftstilstander
I displayet på betjeningspanelet indikerer ulike farger på AV-/PÅ-knappen aktuell driftstilstand.

Maskinen er av
AV-/PÅ-knappen er fargeløs.

Maskinen klargjøres til drift
AV-/PÅ-knappen blir stadig mer grønn. Vasketanken fylles og maskinen varmes opp.

Maskinen er klar
‒ AV-/PÅ-knappen lyser helt grønt.
‒ Maskinen er klar til bruk for neste vask.

Vaskeprogram starter
‒ AV-/PÅ-knappen lyser helt blått.

Maskinen vasker
‒ AV-/PÅ-knappen veksler segment for segment fra blå og tilbake til helt grønn.

Tørkeassistent
‒ AV-/PÅ-knappen viser et kontinuerlig roterende blått segment.

Slå av maskinen
‒ AV-/PÅ-knappen veksler segment for segment fra grønt til fargeløs.
‒ Maskinen tømmes og slås av.

CARE
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4.3 Indikering av feil og anvisninger

Feil: Drift er ikke mulig
‒ PÅ-/AV-knappen lyser kontinuerlig rødt.
‒ Feilen vises.
‒ Mulige feil, se avsnitt 9.1

Anvisninger: Begrenset drift er mulig
‒ AV-/PÅ-knappen lyser vekslende grønt/rødt.
‒ Anvisningen vises.
‒ Mulige anvisninger, se avsnitt 9.1

4.4 Displayfunksjon
Displayet aktiveres (når maskinen er på) med et knappetrykk på displaynavigasjonsknappen eller ved å føre hån-
den mot displayet.
Ved aktivering vises først valg av vaskeprogram. Valgt program/funksjon framheves med en ramme.
Displaynavigasjonsknappens funksjon avhenger av sammenhengen og framstilles i displayet med et symbol.
Med knappen  kan man velge flere indikeringer/menynivåer. Hvis ingen knapp trykkes inn, deaktiveres displayet
igjen etter 10 sek.

4.5 Oversikt hovedmenyer

INFO/SERVICE

TEMPERATUREN

LOGIN

Akustisches Signal

Displayanzeige

Allg Einstellungen

SERVICE

BETRIEBSDATEN

MASCHINENTYP
60s  Kort

90s  Standard

120s  Intensiv

 Programvalg og info:
‒ Utvalg av mulige vaskeprogrammer (ulikt, avhengig av modell)
‒ Med knappen  ("i") får du tilgang til menyen Logge inn/tempe-

raturer/info

INFO/SERVICE

TEMPERATUREN

LOGIN

Akustisches Signal

Displayanzeige

Allg Einstellungen

SERVICE

BETRIEBSDATEN

MASCHINENTYP

Info/Service

Temperaturer

Logg inn

 Logge inn/temperaturer/info:
‒ Logge inn: Med operatørkode for du tilgang til operatørme-

nyen
‒ Temperaturer: Indikerer tank- og skylletemperaturer.
‒ Info/service: Tilgang til menyen Info/service

INFO/SERVICE

TEMPERATUREN

LOGIN

Akustisches Signal

Displayanzeige

Allg Einstellungen

SERVICE

BETRIEBSDATEN

MASCHINENTYP

Lydsignal

Displayindika...

Standardinnst...

 Operatørmeny:
‒ Gen. innstillinger: Tilgang til maskininnstillinger
‒ Displayindikeringer: Tilgang til displayinnstillinger
‒ Lydsignal: Tilgang til innstilling av lydsignal
‒ ... se også avsnitt 8.1.
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INFO/SERVICE

TEMPERATUREN

LOGIN

Akustisches Signal

Displayanzeige

Allg Einstellungen

SERVICE

BETRIEBSDATEN

MASCHINENTYP

Service

Driftsdata

Maskintype

 Info/service:
‒ Maskintype: Indikerer maskintype og serienummer.
‒ Driftsdata: Indikerer driftasdata (se avsnitt 8.12).
‒ Service: Indikerer serviceadresse.
 

4.6 Oversikt displaysymboler

4.6.1 Vaskeprogramsymboler

Alternativ til tekst kan man veksle til symboler (se avsnitt 8.6).

Symbol Program
Kort

Standard

Termisk desinfisering

Intensiv med skift av vaskevann ("fill & dump")

Hygiene

4.6.2 Funksjonssymboler

Symbol Funksjon

   Bla i meny

Akseptere verdi

   Endre verdi

Info/service

Logge inn

Tilbake

Temperaturer

  
Vaske-/skylletemperaturer

  
Lyd på/lyd av

CARE
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Symbol Funksjon
Timer

Saltmangel

Kjemikaliemangel

Feil

Påfyllingsfeil

Tømmefeil

Oppvarmingsfeil

5 Installasjon

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

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.

FORSIKTIG!
Klem- eller støtfare
Under løfting og transport kan maskinen velte eller falle ned og føre til personskader.
▶ Følg anvisningene på emballasjen under lagring, løfting eller transport.

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.

CARE
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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
▶ Transporteres helst i emballasjen på pallen.

▶ Anvend egnet transportmiddel (tralle/truck, kran osv.).
▶ Ved bruk av gaffeltruck må det legges trebjelker under maskinen.

5.4 Fjerne emballasjen

FORSIKTIG!
Fare for elektrisk støt, brannfare
Under utpakking av maskinen kan tilkoblingskabelen bli skadet og føre til personskader pga. elek-
trisk støt eller brann.
▶ Ikke skad tilkoblingskabelen under utpakking av maskinen.
▶ Utfør en kabelmåling BGV A3.

▶ Fjern emballasjemateriale og tilbehør fra maskinen.
▶ Kontroller maskinen med hensyn til eventuelle transportskader.

5.5 Sette opp maskinen

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt, brannfare
Vann som kommer inn, kan føre til kortslutning og livsfare pga. elektrisk støt eller brann.
▶ Maskinen må bygges inn, så den kun er tilgjengelig fra framsiden.
▶ Hvis det ikke er mulig å bygge maskinen inn, må der monteres et ekstra bakpanel.

Avstand til vegg er ikke påkrevet.

▶ Juster maskinen ved å vri på justeringsføttene i samsvar med vateret.
▶ Fordel maskinvekten jevnt på alle føttene.

CARE
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OBS!
Materielle skader
Det kan komme damp ut fra området rundt døren og føre til materielle skader på møbler.
▶ Tilstøtende møbler må være sikret mot å svelle.
▶ Det vedlagte selvklebende aluminiumsbåndet kan brukes til dette. Eller man kan bruke side-

platene 04-006475-011 og -021 (ekstrautstyr).

5.6 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 ( ) er plassert ved siden av kabelgjennomføringen.

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).
Ombygging til en avvikende strømtilførsel er mulig i forbindelse med variantene på koblingsskjemaet. Respektive
koblingsskjema er plassert i nærheten av koblingsklemmene.

5.7 Koble til vann
BEMERK: Maskinen må kjøres med rent vann.
▶ Kobles helst til varmt vann (maks. 60 °C).
Vannets hardhet:
‒ maks. 30 °d = 5,34 mmol/l.
Vanntrykk:
‒ 0,8 – 10 bar
‒ Ved vanntrykk over 10 bar: Monter trykkreduksjonsventil.
▶ Skru overfalsmutteren "A" (G 3/4) for tilførselsslangen til på den

lokale stengeventilen.

A

▶ Tilførselsslangen må ikke bøyes eller kuttes av.
▶ Eventuell nødvendig forlengelse må utføres med en egnet trykkslange, f.eks. 324088-1.

CARE
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5.8 Koble til avløp
Forbindelsen mellom maskinen og det lokale avløpet må ikke overskride en maksimal høyde på 0,75 m.

m
ax

. 0
.7

5 
m

▶ Tømmeslangen må ikke legges løst på gulvet eller bøyes.

5.9 Ettermontere integrert kjemikaliebeholder (tilleggsutstyr)

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.

▶ Montering, se monteringsanvisning for doseringsbeholder-sett.

6 Første igangsetting

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

6.2 Starte igangsettingsprosedyren
Første gang maskinen slås på, starter igangsettingsprosedyren automatisk med valg av språk, etterfulgt av flere
nødvendige igangsettingsprosedyrer.
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▶ Trykk på AV-/PÅ-knappen.
Displayet aktiveres.
Menyen Language (SPRÅK) vises.

6.3 Velge språk
▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ helt til det ønskede språket er merket med en ramme.
▶ Trykk på ⑤-tasten.

Språket aktiveres.
Menyen Stille inn dag vises.

6.4 Stille inn dato
▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ helt til ønsket dag vises.
▶ Bekreft med ⑤-tasten og gå til innstilling av måned.
▶ Gå fram som beskrevet over til måned og år er stilt inn.
▶ Trykk på ⑤-tasten.

Datoen aktiveres.
Menyen Stille inn klokkeslett vises.

6.5 Stille inn klokkeslett
▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ helt til ønsket time vises.
▶ Bekreft med ⑤-tasten og gå til innstilling av minutter.
▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ helt til det ønskede minuttet vises.
▶ Trykk på ⑤-tasten.

Klokkeslettet aktiveres.

6.6 Stille inn vannets hardhet (tilleggutstyr)
På maskiner med integrert bløtemiddel kan vannets hardhet stilles inn.

MERK: Bløtemidlet må stilles inn på den lokale vannhardheten (kontakt det lokale vannverket).
▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ helt til ønsket hardhet er innstilt.
▶ Trykk på ⑤-tasten.

Vannhardheten aktiveres.

6.7 Fylle saltbeholder (tilleggutstyr)
På maskiner med integrert bløtemiddel får man beskjed om å fylle saltbeholderen ved første igangsetting.

OBS!
Materielle skader
Hvis saltbeholderen ved et uhell fylles med oppvaskmiddel, blir avherdingsmiddelbeholderen øde-
lagt.
▶ Ikke fyll saltbeholderen med oppvaskmiddel.
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I motsetning til regelmessig påfylling av salt må det fylles på ekstra vann ved første igangsetting.

▶ Åpne døren.
▶ Skru av dekslet på saltbeholderen og fyll på 1,5 kg grov-

kornet (2-8 mm) regenereringssalt (ikke bruk salttablet-
ter).

▶ Fyll beholderen med rent vann (kun ved første igangsetting).
▶ Kontroller at dekseltetningen er fri for smuss og salt.
▶ Skru på dekslet igjen og trekk til.

OBS!
Materielle skader
Saltrester i bunnen av tanken fører til korrosjonsskader.
▶ Fjern saltrester manuelt.
▶ Når første igangsetting er fullført, kan man evt. starte et vaskeprogram for å fjerne alle saltre-

ster.

▶ Trykk på  for å fortsette første igangsetting.

6.8 Velg kjemitype
▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ helt til ønsket rengjøringsmiddeltype er merket med en ramme.
▶ Bekreft med ⑤-tasten.

‒ Ved valg av Pulver/tablett Fortsett igangsettingen med avsnitt 6.10

6.9 Fylle kjemikaliebeholder og kjemikalieslanger

Vi anbefaler å bruke HOBART Hyline oppvaskmiddel og tørremiddel.

OBS!: Blanding i slangen ved bytte av kjemiske produkter kan føre til krystallisering og skade på slangen
og doseringsapparatene. Dette forhindres ved å gjennomspyle slangene med vann (se avsnitt 8.8). Mang-
lende overholdelse av dette vil føre til bortfall av garanti og produktansvar.

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

6.9.1 Klargjøring av ekstern kjemikaliebeholder

På maskiner uten integrert kjemikaliebeholder vises en anvisning om å legge inntaksslangen i en ekstern beholder.
Klargjøre oppvaskmiddel:

Inntakshøyde doseringspumpe: Maks. 1,5 m.
▶ Inntaksslange uten fargemerking ved inntaksventilen legges i bunnen på den eksterne beholderen.
Klargjøre tørremiddel :

Inntakshøyde doseringspumpe: Maks. 1,5 m.
▶ Inntaksslange med blått merke ved inntaksventilen legges i bunnen på den eksterne beholderen.
Fylle inntaksslangene:

▶ Trykk på ⑤-tasten.
Anvisningen "Lukk døren på maskinen" vises.

▶ Lukk døren og trykk på ⑤-tasten.
Fylling av kjemikalieslanger aktiveres.

I displayet visualiseres påfyllingen med en tidssøyle.

6.9.2 Fylle integrerte kjemikaliebeholdere (tilleggutstyr)

På maskiner med ettermonterte integrerte beholdere vises en anvisning om å fylle kjemikaliebeholderne.

▶ Vipp det nedre frontpanelet opp og fram.
▶ Bruk en trakt og fyll den fargeløse beholderen med oppvaskmiddel til merket "MAKS". Ikke overfyll beholde-

ren!
▶ Bruk en trakt og fyll den blå beholderen med tørremiddel til merket "MAKS". Ikke overfyll beholderen!
▶ Trykk på ⑤-tasten.

Anvisningen "Lukk døren på maskinen" vises.

▶ Lukk døren og trykk på ⑤-tasten.
Fylling av kjemikalieslanger aktiveres.

I displayet visualiseres påfyllingen med en tidssøyle.

Ved behov kan man avbryte ved å trykke på ②-tasten.

6.10 Avslutte første igangsetting
Maskinen kan eventuelt startes eller slås av.

▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ helt til den ønskede innstillingen er merket med en ramme.
▶ Trykk på ⑤-tasten.

Innstillingen aktiveres.
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6.11 Ta i bruk kjemikaliemangelsensoren

ADVARSEL!
Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning
Ikke forskriftsmessig prosedyre under igangsetting av kjemikaliesensoren kan føre til alvorlige per-
sonskader.
▶ Kjemikaliesensoren må kun stilles inn av autorisert servicepersonell.

▶ Før kledninger tas av, må maskinen gjøres spenningsfri.
▶ Fyll slangene fra operatørmenyen (se avsnitt 8.8).
▶ Observer de to slangene til de er fylt til over sensoren.

Kontroll-LED-ene skal nå lyse.

▶ Etterjuster evt. med potensiometeret (øke).
‒ Fabrikkinnstilling: For oppvaskmiddel = 3
‒ Fabrikkinnstilling: For tørremiddel = 5

▶ Slå på sensorene fra servicemenyen. Kontakt din HOBART servicepartner.

7 Drift

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

7.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger

FORSIKTIG!
Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning
Hvis Dør åpnes under drift, kan oppvaskmiddeloppløsningen sprute ut og føre til personskader.
▶ Ikke åpne Dør under drift, vent til programslutt.
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ADVARSEL!
Forbrenning, skålding på hånden
Hvis døren åpnes i løpet av vaskeprogrammet, kan det komme ut damp og føre til alvorlige per-
sonskader.
▶ Ikke åpne døren i løpet av vaskeprogrammet, vent til programslutt.

ADVARSEL!
Fare for skålding og forbrenning
Mens oppvaskprogrammet går kan metalloverflaten over dørspalten få en høyere temperatur for en
kort stund.
▶ Unngå berøring mens oppvaskprogrammet kjører.

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

▶ Kontroller at vaske- og skyllearmer og sil sitter korrekt.
▶ Åpne den lokale vannkran.
▶ Slå på hovedbryteren eller sett inn støpslet.
▶ Kontroller nivået i oppvaskmiddel- og spylemiddelbeholderne.
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▶ Vær oppmerksom på plasseringsretningen ved bruk av
innsatsen for overkurven: Krokene som er markert i illu-
strasjonen må være bak og vende oppover

▶ Lukk døren.
▶ Trykk på PÅ/AV-knappen ①.

Maskinen slås på.
Tanken fylles.

Under påfylling og oppvarming blir AV-/PÅ-knappen stadig mer grønn. Denne prosessen kan ta flere minutter.
Når knappen lyser kontinuerlig grønt, er maskinen klar til bruk.

7.4.2 Klargjøre oppvaskgodset

▶ Fjern grove matrester.
▶ Sett oppvaskgodset i kurven med åpningen ned.

Alt etter kurvsortiment kan det spyles med enkelkurv- eller dobbelkurv.
For optimale resultater anbefaler vi at glass, kopper, skåler og kjeler helst plasseres i den nedre
spylekurven.

7.5 Vise og velge program

7.5.1 Oversikt over programmer og tilleggsfunksjoner

Navn Beskrivelse Alternativ
symbolvisning

Kort For lett tilsmussing

Standard For normal tilsmussing (desinfeksjonsnivå
A0=60)

Termisk desinfisering For normal tilsmussing (desinfeksjonsnivå
A0=30 iht. ÖGSV)
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Navn Beskrivelse Alternativ
symbolvisning

Intensiv med skift av
vaskevann ("fill &
dump")

For kraftigere tilsmussing med skift av vaske-
vann

Hygiene (se avsnitt 7.10)

7.5.2 Vise og velge program

Maskinen vasker automatisk med standardprogrammet. Hvis nødvendig kan man velge et annet program.

▶ For indikering av aktuelt program må den infrarøde sensoren på displayet aktiveres med hånden før oppstart,
eller displaynavigasjonsknappen må trykkes inn.

Displayet aktiveres.
Menyen Programvalg og info vises.
Valgt program er merket med en ramme rundt.

▶ For å gå til et annet program må man trykke på navigasjonstast ④ eller ⑥ til ønsket program vises og er merket
med en ramme.

Valgt program kan startes direkte med AV-/PÅ-knappen ①.
Sist valgt program lagres til maskinen slås av.

7.6 Vask
▶ Skyv kurven inn i maskinen.

▶ Ved innstilling av maskinen på manuell dosering med pulver/tablett-oppvaskmiddel må en for hvert skyllepro-
gram tilsette oppvaskmiddelpulver eller en oppvaskmiddeltablett (ca. 20g) på innsiden av døren.

▶ Lukk dør.
▶ Trykk på PÅ/AV-knappen ①.

Mens programmet går, veksler fargeindikeringen i AV-/PÅ-knappen fra blå og i økende grad tilbake til grønt.
Når AV-/PÅ-knappen igjen lyser grønt, er vaskeprogrammet fullført.

Ved aktivert tørkeassistent starter tørkeprosessen automatisk når vaskeprogrammet er fullført (varighet 3 minutter).
Aktiv tørkeprosess indikeres med et roterende blått segment mot grønn bakgrunn i AV-/PÅ-knappen, og på
displayet vises hvor mange sekunder som er igjen.

Tørkeprosessen kan når som helst avbrytes ved å åpne døren.

Det kan komme ut kondensdråper ved vifteutgangen. Av tekniske årsaker slår tørkeviften seg på
av og til også i standby-modus.
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▶ Åpne døren og ta ut kurven.
▶ La oppvaskgodset få tid til å kjøle seg ned.

7.7 Slå av maskinen
▶ Lukk Dør.
▶ Hold AV-/PÅ-knappen ① inne i tre sekunder.

Under tømming veksler fargeindikeringen i AV-/PÅ-knappen fra grønn og i økende grad tilbake til fargeløs.

Under tømming rengjøres maskinen innvendig automatisk. Eventuelle grove rester må etterpå fjer-
nes manuelt.

Hvis AV-/PÅ-knappen er helt slukket:
▶ Slå av hovedbryteren eller trekk ut støpslet.
▶ Steng den lokale vannkran.

Hvis det ikke trykkes noen knapp slår maskinen seg av automatisk etter 6 timer, uten å pumpe ut.

7.8 Utføre daglig rengjøring

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

▶ Åpne dør.
▶ Ta ut silene og rengjør dem. Påse at det ikke kommer smussrester inn i pumpens inntaksåpning!
▶ Skyll av finsilen under rennende vann.
▶ Rengjør de områder som ikke nås via maskinens selvrengjøringsprogram (dørtetning osv.).
▶ Sett silene tilbake på plass.
▶ La døren stå åpen for utlufting.

7.9 Utføre ukentlig rengjøring
▶ Hold inne klipsfestet på vaske- og skyllearmene, ta ut vaske- og skyllearmene og rengjør dem.
▶ Sett vaske- og skyllearmene tilbake på plass.

7.10 Utføre hygienerengjøring
Når angitt antall vaskesykluser er nådd, vises anvisningen "Kjør hygieneprogram" i displayet og indikerer at det bør
utføres en automatisk hygienerengjøring av maskinen innvendig.

▶ Før driftsslutt må kurven tas ut og en HOBART-hygienetablett legges inn i maskinen.
▶ Lukk Dør.
▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ til hygieneprogrammet vises og er merket med en ramme.
▶ Trykk på PÅ/AV-tasten ①.
Mens hygieneprogrammet kjører (varighet ca. 10 minutter), slukker de grønne segmentene ett og ett.
Når programmet er fullført, slås maskinen av automatisk.
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Ved behov bør hygienerengjøringen utføres også før angitt antall vaskesykluser er nådd. Ved
regelmessig bruk blir det ikke smuss og avleiringer inne i maskinen.

7.11 Vise temperaturer
Med dette menypunktet kan aktuelle tank- og skylletemperaturer vises.

Framgangsmåte:

▶ Aktiver den infrarøde sensoren på displayet med hånden eller trykk på en av displaynavigasjonsknappene.
Displayet aktiveres.
Menyen Programvalg og info vises.

▶ Trykk på ⑤-tasten.
Menyen Logge inn/temperaturer/info vises.

▶ Velg menypunktet Temperaturer.
Aktuelle tank- og skylletemperaturer vises.

8 Innstillingsmuligheter, drifts- og hygienedata

Etter første igangsetting kan maskinen tas i bruk omgående.
Innstillingene nedenfor kan ved behov tilpasses individuelt fra operatørmenyen.

8.1 Oversikt over operatørmenyen

Undermeny Funksjon
Generelle innstillinger Språk

Dato
Klokkeslett
Format dato
Format klokkeslett
Temperaturenhet

Displayvisning Programvisning
Lysstyrke
Endre kontrast
Temperaturvisning

Lydsignal På/av

Kjemikalieinnstillinger
(kun ved konfigurasjon for flytende oppvaskmiddel)

Oppvaskmiddelkonsentrasjon
Tørremiddelkonsentrasjon
Fylle kjemikalieslanger

Ekstern vannbehandling Stille inn teller
Nullstille teller
Restvannmengde
Aktivere/deaktivere (ikke ved RO-I/V)

Hardhetsgrad Innstilling

Tørkeassistent På/av

Drifts-/hygienedata Vise driftsdata
Vise hygienedata
Overføre protokoll
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Undermeny Funksjon
Timer Ukeprogrammer

Dagsprogrammer
Aktivere/deaktivere

8.2 Åpne operatørmenyen
Maskinen må være slått på.
▶ Aktiver den infrarøde sensoren på displayet med hånden eller trykk på en av displaynavigasjonsknappene.

Displayet aktiveres.
Menyen Programvalg og info vises.

▶ Trykk på ⑤-tasten.
Menyen Logge inn/temperaturer/info vises.

▶ Trykk på navigasjonstasten ⑥ til Logg inn er merket med en ramme.
▶ Trykk på ⑤-tasten.

PIN-inntasting vises.

▶ Tast inn operatørkode "1111".:
▶ Trykk på navigasjonstast ④ oder ⑥  til "1" vises på den første plassen.
▶ Trykk på ⑤-tasten og gå til neste siffer.
▶ Gå fram som beskrevet over til alle tallene er tastet inn.

Når koden er tastet inn korrekt, vises operatørmenyen.

8.3 Navigere, velge og stille inn i menyen
Navigere og åpne undermeny:

▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ helt til ønsket undermeny vises og er merket med en ramme.
▶ Trykk på ⑤-tasten.

Menyen vises.

Utføre og aktivere innstillinger:

▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥ helt til ønsket innstililing vises og er merket med en ramme.
▶ Trykk på ⑤-tasten.

Innstillingen aktiveres.

Gå tilbake:

▶ Trykk på navigasjonstast ④ eller ⑥helt til menypunktet Tilbake vises og er merket med en ramme.
▶ Trykk på ⑤-tasten.

Neste menynivå over vises.

8.4 Avslutte operatørmenyen
▶ Åpne Dør og lukk den igjen, eller ikke trykk på noen tast på 10 sekunder!

8.5 Utføre generelle innstillinger
I undermenyen Generelle innstillinger kan følgende innstillinger legges inn.

Innstilling Valg
Språk Forhåndsinnstilles ved første igangsetting (se avsnitt 6.3 til avsnitt 6.5)
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Innstilling Valg
Dato  

Klokkeslett

Format dato ÅÅÅÅ.MM.DD
DD.MM.ÅÅÅÅ
MM.DD.ÅÅÅÅ

Format klokkeslett 24 timer / 12 timer

Temperaturenhet °C / °F

Utføre innstilling:

▶ Åpne operatørmenyen, se avsnitt 8.2.
▶ Åpne undermenyen Generelle innstillinger og utfør innstillingen, se avsnitt 8.3.

8.6 Stille inn displayvisningen
I undermenyen Displayvisning kan følgende innstillinger legges inn.

Innstilling Valg
Programvisning Tekst

Symboler (se avsnitt 4.6.1)

Lysstyrke display Stille inn lysstyrken

Kontrast display Stille inn kontrasten

Temperaturvisning Aktivere/deaktivere

Utføre innstilling:

▶ Åpne operatørmenyen, se avsnitt 8.2.
▶ Åpne undermenyen Displayvisning innstillinger og utfør innstillingen, se avsnitt 8.3.

8.7 Stille inn lydsignal
I undermenyen Lydsignal kann kan lydsignalet slås på eller av.

Innstilling Valg
Stille inn lydsignal Lyd på/lyd av

Utføre innstilling:

▶ Åpne operatørmenyen, se avsnitt 8.2.
▶ Åpne undermenyen Lydsignal og utfør innstillingen, se avsnitt 8.3.

8.8 Utføre kjemikalieinnstillinger
I undermenyen Kjemikalieinnstillinger kan følgende innstillinger legges inn.

Innstilling Valg
Oppvaskmiddelkonsentra-
sjon

Fabrikkinnstilling: 2,5 g/l
Mulig område: 0–9,5 g

Tørremiddelkonsentrasjon Fabrikkinnstilling: 0,3 g/l
Mulig område: 0–2,0 g/l
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Innstilling Valg
Fylle kjemikalieslanger Fylle doseringsslange oppvaskmiddel NEI/JA

Fylle doseringsslange tørremiddel NEI/JA

Utføre innstilling:

▶ Åpne operatørmenyen, se avsnitt 8.2.
▶ Åpne undermenyen Kjemikalieinnstillinger og utfør innstillingen, se avsnitt 8.3.
Hvis forespørselen Fylle doseringsslange oppvaskmiddel og/eller Fylle doseringsslange tørremiddel er satt til
Ja i undermenyen Fylle kjemikalieslanger, starter påfyllingen.
Påfyllingen visualiseres i displayet med en tidssøyle.
BEMERK: Slangefyllingen for oppvaskmiddel fungerer kun med lukket dør/hette.
Ved behov kan man avbryte ved å trykke på ②-tasten.

8.9 Konfigurere teller for ekstern vannbehandling (tilleggutstyr)
I undermenyen Ekstern vannbehandling kan følgende innstillinger legges inn for ekstra, ekstern vannbehandling.

Innstilling Valg
Stille inn teller Stille inn teller

Fabrikkinnstilling: Ikke aktivert

Nullstille teller Nullstille teller NEI
Nullstille teller JA

Restvannmengde Restkapasitet ekstern vannbehandling
Viser aktuell tellerstatus for avmineraliseringen (restvannmengde til avsaltingspatro-
nen er oppbrukt).

Aktivere/deaktivere Aktiverer eller deaktiverer vurderingen av restkapasitet ekstern vannbehandling.

Utføre innstilling:

▶ Åpne operatørmenyen, se avsnitt 8.2.
▶ Åpne undermenyen Ekstern vannbehandling og utfør innstillingen, se avsnitt 8.3.

8.10 Stille inn vannets hardhet (tilleggutstyr)
Kun ved ekstra bløtemiddel.

Merk: Bløtemidlet må stilles inn på den lokale vannhardheten (kontakt det lokale vannverket).

I undermenyen Stille inn vannhardheten kan følgende innstillinger legges inn.

Innstilling Valg
Stille inn vannets hardhet Forhåndsinnstilles ved første igangsetting

Fabrikkinnstilling: 30°dH
Mulig område: 0–30°dH

Utføre innstilling:

▶ Åpne operatørmenyen, se avsnitt 8.2.
▶ Åpne undermenyen Stille inn vannhardheten og utfør innstillingen, se avsnitt 8.3.

8.11 Stille inn tørkeassistenten
I undermenyen Tørkeassistent kan tørkehjelpen aktiveres eller deaktiveres.
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Innstilling Valg
Stille inn tørkehjelpen Akti-
vere

bekreft

Stille inn tørkehjelpen
Deaktivere

bekreft

Utføre innstilling:

▶ Åpne operatørmenyen, se avsnitt 8.2.
▶ Åpne undermenyen Tørkeassistent og utfør innstillingen, se avsnitt 8.3.

8.12 Vise drifts-/hygienedata
I undermenyen Drifts-/hygienedata kan følgende data vises.

Innstilling Valg
Vise driftsdata Igangsettingsdato

Driftstimer til neste service
Driftstimer totalt
Vaskesykluser totalt
Vannforbruk totalt
Driftstimer per dag
Vaskesykluser per dag
Vannforbruk per dag
Restkapasitet ekstern vannbehandling

Hygienedata Se avsnitt 8.12.1

Protokoll Se avsnitt 8.12.2

Vise innstilling:

▶ Åpne operatørmenyen, se avsnitt 8.2.
▶ Åpne undermenyen Drifts-/hygienedata.
▶ Åpne respektive undermeny og vis innstillingene, se avsnitt 8.3.

8.12.1 Vise hygienedata

I dette menypunktet legges hygienerelevante hendelser, data og meldinger inn.
Listen begynner med aktuell dato og den hendelsen som oppsto sist på denne dagen. Deretter vises påfølgende
hendelser denne dagen, deretter hendelser for dagen før.
Maksimalt 1500 hendelser lagres. Eldre oppføringer slettes.
Ved å trykke på  kommer man til en opplisting av utførte vaskeprogrammer.

Følgende data lagres:

Hygienedata Program med for lav nominell temperatur

Termisk desinfisering avbrutt

Vaskeprosess avbrutt

Meldinger Tørremiddel tomt

Tørremiddelfeil utbedret

Oppvaskmiddel tomt

Feil med oppvaskmiddel utbedret

Salt tomt
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Saltmangel utbedret

Serviceintervall utløpt

Avmineraliseringspatron oppbrukt

Hendelser Fylleprogram

Tømmeprogram

Vaskeprogrammer  

8.12.2 Overføre protokoll

Med dette menypunktet kan drifts- og hygienerelevante data overføres i txt-format til en USB-minnepinne. Dette
formatet kan leses og bearbeides med standard programvare.
Framgangsmåte:

▶ Åpne døren.
▶ Ta av tetningsdekslet på USB-grensesnittet (øverst til høyre ved dørtetningen).
▶ Sett USB-minnepinnen inn i grensesnittet.
▶ Velg menypunktet Protokoll.

Etter vellykket nedlasting vises en melding i displayet.

▶ Ta ut USB-minnepinnen.
▶ Lukk USB-grensesnittet med tetningsdekslet.

8.13 Stille inn automatisk oppstart
I undermenyen Timer kan tidspunkter for automatisk oppstart av maskinen defineres.

Det finnes to muligheter:

‒ Med menypunktet Ukeprogram kan ulike oppstartstidspunkter defineres for hver enkelt ukedag.
‒ Med menypunktet Dagsprogram kan et oppstartstidspunkt defineres én gang for én dato.

Innkoblingen må settes på aktiv fra det separate menypunktet Aktivere/Deaktivere. Tekstrammen viser sist valgte
av de fire valgmulighetene. Ved aktivert innkobling vises fortsatt et lite klokkesymbol øverst til venstre i displayet i
30 minutter etter at maskinen ble slått av.

Innstilling Valg
Ukeprogrammer Ukedager og klokkeslett

Dagsprogrammer Dato og klokkeslett

Aktivere/deaktivere Ukeprogram PÅ
Dagsprogram PÅ
Uke- og dagsprogram PÅ
Timer AV

Utføre innstilling:

▶ Åpne operatørmenyen, se avsnitt 8.2.
▶ Åpne menyen Timer og utfør innstillingen, se avsnitt 8.3.

Dagsprogram
Dato og klokkeslett kan velges og endres med displaynavigasjonsknappene.

Videre må innkoblingen settes på aktiv fra det separate menypunktet Aktivere/Deaktivere.

Når tidspunkt og klokkeslett nås, slås maskinen på.

Ukeprogram
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Ukedager og et individuelt oppstartstidspunkt kan velges og endres med displaynavigasjonsknappene.

For ukedager hvor maskinen ikke skal slås på, må det ikke lagres noe klokkeslett.

Etter inntasting av oppstartstidspunkter per ukedag, må innkoblingen settes på aktiv fra det separate menypunktet
Aktivere/Deaktivere.

Når tidspunktene nås, slås maskinen på.

Aktivere/deaktivere
Under menypunktet Aktivere/Deaktivere finnes følgende fire valgmuligheter:

‒ Dagsprogram på: Automatisk oppstart aktiveres for en angitt dato.
‒ Ukeprogram på: Automatisk oppstart aktiveres for lagrede ukedager og individuelle tidspunkter.
‒ Dags- og ukeprogram på: Automatisk oppstart aktiveres for en angitt dato og for lagrede ukedager.
‒ Timer av: Automatisk oppstart deaktiveres generelt.

9 Feilindikeringer og problemer

9.1 Feilindikeringer
Feilmeldinger vises i prioritert rekkefølge. De må kvitteres for med displaynavigasjonstasten ⑤.

Kvitterte feilmeldinger hvor feilen fortsatt foreligger, skjules for å kunne se på andre meldinger.

Hvis alle feilmeldinger er kvittert ut, men det forsatt er feil, vises disse feilmeldingene på nytt.

 Anvisninger
‒ Begrenset drift er mulig.
‒ AV-/PÅ-knappen ① lyser vekselvis grønt/rødt.
‒ Feilkoden vises i displayet (se tabell).

Feilkode Meldingstekst Tiltak
003 Temperatur ikke oppnådd. Kontakt HOBART-

servicetekniker.
Kontakt din HOBART-servicepartner.

004 Temperatur ikke oppnådd. Kontakt HOBART-
servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

008 Temperatur ikke oppnådd. Kontakt HOBART-
servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

009 Temperatur ikke oppnådd. Kontakt HOBART-
servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

021 Feil i tømmesystemet. Blokkert tømmesystem
Rengjør tømmesystem, og tøm maskinen igjen.

Blokkert tømmesystem Rengjør tømmesystem,
og tøm maskinen igjen.

022 Feil i tømmesystemet. Blokkert tømmesystem
Rengjør tømmesystem.

Blokkert tømmesystem Rengjør tømmesystem.

029 Program avbrutt. Lukk Dør. Lukk Dør.

036 Oppvaskmiddel mangler. Fyll på oppvaskmiddel. Fyll på oppvaskmiddel (se avsnitt 8.8).
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Feilkode Meldingstekst Tiltak
037 Tørremiddel mangler. Fyll på tørremiddel. Fyll på tørremiddel (se avsnitt 8.8).

038 Inngangsspenning for høy! Maskinen ble slått
av.

La en elektriker kontrollere inngangsspenningen
(lokalt).

039 Fylleprogram ble avbrutt. Lukk Dør. Lukk Dør.

041 Eksternt vannbehandlingssystem tomt. Skift. Skift del- eller helavsaltingspatron.

042 Slitt forfilter omvendt osmosesystem. Skift. Skift forfilter.

043 Salt mangeler. Fyll avkalkningssystemet med
granulert salt.

Fyll avkalkningssystemet med granulert salt.

 Feil
‒ Begrenset drift er ikke mulig.
‒ PÅ-/AV-knappen ① lyser kontinuerlig rødt.
‒ Feilkoden vises i displayet (se tabell).
‒ Når feilindikeringen er kvittert, slås maskinen av.

Feilkode Meldingstekst Tiltak
001 Feil temperatursensor skyllevannstank. Kontakt

HOBART-servicetekniker.
Kontakt din HOBART-servicepartner.

002 Feil temperatursensor skyllevannstank. Kontakt
HOBART-servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

006 Feil temperatursensor vasketank. Kontakt
HOBART-servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

007 Feil temperatursensor vasketank. Kontakt
HOBART-servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

011 Feil temperatursensor vaskekammer. Kontakt
HOBART-servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

012 Feil temperatursensor vaskekammer. Kontakt
HOBART-servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

013 Desinfeksjon ikke garantert. Kontakt HOBART-
servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

014 Feil nivåkontroll skyllevannstank. Kontakt
HOBART-servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

015 Feil nivåkontroll skyllevannstank. Kontakt
HOBART-servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

016 Feil nivåkontroll vasketank. Kontakt HOBART-
servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

017 Feil nivåkontroll vasketank. Kontakt HOBART-
servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

018 Feil i fylle-/tømmesystemet. Kontakt HOBART-
servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

019 Tett tanksil. Ta ut silen, rengjør og sett den til-
bake på plass.

Ta ut silene, rengjør, sett dem på plass igjen.

020 Feil nivåkontroll vasketank. Tøm maskinen og
fyll på ny. Ved fortsatt feil kontakt din HOBART
servicepartner.

Tøm maskinen og fyll på ny. Ved fortsatt feil kon-
takt din HOBART servicepartner.
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Feilkode Meldingstekst Tiltak
023 Defekt fyllesystem. Vanntilførselsmengde for

liten.
Kontroller lokalt vanntrykk.

031 Defekt fyllesystem. Sjekk om vanntilførselen er
for liten.

Sjekk om vanntilførselen er for liten.

032 Defekt fyllesystem. Sjekk om vanntilførselen er
for liten.

Sjekk om vanntilførselen er for liten.

033 Defekt fyllesystem. Kontakt HOBART-servicetek-
niker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

035 Sett vasketanksilen riktig på plass. Sett vasketanksilen riktig på plass.

044 Salt mangeler. Fyll avkalkningssystemet med
granulert salt.

Fyll avkalkningssystemet med granulert salt.

045 Antall skyllesykluser uten salt er overskredet.
Kontakt HOBART-servicetekniker.

Kontakt din HOBART-servicepartner.

052 Feil i fylle-/tømmesystemet. Kontakt HOBART-
servicetekniker. Koble maskinen fra vann- og
strømforsyningen!

Kontakt din HOBART-servicepartner.

9.2 Utbedre problemer

9.2.1 Utilstrekkelig vaskeresultat

Type problem Mulige årsaker Tiltak
Oppvaskgodset blir ikke
rent.
 
 
 
 
 
 

Vaskearmen blokkert (må enkelt kunne
roteres for hånd).

Ta ut vaskearmene og rengjør dem grun-
dig.
Undersøk også vanntilførselen i maskinen
til vaskearmen med tanke på tilstopping.

Vaskearmdysene er tilstoppet (visuell kon-
troll).

Ta ut vaskearmen og rengjør dysene.
Sett inn rengjøringspluggen igjen.

Skyllearmsdyser tilstoppet (som regel pga.
kalk).

Ta ut skyllearmene og avkalk dem i en
separat beholder.
Kontroller at det lokale bløtgjøringsmiddel-
anlegget fungerer.

Oppvaskmiddelkonsentrasjonen er for lav
eller for høy.

Kontroller innstillingen for oppvaskmiddel-
konsentrasjonen.

Grovsil tilsmusset. Ta ut silen, tøm og rengjør den.

Finsil tilsmusset eller dekket av kalk. Ta ut finsilen, legg den i eddikvann hvis den
er kraftig tilsmusset. Rengjør den deretter
grundig med en oppvaskbørste til porene
er åpne igjen.
Vær generelt oppmerksom på daglig ren-
gjøring av finsilen (se bruksanvisningen).

Feil programvalg ved kraftig tilsmusset opp-
vaskgods.

Velg et program med lengre vasketid.

Oppvaskgodset tørker
dårlig.
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Type problem Mulige årsaker Tiltak
Utilstrekkelig avfetting av oppvaskgodset. For lav oppvaskmiddelkonsentrasjon: Øk

mengden (kontakt evt. kjemileverandøre for
justering).
Kontroller om anvendt oppvaskmiddel er
egnet, bruk evt. et sterkere produkt.
Tøm tilsmusset vann ut av maskinen og fyll
på nytt. Sørg for at oppvaskgodset for-
håndsrengjøres bedre.

Kurven er ikke tilpasset formen på opp-
vaskgodset (skråstilling).

Bruk egnede kurver som muliggjør skråstil-
ling slik at vannet kan renne av.

Etter endt vasking blir oppvaskgodset stå-
ende for lenge i maskinen.

Ta oppvaskgodset ut av maskinen umiddel-
bart etter programslutt, slik at det raskt kan
lufttørke.

Striper og flekker på
oppvaskgodset.

Kalk- eller mineralholdig vann. Kontroller vannkvaliteten.
Alle lokale vannverk har data over sam-
mensetningen i det vannet som leveres til
deg, og denne informasjonen får du på
forespørsel.
Veiledende verdier: Ideell verdi kalk: 0 –
3 °d (total hardhet). Ideell verdi mineralinn-
hold: For glass ledeevne maks. 100 µS/cm,
for oppvaskgods tilrådelig opp til maks. 400
µS/cm.

Kurven er ikke tilpasset formen på opp-
vaskgodset (skråstilling).

Bruk egnede kurver som muliggjør skråstil-
ling slik at vannet kan renne av.

På maskiner med integrert bløtemiddel:
Brukt feil salt (f.eks. tabletter).

Ikke bruk tablettsalt.

9.2.2 Andre problemer

Type problem Mulige årsaker Tiltak
Glass er helt eller delvis
melkeaktig.

Overflaten på glassene er ru og porøs,
dette er såkalt glasskorrosjon.

Bruk nye glass, dette er ikke en funksjons-
feil på maskinen.

Glass-/oppvaskgods-
brudd.

Uegnede oppvaskgods- eller glasskurver
brukt.

Bruk egnede kurver.

Maskinen slår seg plut-
selig av under drift.

Maskinen henger på et maksimumsanlegg
eller er sperret overfor andre strømforbru-
kere.

Slå av maskinen separat (elektriker!).

En lokal sikring er utløst. 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 for-
skriftsmessig 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.
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Det må kun brukes originale reservedeler ved reparasjon og utskifting av slitasjedeler. Slitasjedeler er f.eks.:
Doseringsslanger, spylearmlager osv. I Tyskland er HOBART-maskiner underlagt den tyske "Betriebssicherheit-
sverordnung" og må kontrolleres regelmessig av en elektriker i samsvar med kontrollfristene i DGUV V3 (BGV
A3).

11 Avhending

▶ Maskineieren er ansvarlig for miljøvennlig og forskriftsmessig avhending
av maskinen og dens driftsmidler. Følg nasjonale og lokale bestemmel-
ser og forskrifter.

12 Ansvarsfraskrivelse

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 2017
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13 Samsvar

Original

Hersteller / Dokumentationsbevollmächtigter: HOBART GMBH / Ruediger Nuebling
Manufacturer / authorized to compile the technical file: Robert-Bosch-Straße 17
Fabricant / autorisée à constituer le dossier technique: 77656 Offenburg / Germany
Fabricante / autorizado para unificar la información técnica:
Fabbricante / Responsabile della documentazione:  
Fabrikant / Geautoriseerd om de technische documentatie samen te stellen:  
Producent/ autoryzowany przedstawiciel:
 /    :
Üretici / Dokümantasyon yetkilisi:
Proizvoa /ovlašten za sastavljanje tehnikog spisa:
Proizvajalec / pooblašeni za dokumentacijo:
Fabricante / Responsável pela documentação:
Výrobce / osoba zplnomocnná sestavením dokumentace:

Maschine: Geschirrspülmaschine (FX/FP/FXL/Care) Gläserspülmaschine (GX/GP)
Machine: Dishwasher Glasswasher
Machine: Machine à laver la vaisselle Lave verres
Máquina: Lavavajillas Lavavasos 
Macchina: Lavastoviglie Lavabicchieri
Machine: Vaatwasmachine Glazenwasmachine
Urzdzenie: Zmywarka do naczy Zmywarka do naczy ze szkŁa
:    
Makine: Tezgahaltı bulaık makineleri Bardak yıkama 
Stroj: Perilica posua Perilica aša
Stroj: Stroj za pomivanje posode Stroj za pomivanje kozarcev
Máquina: Máquina lava-loiça Máquina lava-copos
Stroj: Myka na nádobí Myka na sklenice

Marke: HOBART

Type: FX-Serie GX-Serie CFX-Serie Design State: FX-12-01 Serial No.: 86 66 XXXXX
FP-Serie GP-Serie Care
FXL-Serie CGXC-Serie

Hiermit bestätigen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgeführten Normen gefertigt und geprüft worden ist.
Herewith our confirmation 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 bevestigen wij dat de genoemde machine is gefabriceerd en getest volgens de hiervolgende  voorwaarden.
Niniejszym deklarujemy, e wymieniony produkt spełnia wymogi nastpujcych norm.
  ,          .
bu belge ile belirtilen makinenin aaıda listelenen normlar dorultusunda hazırlandıını beyan ederiz.
Ovime potvrujemo da je gore navedeni stroj proizveden i testiran sukladno sljedeim 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.

EN 60335-2-58:2005 + Corr. 2007 + A1:2008 + A11:2010 + A2:2015 + A12:2016
EN ISO 12100:2010
EN 55014-2:2015
EN 61000-6-2:2005
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
DIN SPEC 10534:2012-08

Die Maschine stimmt mit den folgenden Richtlinien überein:
The product complies with the following directives:
La machine est conforme aux directives fixées:
La máquina armoniza con las siguientes Directivas:
La macchina è conforme alle direttive seguenti:
Het product voldoet aan de volgende richtlijnen: 
Urzdzenie spełnia wymogi nastpujcych dyrektyw:
    :
Makine, aaıdaki yönetmelikler ile uyumludur:
Ovaj stroj je u skladu sa sljedeim direktivama:
Stroj ustreza zahtevam sledeih direktiv:
A máquina está em conformidade com as seguintes diretivas:
Stroj je v souladu s ustanoveními následujících smrnic:

2006/42/EC (Maschinenrichtlinie, Machinery-Directive)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie, EMC-Directive)

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC eingehalten.
Protective Goals of the Low Voltage Directive 2014/35/EU are in compliance with Appendix I No 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.
Les objectifs de protection de la directive sur les basses tensions 2014/35/EU ont été respectés conforme à l’annexe I Nr. 1.5.1 der de la directive relative aux machines 2006/42/EC.
Directiva de protecciones de baja tension 2014/35/EU estan en acuerdo con el apendice I No 1.5.1. de la directiva de maquinaria 2006/42/EC.
Gli obiettivi di protezione della direttiva per basse tensioni 2014/35/EU è stata rispettata secondo allegato I n. 1.5.1 della Direttiva per macchine 2006/42/EC.
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/EC.
Produkt spełnia wymogi bezpieczestwa dyrektywy niskonapiciowej 2014/35/EU, zgodnie z załcznikiem I nr. 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/EC.

Alçak Gerilim Yönetmelii 2014/35/EU'nin koruyucu hedeflerine, Makine Yönetmelii 2006/42/EC, ek I no. 1.5.1'e göre uyulmutur.
Sigurnosni ciljevi direktive o niskom naponu 2014/35/EU udovoljavaju dodatku i br. 1.5.1. Direktive o strojevima 2006/42/EC
Upoštevani so zašitni cilji Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU v skladu s prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EC.
Os objetivos de proteção da Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU foram cumpridos de acordo com o Apêndice I, n.º 1.5.1 da Diretiva de Máquinas 2006/42/EC.
Cíle ochrany dle nízkonapové smrnice 2014/95/ES byly splnny dle pílohy I . 1.5.1 smrnice o strojních zaízeních 2006/42/ES.

Bestätigt durch:
Confirmed by:  Offenburg, 01.05.2017 ppa.

Direktor Produktentwicklung Europa
Director Warewash Engineering Europe

Konformitätserklärung
Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité / Declaración de Conformidad / Dichiarazione di conformitá / Conformiteitsverklaring / Deklaracja zgodnoci /   / 

Uygunluk beyanı / Deklarcija o sukladnosti / Izjava o skladnosti / Declaração de Conformidade / Prohlášení o shod

Trade mark/ Marque/ 
Marca comercial/ Marchio/ Merk/ 
Marka/ / Marka/ Zaštitni 
znak/ Znamka / Marca/ Znaka

,      2014/35/EU,       1.5.1   
 2006/42/.

Harald Disch
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