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Allmänt
1. Allmänt

Läs noggrant igenom instruktionerna i denna handbok då den innehåller viktig in-
formation angående korrekt, effektiv och säker installation, användning och ser-
vice av diskmaskinen.

Förvara denna handbok på en säker plats med tanke på att den kan användas av
diskmaskinens eventuella andra användare.

Elektroniken i maskinen är RoHS-kompatibel.

1.1 Symboler som används i handboken

Denna symbol varnar för situationer där det kan uppstå säkerhetsrisker. Givna in-
struktioner bör följas för att förhindra skador.

Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Maskinen är käns-
lig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför handledsband ska användas vid
kontakt med elektroniken.

Denna symbol informerar om hur man på rätt sätt utför något för att förhindra då-
ligt resultat, skador på diskmaskinen eller farliga situationer.

Denna symbol informerar om rekommendationer och tips vilka bidrar till att få ut
det bästa av maskinen.

Denna symbol informerar om vikten av noggrann och regelbunden rengöring av
maskinen för att säkerställa hygienkraven.
1
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Allmänt
1.2 Symboler på diskmaskinen

Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Delen får lossas
endast av inom el fackkunnig personal. Maskinen är känslig för elektrostatiska
laddningar (ESD) varför handledsband ska användas vid kontakt med elektroni-
ken.

1.2.1 Maskinmärkning

Maskinen har två märkskyltar, en är placerad längst ner på sidan av maskinen
och den andra skylten är placerad i elskåpet. Skyltarnas tekniska data återfinns
på maskinens kopplingsschema. De olika märkfälten visar:

1. Maskintyp
2. Maskinnummer
3. Tillverkningsår
4. Kapslingsklass
5. Spänning
6. Antal faser med eller utan nolla
7. Frekvens
8. Huvudsäkring
9. Motoreffekt
10. Elvärmeeffekt
11. Max. effekt

1.3 Kontroll av överensstämmelse mellan diskmaskin och handbok

Kontrollera att typbeteckningen på märkskylten överensstämmer med typbeteck-
ningen på handbokens framsida. Saknas handböcker kan nya beställas från till-
verkaren eller den lokala representanten. Vid beställning av nya handböcker är
det viktigt att meddela maskinnumret som återfinns på märkskylten.

S/N:

V Hz A

kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

1
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2
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9

6
4

8

11

3

7

10
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Säkerhetsanvisningar
2. Säkerhetsanvisningar

2.1 Allmänt

Maskinen är CE-märkt, vilket innebär att den uppfyller kraven i EU:s maskindirek-
tiv beträffande produktsäkerhet. Med produktsäkerhet menas, att maskinen har
en konstruktion som skall förhindra person- eller sakskador.

Modifieringar gjorda på utrustningen utan tillverkarens godkännande upphäver
tillverkarens produktansvar.

För att ytterligare öka säkerheten vid installation, drift och service skall säkerhets-
anvisningarna läsas igenom noga av operatören samt av den personal som an-
svarar för installation och service av maskinen. 

Stäng omedelbart av diskmaskinen vid störningar eller fel. Service av maskinen
får endast utföras av utbildad tekniker. De regelbundna kontroller som nämns i
handboken bör utföras enligt instruktionerna. Service av maskinen bör utföras av
personal auktoriserad av tillverkaren. Använd original reservdelar. Kontakta en
auktoriserad servicefirma för att göra upp ett program för förebyggande skötsel.
Det kan uppstå farliga situationer ifall inte ovanstående följs.

Innan maskinen tas i bruk, se till att personalen får erforderlig utbildning i hand-
havande och skötsel.

2.2 Transport

Hantera maskinen med försiktighet vid lossning och transport då viss tippnings-
risk föreligger. Lyft eller förflytta aldrig maskinen utan träemballage under stativet.

2.3 Installation

Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Maskinen är käns-
lig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför handledsband ska användas vid
kontakt med elektroniken.

Vatten- och ånganslutningar bör utföras endast av kvalificerad personal.

Vattenanslutningar måste utföras på ett sätt som överensstämmer med den loka-
la vattendistributörens gällande förordningar. Kontrollera att anslutningar för vat-
ten och ånga håller tätt innan maskinen startas.

Kontrollera att huvudspänningen överensstämmer med maskinens märkskylt.
3
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Säkerhetsanvisningar
2.4 Disk- och torkmedel

I maskinen får endast disk- och torkmedel avsedda för industriella diskmaskiner
användas. Handdiskmedel får ej användas i maskinen eller vid förbehandling av
diskgodset (blötläggning, fördisk etc.). Kontakta din diskmedelsleverantör för val
av lämpligt diskmedel.

Var uppmärksam på risken vid hantering av disk- och torkmedel. Skyddshand-
skar och skyddsglasögon bör användas vid hanteringen. Läs varningstexten på
disk- och torkmedelsbehållaren samt diskmedelsleverantörens föreskrifter.

2.5 Drift

2.5.1 Klämrisk

Undvik kontakt med transportbandet under drift. Bandets rörelse kan orsaka
klämskador vid maskinens in- och utmatningsöppning. Vid service av maskinen,
undvik kontakt under drift med transportbandets drivanordning. Klämskador kan
uppstå mellan drivmotorns kedja och kedjehjul.

2.5.2 Halkrisk

För att undvika halkrisk, håll golvet torrt. Torka upp vatten som spillts ut.

2.6 Rengöring

Vattnet i tanken har en temperatur av c:a 60°C och innehåller diskmedel. Var för-
siktig vid tömning och rengöring av tanken. Använd skyddshandskar.

2.6.1 Rengöring med högtryckstvätt

Högtryckstvätt får ej användas vid rengöring av maskinen. Om högtryckstvätt rik-
tas mot elskåpet, kan vatten tränga in och skada den elektriska utrustningen och
därmed påverka säkerheten.

Enligt rådande föreskrifter används komponenter med godkända IP klasser i ma-
skinen. Det finns ingen kapslingsklass som klarar högtryck

2.6.2 Utsidan av maskinen

Maskinens utsida får ej spolas med varken högtryckstvätt eller vattenslang. Vat-
ten kan tränga in i elskåp och manöverpanel och skada utrustningen och därmed
påverka säkerheten.

2.6.3 Rengöring av golv

Vid rengöring av golv med högtryck kan vatten stänka upp under maskinen och
skada komponenterna. Dessa är inte dimensionerade att klara spolning med vat-
ten. Använd aldrig högtryck på golv närmare än 1 meter från maskinen utan spe-
ciell skyddskåpa mot återstänk. Problem med vattenstänk kan förekomma även
vid spolning med vanliga vattenslangar.
4
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Säkerhetsanvisningar
2.7 Reparation och service av diskmaskinen

Bryt strömmen innan elskåpet öppnas. Undvik kontakt med varma rör och ge-
nomströmmare.

2.7.1 Säkerhetsföreskrifter då maskinen inte fungerar

Kontrollera följande:

• Finns det några felmeddelanden i displayen?
• Har diskmaskinen använts enligt instruktionerna?
• Finns alla löstagbara delar på sina platser?
• Är huvudströmbrytaren i läge ”ON”?
• Är säkringarna i elskåpet hela? Be servicepersonal kontrollera säkringar-

na.

Om inget hjälper skall auktoriserad servicepersonal kontrollera maskinen.

2.8 Återvinning av maskinen

När diskmaskinen är förbrukad skall den återvinnas enligt gällande förordningar.
Kontakta personal specialiserad på återvinning.
5
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Installation
3. Installation

3.1 Allmänt

Installation av maskinen får endast utföras av behörig personal.

Läs noggrant igenom dessa anvisningar eftersom de innehåller viktiga upplys-
ningar för en korrekt genomförd installation.

Anvisningarna bör användas tillsammans med maskinens kopplingsscheman
samt flödesschemat för vatten och ånga.

Maskinen är CE-märkt. CE-märket gäller endast för maskin i originalutförande.
Uppstår skador på maskinen, orsakade av att anvisningarna inte följs, upphör le-
verantörens garanti- och produktansvar.

3.2 Krav på installationsplatsen

3.2.1 Belysning

Installationsplatsen skall ha god allmänbelysning för att skapa bästa möjliga ar-
betsförhållanden vid installation, drift, service och underhåll.

3.2.2 Ventilation

Under drift avger maskinen värme och vattenånga. För en god arbetsmiljö fordras
en viss luftomsättning i diskrummet. Ventilationsbehovet i diskrummet dimensio-
neras enligt gällande normer.

3.2.3 Avlopp

Golvbrunn skall finnas för maskinens avloppsvatten och för spillvatten vid ren-
spolning. Denna förläggs under maskinen. Golvbrunnens kapacitet framgår av
TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.2.4 Serviceutrymme

För service bör ett 1 meter fritt utrymme finnas framför maskinen. Utrymmet ovan-
för maskinen skall vara fritt från installationer som kan förhindra montage, service
och utbyte av delar.
6
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Installation
3.3 Transport och förvaring

Transportera alltid maskinen stående.

Var försiktig vid transport eftersom viss tippningsrisk föreligger.

OBS! Maskinen får inte transporteras utan lastpall eller annat stöd. Vid all trans-
port måste någon form av stödbalkar utmed maskinens sidor användas. I annat
fall kan maskinen skadas. Vid transport utan ordinarie träpall, kontrollera alltid att
inga delar under maskinen kan skadas.

Om maskinen inte skall installeras omgående skall den förvaras frostfritt i en lokal
med torr luft.

3.4 Uppackning

Kontrollera mot packsedeln att samtliga enheter är levererade.

Tag bort emballaget. Kontrollera att maskinen inte har fått några transportskador.

3.5 Återvinning av emballage

Emballaget skall tas om hand för förstöring eller återvinning enligt lokala bestäm-
melser.
7
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Installation
3.6 Installation

1. Varmvattenanslutning
2. Elanslutning
3. Kallvattenanslutning
4. Huvudbrytare
5. Avloppsanslutning
6. Golvbrunn
7. Kondensvattenanslutning
8. Ånganslutning
8
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Installation
3.6.1 Placering av maskinen

Tag bort skyddsplasten på de sidor som skall placeras mot vägg.

Ställ maskinen på plats och kontrollera med vattenpass att den står vågrätt. Jus-
tera höjden med maskinens ben.

Maskinen ska invattras på tre sidor:

• På framsidans omslagskant (a) (tanklivet).
• På inmatningens omslag (b).
• På utmatningens omslag (c).

När maskinen är fylld med vatten görs en ny kontroll om den står vågrätt. Stäng
luckorna och kontrollera att luckornas överkant är i rät linje. Justera med hjälp av
maskinens ben.

b

a a a a a

c

ACS-47D_07
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Installation
3.6.2 Elanslutning

Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Delen får lossas
endast av inom el fackkunnig eller instruerad personal.

Information för elektrisk anslutning finns på maskinens kopplingsscheman.
Dessa är placerade på elskåpsluckans insida. Förvara dessa i elskåpet efter in-
stallationen.

Maskinen har inbyggd huvudbrytare (4). Anslut kabeln vid (2).

Jordkabel för potentialutjämning ansluts till jordbulten på stativet. Anslutningen är
placerad på balken vid slutsköljningszonen och försedd med följande märkskylt:

Märkskylt för jordbult

Efter utförd elinstallation, slå till huvudbrytaren och samtliga automatsäkringar.

3.6.3 Vattenanslutning

Avstängningskran skall installeras på inkommande ledningar.

Anslut ledningarna för kallvatten och varmvatten enligt märkningen vid anslut-
ningspunkterna (1, 3). Om maskinen ansluts med slang, skall slangens invändiga
diameter vara minst 12 mm.

Varmvattenanslutningen är försedd med filter, kallvattenanslutningen med filter,
backventil och vakuumventil. Anslutningarna har invändig gänga.

För att erhålla rätt vattenflöde till maskinen är det viktigt att inkommande vatten
har tillräckligt högt tryck. Erforderligt tryck framgår av TEKNISKA SPECIFIKATIO-
NER. Vid för lågt vattentryck bör tryckstegringspump installeras.

3.6.4 Ånganslutning (option)

Om maskinen är ånguppvärmd, anslut ledningarna för ånga och kondensvatten
vid (7).
10
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3.6.5 Ventilation

Maskinen har ett kondensbatteri anslutet till en frånluftsfläkt för att reducera ut-
släpp av varm luft. Frånluftsdon för utsugning av varm luft placeras lämpligen
över in- och utmatningen samt över maskinen där utsläpp av varm luft sker från
kondensfläkten.

Monteras en imkåpa över maskinen bör den placeras så att den täcker både in-
och utmatningen. Imkåpans främre del måste placeras minst 500 mm framför ma-
skinen för åtkomlighet vid service och reparationsarbete.

3.6.6 Inställning av flöden

Starta maskinen med knappen för manuell drift.

Slutsköljningsflödet

Avläs flödet på vattenmätare BV02. Flödet skall vara 5,5l/min. Justera reduce-
ringsventilen om så behövs. Reduceringsventiler och vattenmätare är placerade
bakom frontplåten i slutsköljningszonen. Reduceringsventilen Y05 justeras så att
flödet till kylning av kondensorbatteri blir 3,7 ± 0,2 l/min.

Totala vattenflödet

Avläs flödet på vattenmätare BV2. Flödet skall vara 9,5l/min. Justera flödet med
reduceringsventilen framför magnetventilen Y05. När flödena är inställda, tryck
på knappen för automatdrift.
11
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3.7 Provkörning

Förbered maskinen för provkörning med hjälp av ANVÄNDARANVISNINGARNA.
I dessa beskrivs vilka åtgärder som skall vidtagas för att göra maskinen klar för
drift.

3.7.1 Igångkörningsschema

Detta bör fyllas i och kvitteras av kunden vid igångkörningstillfället.

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:

Läs och ta del av innehållet i Installations- och användarmanualen. Checka sedan
av enligt följande:

Kund:
Besöksadress:
Postnr + Ort:
Telefon:
Kontaktperson:

Återförsäljare:
Telefon:
Kontaktperson:

Installationsfirma:
Telefon:
Kontaktperson:

Servicefirma:
Telefon:

Diskmedelsleverantör:
Telefon:

Slutkundens underskrift:

Namnförtydligande:
12
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1. Kontrollera:

• Vatten-, ång- och avloppsanslutningar
• Att maskinen står i våg
• Stängda luckor ligger i linje
• Disk och torkmedel
• Silar, nivårör, silplan och skiljeväggar sitter på plats
• Dvärgautomater för samtliga värmegrupper i läge av
• Att överhettningsskydden till genomströmmare och tankelement är noll-

ställda

2. Fyllning av maskin:

• Stäng luckorna
• Slå till huvudbrytaren och vrid vredet till 1
• Fyll maskinen med vatten enligt ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTERNA

Anm: Det tar ca 10 min att fylla systemet. Fyllning av genomströmmare
sker automatiskt med stängda luckor. Maskinen har fyllnadskontroll av ge-
nomströmmarna. Vid aktiverad funktion kontrolleras att genomströmmarna
är fyllda med vatten innan elementen kopplas in. OBS! Avbryts fyllningen
med manöverbrytaren startar kontrollen från noll.

• När fyllnadskontrollen är klar samtliga tankar fyllda, slå till dvärgautomater-
na för grupperna.

3. Starta maskinen: (se ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTERNA)

• Kontrollera överbelastningsbrytare
• Kontrollera pumparnas rotationsriktnningar  OBS! Vid fel rotationsriktning

skall fasvändning ske på inkommande matning.

4. Kör maskinen i manuellt läge:

• Alla automatsäkringar sätts i läge till.
• Kör maskinen kontinuerligt i 10 min, kontrollera / justera temperaturer och

vattenflöden.
• Slutsköljning ca 5,5 l/min.
• Totalt flöde ca 9,5 l/min.

5. Kör ett antal diskar med diskgods och kontrollera att:

• Inget vattenläckage förekommer
• Luckbrytaren fungerar
• Ändlägesbrytaren fungerar
• Ångutsläppen från maskinen
• Vattentemperaturerna bibehålles
• Diskgodset blir rent
• Diskgodset torkar 
• Kemdiskpumpen stannar först när diskat gods kommit ur maskinen.

6. Slutkontroll: Töm maskinen och bryt strömmen med huvudbrytaren.

• Efterdrag samtliga anslutningar på automatsäkringar och kontaktorer.

7. Utbilda diskpersonalen
13
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3.8 Teknisk dokumentation

För korrekt handhavande är det viktigt att dokumentationen som medföljer maski-
nen lämnas till berörd personal. Installations- och användarmanualen bör förva-
ras i anslutning till maskinen.

Om servicemanual medföljer leveransen, skall denna överlämnas till ansvarig
servicetekniker.

Om reservdelsmanual medföljer leveransen, skall denna överlämnas till ansvarig
servicetekniker.
14
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4. Användningsföreskrifter

All personal, som använder maskinen, bör utbildas på hur maskinen fungerar av
den som är ansvarig för personalens säkerhet.

Diskmaskinen bör inte användas av personer som lider av fysisk eller psykisk
ohälsa.

Barn bör övervakas, så att de inte leker med maskinen.

På maskinens display visas i klartext vad som pågår i maskinen, även maskinens
inställbara börvärden och larm av olika slag visas här.

Maskinen är avsedd för diskning av bestick. Diskning skall ske med därför avsett
diskmedel.
15
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Användningsföreskrifter
4.1 Förberedelser

4.1.1 Maskinens uppbyggnad

Maskinens uppbyggnad

1. Vred Till / Från
2. Lysdiod för indikering av larm. Om lysdioden blinkar, kan larmet återställas

med knappen (10).
3. Lysdioder för indikering av aktiverad funktion
4. Display
5. Tryckknapp för automatdrift
6. Tryckknapp för manuell drift
7. Tryckknapp för matning
8. Tryckknapp för diagnostexter
9. Tryckknapp för växling mellan diagnostexter
10. Tryckknapp för återställning av larm
11. Lucka
12. Fotocell
13. Munstycke förspolning
14. Diskarm, löstagbar
15. Munstycke kemdisk
16. Skiljevägg, löstagbar
17. Munstycke recirkulerande slutskölj
18. Munstycke slutskölj
19. Huvudbrytare
20. Insugningsskydd
21. Galler
22. Filter
23. Sil slutskölj
24. Avloppstätning
25. Gummimanschett
26. Pumpsil
27. Tanksil
28. Nivårör
29. Sil förspolning

0 1

(ACS-47D_02a)
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2

1 10
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7
6
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4.1.2 Förberedelser före fyllning

Kontrollera:

• att maskinen är rengjord och att avstängningskranarna för vattnet är öpp-
na.

• att huvudbrytaren (19) är tillslagen
• mängden disk- och torkmedel.

OBS! Handdiskmedel får ej användas i maskinen eller vid förbehandling av disk-
godset (blötläggning, fördisk etc.). Handdiskmedel orsakar skumbildning och för-
sämrar diskresultatet.

Montera:

• nivårör (28) och avloppstätningar (24). Gummimanschetterna (25) skall
täta mot bottenplåten. Kontrollera att gummimanschetterna inte är skada-
de.

• silar (23, 26, 27, 29)
• skiljeväggar (16)

4.1.3 Fyllning och uppvärmning av maskin

• Stäng luckorna (11).
• Ställ vredet (1) i läge 1 och tryck på knapp 5. Maskinen börjar nu att fyllas

med vatten och värms upp. När temperaturerna visas med fast sken i pa-
nelen (4) startar maskinen och går några sekunder för diskmedelsbland-
ning.

• Efter avslutad diskmedelsblandning visar displayen att matningen skall
startas. Tryck på knappen (7) för att starta matningen.

• Maskinen är nu klar för disk.

OBS! Tiden för fyllning uppvärmning till rätt disktemperatur varierar mellan 5 och
30 minuter och är beroende av temperaturen på inkommande vatten.
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4.2 Användning

DIN 10510 är en tysk norm som beskriver hur diskprocessen skall fungera i en
tunnel- eller banddiskmaskin för att säkerställa diskresultatet. Bl.a så rekommen-
deras det att kontakttiden bör vara ca 120 sek. för normalt smutsat diskgods. Med
kontakttid menas den tid som diskgodset befinner sig i en disk- eller sköljzon med
diskvatten innehållande diskmedel. Vilket i princip betyder tiden från det att god-
set kommer in i fördiskzonen tills dess att det sköljs med helt rent vatten i slut-
sköljningszonen. Normen är ett bra sätt att kunna jämföra kapacitet och
förbrukning mellan olika diskmaskiner.

4.2.1 Diskning
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Val av AUT diskmetod

Välj automatdrift genom att trycka på knappen (5).

Automatdrift (5)

Starta matningen genom att trycka på knappen (7).

Matning (7)

Diskmomentet startar när bestick faller ned på bandet och påverkar fotocellen
(12). Om fotocellen inte påverkas under en viss tid stannar maskinen. Den startar
igen så snart nya bestick faller ned på bandet och påverkar fotocellen.

Val av MAN diskmetod

Välj manuell drift genom att trycka på knappen (6).

Mauell drift (6)

Pumparna startar direkt och stannar när man åter trycker på knappen för auto-
matdrift (5) eller på knappen för manuell drift (6).
19
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4.2.2 Stopp av maskinen under drift

Om maskinen av någon anledning behöver stoppas under drift, stoppas den på
manöverpanelens knappar, vrid vredet (1) till läge 0 för att slå ifrån manöver-
strömmen.

Vid återstart: Vrid vredet (1) till läge 1 och tryck på manöverpanelens knappar.

4.2.3 Vattenbyte

OBS! Vattnet i disktanken måste bytas regelbundet, annars kommer skum att bil-
das och diskresultatet försämras. Om silarna är täckta med lödder, eller om det
kommer lödder ur avloppsröret, måste vattnet bytas omedelbart.

För bästa diskresultat är det viktigt att vattnet i tankarna byts när det har blivit allt
för smutsigt. Vattnet skall alltid bytas vid skumbildning i disktankarna.

• Stäng av maskinen med vredet (1).
• Tag bort silarna (27, 29) och töm tankarna genom att vrida nivåröret (28)

och avloppstätningen (24) ett kvarts varv.
• När tankarna är tömda, sätt nivårör (28) och avloppstätning (24) på plats

igen.
• Återmontera silarna (27, 29).
• Fyll maskinen på nytt. Se “Fyllning och uppvärmning av maskin”.

4.3 Efter användning - Rengöring

HACCP är ett förebyggande kontrollsystem för att säkerställa hygienkraven under
diskprocessen och rengöringen av maskinen. Genom sin konstruktion uppfyller
maskinen högt ställda hygienkrav. Ur hygiensynpunkt är det också viktigt med
noggrann och regelbunden rengöring. En väl rengjord maskin bidrar till ett gott
diskresultat och minskad risk för ansamling av smuts i maskinens inre.
20
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4.3.1 Daglig rengöring

Invändigt

• Vrid vredet (1) till läge 0.
• Töm tankarna genom att vrida nivåröret (28) och avloppstätningen (24) ett

kvarts varv.
• Rengör silarna (26, 27, 29), samtliga skiljeväggar (16), nivårör (28), av-

loppstätning (24) och munstyckena till förspolning (13) och slutsköljning
(17, 18).

• Förvara aldrig nivårör (28) och avloppstätning (24) liggande så att gummi-
manschetterna (25) vilar mot ett underlag. Manschetterna kan deformeras
med risk för vattenläckage i tankarna som följd.

• Rengör diskarmarna (14).
• Rengör luckorna (11). Torka av luckornas gummilist som är monterad i

överkanten på luckornas baksida.
• Skölj av maskinens samtliga invändiga ytor och rengör tankarna.
• Rengör slutsköljningssilen (23).
• Töm slutsköljningstanken och rengör filtret (22). Filtret är placerat innanför

den undre luckan vid utmatningsänden. Skruva loss locket (A) och tag ut
silen (B). Rengör silen. Var noggrann vid återmonteringen så att lockets
packning sluter tätt.

• Återmontera delarna.
• Låt luckorna stå öppna.

Filter för slutsköljningen
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Utvändigt

Torka av maskinen utvändigt med en mjuk, fuktig trasa.

Används rengöringsmedel, får detta inte innehålla slipmedel. Rengöringsmedel
med slipmedel skadar rostfri plåt.

Maskinen får inte spolas utvändigt med vattenslang. Vatten kan tränga in och
skada manöverpanel och elektrisk utrustning.

Felaktiga rengöringsmetoder

OBS! Används fel metod vid rengöring, kan maskinen skadas. Därför gäller föl-
jande:

Använd EJ stålull eftersom denna ger upphov till rostbildning i maskinen.

Högtryckstvätt kan skada maskinen och får EJ användas vid rengöring. Använd
aldrig högtryck på golv närmare än 1 meter från maskinen utan speciell skydds-
kåpa mot återstänk. Används högtryckstvätt på maskinen, ansvarar leverantören
inte för fel som uppstår och garantin upphör att gälla.

Stänkrisk finns även om golvet spolas med vattenslang.

Stålull och högtryckstvätt får inte användas vid rengöring.

stalh
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4.3.2 Rengöring varje vecka eller vid behov

Veckorengöringen bör utföras noggrannare än den dagliga rengöringen. Utöver
åtgärderna vid den dagliga rengöringen, rengör maskinen enligt följande:

• Rengör diskarmarna (14). Borsta och skölj diskarmarna invändigt och ren-
gör munstyckena (15).

• Kontrollera och rengör spolmunstyckena (13, 17, 18).
• Demontera och rengör luckorna (11). 
• Rengör gallren (21) för torkzonsfläktarna.
• Återmontera alla rengjorda delar.
• Avkalka maskinen vid behov.

4.3.3 Driftstörningar

Felmeddelanden

Felmeddelanden visas i displayen (4) samtidigt som lysdioden (2) blinkar.

LARM ORSAK ÅTGÄRD
LUCKA ÖPPEN Någon eller några luckor är öpp-

na.
Stäng luckan eller luckorna och 
tryck på knappen (7).

ÖVERLAST MATNING Något föremål kan ha trillat ned 
och stoppar matningen.

Avlägsna föremålet, tryck på knap-
pen (7).

ÄNDBRYTARE PÅVERKAD Tag bort bestick som har påver-
kat ändlägesbrytaren.

Avlägsna föremålet och matningen 
startar automatiskt.

NÖDSTOPP Någon har tryckt in NÖD-
STOPPSKNAPPEN.

Om maskinen har nödstoppats, 
återställ nödstoppet genom att vri-
da detta i pilarnas riktning. Tryck 
därefter på knappen (7).

UNDERTEMP TANK Disktemperaturen är för låg. Diskning kan ändå ske. Återställ 
larmet genom att trycka på knap-
pen (10). Kontakta serviceperso-
nal.

UNDERTEMP SLUTSKÖLJ Sköljtemperaturen är för låg. Diskning kan ändå ske. Återställ 
larmet genom att trycka på knap-
pen (10). Kontakta serviceperso-
nal.

SVAG SIGNAL Fotocellens huvud har blivit 
smutsigt.

Rengör fotocellen (12). Larmet i 
displayen upphör efter rengöring.
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4.3.4 Felsökning

Vid kontakt med servicepersonal, var beredd att svara på följande frågor angåen-
de maskinen:

• maskintyp och maskinmodell
• maskinnumret och datum då maskinen installerades
• en kort förklaring av felet / problemet
• vad hände / gjordes direkt innan felet uppstod

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD
Ingen indikering i manöverpane-
lens display när manövervredet 
vrids till läge 1.

Huvudbrytaren frånslagen. Slå till huvudbrytaren.

Maskinen fyller ej vatten. Avstängningskranen för inkom-
mande vatten är avstängd.

Öppna kranen.

Luckorna är öppna. Stäng luckorna.
Fyllningen upphör ej i tankarna. Nivåröret ej på plats. Montera nivåröret.

Nivårörets gummimanschett tä-
tar ej mot bottenplåten.

Kontrollera att nivåröret är 
stängt. Byt skadad gummiman-
schett.

Maskinen startar ej diskningen. Luckorna är ej stängda. Stäng luckorna.
Utmatningstransportörens änd-
lägesbrytare är aktiverad.

Tag bort eventuella bestick från 
ändlägesbrytaren.

Oljud från diskpump. Låg vattennivå. Skum i tanken. Kontrollera nivån. Byt vatten.
Maskinen diskar inte rent. Spol- och diskmunstycken igen-

satta med smuts.
Kontrollera och rengör mun-
styckena.

För lite diskmedel. Kontrollera att diskmedel finns i 
tillräcklig mängd.

För smutsigt vatten i tankarna. Byt vatten.
Smuts har torkat in på diskgod-
set.

Blötlägg diskgodset före disk-
ning.

Diskgodset torkar inte. Sköljen är defekt. Kontrollera sköljtemp och flöde.
Sköljmunstyckena är tilltäppta. Kontrollera och rengör mun-

styckena.
För lite sköljmedel. Kontrollera att sköljmedel finns i 

tillräcklig mängd.
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5. Teknisk information

Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

* Vid ånguppvärmd maskin.

* Annan spänning på begäran.

* Annan spänning på begäran.

TEKNISKA DATA
Pumpmotor, kemdisk (kW) 2x2,2
Pumpmotor, slutskölj (kW) 0,11
Fläktmotor (kW) 2x0,75
Matningsmotor (kW) 0,11
Genomströmmare (kW) 18
Torkzon (kW) 9
Tankvärme, kemdisk (kW) 24
Tankvolym (l) 160

PUMPKAPACITET OCH DRIFTSDATA
Pumpkapacitet (l/min) 2x500
Diskkapacitet (bestick/h) (st) ca 6000
Kallvattenförbrukning (l/h) 570
Ångförbrukning (kg/h) * 72

ANSLUTNING, ELUPPVÄRMD MASKIN
Total anslutningseffekt (kW) 57,2
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) * 100
Max. anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 70

ANSLUTNING, ÅNGUPPVÄRMD MASKIN 50-250kPa *
Total anslutningseffekt (kW) 15,2
Ångtryck (bar) 1,5-2,5
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) * 35
Max. anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 50
Ånga (invändig gänga) R1"
Kondensvattenanslutning (invändig gänga) R½"
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* Erforderligt vattentryck 3,5 kp/cm² vid ett uttag av 10 l/min.

* Normal leverans i en del. Om nödvändigt i mindre delar.

** Inklusive emballage (65kg).

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2-7
Varmvattenanslutning 50-65°C (invändig gänga) R½"
Kallvattenanslutning 5-12°C (invändig gänga) * R½"
Vattenanslutning, PP rör (ø mm) 50
Golvbrunn, kapacitet (l/sek) 3

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT, STANDARDMASKIN *
Storlek (LxBxH) (m) * 4,7x0,9x1,75
Vikt (kg)  ** 840
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