BRUKSANVISNING PF/PB -serien

Sätt på maskinen tryck START-knappen (håll intryckt I 5sekunder)
START-knappen lyser då GULT samt F2 visas i display.
START-knappen blinkar sedan GRÖNT när disktanken är vattenfylld.
MASKINEN VÄRMER VATTNET TILL RÄTT TEMPERATUR.
START-knappen lyser då konstant GRÖNT-STARTA MASKIN

Välj diskprogram med PIL-UPP- knapp!
1.
2.
3.
4.

ECO
Glas
Normal
Intensiv

Dosering av diskmedel och torkmedel sker automatiskt.
Röd slang -Diskmedel
Blå slang - Torkmedel
TÖMNING AV DISKVATTEN
Välj C2 med PIL-UPP-knapp (Dörr skall vara stängd och maskin påslagen)
1. Tryck på START-knapp
2. Öppna DÖRREN samt lossa på NIVÅRÖRET (vrid moturs)
3. STÄNG DÖRREN
START-knappen är nu BLÅ under tömningen.

Vid frågor ring Servicecenter 08-534 70160 Växel 08-534 701 50

Åtgärder före diskning och vid diskning

1. Kontrollera att bräddavloppet (A bild 1) och Silen
(B bild 1) sitter på plats i maskinen.

2. Stäng luckan, Tryck på strömbrytarknappen
(vänstra knappen) läge på.
Kontrollampan tänds när maskinen är tillslagen.
Maskinen startar påfyllningen. När maskinen är
fylld startar uppvärmningen. När rätt temperatur är uppnådd tänds kontrollampan
och maskinen är klar för användning.

3. Fyll maskinen med diskgods och stäng luckan. Tryck på diskprogknapp kort . prog vid
intryckt knapp. Långt prog vid ej intryckt knapp.

4. Tryck in startknappen (högra knappen). Maskinen startar och driftslampan tänds. När
lampan slocknat är diskprogrammet avslutat.
Rengöring
Efter avslutad diskning, lyft upp bräddavlopsröret (A bild 1) vrid nivaröret
(bajonettfattning).
Tag upp och rengör silen (B. bild 1)
Rengör maskinen invändigt.
Kontrollera att disk och sköljarmarna är fria från föroreningar. Vid behov, tag ut disk
och sköljarmarna och gör rent i spolrör och spolmunstycken.
Tömning av maskinen
Efter avslutad diskning, lyft upp och tag ut bräddavloppet (A. Bild 1).
Låt frontluckan stå öppen.
Tryck på högra knappen diskstartsknappen (tömning).
Tömningen startar efter ca 3-4 sek. Håll knappen intryckt.

Dosering och justering av diskmedelsmängd
(maskinen är grovinställd från fabrik)
1. Kontrollera att doseringsslangen (röd slang på baksidan av maskinen) är ansluten till
diskmedelsbehållaren.
2. Lossa skruvarna på den nedre plåten under frontluckan och vik undan plåten.
3. Diskmedelspumpen syns nu längst till höger.
4. Justerskruven som är vit sitter på den transparanta delen av pumpen
5. Vrid justerskruven maximalt motsols "-" för att stänga av diskmedels tillförseln
6. Vrid sedan justerskruven långsamt medsols "+" för att öka tillförseln av diskmedel. För att
ställa in korrekt mängd diskmedel. Följ diskmedels leverantörens anvisningar.
7. Kontrollera mängden diskmedel genom att titta på slangen som går från
diskmedelsbehållaren till maskinen (8cm-1g).
8.

Montera tillbaka frontplåten.

Dosering och justering av sköljmedelsmängd
(maskinen är grovinställd från fabrik)
1. Lossa skruvarna på den nedre plåten under frontluckan och vik undan plåten.

2. Kontrollera att doseringsslangen (blå slang som finns bakom frontplåten under frontluckan) är
ansluten till sköljmedelsbehållaren.

3. Sköljmedelspumpen är rund (ca 80 mm i diameter) och sitter i mitten av maskinen bakom nedre
plåten.

4. Mängdjusteringen sker med skruven som sitter i mitten på pumpen.

5. Skruva in mängdjusteringsskruven medurs till det tar stopp, skruva sedan ut den ca 5-10mm.

6. Dosering sker nu automatisk vid varje sköljtillfälle.

7. Montera tillbaka frontplåten.

Att tänka på vid diskmaskininstallation

Vatten
Inkommande vattenrör med ¾ utvändig gänga.
På röret skall finnas en avstängningskran typ Ballofix.
Se till att röret går tillräckligt långt fram till maskinen.
Maskinen skall normalt kopplas till VARMVATTEN.

Avlopp
Om avloppsbrunn finns direkt under maskinen klarar sig denna utan tömningspump.
Om avloppsslangen däremot måste dras över en kant eller till en brunn en bit från maskinen
måste tömningspump finnas monterad i maskinen.

El
Jordat uttag och i de flesta fall 3-fas måste finnas framdraget till maskinen.
Likaså skall en strömbrytare finnas på inkommande el i anslutning till maskinen.
Säkringens kapacitet bestäms av maskinens totaleffekt.

Placering
Där maskinen skall placeras måste golvet vara "rent" d.v.s. utan andra slangar eller dylikt.

