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Afwasmachine Hobart 380V 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFMETINGEN 
 

Hoogte                       160cm 
Hoogte plateau       99,5cm 
Breedte                      186cm 
Diepte                          80cm 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Voltage                                  400V 
Ampére                                  12,4A 
Vermogen                              6,6KW 
Stekker                                   5F 400V 32A 
Wateraansluiting                 gardena 
Afloop                                    Ø 40 
 

WERKING TOESTEL 
 

 Steek het toestel in het stopcontact 

 Sluit een watertoevoer aan op het toestel, zorg ook voor een afloop. 

 Zorg dat de watertoevoer is geopend . 

 Schakel de machine in door op de meest rechtse knop te drukken 

 De machine word nu gevuld met water. Led knippert. 

 De zeep wordt automatisch in het water bijgevoegd. 
- Enkel de bijgevoegde zeep en spoelglans mag gebruikt worden in deze machine. 
- Indien er andere zepen worden gebruikt, kan de efficiëntie van het toestel ernstig in de war 

brengen. 

 Als de led blijft branden is de machine klaar voor gebruik. 

 Open de machine en plaats de gevulde mand op zijn plaats . 

 Sluit de machine en kies het gewenste programma 1/2 

 De led zal terug knipperen als de led terug blijft branden is de cyclus klaar en kan de machine 
terug geopend worden. 

 Wanner u de machine wil verversen of leeglaten van water drukt u op de 2 toets van links te 
tellen. 
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VEILIGHEID 
 

 Opgelet water in de machine kan zeer warm zijn ! 

 De zeep is corrosief (zie sds fiche in bijlage ) 
- De volledige sds fiche’s kunnen verkregen worden op aanvraag .  

 Bij twijfel of defect contacteer onze service lijn . 
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