
Oppvaskmaskiner
AF / AS /AH

Hurtig bruksanvisning

Installasjoner og reparasjoner som ikke utføres av autorisert 
fagpersonell fører til at produsentens garantiansvar opphører

Oppvaskmaskinen kan kobles til både varmt og kaldt vann
 Min 10°C- Max 50°C 

Vanntrykket skal være 200÷500 kPa (2÷5 Bar)
Benytt en trykkreduksjonsventil i tilfelle vanntrykket skulle overstige 5 bar
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A) AV-PÅ / Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå apparatet på / av.

B) Utløp - tømming og selvrensende nøkkel 

C) Tidsvalgstast / Trykk og hold inne i 1 sekund 
      
D) start syklus-knapp

TØMMING AV MASKINEN
Maskinen tømmer automatisk for hver vaskeomgang

For å tømme maskinen helt:
1. Fjern aveløpsrøret (ikke filteret) 
2. Trykk på B knappen i 2 sekunder for å starte tømmingen og selvrens

Gjennomsiktig farget slange er for tørremiddel

Gjennomsiktig hvit slange er for vaskemiddel
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USER MENU
hold 3 tasten  nede i 2 sekunder med maskinen slått av.
Velg med   og  nøkler.

PARAMETERS MENY
hold 3 tasten  nede i 2 sekunder med maskinen slått av.
Velg med   og  nøkler.

Oppgi passordet (1957) koden finnes på den tekniske dataplaten som er plassert på siden av maskinen.
En ekstra dataplate er plassert ved siden av koblingsskjemaene.
For å angi koden, må du endre den blinkende verdien ved å bruke  og  tastene, mens  tasten vil 
bekrefte verdien og gå videre til følgende siffer.
Hvis det oppgitte passordet er feil, vil oppvaskmaskinen avgi et lydsignal, og det kan du gjenta operasjonen 
ved å legge inn koden fra begynnelsen.

Maskinen er programmert som følger :

Display på engelsk
vannhardhetsgrad 5 °dH
Program 1 /    GLASSES / 55 -90 °C / 90”
Program 2 /    CUPS /  55 -90 °C / 120”
Program 3 /    DISHES / 55 -90 °C  / 180”
Program 4 /    INTENSIVE / 60 -90 °C / 300”

For omprogrammering:
Du kan se på video på www.gastroline.no / evt. lese original manual user som følger med maskinen


