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GEBRUIKSAANWIJZING VAATWASMACHINE HOBART  

OC BERKENHOF - KORTENBERG 
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- Aanzetten van het toestel: 

- Bedieningspaneel 

 

 

 

 

Knop 1;  

- De aan/uit knop is kleurloos. Door het indrukken van deze knop wordt de 

machine ingeschakeld. De machine zal zich vullen met water en het 

ingebrachte water opwarmen. Dit kan u mee volgen aan de hand van de 

verkleuring van deze knop die van wit naar gedeeltelijk groen en ten slotte 

volledig groene inkleuring zal gaan.  

Vanaf dan is de machine gebruiksklaar.  

  

2 1 3 

4 

5 

6 



Pagina 3 van 6 

 

 

Van zodra u een korf in de machine plaatst en de kap vervolgens sluit, start de 

machine automatisch. De knop zal nu volledig blauw kleuren.  

Daarna zal blauw stukje per stukje terug naar groen verkleuren. Dit proces 

herhaalt zich tot u stopt met werken. 

 

- Opgelet wanneer u knop 1 te lang ingedrukt zou houden (3 sec), schakelt hij 

automatisch zijn afsluit- & zelfreinigingsprogramma in en daarna schakelt de 

machine zichzelf uit. 

- Bij storing brandt de knop permanent rood. Zie storingen par. 9.1 in de 

bijgevoegde gebruiksaanwijzing. 

- De knop brandt afwisselend rood / groen. Beperkt gebruik is mogelijk. Zie 

storingen par. 9.1 in de bijgevoegde gebruiks-aanwijzing. 
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Knop 2; 

- Bij een verkeerde bediening of een storing kan door indrukken van deze 

toets de machine zonder afpompen vooraf direct worden uit-eschakeld. De 

machine is dan nog wel niet spanningsloos.  

3 = Display; 

- Keuzemenu’s / Fout- en informatiemeldingen. 

4 = Display navigatieknop 

- Scrollen / Instellen / Selecteren 

5 = Display navigatieknop 

- Menuniveauverandering / Bevestiging / Terug / Storing bevestigen 

6 = Display navigatieknop 

- Scrollen / Instellen / Selecteren 

 

Displayfuncties (3): 

- Door benadering of het indrukken van het display wordt dit geacti-veerd. Bij 

het activeren verschijnt eerst de wasprogrammakeuze. De gekozen functie 

wordt geaccentueerd door middel van een kader. Via toets 5 kunnen 

aanvullende menuniveaus gekozen worden. Wanneer u gedurende 10 

seconden niets indrukt, dan wordt het display weer uitgeschakeld. 

- Via het display kan u verschillende programma’s zelf instellen. Druk op de 

navigatietoets tot een van de gewenste programma’s verschijnt en is 

omkadert. Wanneer u de kap daarna sluit blijft het gekozen programma 

automatisch werken tot zolang de machine wordt uitgeschakeld. U kan kiezen 

uit de volgende programma’; 

- kort = voor licht vervuilde vaat 

- standaard = voor normale vervuilde vaat 

- intensief = voor sterkere vervuilingen 

- continue = voor zwaardere vervuilingen 
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- hygiëne = zie paragraaf 7.10 in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing 

- grondige reiniging = programma voor het verwijderen van hard-nekkige 

aanslag op het vaatwerk. (zie paragraaf 7.11 in de bijgevoegde 

gebruiksaanwijzing)   

- Na het beëindigen van de vaatwas, houdt u de knop (1), 3 sec. lang 

ingedrukt, zodat de machine van zichzelf haar afsluit- & 

zelfreinigingsprogramma inschakelt en de machine zichzelf daarna ook 

uitschakelt. 

 

Reiniging:  

Maak de machine niet schoon met chloor-, zuur- of metaal-houdende 

producten. Gebruik ook geen metaalborstels.  

Nadat de machine zichzelf gereinigd en uitgeschakeld heeft, opent u de kap. 

Verwijder de vaatkorfhouder Vervolgens neemt u de filter uit het 

 toestel en maakt u dit schoon 

  
Zorg dat er geen vuilresten in de aanzuigopening van de pomp terecht komen. 

Spoel het vuilfilter af onder stromend water. 

Daarna plaatst u de filter weer in zijn originele positie. Als u deze niet juist 

terug geplaatst wordt kan het zijn dat de machine niet in werking treed. 
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Met het handvat van de filter 

verwijdert u de filterplaat. 

Maak deze ook zuiver. Vervolgens reinig het waterreservoir. 

  

Plaats de filterplaat terug als ook de vaatkorfhouder. 

Laat daarna de kap open voor ventilatie. 

Haal regelmatig de was- en spoelarmen uit de machine, zowel bovenaan als 

onderaan en reinig deze. Vervolgens plaatst u deze terug. Dit kan zeer 

eenvoudig door middel van het indrukken van de klikbevestiging en 

vervolgens de armen op te heffen of naar beneden te brengen. 

Nadat de machine een ingesteld aantal wasbeurten heeft bereikt, verschijnt 

op het scherm “ Hygiëneprogramma uitvoeren” op het display. Dit moet 

helaas worden opgevolgd. Dit doet u voordat u de machine uitschakelt. Neem 

het uitneembaar binnenrek voor de geleiding van de vaatwaskorven uit de 

machine en breng 2 Hobart reinigingstabletten in de machine. Vervolgens sluit 

u de kap. Druk zo vaak op de navigatietoets tot het hygiëneprogramma 

verschijnt en is omkadert. Druk dan op de knop aan / uit. Na beëindiging 

schakelt de machine zichzelf ook uit.  


