Drifts & skötselinstruktioner
Tallriksdispenser med
eller utan värme.
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1 Generell information
Vagnen är avsedd för tallrikar som lyfts till ergonomiskt passande höjd.

1.1 Vagnens funktion
Vagnens runda tallrikshyllor är upphängda i fjäderpaket som lyfter
tallrikarna till en passande höjd.
Fjäderpaketet ställs in genom att ta bort eller komplettera med fjädrar efter
vikten på tallrikarna.
Vissa modeller förses med värmeelement för att kunna förvärma
porslinstallrikar.

1.2 Produktgaranti
Vagnen har 12 månaders garanti mot fabrikationsfel räknat från
leveransdatum.
Molins Rostfrias garantier gäller enbart så länge vagnen har använts på
föreskrivet sätt & så länge det ej plockats isär eller utsatts för åverkan på
något sätt.

2 Förbud – Varningar – Påbud
2.1 Allmänna upplysningar
- Denna bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig I närheten av vagnen.
– Vid användande av en vagn som inte är skriftligen godkänd av Molins
Rostfria AB, upphör alla garantier att gälla.
- Vagnarna kan vara känsliga för korrosiva miljöer, innan de används i
sådana miljöer var vänlig kontakta Molins Rostfria AB.

2.2 Riskupplysningar
– Brandrisk om brandfarliga tallrikar används (ex plasttallrikar).
- Vagnen skall placeras så att ingen tipp- eller fallrisk uppstår.
– Vagnens max. belastning får inte överskridas, statiskt eller dynamiskt.
– Om vagnen används på något ställe där risk föreligger för sak- eller
personskada, så åligger det inbyggarens ansvar att passande
säkerhetsanordningar används för att förhindra skadan uppkommer. T.ex.
genom att använda klämlister, ljusridåer, nödstopp mm.

2.3 Användning av vagnen
Denna vagn är gjord för förvaring av tallrikar.
Det är direkt förbjudet att använda vagnen i
- explosionsfarliga miljöer
- radioaktiva miljöer
samt i alla de miljöer som överskrider de begränsningar som står skrivna i
denna bruksanvisning.
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Vagnen med värme är i princip bara för porslinstallrikar, inga brandfarliga
tallrikar får användas.
Vid eventuella oklarheter eller frågor var god kontakta Molins Rostfria.

2.4 Skötsel & reparationer
Det rostfria materialet
Missfärgningar & beläggningar kan uppkomma på den rostfria ytan om t ex
vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel mm tillåts indunsta på
materialytan. För att en rostfri yta skall behålla sin lyster & sitt utseende
samt för undvikandet lokala korrosionsangrepp, måste en periodisk
rengöring utföras under dess användning. Uppkomna rostfläckar har ofta
inte något samband med korrosion hos det rostfria stålet utan kan i de flesta
fall härledas till att något föremål av järn eller kolstål (även stålull) varit
placerade på ytan, varvid korrosion (rost) från föremålet vidhäftat den
rostfria ytan. En annan orsak är höga järnhalter & järnpartiklar i det använda
förbrukningsvattnet som genom vattnets avdunstning lämnar kvar partiklar
& ger upphov till rostfläckar. Det rostfria stålet uppvisar en viss känslighet
för lokala korrosionsangrepp så kallad punktfrätning vid exponering mot
kloridhaltiga miljöer, exempelvis lösningar innehållande koksalt. Av den
anledning måste man därför omedelbart avlägsna dessa från materialytan.
Starka lösningar av mineralsyror & vissa organiska syror kan ge upphov till
ett allmänt korrosionsangrepp hos den rostfria ytan. Sådan korrosion kan
yttra sig i form av rostfläckar men uppträder i allmänhet som matta
gråaktiga nyanser i ytan samt vid kraftiga angrepp som sårigheter. Vi lämnar
här en handledning för den normala skötseln av rostfritt & upplysningar om
hur uppkomna beläggningar kan avlägsnas:
- Normal skötsel:
Strö någon form av pulverformigt rengöringsmedel exempelvis diskpulver
eller milt skurpulver på ytan. Gnid pulvret lätt mot plåtytan med en fuktad
trasa eller svamp. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten,
torrtorka plåtytan med en torr mjuk lapp eller trasa. I de fall
missfärgningar uppkommer efter torkning är detta en indikation på att ytan
ej ännu är ren, varför behandlingen måste upprepas.
Vid kraftigt nedsmutsad yta kan det behövas flera behandlingar.
Anm.: Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av
indunstning då lätt uppkommer. Låt ej den rostfria ytan självtorka.
– Avlägsnande av kalkbeläggningar:
Kalkbeläggningar som lätt uppkommer genom vattnets avdunstning på
den rostfria ytan kan avlägsnas med någon av följande lösningar.
1. Ättiksprit (den i handeln förekommande)
2. 10 % ättiksyra
3. Utspädd salpetersyra (en del HNO3 sättes till 4 delar vatten)
Anm.: Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För
övrigt gäller samma föreskrifter som för handhavande av starka syror.
Efter behandlingen med någon av ovanstående lösningar sköljs ytan
noggrant med kallt vatten varefter torrtorkning med mjuk lapp eller trasa
sker.
- Avlägsnande av rostbeläggningar:
Rostbeläggningar som ej har tillåtits att stanna kvar en längre tid på den
rostfria ytan kan normalt avlägsnas genom användandet av milt
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skurpulver. Det torra skurpulvret gnides lätt mot stålytan med en fuktad
lapp eller svamp varefter sköljning med kallt vatten & torrtorkning med
mjuk lapp eller trasa görs.
Har rostbeläggningarna tillåtits att stanna kvar en längre tid på det rostfria
materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i
den rostfria ytan & resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att
rosten avlägsnats på ett sätt enligt ovan. I sådant fall rekommenderas
alternativ borstning med torra nylonfiberborstar eller avrostning med
utspädd salpetersyra HNO3 utspädd i 4 delar vatten. Sköljning & torkning
enligt ovan.
Reparationer
– Vid alla arbeten på vagnen ska det alltid vara med obelastat fjäderpaket &
spänningslös (utdragen stickpropp).
– Molins Rostfrias produktansvar täcker produkter som var behäftade med
fel från fabriken. Molins Rostfrias produktansvar bortfaller helt eller
delvis om användaren inte följer skötselanvisningar eller använder
reservdelar som inte är originaldelar.
För att produktgarantin skall gälla efter en reparation gäller följande:
- endast originaldelar får användas vid ev. reparationer.
- ev. reparationer ska utföras enligt instruktioner.
- vagnen får även fortsättningsvis enbart användas enligt specificerade data.

3 Operatörsmanual
3.1 Vagnens funktion
Vagnen ställs in efter vikt & storlek på tallrikarna. Vikten ställs med
fjädrarna (8) genom att komplettera eller ta bort fjädrar. Den runda
tallrikshyllan lossas (3 st skruvar) när fjädrarna justeras. Justerstagen (9)
lyfts rakt upp & vrids så att de blir placerade efter storleken på tallriken.
Tallrikarna placeras sedan på den runda tallrikshyllan & lyfts med hjälp av
fjädrarna till inställd höjd.
De vagnar som är försedda med värme kan förvärma porslinstallrikar (ej
brandfarliga tallrikar typ plasttallrikar) .
Värmen sätts på med brytaren (3) & justeras till önskad temperatur med
termostaten (2).
Vagnen bör alltid bromsas (5) när den står uppställd.

3.2 Säkerhet
Vagnen med värme får ej användas för värmekänsliga tallrikar (ex
plasttallrikar).
Vagnen får aldrig kopplas isär repareras när den är under belastning eller när
den är anslutet till elnätet.
Vagnens el-utrustning får endast repareras av behörig installatör.

3.3 Problem under start, drift eller stopp
Om något problem skulle uppstå under någon av faserna så dra ut
stickproppen. Se därefter ”Felsökningsavsnittet” längre fram i denna
bruksanvisning.

3.4 Skötsel
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Det rostfria materialet
Missfärgningar & beläggningar kan uppkomma på den rostfria ytan om t ex
vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel mm tillåts indunsta på
materialytan. För att en rostfri yta skall behålla sin lyster & sitt utseende
samt för undvikandet lokala korrosionsangrepp, måste en periodisk
rengöring utföras under dess användning. Uppkomna rostfläckar har ofta
inte något samband med korrosion hos det rostfria stålet utan kan i de flesta
fall härledas till att något föremål av järn eller kolstål (även stålull) varit
placerade på ytan, varvid korrosion (rost) från föremålet vidhäftat den
rostfria ytan. En annan orsak är höga järnhalter & järnpartiklar i det använda
förbrukningsvattnet som genom vattnets avdunstning lämnar kvar partiklar
& ger upphov till rostfläckar. Det rostfria stålet uppvisar en viss känslighet
för lokala korrosionsangrepp så kallad punktfrätning vid exponering mot
kloridhaltiga miljöer, exempelvis lösningar innehållande koksalt. Av den
anledning måste man därför omedelbart avlägsna dessa från materialytan.
Starka lösningar av mineralsyror & vissa organiska syror kan ge upphov till
ett allmänt korrosionsangrepp hos den rostfria ytan. Sådan korrosion kan
yttra sig i form av rostfläckar men uppträder i allmänhet som matta
gråaktiga nyanser i ytan samt vid kraftiga angrepp som sårigheter. Vi lämnar
här en handledning för den normala skötseln av rostfritt & upplysningar om
hur uppkomna beläggningar kan avlägsnas:
– Normal skötsel:
Strö någon form av pulverformigt rengöringsmedel exempelvis diskpulver
eller milt skurpulver på ytan. Gnid pulvret lätt mot plåtytan med en fuktad
trasa eller svamp. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten,
torrtorka plåtytan med en torr mjuk lapp eller trasa. I de fall
missfärgningar uppkommer efter torkning är detta en indikation på att ytan
ej ännu är ren, varför behandlingen måste upprepas.
Vid kraftigt nedsmutsad yta kan det behövas flera behandlingar.
Anm.: Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av
indunstning då lätt uppkommer. Låt ej den rostfria ytan självtorka.
– Avlägsnande av kalkbeläggningar:
Kalkbeläggningar som lätt uppkommer genom vattnets avdunstning på
den rostfria ytan kan avlägsnas med någon av följande lösningar.
1. Ättiksprit (den i handeln förekommande)
2. 10 % ättiksyra
3. Utspädd salpetersyra (en del HNO3 sättes till 4 delar vatten)
Anm.: Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För
övrigt gäller samma föreskrifter som för handhavande av starka syror.
Efter behandlingen med någon av ovanstående lösningar sköljs ytan
noggrant med kallt vatten varefter torrtorkning med mjuk lapp eller trasa
sker.
- Avlägsnande av rostbeläggningar:
Rostbeläggningar som ej har tillåtits att stanna kvar en längre tid på den
rostfria ytan kan normalt avlägsnas genom användandet av milt
skurpulver. Det torra skurpulvret gnides lätt mot stålytan med en fuktad
lapp eller svamp varefter sköljning med kallt vatten & torrtorkning med
mjuk lapp eller trasa görs.
Har rostbeläggningarna tillåtits att stanna kvar en längre tid på det rostfria
materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i
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den rostfria ytan & resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att
rosten avlägsnats på ett sätt enligt ovan. I sådant fall rekommenderas
alternativ borstning med torra nylonfiberborstar eller avrostning med
utspädd salpetersyra HNO3 utspädd i 4 delar vatten. Sköljning & torkning
enligt ovan.
Dispenservagnen
Vagnen är underhållsfri vid en normal användning & behöver alltså ingen
service. Normal rengöring ska göras med något milt rengöringsmedel (ex.
diskmedel).
Starka rengöringsmedel innehållande exempelvis syror, ammoniak & lut får
INTE användas.

3.5 Hantering av bruksanvisningen
Det är viktigt att alla som använder vagnen har läst igenom & har tillgång
till denna bruksanvisning. Den skall förvaras i anslutning till vagnen.

4 Montage – Demontage – Reparation
Vid allt arbete med vagnen oavsett om det är montage, demontage,
reparationer eller något annat så ska detta utföras på en obelastad &
spänningslös vagn.
Övriga punkter som rör allt arbete på vagnen är:
- Arbetsplatsen ska vara så utformad att ingen
tipp- eller fallrisk uppstår.

4.1 Demontage eller skrotning av vagnen
De elektriska komponenterna måste avlägsnas från det rostfria materialet.
Dessa måste lämnas in till lämplig sorteringsstation. I övrigt består bänken
av helt återvinningsbara & därmed miljövänliga delar.

4.2 Reparation & reservdelar
Vid alla arbeten på vagnen skall den vara obelastad & spänningslös.
På vagnen kan följande delar bytas:
 Handtag
 Termostat
 Brytare
 Värmeelement
 Hjul
 Fjädrar
 Justerstag
 Stickpropp
Vid reparation så får enbart hela enheter bytas, dessa får inte plockas isär,
detta för att undvika risk för felfunktion. Samtliga dessa delar levereras som
reservdelar från Molins Rostfria AB.
För att produktgarantin skall gälla efter en reparation gäller följande:
 Enbart originaldelar får användas vid ev. reparationer.
 Inga ingrepp får göras i produkterna
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Ev. reparationer ska utföras enligt instruktioner.
El-utrustning får endast repareras av behörig installatör.
Vagnen får även fortsättningsvis enbart användas enligt specificerade
data.
Molins Rostfrias produktansvar täcker enbart produkter som var behäftade
med fel från fabriken. Molins Rostfrias produktansvar bortfaller helt eller
delvis om användaren inte följer skötselanvisningarna eller använder
reservdelar som inte är originaldelar.

4.3 Felsökningsschema
Tallrikarna höjs inte till önskad nivå.
Orsak
Åtgärd
Fjäderpaket ej inställt

Följ instruktioner punkt 3.1

Fjädrar utmattade

Beställ ny fjädersats

Tallrikarna blir ej varma.
Orsak

Åtgärd

Stickpropp

Sätt i stickproppen i ett 230 V uttag.

Brytare ej tillslagen

Slå till brytaren.

Termostat ej tillslagen

Vrid upp till önskad temperatur.

OBS! Vid reparationsarbeten ska vagnen alltid vara
obelastad & strömlös.

5 Produktspecifikation
Produkt:
Molins Rostfrias dispenservagnar
Modell:
CS 720, CS 720-V, CS 721, CS 721-V
Vagnens funktion:
Lagring av tallrikar som lyfts till ergonomiskt passande höjd.
Driftförhållande:
Vagnen kan vara känslig för korrosiva miljöer, innan det används i sådana
miljöer var vänlig kontakta Molins Rostfria AB.
Maximal belastning:
Maximal last på vagnen är 200 kg.
Temperaturområden:
Transport: -20 till +60 grader C
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Efter transport i temperaturer under 0 grader C, måste systemet stå i lokal
med drifttemp i minst 3 timmar innan idrifttagande.
Elförsörjning:
Frekvens: 50 Hz
El-anslutning: 230 V AC, 10 A Jordat uttag
Maximal effektförbrukning: 1000 W
Rengöring:
Enbart milda rengöringsmedel får användas, exempelvis diskmedel. Starka
rengöringsmedel innehållande exempelvis syror, ammoniak, lut får INTE
användas.
Miljöhänseenden:
De elektriska komponenterna måste avlägsnas från det rostfria materialet.
Dessa måste lämnas in till lämplig sorteringsstation. I övrigt består bänken
av helt återvinningsbara & därmed miljövänliga delar.
Garanti:
Vagnen har 12 månaders garanti mot fabrikationsfel räknat från vagnens
leveransdatum. Garantin gäller enbart så länge vagnen har använts på
föreskrivet sätt & så länge den ej har plockats isär eller utsatts för åverkan
på något sätt.
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1. Handtag RR-20.OWS.84
2. Termostat TR711N60/1066/1078
3. Brytare W8-12114
4. Värmeelement 2040558906
5. 125 mm:s länkhjul bromast 2477PJP125P30
6. Fjäder & mutter för justerstag 2388, M5 låsmutter & M5 bricka
7. 125 mm:s länkhjul obromsat 2470PJP125P30
8. Fjädrar (16 St hårda N35461 & 28 st mjuka N35460)
9. Justerstag
10. Stickpropp (jordat 230 V) 1921521
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Försäkran om överensstämmelse enligt
”AFS2008:3 med ändringsföreskriften
AFS2009:5” som grundar sig på
maskindirektivet 2006/42/EG gällande
värmevagnar.
Maskinbeskrivning:
Produktgrupp: Dispenservagn
Typ: CS 720, CS 720-V, CS 721, CS 721-V
Ordernummer:

Molins Rostfria AB
Karlsgatan 24
291 59 KRISTIANSTAD
SWEDEN

Organisationsnummer:556743-8386

Härmed intygas att alla bestämmelser för maskinen gällande säkerhet
& sammansättning överensstämmer med den dokumentation som
förvaras hos Molins Rostfria AB.
I enlighet med ovanstående föreskrifter.
För intyget svarar Per-Ola Stedt.
Per-Ola Stedt
Per-Ola Stedt
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