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SERVICEBOK 
enligt rekommendation från BFS (Branschföreningen för Storköksleverantörer) 
 
 För att säkerställa maskinens funktion ska skötsel och underhåll utföras enligt nedan. 
 Serviceprotokoll för samtliga utförda årliga servicebesök ska sparas av ägare till produkten. 
 Utförd service ska vara daterad och signerad. 
 All akut service/reparationer under gällande ansvarstid ska utföras av leverantörens 

auktoriserade servicegivare. 
 

Produkt: WD-6 

Maskinnummer: WD182xxxx 

Installationsdatum:2018-xx-xx 

 
Underhållsanvisningar: 

 Skötsel - under drift, daglig och veckovis - ska utföras enligt punkt 1 nedan. 
 Årlig service ska utföras av teknisk personal utbildad av leverantören. Att så sker är ägarens 

(till utrustningen) ansvar. 

  



BFS 2018-08-31 

1. Skötselinstruktioner - utförs av användaren 
Under drift 

Skötsel som utförs av användaren 

Kontrollpunkter 
1. Kontrollera att disk- och torkmedel finns i tillräcklig mängd i respektive behållare. 
2. Kontrollera att inga larmkoder visas på panelen före eller i samband med disk.  

Om så är fallet, anteckna koden och kontrollera vad som skall göras mha användarmanualen 
eller tillverkarens hemsida. 

3. Kontrollera att disken blir ren efter en diskning. 
4. Kontrollera att diskgods i glas och porslin blir torr inom två(2) minuter. 
5.  
 
Dagligen 

Skötsel som utförs av användaren 

Kontrollpunkter 
1. Ta ut silplan. Se snabbguide. 
2. Töm tanken genom att ta ut nivåröret och vid behov aktivera tömningspumpen. Se snabbguide. 
3. Rengör tanken, vid behov, manuellt med borste och maskinrengöringsmedel.  
4. Kör maskinens rengöringsprogram. Kontrollera att inget (tandpetare, glas, servetter etc) sitter i 

diskarmarnas dysor. Se även snabbguide. 
5. Rengör silplan, eventuell sil för tömningspump och nivårör. Lämna maskinen med öppen huv.  
 

En gång per vecka 

Skötsel som kompletterar den dagliga skötseln 

Kontrollpunkter 
1. Ta ut diskarmarna ur maskinen.Se snabbguide. 
2. Kontrollera att diskarmarnas gavlar finns på plats och är hela. 
3. Rengör diskarmarna och återmontera dessa. Se snabbguide. 
4. Rengör huvens insida och öppning (på baksida) mellan huv och stativ. Se snabbguide. 

Använd godkänt maskinrengöringsmedel. Handiskmedel får aldrig användas. 
5. Rengör, vid behov, maskinens övriga ytor med maskinrengöringsmedel. 
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2. Service enligt leverantörens plan - utförs av teknisk personal utbildad av 
leverantören 

Årlig service alternativt service efter 2000 antal drifttimmar eller ”då servicelampan 
lyser” 
Kontrollpunkter 
1. Byte av nivårörsmanchett mha rekommenderad servicesats från tillverkaren. 
2. Byte av O-ringar mha rekommenderad servicesats från tillverkaren. 
3. Byte av spolarmslager och spolarmtappar mha rekommenderad servicesats från tillverkaren. 
4.  
5.  
 
Datum Signatur Notering 
   
   
   
   
 

Utökad service år: 2 och 4 
Kontrollpunkter 
1. Byte av slangar och sil för torkmedelsdosering mha servicesats från tillverkaren. 
2. Byte av slangar för originalinbyggd diskmedelspump mha servicesats från tillverkaren. 
3. Kontroll att inga läckage förekommer. 
4.  
5.  
 
Datum Signatur Notering 
   
   
   
   
 
Utökad service år: 5 
Kontrollpunkter 
1. Byte av sug-  och tryckslang från diskpump. 
2. Byte av armerad slang mellan ventil Y1 och genomströmmare enligt tillverkarens 

rekommendation.  
3. Kontroll att inga läckage förekommer. 
4.  
5.  
 
Datum Signatur Notering 
   
   
   
   
 


