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 VARNING!
INFO.

Mer INFO. INFO.
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Obs!
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HVA/HVMALLMÄN INFORMATION

Inledning

Tack för att du väljer varmvattenmaskinen HVA/HVM.
Vi hoppas du får mycket glädje av den!

   Läs bruksanvisningen innan du använder 
automaten.

  Bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner 
för korrekt och säker användning av maskinen.

  Ha alltid den här bruksanvisningen till hands för 
framtida referens.

Varningar

  Doppa inte maskinen, kontakten eller elsladden 
i vatten eftersom det innebär risk för elchocker.

  Maskinen är inte avsedd att användas av 
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga eller bristande 
erfarenhet och kunskap, om inte en person 
som ansvarar för deras säkerhet har gett dem 
vägledning eller instruktioner om hur maskinen 
används.

  Barn bör övervakas för att se till att de inte 
leker med maskinen.

  Använd inte maskinen om elsladden eller 
kontakten är skadad eller om maskinen har 
ramlat ned.

  För att undvika olyckor måste en skadad 
elsladd bytas ut av tillverkaren, tillverkarens 
servicemekaniker eller liknande kvalificerade 
personer.

  Anslut maskinen till en korrekt installerad 
och jordad kontakt vars nätspänning 
överensstämmer med de tekniska uppgifterna 
för maskinen.

  Använd inte maskinen utomhus där den kan 
utsättas för väderleken (regn, snö, frost). Det 
skadar maskinen.

  Försök inte öppna maskinen eller reparera 
den på något sätt. Undvik skador genom att 
lämna maskinen till en verkstad, ett serviceställe 
eller en kvalificerad person om den behöver 
repareras.

  Koppla bort elsladden från eluttaget om 
maskinen inte ska användas under en längre tid. 
Dra i kontakten, inte i sladden när du gör det.

  Maskinen ska placeras horisontalt på ett ställe 
som tål eventuellt vattenläckage.

 Placera maskinen utom räckhåll för barn.
  Placera elsladden så att ingen riskerar att 

snubbla på den. Se till att den inte kommer i 
kontakt med vassa kanter eller värmekällor.

  Använd den nya uppsättning slangar som 
levereras tillsammans med maskinen. 
Återanvänd inte gamla slangar.

  Maskinen är inte lämplig för installation i 
utrymmen där en högtryckstvätt kan komma 
att användas.

  Apparaten får inte rengöras med en 
högtryckstvätt.

  Maskinen är avsedd för hushållsanvändning eller 
liknande användning, exempelvis följande:

 - Personalpentry i verkstäder.
 -  Kontor och annan användning i affärsmiljöer.
 - I jordbruksanläggningar.
 -  Av gäster på hotell, motell och andra 

bostadsliknande miljöer.
 - I bed och breakfast-miljöer.

  För optimala prestanda bör följande parametrar 
inte överskridas:

 -  Högsta tillåtna inloppsvattentryck: 800 kPa  
(8 bar)

 -  Lägsta tillåtna inloppsvattentryck: 200 kPa  
(2 bar)

 - Högsta drifttemperatur: 40 ºC
 - Lägsta drifttemperatur: 10 ºC

Försiktighetsåtgärder

Avsedd användning
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HVA/HVMALLMÄN INFORMATION
Fakta & vikt

FAKTA HVA/HVM 1 fas HVA/HVM 3 fas

Höjd, bredd, djup 500, 225, 410 mm 500, 225, 410 mm

Tankvolym 7,5 liter 7,5 liter

Elanslutning 220-230 VAC 1N~ 2200 W 50/60 Hz 380 VAC 3N~ 6600 W 50/60 Hz

Kallvattenanslutning ½" utvändig gänga ½" utvändig gänga

Kapacitet 18 liter/timme 67 liter/timme

Vattenfilter Tillval Tillval

Påfyllning och  
uppvärmningstid

~16,5 min ~6 min

MODELL/NAMN VIKT

HVA/HVM 1 fas 9 kg

HVA/HVM 3 fas 10 kg
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HVA/HVMÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER

Varmvattenkran

Display

Temperaturjusteringsknappar

Spillbricksinsats

Spillbricka

Strömbrytare

Vattenanslutning

BAKSIDA

FRAMSIDA
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HVA/HVM

  Placera maskinen på ett plant och vattentätt underlag 
som kan bära maskinens vikt.

Se till att luften kan cirkulera fritt bakom 
maskinen (minst 10 cm).

INSTALLATION OCH UPPSTART

Placering

Startprocedur

Minst 10 cm

Obs!

  Anslut den medföljande vattenslangen till en 
kallvattenledning med en ½" R-anslutning (A). Se 
till att det inte finns något i vägen som hindrar 
vattenflödet i slangen när maskinen skjuts på plats.

  Vattentillförseln till maskinen är kundens ansvar och 
ska tillgodoses enligt leverantörens anvisningar och 
råd.

  I områden där det är problem med hög kalkhalt bör 
ett vattenfilter monteras.

  Sätt in elkontakten i vägguttag med separat jordning. 
(Se bild C,)

  Slå på maskinen genom att trycka på strömbrytaren 
(se bild B) som sitter på maskinens baksida.

  Maskinen börjar nu fylla på vatten och sedan värma 
vattnet.

  Displayen blinkar medan vattnet fylls på (se bild D).

  Medan vattnet värms blinkar den aktuella 
temperaturen på displayen.

  När vattnet har nått den förinställda temperaturen  
90 ºC lyser displayen med fast sken. (Se bild E.)

 Maskinen är nu klar att användas.

AB

C

D E
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HVA/HVM

A

B

INSTALLATION OCH UPPSTART

Justera vattentemperaturen

Servera varmvatten

Justera vattentemperaturen genom att trycka på 
knapparna på membranswitchen.

 Max.temperatur 96 ºC
 Min.temperatur 70 ºC

  Placera ett glas eller en kanna under varmvattenkranen 
(A).

  Dra kranhandtaget nedåt så börjar vattnet serveras (B).

 Släpp upp handtaget när du vill stoppa serveringen.

 Höja temperaturen

 Sänka temperaturen
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HVA/HVM

Rengör utvändigt vid behov

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

  Använd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar vid utvändig 
rengöring av maskinen.
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HVA/HVMFELMEDDELANDEN

NIVÅKONTROLL

TEMPERATURKONTROLL

VISAS PÅ 
DISPLAYEN MÖJLIGT FEL MÖJLIG LÖSNING

-  Sensorn för hög 
vattennivå utlöses före 
sensorn för låg nivå.

-  Rengör nivåsensorn.
- Byt sensorn.
-  Kablar är felaktigt 

anslutna.

-  Maskinen fylls långsamt.
- Dåligt vattentryck.
-  Vattenanslutning är inte 
öppen.

-  Kontrollera 
vattenanslutningen.

- Starta om maskinen.

VISAS PÅ 
DISPLAYEN MÖJLIGT FEL MÖJLIG LÖSNING

-  Temperatursensorn 
utanför intervallet.

-   Temperatursensorn är 
trasig.

- Lös kabel.

- 5 ºC - 105 ºC.
-  Byt ut 

temperatursensorn.
- Kontrollera kablar.

-  Uppvärmningstiden är 
för lång.

- Solid State trasig.
- Element trasigt.
-  Säkringen har gått på 

överhettningsskyddet 
eller så är det trasigt.

- Starta om maskinen.
- Byt ut elementet.
- Byt ut Solid State.
-  Kontrollera 

överhettningsskyddet.

 

Installationsarbeten och alla reparationer ska utföras av en 
behörig elektriker.

Obs!

Ta ur elsladden 
ur vägguttaget 
under allt 
installationsarbete.
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HVA/HVMPROGRAMMERING

Ställ in maskinen för manuell vattenpåfyllning

Montera täckpluggen i inloppsventilen (E) för att undvika 
läckage.

Obs!

 Displayen visar nu T1. Ändra maskinens typ med knappen (B) eller (C).

 T1 = HVA automatic
 T2 = HVM manual

  Bekräfta valet genom att trycka på knapparna (B) och (C) samtidigt i cirka  
5 sekunder.

A

A

D E

  Använd en kanna och fyll på vatten i vattentanken upp till den långa 
sensorpinnen (A).

  Håll in knappen (B) medan du slår på strömbrytaren (D).

B

C
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HVA/HVMMÅTTSKISS

Modell A B C D E

HVA/HVM 1 fas 500 mm 225 mm 410 mm 240 mm 210 mm

HVA/HVM 3 fas 500 mm 225 mm 410 mm 240 mm 210 mm

E

A

B D

C

HVA/HVM



Din återförsäljare

FÖR SERVICE
Kontakta din återförsäljare

www.creminternational.com

För att garantin ska gälla måste villkoren för underhåll ha följts enligt våra 
anvisningar, försiktighetsåtgärder ha vidtagits och garantianspråket måste ha gjorts 
utan dröjsmål.

Den berörda utrustningen får inte användas under väntan på service om det finns 
risk för att skadan eller defekten förvärras.

Garantin täcker inte förbrukningsvaror som glasbehållare, normalt underhåll så 
som rengöring av filter, föroreningar i vatten, kalk, felaktig spänning, felaktigt tryck 
eller justering av vattenmängder.

Garantin täcker inte heller skador på grund av defekter som orsakas av felaktigt 
handhavande och felaktig drift av maskinen.


