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Allmän produktbeskrivning
Denna bruksanvisning gäller för Upptiningsskåp Tina 180 och Tina 1200

Allmänna anvisningar

Denna bruksanvisning är ”Bruksanvisning i ori-
ginal”. Original språket för bruksanvisningen 
är Svenska.

Om föreskrifter i detta och utrustningens övriga 
dokument inte följs, kan produktens säker-
het äventyras och leverantörens garanti- och 
produktansvar upphöra.

•	 Läs	noggrant	föreskrifterna	i	detta	doku-
ment, eftersom det innehåller viktiga säker-
hetsupplysningar beträffande installation, 
driftsäkerhet, användning och underhåll av 
produkten. Förvara handlingen så att den är 
tillgänglig för alla användare.

•	 All	service,	underhåll	samt	reparation	skall	
ske an en för ändamålet utbildad tekniker. 
Endast originalreservdelar får användas vid 
utbyte. Se Serviceanvisning* och Reservdel-
skatalog*.

•	 Handhavande	och	skötsel	skall	enbart	ske	
av på denna produkt utbildad personal 
(operatör).

 * Medlevereras ej. Kan beställas från leve-
rantör eller via leverantörens representant.

Användningsområde
Upptiningsskåpet är avsett för upptining av 
livsmedel och skall under inga förhållanden an-
vändas på annat sätt eller till annat ändamål 
än vad som beskrivs i denna bruksanvisning.
I Tina 180 och Tina 1200 kan man tina upp livs-
medel med hjälp av en skonsam process som 
bevarar råvarans kvalitet och tillser att viktmins-
kningen blir minimal.
Skåpen är lätta att hålla rena och rationella att 
arbeta med och är i sina väsentliga delar til-
lverkade av rostfritt stål.
Skåpet kan under en kortare tid (4 dygn) an-
vändas som kylskåp.

Max. upptiningsvikt per upptiningstillfälle.

Tina 180 40 kilo

Tina 1200 150 kilo   

 Tina  180 har uttagbara gejderstegar för sex 
stycken GN 1/1 korgar/kantiner.

Tina 1200 betjänas med hjälp av en gejdervagn 
som rymmer 13 stycken GN 2/1 korgar/kantiner 
eller 2st. gejdervagnar GN1/1 à 13 stycken GN 
1/1 korgar/kantiner.

OBS!  Använd endast de korgar eller perfore-
rade kantiner avsedda för Tina. Fel sorts kor-
gar eller perforerade kantiner kan medföra att 
resultatet av upptiningen blir ett helt annat än 
det avsedda. Trådkorgen är avsedd för råvaror 
av större format t.ex. stekar, filéer av kött och 
fisk etc. Den perforerad kantinen är avsedd för 
råvaror av mindre storlek som t. ex. räkor, bär, 
tärnat och strimlat kött etc.

 

CE-direktiv

Tina 180/1200 är tillverkad i överensstäm-
melse med EG-direktiv LVD 2006/95/EG, EMC 
2004/108/EG och är CE-märkt.

 

WEEE

Symbolen på produkten indikerar att denna produkt inte 
får behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste kas-
seras på korrekt sätt för att förhindra potentiella, negativa 
konsekvenser för vår miljö och vår hälsa. 
För information om återvinning av denna produkt, var god 
kontakta återförsäljaren av produkten, vår kundtjänst eller 
ortens sophanteringstjänst.
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Säkerhetsinstruktioner

 

Teknisk data

Dataskylt
Maskinens produktnummer finns på dataskyl-
ten, som är placerad nedtill på upptiningsskå-
pets vänstra sida och ellådans baksida, samt 
på den EG-försäkran som medföljer maskinen 
vid leverans.
Ljudnivå: <70dB
Kapslingsklass: IP44

Operatörsinformation

•	 Operatören	skall	före	arbete	med	produkten
 – Införskaffa goda kunskaper i handhavande 

och skötsel.
 – Lokalisera varje varningsskylt och klarläg-

ga dess syfte
 – Mycket noggrant gå igenom säkerhetsin-

struktioner och varningstexter.
•	 Läs	Allmänna	anvisningar.

•	 Stäng	av	strömmen	innan	fel	eller	driftstör-
ningar åtgärdas i maskinen. 
– Ställ Funktionsväljaren i läge 0. 
– Stäng av Allpolig strömbrytare 
(Finns EJ på upptiningsskåpet).

 

Varning! Elektricitet!

 

Varningsskylt markerar maskinens elskåp. 
Täckplåt till elskåp samt övriga täckplåtar får 
endast öppnas av en för ändamålet utbildad 
tekniker.

Varning!

•	 Upptiningsskåpet	bör	ej	spolas	utvändigt.
•	 Vatten	i	kontakt	med	spänningsförande	de-

lar medför direkt livsfara. Var alltid försiktig 
vid rengöring också i anslutning till el.

•	 Använd	en	lätt	fuktad	trasa	vid	rengöring.

Varning!

Observera att upptiningsskåpets invändiga 
plåtar kan under rengöringsprogrammet bli 
heta och förorsaka skada vid beröring. 
Var också försiktig när skåpsdörren öppnas. 
Värme strömmar ut och kan ge skada som följd.
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Rengöring
Rengöringsmedel

Skåpet skall alltid rengöras efter användning. 
På marknaden finns olika rengöringsmedel 
avsedda för storköksapparater. Följ noga fab-
rikantens anvisningar och beakta föreskrivna 
skyddsrekommendationer. 

Utvändig rengöring

•	 Rengör	skåpets	utvändiga	rostfria	ytor	med	
varmt vatten, vid behov kombinerat med ett 
neutralt disk/rengöringsmedel och en mjuk 
borste eller tvättsvamp.

•	 Paneler	och	vred	avtorkas	med	en	fuktad	
trasa.

Invändig rengöring
•	 Se	instruktioner	på	sidan	10	och	11

OBS! 
Använd inte stålull eller slipande rengörings-
medel vid rengöring av rostfria ytor. Använd 
inte rengöringsmedel innehållande klor. Klor 
och klorföreningar i kontakt med rostfritt stål 
kan förorsaka korrosionsangrepp. 

När utrustningen inte används  
Följ nedanstående anvisningar när skåpet inte 

används under längre tid.
•	 Vrid	Funktionsväljaren	till	läge	0
•	 Stäng	av	Allpolig	strömbrytare	(Finns	EJ	på	

upptiningsskåpet).
•	 Rengör	skåpet	utvändigt	och	invändigt,	samt	

dess löstagbara delar. Se Rengöring.
•	 Stäng	av	vattentillförseln.
•	 Öppna	dörren	så	att	luft	kan	cirkulera	för	att	

på så sätt förhindra att mögel och dålig lukt 
utvecklas i stängt utrymme.

Kompletterande utrustning och tillbehör
•	 Gejdervagn	GN	2/1
•	 Gejdervagn	GN	1/1
•	 Golvstyrning	för	gejdervagn	GN	2/1
•	 Golvstyrning	för	gejdervagn	GN	1/1
•	 Korg	GN	2/1
•	 Korg	GN	1/1
•	 Perforerad	kantin	för	smågods	GN	2/1
•	 Perforerad	kantin	för	smågods	GN	1/1
•	 Golvstativ	till	Tina	180
•	 Gejdersats	till	stativ
•	 Kompressorhurts	till	Tina	1200R

Övrig dokumentation
Tillverkardeklaration 
Handbok 
Serviceanvisning* 
Reservdelskatalog*

* Medlevereras ej. Kan beställas från leveran-
tör eller via leverantörens representant.
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Instrumentpanel
1 = UPPTINING

Vrid funktionsväljaren till läge 1

Tinaskåpet tömmer automatiskt vattnet i ångalstraren och fyller på nytt färskt vatten.

Kylkompressor och fläktar startar vilket gör att skåpstemperaturen sänks till +2°C.  

Skåpet är nu klart för användning.

OBS! Funktionsväljaren bör stå i minst 3 min. i ett läge innan det vrids över till det 

andra.

  = AVBAKTERISERING/RENGÖRING
             

Vrid funktionsväljaren till läge 

Nu startar ett avbakteriserings/rengöringsprogram vilket innebär att lågtempererad 

ånga strömmar in i Tina-skåpet. Temperaturen höjs till +80°C

vilket tar ungefär 30 min. När +80°C uppnåtts bibehåller Tinaskåpet denna tempe-

ratur under 5 minuter. Då  5 minuter har förflutet ljuder en summer och E04 blinkar i 

höger displayfönster (Display för skåpstemperatur). Summern kommer att ljuda och 

displayen att blinka tills skåpstemperaturen har sjunkit till under +40°C eller tills dess 

att knapp PRG/mute på den högra displayen trycks in. Om skåpet skall användas 

omgående öppna dörren och låt skåpstemperaturen sjunka till +40°C, Stäng dörren 

och vrid därefter brytaren till läge 1, om inte vrid till läge 0.

DISPLAY FÖR SKÅPSTEMPERATUR

OBS! Knapparna är spärrade och skall endast användas av serviceperso-
nal.

DISPLAY FÖR INSTÄLLNING AV  YTTEMPERATUR

Display för inställning av yttemperaturen (börvärde) vid upptining samt för 

visning av råvarans yttemperatur ( ärvärde).

OBS!  Temp.regulatorn för yttemperaturgivaren är inte låst föratt kunna stäl-

lain börverdet st1.

När man trycker på  eller  i normal läge visas de digitala ingångarna ”b1” 

(givare 1)... och dess värde (alternerar) vilket inte är aktiva i Tinaskåpets 

fall.

Trycker man på andra knappar kommer ett fel meddelande ”n0” att visas på 

displayen, bläddra till ”b1” och håll in Set  knappen i 3 sekunder för att åter-

ställa normal driftsläge..

Eventuella larm återställs genom att trycka på PRG/mute och UPP-knappen   

  tillsammans i 5 sekunder. 
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INSTÄLLNING AV YTTEMPERATUR (BÖRVÄRDE)

Börja med att ställa in vilken yttemperatur (börvärde) som 

önskas i intervallet –1°C till +2°C. Temperaturen är från fabrik  

förinställd på +1°C vilket i de flesta fall är att rekommendera. 

Se tabell över rekommenderade temperaturer på sid 8.

Tryck på Set knappen och håll den intryckt under två sek-

under. Displayen visar då den senast använda yttemperatu-

ren. För att ändra inställningen, tryck nu på någon av pilknap-

parna:

  = högre temperatur,  = lägre temperatur.

När önskat värde är inställt, tryck på Set knappen för att 

spara det nya värdet.

HÅL FÖR YTTERMOMETER

För att yttermometern skall kunna placeras i den djupfrysta 

produkten skall ett hål tas upp med hjälp av det medföljande 

borrverktyget. 

Hålet	skall	vara	lika	djupt	som	gängorna	på	verktyget	och	

bör placeras i den tjockaste delen av den djupfrysta varan.

OBS! Vid plastförpackade produkter är det viktigt att göra en 

öppning i plast förpackningen så att termometern har direkt 

kontakt med produkten.

PLACERING AV YTTERMOMETERN / START AV UPPTININGSPROCESSEN.

Stick in yttermometerns nål i det hål som borrats och tryck 

lätt med tummen på termometern för att säkerställa att den 

kommit på plats och sitter kvar. Genom att termometern blixt-

snabbt känner av temperaturen i den djupfrysta produkten 

och den djupfrysta produktens temperatur är lägre än den in-

ställda yttemperaturens börvärde, startar upptiningsprocessen 

automatiskt. Stäng dörren.

Start av upptiningsprocessen
Placera råvaran i de korgar/perforerade kantiner som är speciellt framtagna för 

Tina-skåpet och placera sedan dessa i vagnen (Tina 1200) eller i gejderställnin-

gen (Tina 180). Kör in vagnen i skåpet (Tina 1200)
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Yttemperaturer (börvärde) och upptiningstider
Råvara Yttemperaturer (börvärde)  Ungefärlig upptiningstid

 °C timmar 

Oxfilé +1,0 3,5

Fransyska +1,5 8 

Fäskkarré +1,5 6  

Tärnat nötkött +1,0 5,5

Kalvfilé +1,0 3

Kycklingfilé +1,0 2,5

Kyckling, hel , 1 kg +1,5 6 

Torskfilé, vattenglacerad, styckfryst +1,0 1,5

Hälleflundra,	ca.	30	kg	 +2,0	 8	

Laxfilé +1,0 3

Lax, hel , 4–5 kg +1,5 6

Kattfisk, hel +1,5 6

Räkor, vattenglacerade, styckfrysta +1,0 1,5

Kräftor, styckfrysta +1,0 2,5

Pilgrimsmusslor +1,0 1,5

Grönsaker +1,0 0,5

Upptiningsprocessens förlopp
Temperaturen i Tina-skåpet höjs nu stegvis 

till +15°C,  detta tar cirka15 minuter. Tina-

skåpet kommer att hålla skåpstemperaturen 

på +15°C till dess att produktens yttempera-

ture (ärvärde) visar 3°C lägre temperatur än 

inställt börvärde. Skåpstemperaturen sänks 

nu till +7°C, temperaturen visas under hela 

processen i displayfönstret för skåpstem-

peratur. När råvaran uppnått det inställda 

börvärdet och stabiliserats på detta under 5 

minuter, startar automatiskt en nedkylning av 

skåpstemperaturen till +2°C.

Skåpet fungerar nu som ett kylskåp. Den ti-

nade råvaran kan nu kylförvaras i skåpet till 

dess att den skall användas.

För att starta en ny upptiningsprocess med 

t.ex. samma råvara är det bara att fylla på 

ny råvara och upprepa proceduren. Se sid 7.

Exempel på fryspunkt för olika typer av livsmedel:

Nötkött –1,7 ºC

Griskött –2,2 ºC

Fisk –2,5 ºC

Grönsaker –1,1 ºC

Då olika typer av livsmedel har 

olika fryspunkt, varierar yttem-

peraturens börvärde.
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Använd dig av rätt korg/kantin
Använd dig endast av de korgar eller perfore-
rade kantiner avsedda för Tina för att uppnå 
bästa resultat. Fel sorts korgar eller perfore-
rade kantiner kan medföra att resultatet av 
upptiningen blir ett helt annat än det avsedda. 
Trådkorgen är avsedd för råvaror av större for-
mat t.ex. stekar, filéer av kött och fisk etc. Den 
perforerad kantinen är avsedd för råvaror av 
mindre storlek som t.ex. räkor, bär, tärnat och 
strimlat kött etc.

Placering av yttermometern 
Yttermometern skall för bästa resultat alltid 
placeras i den tunnaste råvarans tjockaste del. 
Det kan ibland vara stor skillnad på råvarans 
tjocklek vilket innebär att de tunnaste tinar 
snabbare. Då avslutas tiningsprocessen och 
övergår i kylförvaring. Tag då ut den råvara 
som är tinad och flytta över yttermometern till 
råvara som inte är tinad. Detta innebär att ti-
ningsprocessen startar på nytt och att den tjoc-
kare råvaran blir tinad.

Fördela råvarorna i korgen/kantinen/skåpet
Fördela råvarorna i ett jämnt lager och fyll inte 
korgen/kantinen till mer än max 1 cm under kor-
gen/kantinens övre kant. Detta gäller tunnare 
råvaror som kan packas på höjden för att fylla 
korgen/kantinen. Råvaror med större volym och 
tjocklek skall fördelas så att det finns några 
millimeters utrymme mellan varje stycke. Lämna 
alltid ett utrymme på minst 20 mm till korgen 
ovanför i vagnen/gejderställningen. Fördelnin-
gen av råvarorna enligt ovanstående är avsett 
för att man skall få ett optimalt luftflöde runt 
råvaran och därmed en perfekt tinad råvara.

Användartips:
Noggrannhet och bra råvaror är två av de viktigaste 

komponenterna som krävs för att matlagningen skall 

uppnå bästa resultat.

Färska råvaror har alltid ansetts som enda alternativet 

för bra kvalitet, men med dagens infrysningsteknik är 

djupfryst råvara ett fullgott alternativ och ibland det 

enda alternativet.

Med Tina-skåpets unika process för upptining har vi lyck-

ats få en kvalitet på djupfryst tinad råvara som nästan är 

jämförbar med den färska.

För att uppnå bästa resultatet med Tina-skåpet ger vi 

Dig nedan ett antal råd och tips. Denna information 

är ett resultat av två års tester och utveckling av Tina-

skåpet.

Förpackade råvaror
Råvaror som är förpackade i vakuumpåsar, 
plastpåsar eller annan plastförpackning kan 
med fördel tinas i sin förpackning. De tinas på 
vanligt sätt enligt de instruktioner som beskri-
vits i tidigare kapitel. OBS! Råvaror får ej tinas i 
sitt ytteremballage som t. ex. wellpappkartong 
eller liknande.
OBS! För att undvika bildandet av ett isole-
rande lager runt varor förpackade med livs-
medelsgas skall alltid en öppning göras på 
förpackningen.

Helfabrikat
Färdiglagade rätter av olika slag kan med för-
del tinas i sin egen förpackning .
Tina på vanligt sätt enligt de instruktioner som 
beskrivits i tidigare kapitel.

Samtidig upptining av olika råvaror
Köttråvaror som t.ex. nöt, kalv och fläsk kan 
tinas samtidigt i Tina-skåpet .För att undvika 
dropp av köttsaft från en köttråvara till en an-
nan kan man sätta en dropplåt mellan de olika 
råvarorna för uppsamling av köttsaften. Fisk 
skall alltid tinas separat utan att blandas med 
annan råvara. Kyckling och fågel tinas också 
separat utan att blandas med annan råvara.
OBS! Enda möjligheten att blanda två produk-
ter, t.ex. kyckling och kött, vid en upptiningen 
är att minst en av produkterna är förpackad och 
hermetiskt tillslutna i sin egen förpackning.

Viktigt!

Kontrollera alltid vilka lokala myndighets och 
lagkrav som gäller vid upptining av livsmedel.
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•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	0	=	Från
•	 Använd	ett	lätt	rengöringsmedel	och	svamp
•	 Börja	med	att	plocka	ut	och	rengör	skåpets	inred-

ning i den ordning som visas i bilderna 1–8.    
•	 Gör	rent	skåpets	väggar,	dörr,	golv	och	tak
•	 Gör	rent	korgar/kantiner	och	vagn.
•	 Skölj	med	varmt	vatten	

•	 Återplacera	all	utrustning	i	skåpet	och	kör	till	sist	in	
vagnen med korgar/kantiner och stäng därefter dör-
ren.

•	 Skärbrädor	och	knivar	kan	läggas	i	korgarna	för	att	
avbakteriseras

•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	   för att starta av-
bakteriseringen

•	 För	beskrivning	av	avbakteriseringsprocessen	se	text	
på sidan 6.

1. Lyft styrskenan rakt upp, 
tag ut och rengör. (Går att 
diska i grovdiskmaskin)

2.  Tag ut fördelningsplåten som 
är placerad i ryggen på skåpet 
genom att med handen trycka 
takfläktens skyddskåpa uppåt 
tills dess att fördelningsplåten 
går fri från ståltappen och det 
går att fälla plåten framåt. Lyft ut 
plåten och rengör på båda sidor.

6. Gör rent väggar, golv, tak 
och dörr. 7. Spola rent med varmt vatten.

4. För att ta bort takfläktens 
skyddsplåt  lossas dom två 
skruvarna placerade i lådans 
framkan.

5. Fäll därefter ner plåten och lyft 
av den från upphängningskrokar-
na.Rengör på båda sidor. (Går 
att diska i grovdiskmaskin)

Hygien	har	högsta	prioritet	när	det	gäller	hantering	
av livsmedel. Vi har tagit fasta på detta genom att 
konstruera Tina-skåpet för en så enkel hantering som 
möjligt vid rengöring. Vi har även utnyttjat skåpets tek-

Rengöring och underhåll Tina 1200
niska utförande på ett optimalt sätt vilket innebär att vi 
använder ångalstraren för att avbakterisera Tina-skåpet 
mellan processerna.Detta medför en mycket hög säker-
het vid hanteringen av råvarorna i köket.

3. Lyft inkörningsrampen rakt upp och rengör 
(Går att diska i grovdiskmaskin).

8. Tag ur korgar/kantiner och dis-
ka i grovdiskmaskin eller för hand. 
Rengör vagnen,glöm ej hjulen.
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6. Spola rent med varmt vatten.
5. Gör rent väggar golv,
tak och dörr.

2. Tag ut fördelningsplåten som 
är placerad i ryggen på skåpet 
genom att ta tag i handtaget, 
lyft uppåt och fäll framåt. Gör 
rent på båda sidor. (Kan diskas 
i grovdiskmaskin)

3. För att ta bort takfläktens 
skyddskåpa lossas först de två 
skruvarna i fronten.Därefter dras 
kåpan framåt tills den går fri 
från upphängningstappen, dra 
den därefter nedåt så att den 
går fri från fläkten.
Gör rent  på båda sidor.
(Går att diska i grovdiskmaskin)

1. Tag ut gejderstegarna 
genom att lyfta upp de från 
upphägningsfästen. Gör rent 
på båda sidor.(Går att diska 
i grovdiskmaskin)

•	 Vrid	funktionsvljaren	till	läge	0	=	Från
•	 Använd	ett	lätt	rengöringsmedel	och	svamp
•	 Börja	med	att	plocka	ut	och	gör	rent	skåpets	inred-

ning i den ordning som visas i bilderna 1–6.    
•	 Gör	rent	skåpets	väggar,	dörr,	golv	och	tak
•	 Gör	rent	korgar/kantiner	och	vagn.
•	 Skölj	av	med	varmt	vatten	

•	 Återplacera	all	utrustning	i	skåpet,	sätt	in	korgar/
kantiner och stäng därefter dörren.

•	 Skärbrädor	och	knivar	kan	läggas	i	korgarna	för	att	
avbakteriseras

•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge		   för att starta 
avbakteriseringen

•	 För	beskrivning	av	avbakteriseringsprocessen	se	
text på sidan 6.

Hygien	är	av	högsta	prioritet	när	det	gäller	hantering	
av livsmedel. Vi har tagit fasta på detta genom att 
konstruera Tina-skåpet för en så enkel hantering som 
möjligt vid rengöring. Vi har även utnyttjatskåpets tek-
niska utförande på ett optimalt sätt vilket innebär att 

Rengöring och underhåll Tina 180
vi använder ångalstraren för att avbakterisera Tina-
skåpet mellan processerna. Detta innebär en mycket 
hög säkerhet vid hanteringen av råvarorna i köket.

4. Tag bort skyddsgallret och 
dammsuga kondensor,
sätt tillbaka gallret.
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Avkalkning av ångalstrare
 Tina 1200

För att förhindra kalkuppbyggnad i ångalstraren och rörledningar är det nödvändigt att avkalka  med jämna 

mellanrum. Hur ofta man bör avkalka beror på vattnets hårdhetsgrad.

•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	0	=	Från
•	 Stäng	av	skåpets	vattentillförsel	m.h.a	den	externa	avstängningskra-

nen.
•	 Tag	ut	korgar	och	löstagbar	inredning	som	vid	rengöring.	Se	sida	10-

11
•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	1	=	upptiningsläge.
•	 Vänta	3	minuter.	Ångalstraren	töms	på	vatten.
•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	0	=	Från
•	 Blanda	till	avkalkningsmedel	enligt	leverantörens	rekommendationer.

•	 Erforderlig	volym	till	Tina	1200	är	1,5	liter.

•	 Ta	bort	proppen	från	avkalkningsröret

•	 Fyll	på	avkalkningsmedlet	i	avkalkningsröret	på	maskinens	tak.
•	 Fyll	på	mycket	långsamt	för	att	undvika	överrinning.
•	 Låt	verka	under	20	minuter.

•	 Öppna	skåpets	vattentillförsel	m.h.a	den	externa	avstängningskra-
nen

•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	1	=	upptiningsläge
•	 Vänta	3	minuter.	Ångalstraren	fylls	med	vatten.
•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	0	=	Från
•	 Skölj	ur	ångalstraren	genom	att	fylla	på	5	liter	vatten	i	nivåröret	.
•	 Kontrollera	att	vatten	rinner	ut	genom	ångröret	inuti	maskinen.
•	 Gör	rent	skåpet	invändigt.
•	 Starta	rengöringsprogramet	genom	att	vrida	funktionsväljaren	till	

 läge 
•	 Tillse	att		programet	går	färdigt.

•	 Glöm	inte	att	sätta	tillbaka	proppen	på	avkalkningsröret
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Avkalkning av ångalstrare
  Tina 180

För att förhindra kalkuppbyggnad i ångalstraren och rörledningar är det nödvändigt att avkalka  med jämna 

mellanrum. Hur ofta bör man avkalka beror på vattnets hårdhetsgrad.

•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	0	=	Från
•	 Stäng	av	skåpets	vattentillförsel	m.h.a	den	externa	avstängningskra-

nen.
•	 Tag	ut	korgar	och	löstagbar	inredning	som	vid	rengöring.	Se	sida	10-

11
•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	1	=	upptiningsläge.
•	 Vänta	3	minuter.	Ångalstraren	töms	på	vatten.
•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	0	=	Från
•	 Blanda	till	avkalkningsmedel	enligt	leverantörens	rekommendationer.

•	 Erforderlig	volym	till	Tina	180	är	1,0	liter.

•	 Ta	bort	proppen	från	avkalkningsröret

•	 Fyll	på	avkalkningsmedlet	i	avkalkningsröret	på	maskinens	tak.
•	 Fyll	på	mycket	långsamt	för	att	undvika	överrinning.
•	 Låt	verka	under	20	minuter.

•	 Öppna	skåpets	vattentillförsel	m.h.a	den	externa	avstängningskranen
•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	1	=	upptiningsläge
•	 Vänta	3	minuter.	Ångalstraren	fylls	med	vatten.
•	 Vrid	funktionsväljaren	till	läge	0	=	Från
•	 Skölj	ur	ångalstraren	genom	att	fylla	på	5	liter	vatten	i	nivåröret	.
•	 Kontrollera	att	vatten	rinner	ut	genom	ångröret	inuti	maskinen.
•	 Gör	rent	skåpet	invändigt.
•	 Starta	rengöringsprogramet	genom	att	vrida	funktionsväljaren	till	

 läge 
•	 Tillse	att		programet	går	färdigt.

•	 Glöm	inte	att	sätta	tillbaka	proppen	på	avkalkningsröret
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