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1. Belangrijke informatie 
 
! Lees deze handleiding eerst aandachtig, alvorens met het installeren en 
gebruik van de machine over te gaan. 
 
Bewaar deze handleiding altijd bij of in de buurt van de machine. Zorg er tevens voor dat bij 
verkoop of overdracht van de machine de handleiding bij de machine blijft, zodat nieuwe 
gebruiker op de hoogte kan worden gebracht van de belangrijke informatie en waarschuwingen 
in deze handleiding.  
Alle waarschuwingen in deze handleiding zijn ter bescherming van de gebruiker met in 
achtneming van de Machine richtlijn “98/37 , alle aanpassingen en “Product harmonisatie 
technische standaards” EN 60335-1 and EN60335-2-58. 
 
A: 

• Het aansluiten van de machine , zowel elektrisch als op het waternet, dient uitsluitend 
te worden gedaan door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel 

 
• Vaatwasmachine dient uitsluitend door volwassenen te worden bediend. 

 
• Plaats de machine niet op de voedingskabel, afvoer en toevoerslang. 

 
• Gebruik machine niet om op te staan, machine is ontworpen om maximaal het gewicht 

van een korf met afwas te dragen. 
 

• Minimale ruimte temperatuur 10°C. 
 

• Vaatwasmachine is ontwikkeld uitsluitend voor het wassen van borden, glazen en 
pannen met algemene voedselresten. Was nooit ongedefinieerde , zeer kwetsbare 
voorwerpen of items die niet bestand zijn tegen het wasproces in de vaatwasser. 

 
B: 

Voor de juiste werking van de Vaatwasser: 
 
• Nooit de deur openen of machine uitschakel tijdens het wasproces. De machine heeft 

een veiligheidsschakelaar waardoor machine direct stops als de deur geopend wordt 
om water verspilling te voorkomen. 

 
• Het is verstandig om na gebruik aan het eind van de dag, de spanning van de machine 

af te schakelen en de kraan van de watertoevoer naar de machine af te sluiten. 
 

• Schakel voor onderhoud en reparatie werkzaamheden altijd een erkende en speciaal 
hiervoor opgeleide servicedienst in! 

 
Waarschuwing!: 

 
• Wacht altijd minimaal 10 minuten na het afschakelen van de spanning 

alvorens de machine aan de binnenkant schoon te maken. 
• Ga nooit met uw handen in de afwasmachine tijdens of na het 

beëindiging van de wascyclus. 
 
 
 
RHIMA Nederland B.V. wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor 
ongevallen aan personen of goederen als gevolg van het niet opvolgen van de 
boven genoemde normen en instructies. 
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2. Algemeen . 
 
2.1  Machinaal afwassen 

 
In tegenstelling tot de afwasteil, waar het vaatwerk door middel van een borstel wordt 
schoongemaakt, gebeurt dit in een vaatwasmachine door zéér krachtige waterstralen. 
Om in een vaatwasmachine een goed resultaat te verkrijgen, spelen diverse factoren een 
grote rol. 
Deze factoren zijn: 

 
 Mechanische werking (vaatwasmachine) 
 Chemische werking: a.  afwasmiddel    b.  glansmiddel 
 Toestand en samenstelling van het water 
 Temperatuur van het water 
 Vaatwerk. 

 
2.2. Mechanische werking 
 
Bedrijfsvaatwasmachines bestaan uit een wastank welke gevuld wordt met water 
(waswater), een centrifugaalpomp en een systeem van buizen met sproeiarmen. Het 
wassysteem is een gesloten circuit, waarin het waswater door middel van een 
centrifugaalpomp door sproeiers over het vaatwerk wordt gepompt, waarna het water weer 
in de wastank terecht komt. De druk is zodanig uitgebalanceerd dat het vaatwerk in de 
korven blijft zonder kapot gespoten te worden. Van onderen en van boven wordt het 
vaatwerk door sproeiarmen bespoten.Het is daarom belangrijk dat deze sproeiers 
regelmatig worden schoongemaakt om een goede waswerking te behouden. 
Voor het naspoelen bevinden zich onder en boven sproeiarmen. Deze sproeiarmen, 
aangesloten op een buizensysteem dat via een naspoelboiler op het waterleidingnet is 
aangesloten, hebben tot taak het gewassen vaatwerk af te spoelen, zodat zeepresten e.d. 
niet op het vaatwerk achterblijven. 
Het vaatwerk verkrijgt door het naspoelen tevens een hoge temperatuur, omdat het water 
in de naspoelboiler wordt verwarmd tot ongeveer 85º C. 
Aan dit naspoelwater wordt automatisch een kleine hoeveelheid glansmiddel toegevoegd, 
waardoor de oppervlaktespanning van het water verbroken wordt. 
Door de hoge temperatuur en het glansmiddel droogt het vaatwerk buiten de machine in 
korte tijd op. 
De hoge temperatuur van het naspoelwater heeft ook een hygiënische functie. 
Het naspoelwater komt terecht in de wastank, waar het zich vermengt met het waswater. 
Het hierdoor ontstane teveel aan waswater verdwijnt, tezamen met bovendrijvende vetten 
e.d., via de overlooppijp naar het riool. Hierdoor wordt een continu verversing van het 
waswater verkregen. 
In het waswater bevindt zich een thermostatisch geregeld verwarmingselement, zodat de 
temperatuur in de wastank op een constant peil gehouden wordt. 
 
 
2.3. Chemische werking 
 
a. Afwasmiddel 
 
Afwasmiddel speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een goed wasresultaat. 
Afwasmiddel wordt aan het waswater toegevoegd en wel met een concentratie van 
ongeveer 2 gram per liter water (de concentratie kan verschillen bij verschillende soorten / 
merken afwasmiddel). 
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Doordat het naspoelwater zich bij het waswater voegt en het overtollige waswater steeds 
wordt fgevoerd, zal de concentratie dalen. Tegelijk wordt de activiteit van het afwasmiddel 
aangetast en afgebroken door op het vaatwerk aanwezige vuil. 
Afwasmiddel moet steeds goed afgesloten bewaard blijven, zodat sommige vluchtige 
stoffen niet kunnen vervliegen.Thee- en koffieaanslag in koppen zijn vaak een voorbeeld 
van uitgewerkt afwasmiddel. 
Machinaal afwasmiddel is een zéér sterk loog, wees er dus voorzichtig mee, vooral voor 
de huid en voor de ogen. 
Lees altijd de voorschriften van de afwasmiddel-leverancier! 
 
Belangrijk! 
 
Indien door derden automatische doseerapparatuur voor was- en/of glansmiddel 
gemonteerd wordt op de RHIMA bedrijfsvaatwasmachine, dient overlegd te worden met 
RHIMA of de betreffende apparatuur voldoet aan de door RHIMA gestelde 
veiligheidseisen. 
Géén aansprakelijkheid wordt door RHIMA aanvaard voor schade ontstaan ten gevolge 
van door derden geplaatste apparatuur. 
 
b. Glansmiddel 
 
Water heeft een bepaalde oppervlaktespanning, zodat ná het spoelen het water als 
druppels op het vaatwerk achterblijft.Voor het droogproces is dit nadelig en wel om twee 
redenen: 

1. Het vaatwerk heeft meer tijd nodig om te drogen.  
2. Het vaatwerk droogt lelijk op (vlekken e.d.). 

Glansmiddel dat tijdens de naspoeling aan het water wordt toegevoegd en zich ermee 
vermengt, heeft de eigenschap de oppervlaktespanning van het water te verbreken, zodat 
het water niet in druppels op het vaatwerk achterblijft, maar zich ontspant en zo sneller en 
mooier opdroogt. 
 

 
2.4 Toestand en samenstelling van het water 
 
In water zijn o.a. calcium- en magnesiumzouten aanwezig in een bepaalde concentratie. Is 
die concentratie hoog dan spreekt men van hard water, is die concentratie laag dan 
spreekt men van zacht water. 
Men geeft dit aan in graden Duitse hardheid, d.w.z. dat 1 gram kalk in 100 liter water 
overeenkomt met  
1º dH (= Duitse hardheid). 
 
Aan de hand hiervan krijgt men de volgende tabel: 
 

Zacht water 0º   dH - 3º   dH 
Middelhard water 3º   dH - 8º dH 
Hard water 8º dH - 12º dH 
Zeer hard water boven  12º dH 

 
Hard water geeft een slecht afwasresultaat, afgezien van het feit dat de levensduur van de 
machine wordt verkort. Als het vaatwerk in de machine gespoeld wordt met hard water, 
ontstaan er op het vaatwerk zogenaamde spoelvlekken. Calcium- en magnesiumzouten 
kunnen uitkristalliseren op het vaatwerk. Vooral op het glaswerk is dit duidelijk zichtbaar. 
Hiervoor is een waterontharder bestemd (indien aanwezig). 
Een waterontharder heeft als taak de calcium- en magnesiumzouten uit het water aan te 
trekken en hiervoor in de plaats natriumzouten af te geven. In een waterontharder bevindt 
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zich een kunstmatig harsproduct dat onschadelijk is voor de verdere afwas. De 
natriumzouten worden verkregen door de ontharder te regenereren (schoonmaken) met 
een pekeloplossing. Tijdens het regenereren werkt een waterontharder precies 
omgekeerd, n.l. de natriumzouten worden aangetrokken en de calcium- en 
magnesiumzouten worden afgestoten en afgevoerd naar het riool. 
Het gebruik van een waterontharder is raadzaam bij een waterhardheid boven 5º dH.  
 
Het gebruik van een waterontharder houdt niet automatisch in dat het vaatwerk  
poleervrij uit de machine komt! Om poleervrij vaatwerk te verkrijgen, dient men de 
vaatwasmachine aan te sluiten op een zogenaamde omgekeerde osmose-installatie. 
Voor meer informatie hierover raadpleeg uw machine-leverancier. 
 
2.5 Temperatuur van het water 
 
Omdat diverse etensresten verschillende stollingstemperaturen hebben, is de 
temperatuur in de machine van het grootste belang. 
Worden eigeel, bloed enz. met een te hoge temperatuur in de machine 
afgewassen, dan zal dit stollen, met als resultaat dat het vaatwerk niet schoon 
wordt. Als daarentegen olie of vetproducten met een te lage temperatuur worden 
afgewassen, zal men ook geen goed wasresultaat kunnen verwachten. 
Omdat het niet mogelijk is het vaatwerk te sorteren al naar gelang de bevuiling, 
moet men de temperatuur van het waswater aanpassen. 
Hiervoor worden algemeen de volgende maatstaven aangehouden: 
- voorspoelen  max. 35º C 
- hoofdwas  max. 62º C 
- naspoelen  max. 90º C 
Om de wastijd te verkorten, worden bij de kleinere bedrijfsvaatwasmachines 
diverse processen achterwege gelaten en/of verkort. Deze machines hebben geen 
voorwas en geen hete luchtdroging. 
Veelal wordt bij deze machines een voorspoeldouche gemonteerd om de taak van 
het voorwassen over te nemen. Het is dus raadzaam de voorspoeldouche-
temperatuur niet te hoog af te stellen. 
 
2.6 Vaatwerk 
 
Het vaatwerk moet op de juiste wijze in de vaatkorven gelaatst worden en zó, dat 
het water er van alle kanten bij kan en er ook even gemakkelijk vanaf kan vloeien 
(geen koppen rechtop in de korf). 
Ook heeft het vaatwerk verschillende eigenschappen wat drogen betreft. 
Aardewerk en porselein, die hun warmte goed vasthouden, zullen sneller en 
gemakkelijker opdrogen dan metalen of kunststof voorwerpen zoals bestek en 
dienbladen. 
Glaswerk zal snel opdrogen indien het water niet te hard is en de glansmiddel-
dosering goed is afgesteld. 
Oud en beschadigd vaatwerk zal moeilijker schoon te maken zijn dan nieuw of 
onbeschadigd serviesgoed. 
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3. Installeren vaatwasmachine. 
 

3.1 Ontvangst van de machine. 
 
Controleer na het verwijderen van de verpakking of de machine niet is 
beschadigd. Als dit het geval is meld dit bij uw leverancier. Als veiligheid in 
het geding is sluit de machine dan niet aan. Voor het afvoeren van het 
verpakkingsmateriaal , volg de lokale richtlijnen. 
 

 
3.2 Installeren. 

 
Het installeren van de machine moet door een erkent installateur/ technicus 
worden uitgevoerd. 

 
 

3.3  Water aansluitingen. 
 
Voorzie de watertoevoer altijd van een terugstroombeveiliging. Waterdruk 
moet tussen de volgende waarden liggen: 

• Statische druk  2,0 Bar ( 250kPa) – 5,0 Bar ( 400kPa) 
• Dynamische druk 1,5 Bar ( 200kPa) _ 4,0 Bar ( 350kPa) 

 
Als dynamische druk lager dan 2,0 Bar is, moet een drukverhogende pomp 
worden geïnstalleerd. Bij een druk hoger dan 5,0 Bar., zal een reduceer 
geïnstalleerd moeten worden. 
Als waterhardheid hoger dan is dan 5°dH moet de machine worden uitgevoerd 
met een externe waterontharder. 

 
 
3.4 Elektrische aansluitingen. 

 
De elektrische aansluitingen moeten worden aangesloten volgens de officiële 
richtlijnen en door geautoriseerd personeel. 
Het is raadzaam om de machine op een aparte elektrische groep aan te 
sluiten die met een thermische beveiliging is uitgevoerd. 
Controleer of er een goede aardverbinding aanwezig is. 
Door de grote verscheidenheid van wandcontactdozen die in omloop zijn, zal 
geen stekker met de machine worden meegeleverd. 
   

 
3.5 Instellingen. 

 
De instellingen van de machine zijn door de fabriek ingesteld op standaard 
waarden en condities. Een aantal van deze waarden kunnen door de 
installateur of gebruiker worden aangepast. Dit kan b.v. de instelling van de 
temperatuur , gebruikte opties of de loop tijden van elk wasprogramma 
Voor eventuele aanpassingen van deze settings verwijzen wij naar sectie 9, 
“Programmeren”.  
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4. Bedieningspaneel en machine omschrijving. 

 

4.1 Bedieningspaneel 

 

 

 

A. Start/stop 
B. Uitschakelen ( stand-by )- Stop instructie- Reset van alarm. 
C. Niet in gebruik 
D. Niet in gebruik 
E. Selectie 1e snelheid ( buiten werking als omvormer is ingeschakeld) 
F. Selectie 2e snelheid ( buiten werking als omvormer is ingeschakeld) 
G. Informatie 

 
1. Knippert tijdens start- vast op standaard machines met autotimer. 
2. Aan als wastank gevuld is. 
3. Aan als korf limiet schakelaar F1 is geactiveerd. 
4. Aan als wastank verwarming actief is. 
5. Aan als boiler verwarming actief is, knippert 
6. 1e snelheid, knippert in bedrijf. 
7. 2e snelheid, knippert in bedrijf. 
8. aan/uit. Rood in stand-by positie ( uit) 
   Groen als machine aan is. 
9. Reeks lampjes zijn actief als: 
 - machine in bedrijf is ( looplicht). 
 - indien autotimer is geactiveerd, als weergave van de nog resterende tijd.  
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4.2  Beschrijving machine. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Machine rechts looprichting. 
A -  Uitgang korf. 
B -   Drogen. 
C -   Stoomcondensor of  
        Warmte wisselaar. 
D -   Naspoel. 
E -    Hoofdwas. 
G -    Spatscherm. 
H -    Korf invoer.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Machine rechts looprichting. 
A -  Uitgang korf. 
B -   Drogen. 
C -   Stoomcondensor of  
        Warmte wisselaar. 
D -   Naspoel. 
E -    Hoofdwas. 
F -    Voorwas 
G -    Spatscherm. 
H -    Korf invoer.  
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5. Bediening. 

5.1 Machine voorbereiding. 

• Controleer of de overlooppijpen zijn geplaatst en de pomp en vuilfilters geplaatst zijn. 
Controleer of de was en naspoelarmen correct geplaatst zijn en de gordijnen zijn 
geplaatst. 
N.B.: De lange smalle gordijnen moeten in de in en uitgang; de korte brede  gaan in 
de binnenkant van de machine. 
 

• Sluit de deuren. 
 

• Open de toevoerkraan. 
 

• Schakel de werkschakelaar op de muur aan; Display zal eerst de software rev. 
weergeven , b.v. “9192 REL”, waarna indicatielampje 8 ( zie knop sectie 4) rood zal 
oplichten. 
 

• Schakel de machine aan door de knop B ( zie sectie 4) in te drukken, lampje 8 zal nu 
groen oplichten 
 

• Als de wastank leeg is zal deze automatisch worden gevuld, display zal “Vul wastank” 
aangeven. Wanneer wastank gevuld is zal indicatielampje 2 ( zie sectie 4) oplichten 
en zal de naspoelboiler en wastank worden verwarmd. Het display zal “Verwarmen” 
aangeven. De werk temperaturen kunnen vervolgens worden gezien op het display.  
Deze zijn vervolgens , wastank temperatuur en naspoelboiler temperatuur. 
 

• Indien de machine niet uitgerust is met een automatische zeepdosering, plaats dan 
handmatig het  afwasmiddel in de wastank. Voor de juiste dosering ,volg de 
instructies op de verpakking van de zeepproducent nauwkeurig op. Houd rekening 
met een wastank capaciteit van 80 liter. Voeg bij continue gebruik elke 10-12 minuten 
weer zeep toe om de juiste zeep concentratie te behouden in de wastank. 
 

• Indien de machine wel is uitgerust met een automatische zeep doseerunit, controleer 
dan of voldoende zeepproduct beschikbaar is voor de was van de dag. 

 

5.2 Het wassen  

•  Druk op knop (E) of (F) (zie knop sectie 4) voor intensief ( indicatorlampje 6 ) of een 
snelle afwas ( indicatorlampje 7 ). Deze lampjes zullen knipperen tijdens het wassen. 
Ook zullen de indicator lampjes (9) gaan branden na elkaar. Met autotimer zullen alle 
lampjes (9) aangaan.  
 

• Druk op de start knop (A), indien de temperatuur op de juiste niveau is gekomen ( het 
display zal “Gereed” aangeven).  
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• Kies de geschikte korf voor de te wassen vaat, en laad deze als volgt: ( zie fig 5.2.) 

o Borden en bladen met de binnenkant gekeerd naar de machine ; 
o Glazen en kopjes omgedraaid; 
o Bestek in speciale bakjes met het handvat op de bodem. 

 
 

 
Fig. 5.2 
 

         

• Start het wassen, door de gevulde korf de machine in te duwen. Alleen duwen tot 
deze door het treksysteem van het transport overgenomen wordt. Op dit moment zal 
de waspomp beginnen met spoelen. 
 

• Wanneer na het afwassen de korf de machine verlaat en deze de eindstop 
geactiveerd heeft, display zal “Transport vol” aangeven,kan de machine weer herstart 
worden door het verwijderen van de korf die tegen de eindstop aanstaat. 
Het is niet toegestaan om de korf te verwijderen uit de machine voor deze de 
tunnel heeft verlaten, en handen en armen in de machinetunnel te steken als 
deze in werking is. 
 

• Stoppen van de wascyclus kan door de START/STOP knop (A) een aantal seconden 
ingedrukt te houden. Herstarten kan door weer op de START/STOP knop te drukken. 
 

N.B. : Als de machine meer dan 5 minuten geen voorwerpen heeft gewassen ( dit kan 
door de installateur worden ingesteld) start de machine met het reduceren van het  
energie gebruik. 

 Druk op de START knop om te herstarten of plaats een nieuwe korf in de machine. 
 
N.B.:Ververs het waswater in de wastanks na 2-4 uur bij volledig gebruik, of eerder 

indien noodzakelijk. 
 Indien het transport systeem geblokkeerd is door een obstakel in de machine, 

schakel dan de machine uit door op de Aan/uit knop (B) te drukken en de hoofd 
(wand)schakelaar)  uit te zetten. Verwijder vervolgens het obstakel uit de machine. 
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5.3   Beëindiging van de wascyclus. 
 

• Druk op de aan/uit knop (B), indicatorlampje (8) wordt rood. 
 
• Sluit de watertoevoer af. 
 
• Schakel de hoofdschakelaar uit en open de machine deuren. 

 
• Verwijder de overlooppijpen en laat de tanks leeglopen. 

 
• Wacht tot de machine interne voldoende is afgekoeld, voordat men handen en armen 

in de machine steekt. 
 

• Verwijder de vuilfilters en etensresten en borstel de filters met een harde borstel 
onder een stromende kraan schoon. Reinig ook de inkomende en uitgaande 
gordijnen grondig. 
 

• Maak de buitenkant  van de machine, als het oppervlak is afgekoeld, schoon met 
middelen die niet schuimend zijn, niet zuurhoudend, niet schurend en vooral niet op 
chloor basis zijn.  
 

• Herplaats de filters en overlooppijpen,en herplaats de gordijnen. 

Het is raadzaam om de deuren van de machine open te laten staan, om vervelende 
zeep en vaat  geurtjes te voorkomen.   

5.4  Desinfecteren. (optioneel). 

Dit spoelprogramma, indien dit in de basis instellingen geactiveerd, wordt uitsluitend 
uitgevoerd als de machine in “stand-by” staat en de wastank leeg is. 
Sluit de machine deur en druk de “START” knop (A) 3 seconden in. Het desinfecteer 
programma zal starten met de melding “Reiniging, overlooppijp verwijderen”.  De 
melding  zal de gehele looptijd te zien zijn. 
Wanneer de deur wordt geopend stop de cyclus en herstart deze weer als de deur 
weer wordt gesloten.  
Als eenmaal de cyclus gestart is, is het niet meer toegestaan om de machine aan te 
schakelen en een afwas cyclus te draaien. 
De optionele kontrol kaart  zal gaan regelen als de wastank leeg is ( druk schakelaar 
geopend). Wanneer deze gevuld is zal de melding”wastank ledigen” op het display 
verschijnen. 
Tijdens de cyclus zal een toevoerklep 6 minuten worden geopend en zal 5 minuten 
lang een desinfecteer middel worden gedoseerd in de machine.  
Aan het eind van de cyclus zal het display  weer “Stand-by” weergeven. 
 
 

5.5  Richtlijnen hygiëne en H.A.C.C.P. 
 

• De machine is uitgevoerd met temperatuur meters, die de temperatuur van de 
wastank en boiler aangeeft. Zorg er voor dat de juiste temperaturen zijn bereikt voor 
men de machine start. 
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• Spoel de vaat grondig voor om etensresten te verwijderen, die de filters, sproeiers en 
spoelarmen  zouden kunnen verstoppen.  

• Ververs het waswater en maak de filters minimaal twee maal per dag schoon. 
• Controleer of de zeep en naglans dosering correct is( welke aangegeven door de 

zeepleverancier ). Controleer voordat men start met de machine of voldoende 
zeep/naglans  vloeistoffen aanwezig zijn, voor de afwas van de dag. 

• Verwijder de vaat uit de machine met schone handen of handschoenen om zodoende 
de vaat niet te besmetten. 

• Poets de vaat alleen met steriele doeken of borstels. 
• Om te kunnen voldoen aan de H.A.C.C.P. richtlijnen, zorg dan voor een registratie 

overzicht van gebruiker met datum,tijd, temperaturen,enz.  ( voorbeeld fig. 5.5) 
 

  

Fig. 5.5 

5.6  H.A.C.C.P. software (optioneel) 

Op verzoek kan optionele software en  elektronica met geheugen worden 
geïnstalleerd. Hiermee kunnen de waarden van de temperaturen wastijden en 
alarmmeldingen worden opgeslagen en met een PC worden weergegeven en 
uitgeprint. 
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6. Onderhoud. 
 

 
Waarschuwing!!: De machine is niet beschermd tegen waterdruk 
spuiten, daarom mag nooit een waterdrukspuit gebruikt worden om 
machine te reinigen! 
Gebruik nooit  middelen met bleek of chloor om de machine te reinigen! 
 
Let op, dat er geen motoren en elektrische onderdelen nat worden. 
Schakel altijd bij het uitvoeren van het onderhoud de spanning van de 
machine af. 
 
 

6.1 Dagelijks onderhoud. 
 
Goed machine gebruik valt en staat met het dagelijks schoonmaken van de 
machine op de volgende wijze: 

• Schakel de machine uit door te drukken op de aan/uit knop (B zie 
sectie 4) rood indicatorlampje 8 gaan branden( zie sectie 4). 

• Schakel de werkschakelaar ( hoofdschakelaar) aan de muur uit. 
• Laat het water weglopen door de overlooppijp te verwijderen. 
• Verwijder de filters en maak deze met een borstel en een stevige straal 

water schoon. 
• Verwijder de was en naspoelarmen en reinig voorzichtig de sproeiers 

met stromend water. (monteer correct volgens - fig 6.1)  
  

Fig.6.1            
 

• Monteer alle onderdelen en plaats armen terug in de houders. 
• Maak de wastank voorzichtig schoon met niet chloorhoudende 

schoonmaakmiddelen.  
• Maak de gordijnen grondig schoon. 
• Het is raadzaam om de deur van de machine aan het einde van de dag 

open te laten. 
 
N.B.: Het is raadzaam om het waswater minimaal twee keer per dag te 
vervangen en eerder als het erg vuil is geworden. 
 
Gebruik nooit metalen pannensponzen, of corrosie houdende producten voor 
het schoonmaken van de machine.  

 
 

6.2 Speciaal onderhoud. 
 
Minimaal twee keer per jaar moet de machine door een kwalificeerde 
technicus worden gecontroleerd. 
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7. Operationele meldingen, foutmeldingen en storingen. 

7.1 Operationele meldingen. 

Melding functie 
“Deur geopend” Deur is open tijdens vullen van tank 
“Vul wastank” Tank is aan het vullen. 
“Gereed” Wordt aangegeven als temperatuur bereikt wordt de eerste 

keer na inschakelen. 
“Verwarmen” Wordt aangegeven tijdens het opwarmen van tank en boiler 

de eerste keer na het inschakelen. 
“Lage boiler temperatuur” Boiler temperatuur is lager dan 75⁰C . 
“Transport vol” Als sensor F1 geactiveerd wordt tijdens het draaien van de 

machine 
 

Als de toets “Info” (G) wordt ingedrukt zal achter elkaar de software revisie, en de draaiuren 
van machine worden weergegeven. 

 

7.2 Melding blokerende alarm. 

Melding van een alarm vindt plaats door het drie maal knipperen van de melding 
“Alarm” op het display, gevolgd door het type alarm ( zie onderstaande tabel). 

N.B: Als al een alarm aangegeven wordt, zullen geen verdere nieuwe meldingen 
worden aangegeven als deze ontstaan.   

 

 

Melding Aard van storing Oplossing 
“Boiler sensor”  Beschadigde boiler sensor Vervanging van sensor 
“Tank sensor”  Beschadiging van wastank 

sensor 
Vervanging van sensor 

“Boiler oververhit”  Oververhitting van boiler, sensor 
beschadigd 

vervang sensor 

“Tank oververhit”  
 

Oververhitting van wastank, 
sensor beschadigd 

Vervang sensor 

“Boiler verwarming” 
 

Boiler wordt niet verwarmd  Controleer sensor of het 
verwarmingselement 

“Tank verwarming”  
 

Wastank wordt niet verwarmd Controleer sensor of  het 
verwarmingselement 

“Tank vullen”  
 

Was tank vult niet, waterkraan is 
dicht. Druppomp is geblokkeerd 

Open waterkraan, maak 
drukpomp schoon. 

“Voorwas sensor”   Beschadigde sensor Vervang sensor. 
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7.3 Melding niet blokerende alarm. 

De volgende alarm meldingen worden weergegeven zonder de machine te blokeren, 
hierbij kunnen ook meerdere meldingen worden weergegeven achter elkaar. 

Melding Aard van storing Oplossing 
“Transport overbelast” 
 

Beveiliging van transport 
wordt  aangesproken 

 

“Motor overbelast” 
 

Beveiliging van opties wordt 
aangesproken 

 

 

7.4 Opheffen van een alarm of deblokkeren van machine. 

Het opheffen van het alarm of het deblokkeren van de machine is mogelijk door het 
indrukken van de “Off” knop. Hierdoor wordt de machine in een stand-by mode gezet 
en geeft het display de melding “Standby” weer. 

Om de machine weer te herstarten moet men de “Off” knop weer indrukken. 
Als de schade en blokkeringen zijn hersteld/verwijderd  zal de machine weer de 
wastank en boiler temperatuur aangeven, anders zal weer een alarm melding worden 
aangegeven. 
 

 
7.5 Alarm boiler temperatuur. 
 

Dit alarm zal worden geactiveerd als temperatuur in de boiler meer dan 10 seconden 
boven de 105 ⁰C komt. 
Vervolgens zal de boiler afkoel cyclus worden geactiveerd op de volgende wijze: 

• 15 seconden water vullen door inlaatklep te openen. 
• Wacht vervolgens 60sec. 
• Herhaalt dit vervolgens tot de temperatuur onder de 105⁰C is gedaald. 

Afkoelfunctie zal niet worden uitgevoerd, of wordt onderbroken, als deur open staat of 
wordt geopend. 
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7.6 Storingen- oorzaken en oplossingen. 

 

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 
Machine wil niet starten -Hoofdschakelaar uit 

-Transformatorzekering defect 
-Zet schakelaar aan 
-Vervang zekering 

Machine vult geen water -Waterkraan dicht 
-Te weinig waterdruk 
-Filter van inlaatklep verstopt. 

-Open de kraan 
-Verhoog de druk, of installeer een drukverhogende 
pomp 
-Maak het filter schoon. 

Slecht wasresultaat -Sproeiers verstopt 
 
-Zeep concentratie te laag  
-Aanwezigheid van schuim 
 
-Controleer de wastank temperatuur. Deze     
moet tussen de 50 en 60 ⁰C zijn. 
-Wastijd niet voldoende voor type vaat. 
-Waswater te vuil. 
 
-filters zijn vuil. 

-Maak sproeiers schoon en plaats armen weer terug in 
de juiste positie 
-Verander de zeep hoeveelheid. 
-Gebruik niet schuimend zeepmiddel. Controleer de 
hoeveelheid naglans middel. 
-Wasthermostaat afregelen, controleer wastank 
element.  
 
-Selecteer een lagere snelheid of herhaal de was 
cyclus. 
-Laat het water weglopen, maak de filters schoon, en 
vul de machine weer opnieuw. 
-Verwijder de filters maak ze grondig schoon en plaats 

Vaat niet voldoende droog. -Onvoldoende naglans middel 
-Korf niet geschikt voor de te wassen vaat. 
 
-Naspoelwater lager dan 80⁰C 
 

-Verhoog de naglans dosering. 
-Gebruik korven voor Glas (grote openingen) en bestek 
( kleine openingen) 
-Controleer de boiler temperatuur op display. Vraag 
indien nodig assistentie voor het afregelen. Indien 
heetwater systeem, controleer de toevoer temperatuur 
van het hete water.( min 50⁰C- max 55⁰C.)  

Strepen en vegen op vaat -Te hoge naglans concentratie 
-Water hardheid te hoog  

-Reduceer de naglans concentratie. 
-Controleer de kwaliteit van het water. Waterhardheid 
nag niet hoger zijn dan 5⁰ dH. 
- Installeer een waterontharder  

Tijdens het draaien stop de 
machine plotseling 

-Machine is aangesloten op een overbelast 
netwerk. 
-Machine beveiliging is ingekomen. 

-Sluit de machine aan op een ander net.( Dit mag 
alleen door geautoriseerd personeel worden 
uitgevoerd. 
-Controleer de machine beveiligingen. 

Tijdens het wassen stopt de 
machine, en vult water. 

-Voorgaande dagen was het waswater niet 
vervangen. 
-Temperatuur van het waswater is te hoog. 
-Defecte niveau drukschakelaar. 
-Overloop verkeerd geplaatst. 
-de wastank raakt leeg door te veel aan 
schuim, of het niet plaatsen van de 
spatgordijnen. 
-Wasarmen niet goed gemonteerd 

-Vervang het waswater in de wastank. 
 
-Laat de thermostaat controleren. 
-Laat de druksensor controleren. 
-Verwijder en herplaats de overloop. 
-Verlaag de zeep/naglans, of plaats de spatgordijnen. 
 
-Controleer de positie van de wasarmen. 

De machine wast niet en de 
waspomp maakt lawaai 

-Draairichting waspomp is verkeerd, door 
incorrecte fase aansluiting. 

-Controleer en sluit de kabels correct aan. 

7.7  Optionele storingen – oorzaken en oplossingen  
 

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 
Naspoelwater temperatuur 
<70⁰C. 

Vuile condensbatterij. 
 
 
Aanvoer lager dan 50⁰C. 

-Verwijder de condens kap en verwijder het 
gecondenseerd vuil; Indien nodig verwijder de batterij 
en maak de vinnen schoon. 
-Controleer toevoer en boiler verwarmingselementen 

Droogresultaat van de 
optionele droger is niet 
voldoende 

-Onvoldoende naglansmiddel 
-Korf niet geschikt voor pannen en borden 
 
-Het droogsysteem werkt niet goed. 

-Verhoog naglansmiddel dosering. 
-Gebruik korven voor Glas (grote openingen) en bestek 
( kleine openingen) 
-Controleer of er koude lucht uit de machine komt, en 
controleer de thermostaten en verwarmingselementen. 
 - Bij geen luchtcirculatie controleerventilator 

   
N.B voor alle andere problemen, neem contact op met de Technische Service Organisatie. 
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8. Zeep en glansmiddelen 
 
 
 

 
8.1 Zeepmiddel 
 
Het zeepmiddel moet absoluut van een niet schuimend type zijn en dient tevens geschikt te 
zijn voor industriële vaatwasmachines.Wanneer handmatig zeepmiddel wordt gedoseerd is 
een poederzeep aan te raden. 
Op verzoek kan de machine worden voorzien van een automatische zeepdoseerunit welke 
vloeibare zeep doseert. 
Volg altijd de veiligheidsinstructies van de zeepleveracier op! 
 
 

8.2 Glansmiddel 
 
De machine kan worden voorzien van een glansmiddeldoseerpomp. 
Bij elke wasbeurt zal deze pomp een kleine hoeveelheid glansspoelmiddel automatisch 
doseren. 

Het is mogelijk de gedoseerde hoeveelheid bij te stellen, afhankelijk van welke pomp is 
toegepast. 
Volg altijd de veiligheidsinstructies van de zeepleveracier op! 
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9. Programmeren 

 

 

 

9.1  Bedieningspaneel programmeren. 

Functie in programmeren  (Normale functie) 

A. Programma / bevestigen  Start/stop 
B. Uit        Uitschakelen ( stand‐by )‐ Stop instructie‐ Reset van alarms. 
C. Stap verhogen      Niet in gebruik 
D. Stap verlagen      Niet in gebruik 
E. Niet in gebruik      Selectie 1e snelheid 
F. Niet in gebruik      Selectie 2e snelheid 
G. Niet in gebruik      Informatie 
 
1.  Knippert tijdens start‐ vast op standaard machines met autotimer. 
2.  Aan als wastank gevuld is. 
3.  Aan als korf limiet schakelaar F1 is geactiveerd. 
4.  Aan als wastank verwarming actief is. 
5.  Aan als boiler verwarming actief is, knippert 
6.  1e snelheid, knippert in bedrijf. 
7.  2e snelheid, knippert in bedrijf. 
8.  aan/uit.     Rood in stand‐by positie ( uit) 
9.  Reeks lampjes zijn actief als: 
  ‐ machine in bedrijf is ( looplicht). 
  ‐ indien autotimer is geactiveerd, als weergave van de nog resterende tijd.  
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9.2  Handmatig programmeren. 

  Het activeren van het” User” of” Tech” programma kan ook tijdens een wascyclus. 
De machine zal automatisch uitloggen uit de programma mode als er 30 sec geen knoppen 
worden ingedrukt.  

  Het programmeren is ingedeeld in twee menu’s: 
• User; 
• Tech. 

 
 
9.3.  Gebruikers programma mode. 
   

Om in de programma “User”mode te komen is het noodzakelijk om de “Start” ( A) en “Uit” 
(B), knop tegelijk ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden; 

• Kies met de  knoppen (C en D)  “User”. 
• Bevestig de setting, met het drukken op de “Prog”knop (A) 

In de gebruikers programmering kan alleen de taal worden aangepast. 
 
 
9.4  Technicus programma mode.  
 

Om in de “Tech” programma mode te komen, is het noodzakelijk om de “Start” (A) en “Uit” 
(B) knop tegelijk ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden; 

 
• Kies met de  knoppen (C en D)  “Tech”. 
• Bevestig de setting met het drukken op de “Prog”knop (A) 
• Stap met de knoppen naar waarde 15, bevestig met “Prog”knop. 
 
Technicus instellingen zijn onderverdeeld  in de volgende menu’s: 
• Temperature; 
• Times; 
• General data; 
• Inverter. 
Het programmeren kan plaats vinden met de volgende knoppen: 
•    Met de knoppen, om de instellingen te selecteren. 
•   Om de programma stap selectie te bevestiging de “Prog” knop. 
•    De “Esc” om terug keren naar de voorgaande selectie. 

 
 
9.5  Kiezen van instellingen.  
 

Nadat men in het gewenste menu is gekomen zullen de instellingen met de 
geprogrammeerde waarden worden weergegeven. Hierbij is het mogelijk: 

• Om een instelling te selecteren  om aan te passen met de   knoppen. 
• De gekozen instelling selectie te bevestig met de “Prog”knop. 
• Om in het vorige menu te komen met de “Esc” knop. 
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9.6  Het programmeren van de instellingen. 
 

Nadat men de gewenste instellingen heeft geselecteerd zal op het display,knipperend ,de 
instelling  gevolgd door de waarde worden weergegeven. Hierbij is het mogelijk: 

• De waarde van de instelling te veranderen door de  knop. 
• De gekozen instelling waarde te bevestig met de “Prog”knop. 
• Om in het vorige menu te komen met de “Esc” knop. 

 
 
9.7  Programmeerbare fabrieksinstellingen en basis instellingen. 
 

Fabrieksinstellingen worden als standaard instellingen gezien voor alle modellen. Deze 
instellingen kunnen door een technicus  of gebruiker, indien gewenst, worden aangepast in 
de programmamode, door het ingeven van het standaard wachtwoord.  
 Basis instellingen zijn specifiek voor het machine model. 
N.B: Het is niet mogelijk om de basis instellingen te wijzigen in de standaard 
programmamode. 
N.B: Men kan in de basis programmering komen door de  knoppen 5 seconden in te 
drukken en de machine code in te geven. 
N.B.: Elke keer als de machine code wordt ingegeven, zullen alle instellingen terug worden 
gezet naar de fabrieksinstellingen die bij die machine code van toepassing zijn. 
 

 
 
9.7.1 Gebruikers menu. 
 
  Vertaal lijst in sectie 9.8. 

    User menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Language1  Italiaans         
Language 2  Engels        Engels 
Language 3  Frans         
Language 4  Duits         
           
  

 
 
9.7.2  Technicus temperatuur menu 
 

Technicus temperatuur menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Notitie 

Boiler  Boiler temp.        ⁰C  85   
Tank  Wastank temp.        ⁰C  60   
Pre4‐wash  Voorwas temp.         ⁰C  45   
Inc. boiler.  Verhoog boiler temp.       ⁰C  1  Stappen van 1⁰C 
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9.7.3 Technicus tijdsprogramma menu 
 

Technicus tijdsprogramma menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Notitie 

Ramp  Boiler schakeltijd   0  4     4 ( 45s)  15s‐30‐s‐45s‐60s 
Autotimer  Autotimer schakeltijd   0   4    2 (300s)  180s‐300s‐420s 
Load boiler  Vultijd boiler   0   3    1 (120s)  120s‐180s‐240s 
Load tank   Vultijd wastank temp.   10  30  minuten  20  Stap van 1 min. 
 
 
 
 9.7.4 Technicus algemene data menu 
 

Technicus algemene data menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  fabrieks –

instelling 
Notitie 

Mode  Standaard korf  0  1    0/1*  0=Standaard 
1=Korf 

Prewas  Voorwas activeren  0  1    0/1*  0=uit 
1=aan 

Direction  Transport richting  0  1    0/1*  0=links –Rechts 
1=Rechts ‐Links 

Sanity  Reinigen activeren  0  1    0/1*  0=uit 
1‐aan 

Press  Drukschakelaar 
activeren 

0  1    0  0=uit 
1‐aan 

*Instellingen kunnen met handmatig programmeren niet worden aangepast. 
 
 
 9.7.5 Technicus omvormer menu. 
 

Technicus omvormer menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Notitie 

Enable  Omvormer activeren   0  1    0  0=uit 
1‐aan 
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9.8 Talen referentie vertaallijst. 

 
LEGENDA VISUALIZZAZIONE ALLARMI / LEGEND 
VISUALIZATION ALARMS / LÉGENDE VISUALISATION 
ALARME / LEGENDE VERANSCHAULICHUNG ALARME  

 

Voce  Italiano  English   Deutsch   
Nederlands

Alarm  Allarme  Alarm   Allarm  Alarm 

Alarm overload  Allarme motori  Alarm overload  
 

Motorüberlastung   
Motor overbelast. 

Alarm rack overload  Allarme motore carrello  Alarm rack overload  
 

Bandüeberlastung   
Transport overbelast 

Autotimer  Autotimer  Autotimer   Autotimer  Autotimer 
Boiler  Boiler  Boiler   Boiler  Boiler 
Boiler heat  Riscaldamento boiler  Boiler heat   Boiler Erwärmung  Boiler verwarming 

Boiler low  
Temperatura boiler bassa  

Boiler low  
 Niedrige Boiler-Temperatur  Lage boiler temperatuur 

Boiler overheat  Sovratemperatura boiler  Boiler overheat  
 

Boilerübererhitzung  
 
Boiler oververhit 

Boiler probe  Sonda boiler  Boiler probe   Boiler-Sonde  Boiler sensor 
Direction  Direzione  Direction   Richtung  Richting 
Door open  Porte aperte  Door open   Tür geöffnet  Deur geopend 
Enable  Abilita  Enable   Aktivieren  Activeren  
Gen Data  Dati Gen  Gen Data   Allg. Daten  Algemene data 
Heating  Attesa risc  Heating   Erwärmung  Verwarmen 
Hour  Ore  Hour   Stunte  Uur 
Inc Boiler  Inc Boiler  Inc Boiler   ink Boiler  Verhoog boiler temperatuur 
Inverter  Inverter  Inverter   Inverter  Omvormer 
Language  Language  Language   Sprache  Taal 
Language1  Italiano  Italiano   Italiano  Italiaans 
Language2  English  English   English  Engels 
Language3  Francais  Francais   Francais  Frans 
Language4  Deutsch  Deutsch   Deutsch  Duits 

Load Boil  Carico Boil  Load Boil  
 

Boilerfüllung   
Vul boiler 

Load Tank  Carico Vasca  Load Tank   Tankfüllung  Vul wastank 
Mode  Modo  Mode   Mode  Mode 
No  No  No   Nein  Nee 
Password  Password  Passoword   Passwort  Wachtwoord 
Prewash  Prelavag  Prewash   Vorspülung  Voorwas 
Prewash probe  Sonda prelavaggio  Prewash probe   Vorwasch-Sonde  Voorwas sensor 
Rack full  Carr pieno  Rack full   Wagen voll  Transport vol 
Ramp  Rampa  Ramp   Rampe  Moduleren 
Ready  Ready  Ready   Bereit  Gereed 
Scegli  Schegli  Choose   Wählen  Kies 
Si  Si  Yes   Ja  Ja 
Stand-By  Stand-By  Stand-By   Stand-By  Stand-By 
Tank  Vasca  Tank   Tank  Wastank 
Tank heat  Riscaldamento vasca  Tank heat   Tankerheinzung  Tank verwarming 
Tank load  Carico vasca  Tank load   Tankfüllung  Wastank vullen 

Tank overheat  Sovratemperatura vasca  Tank Overheat   Tanküberhitzung  
 
Wastank oververhit 

Tank probe  Sonda vasca  Tank probe   Tank-Sonde  Wastank sensor 
Tech  Tecnico  Tech   Tech  Technicus 
Temperature  Temperature  Temperature   Temperatur  Temperatuur 
Timer  Tempi  Timer   Timer  Timer 
Type 91-92 Rel 0d  Type 91-92 Rel 0d  Type 91-92 Rel 0d   Type 91-92 Rel 0d  Type 91-92 Rel 0d 
User  utente  User   Benutzer  Gebruiker 
Speed  Vel  Speed   Geschwindigkeit  Snelheid 
Wrong Choice!  Scelta Errata!  Wrong Choice!   Falsche Wahl!  Verkeerde keuze! 
Code  Codice  Code   Code  Code 
Water Pressure  Pressione acqua  Water Pressure   Wasserdruck  Waterdruk 
Sanity  Sanit  Sanity   Sanity  Reiniging 
Sanity -Open Fill 
Tube  

Sanitizzazione -Aprire 
troppo pieno  Sanity -Open Fill Tube  

 Desinfektion -Ueberlaufrohr 
entfernen  

Reiniging- overlooppijp 
verwijderen 

Press  Press  Press   Drücken  Druk 
Unload Tank  Svuotare Vasche  Unload Tank   Tank enleeren  Wastank ledigen 
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10. Technische gegevens 
 

 
AX 161   

 
Afmetingen in mm. 
Hoogte      1535 
Breedte     1380 
Diepte       715 
Doorvoerhoogte     450 
Hoogte met deur open    1900 
 
Voltage      400V/3~N. 50Hz    
 
Korvenmaat in cm.     50x50 
 
Elektrisch vermogen in kW 
Waspomp      1,75 
Tankverwarming    9 
Boilerverwarming     12 
Max. vermogen in bedrijf    23 
 
Waterhuishouding 
Watertoevoertemperatuur    10 - 65 ºC 
Aanbevolen hardheid max    <5 ºdH 
Wateraansluiting    22 mm 
Waterafvoer      Ø 50 mm 
Watertoevoerdruk     2 - 4 bar 
Waterverbruik per wasbeurt    4 ltr 
Wastankinhoud     80 ltr 
Boilerinhoud      28,5 ltr 
 
Capaciteit per uur 
Bij koudwateraansluiting max. 70 korven / ca.1350 borden 
Bij warmwateraansluiting max.100 korven / ca.1800 borden 
 
Gewicht in kg     210 
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Programma instellingen registratie. 
 
 
   

User menu Taal 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Ingestelde waarde

Language1  Italiaans           
Language 2  Engels        Engels   
Language 3  Frans           
Language 4  Duits           
             

Technicus temperatuur menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Ingestelde waarde

Boiler  Boiler temp.        ⁰C  85   
Tank  Wastank temp.        ⁰C  60   
Pre‐was  Voorwas temp.         ⁰C  45   
Inc. Boiler  Verhoog boiler temp.       ⁰C  1   

Technicus tijdsprogramma menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Ingestelde waarde

Ramp  Boiler schakeltijd   0  4     4 ( 45s)   
Autotimer  Autotimer schakeltijd   0   4    2 (300s)   
Load boiler  Vultijd boiler   0   3    1 (120s)   
Load tank   Vultijd wastank temp.   10  30  minuten  20   

Technicus algemene data menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  fabrieks 

instelling 
Ingestelde waarde

Mode  Standaard korf  0  1    0/1*   
Pre‐was  Voorwas activeren  0  1    0/1*   
Direction  Transport richting  0  1    0/1*   
Sanity  Reinigen activeren  0  1    0/1*   
Press  Drukschakelaar 

activeren 
0  1    0   

Technicus omvormer menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Ingestelde waarde

Enable  Omvormer activeren   0  1    0   
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Programma instellingen registratie. 
 
 
   
 

User menu Taal 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Ingestelde waarde

Language1  Italiaans           
Language 2  Engels        Engels   
Language 3  Frans           
Language 4  Duits           
             

Technicus temperatuur menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Ingestelde waarde

Boiler  Boiler temp.        ⁰C  85   
Tank  Wastank temp.        ⁰C  60   
Pre‐was  Voorwas temp.         ⁰C  45   
Inc. Boiler  Verhoog boiler temp.       ⁰C  1   

Technicus tijdsprogramma menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Ingestelde waarde

Ramp  Boiler schakeltijd   0  4     4 ( 45s)   
Autotimer  Autotimer schakeltijd   0   4    2 (300s)   
Load boiler  Vultijd boiler   0   3    1 (120s)   
Load tank   Vultijd wastank temp.   10  30  minuten  20   

Technicus algemene data menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  fabrieks 

instelling 
Ingestelde waarde

Mode  Standaard korf  0  1    0/1*   
Pre‐was  Voorwas activeren  0  1    0/1*   
Direction  Transport richting  0  1    0/1*   
Sanity  Reinigen activeren  0  1    0/1*   
Press  Drukschakelaar 

activeren 
0  1    0   

Technicus omvormer menu 
Melding  Instelling  Min.  Max.  Eenheden  Fabrieks‐ 

instelling 
Ingestelde waarde

Enable  Omvormer activeren   0  1    0   
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De Schone Kunst van Vaatwassen 

 
 

   RHIMA Nederland B.V. 
    Energieweg 4-6  3762 ET 
   Postbus 17  3760 AA 
   SOEST 
   Tel.  (035) 6098181 
   Fax  (035) 6098180 
   E-mail: service@rhima.com 
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