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1. Algemene informatie

Neem de aanwijzingen in deze handleiding goed door, omdat deze belangrijke in-
formatie bevat voor een juist(e), efficiënt(e) en veilig(e) installatie, gebruik en
service van de afwasmachine.

Bewaar de handleiding op een zodanige plaats dat ook andere gebruikers van de
afwasmachine de handleiding kunnen gebruiken.

1.1 In de handleiding gebruikte symbolen

Dit symbool informeert over een situatie waarbij de veiligheid in het geding is. De
gegeven aanwijzingen moeten worden gevolgd om letsel te voorkomen.

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), en daarom moet
een polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met de
elektronica.

Dit symbool verduidelijkt de juiste manier om een taak uit te voeren om slechte
resultaten, schade aan de afwasmachine of gevaarlijke situaties te voorkomen.

Dit symbool betekent aanbevelingen en tips om u te helpen de beste machinepr-
estaties te bereiken.

Dit symbool verklaart het belang van het zorgvuldig en regelmatig reinigen van de
machine en zo te voldoen aan de hygiënische eisen.

1.2 Symbolen op de afwasmachine

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
Het onderdeel mag alleen worden verwijderd door een gekwalificeerde elektric-
ien. De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), en daarom
moet een polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met
de elektronica.

1.2.1 Typeplaatje

Het typeplaatje zit aan de onderkant van de uitgangzijde. De technische informa-
tie op het plaatje staat ook op het elektriciteitsschema van de machine. Op het
plaatje staat:
1
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1. Machinetype
2. Serienummer machine
3. Productiejaar
4. Afdichtingsklasse
5. Voltage
6. Aantal fasen met en zonder nul
7. Frequentie
8. Hoofdzekering
9. Motorvermogen
10. Vermogen elektrische verwarming
11. Max. vermogen

1.3 Controleren of machine en handleiding met elkaar over-
eenkomen

Controleer of de beschrijving op het typeplaatje overeenkomt met de beschrijving
op de voorkant van de handleiding. Indien handleidingen ontbreken, kunt u nieu-
we bestellen bij de producent of uw plaatselijke dealer. Vermeld bij het bestellen
van nieuwe handleidingen altijd het serienummer, vermeld op het typeplaatje.
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2. Veiligheidsinstructies

2.1 Algemene informatie

De machine is voorzien van een CE-markering, wat betekent dat deze op het ge-
bied van de productveiligheid voldoet aan de eisen in de Europese machinerich-
tlijn. Productveiligheid betekent dat het ontwerp van de machine persoonlijk letsel
of schade aan eigendommen zal voorkomen.

Het aanpassen van de apparatuur zonder de goedkeuring van de fabrikant zal de
productaansprakelijkheid van de fabrikant tenietdoen.

Om de veiligheid bij de installatie, bedrijf en service van de machine verder te ver-
beteren, moeten de operator en het installatie- en servicepersoneel van de ma-
chine de veiligheidsinstructies goed doorlezen.

Schakel de machine bij een defect of storing direct uit. De machine mag alleen
worden onderhouden door daartoe opgeleide monteurs. De regelmatige con-
troles die in de handleiding worden beschreven, moeten in overeenstemming met
de instructies worden uitgevoerd. De machine mag alleen worden onderhouden
door personeel dat hiervoor is geautoriseerd door de fabrikant. Gebruik originele
reserveonderdelen. Neem contact op met een geautoriseerd onderhoudsbedrijf
om een preventief onderhoudsschema op te stellen. Als bovenstaande instructies
niet worden opgevolgd, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Controleer voor het gebruik van de machine of het personeel de noodzakelijke
training heeft gekregen voor het bedienen en onderhouden van de machine.

2.2 Transport

Behandel de machine met zorg bij het uitladen en transporteren, om het risico van
kantelen te voorkomen. Hef of verplaats de machine nooit zonder de houten ver-
pakking om het platform te ondersteunen.

2.3 Installatie

De elektriciteitskast mag alleen worden geopend door een geautoriseerde ele-
ktricien. De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), en daarom
moet een polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met
de elektronica.

Water en stoomleidingen mogen alleen worden aangesloten door geautoriseerd
personeel.
3
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Waterleidingen dienen te worden aangesloten volgens de richtlijnen van de lokale
watervoorzieningsmaatschappij. Controleer de afdichting van water- en
stoomaansluitingen voordat de machine in gebruik wordt genomen.

Let op dat de hoofdspanning overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op
het typeplaatje van de machine. De machine moet worden aangesloten op een
vergrendelbare hoofdschakelaar.

2.4 Afwas- en naglansmiddel

Gebruik alleen afwas- en naglansmiddel dat is bedoeld voor industriële afwasma-
chines. Gewone vloeibare afwasmiddel mag niet in de machine of voor het in-
weken worden gebruikt. Neem contact op met uw afwasmiddelleverancier om
een geschikt afwasmiddel te kiezen.

Let op de risico’s bij het werken met afwas- en naglansmiddelen. Gebruik besch-
ermende handschoenen en een veiligheidsbril bij de verwerking van afwasmid-
delen voor afwasmachines. Lees de waarschuwingstekst op de flessen afwas- en
naglansmiddel alsook de aanwijzingen van de afwasmiddelleverancier.

2.5 Bediening

2.5.1 Klemgevaar

Vermijd contact met de transportband tijdens gebruik. De beweging van de band
kan beknellingsletsel veroorzaken bij de ingang en uitgang van de machine Bij
service aan de machine, moet contact met het aandrijfsysteem van de transport-
band tijdens gebruik worden voorkomen. Letsel door beknelling kan plaatsvinden
tussen de ketting en de poelie van de aandrijfmotor

2.5.2 Slipgevaar

Zorg dat de vloer droog is om het risico van uitglijden te elimineren. Neem
gemorst water op.

2.6 Veiligheidsinstructies in het geval de machine niet werkt

Controleer het volgende:

• Is de machine volgens de aanwijzingen gebruikt?
• Zitten alle verwijderbare delen op de juiste plaats?
• Staat de hoofdschakelaar op AAN?
• Zijn alle zekeringen in de elektriciteitskast heel? Vraag het onderhoudsper-

soneel de zekeringen te controleren.

Als dit het probleem niet verhelpt, moet u het onderhoudspersoneel vragen de
machine na te kijken.
4
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2.7 Reinigen

Het water in de chemische wastanks heeft een temperatuur van ca. 60 °C en be-
vat afwasmiddel. Wees voorzichtig bij het legen en reinigen van de tanks. Gebruik
beschermende handschoenen.

2.7.1 Hogedruk reinigen

De machine mag niet worden schoongemaakt met een hogedrukreiniger, noch
van binnen, noch van buiten. 

Om te voldoen aan de huidige eisen zijn de elektrische componenten
goedgekeurd volgens afdichtingsklassen. Geen enkele afdichtingklasse is ont-
worpen om bestand te zijn tegen water onder hoge druk.

2.7.2 Buitenkant van de machine

Hogedrukreinigers en -slangen mogen niet worden gebruikt voor het reinigen van
de buitenzijde van de machine. Water kan in de schakelkast en het controlepa-
neel dringen en de apparatuur beschadigen, wat van invloed kan zijn op de vei-
ligheid van de machine.

2.7.3 Reinigen van de vloer

Bij het wassen van vloeren kan water onder de machine opspatten en de compo-
nenten beschadigen. De componenten zijn niet gemaakt om met water te kunnen
worden afgewassen. Spuit de vloer niet schoon in een omtrek van 1 meter rond
de afwasmachine. Hogedrukreinigers hebben speciale beschermende behuizin-
gen die kunnen worden gemonteerd om waterspatten te voorkomen. Ook bij nas-
poelen met gewone waterslangen kan water van onderaf opspatten.

2.8 Reparatie en onderhoud van de afwasmachine

Ontkoppel de stroom, voordat de frontpanelen worden verwijderd. Voorkom con-
tact met hete leidingen en de boilers.

2.9 Machine recyclen

Wanneer de afwasmachine aan het einde van de levensduur is gekomen, moet
hij gerecycled worden volgens de geldende voorschriften. Neem contact op met
een professioneel recyclingbedrijf.
5
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3. Installatie

3.1 Algemene informatie

De machine mag alleen worden geïnstalleerd door geautoriseerd personeel.

Lees deze instructies grondig door: ze bevatten belangrijke informatie bevatten
voor de juiste installatiemethode.

Gebruik de instructies samen met de de machinetekening, de elektriciteits- en
stroomschema’s voor water en stoom.

De machine is CE-gemarkeerd. De CE-markering is alleen geldig voor machines
die niet zijn aangepast. Wanneer de machine beschadigd raakt doordat de in-
structies niet worden opgevolgd, vervallen de leveranciersgarantie en de product-
aansprakelijkheid.

3.2 Eisen aan de installatieplaats

3.2.1 Verlichting

Voor de best mogelijke werkomstandigheden bij installatie, bediening, service en
onderhoud moet de machine in een goed verlichte ruimte worden geplaatst.

3.2.2 Ventilatie

De machine produceert warmte en stoom tijdens het gebruik. Om de best mogel-
ijke werkomstandigheden te creëren, moet er een zekere mate van luchtververs-
ing in de afwasruimte aanwezig zijn. Aanvullend op de ventilatie-eisen voor de
machine, moet de ventilatie voor de ruimte worden berekend op basis van de hu-
idige normen. Voor de ventilatie-eisen voor de machine, zie het hoofdstuk met de
titel “Aansluitingen”.

3.2.3 Afvoer

Er moet een afvoer in de grond aanwezig zijn voor het afval- en spoelwater van
de machine. Voor de afmeting, capaciteit en plaats van de vloerafvoer, zie het
hoofdstuk “Aansluitingen”.
6
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3.2.4 Ruimte voor service

De ruimte boven de machine mag geen apparatuur bevatten waardoor het aan-
brengen, service en vervangen van onderdelen niet mogelijk is. Een vrije hoogte
van ten minste 2, 8 meter is nodig om de inspectiedeuren te kunnen verwijderen.

Houd voor de machine en rond de invoer- en uitvoereindes 1 meter ruimte vrij
voor onderhoudsdoeleinden.

3.3 Transport en opslag

Controleer of er voldoende hoogte is om de machine naar zijn plaats te transpor-
teren.

De machine wordt geleverd in secties met een pallet onder iedere sectie. Trans-
porteer iedere sectie naar de installatieplaats met een handtruck.

De secties worden dwars vervoerd met de vorken van de truck vanaf de lange zi-
jde eronder. (De kant waarop staat “FRONT”). Wanneer de beschikbare ruimte
dwars vervoer niet toestaat, moet iedere sectie worden vervoerd met twee
handtrucks, één aan iedere korte kant. Til de machine niet op aan zijn poten. Die
worden aangegeven met labels aan de buitenkant van de verpakking. 

Let bij het transporteren op het risico dat de machine omvalt.

 Let op: De machine mag niet worden vervoerd zonder een pallet of andere onder-
steuning. Er moet tijdens transport altijd een of andere steunbalk worden gebruikt
langs de zijkanten van de machine. Anders kan de machine beschadigd raken.
Bij transport zonder de oorspronkelijke pallet dient erop te worden gelet dat de
onderdelen onder de machine niet beschadigd kunnen raken.

Indien de machine niet gelijk wordt geïnstalleerd, moet hij worden opgeslagen in
een vorstvrije ruimte waar de lucht droog is.

3.4 Markering van secties

De machine is normaal in twee secties verdeeld. In sommige gevallen kan de ma-
chine in meer dan twee secties worden geleverd. De installatieaanwijzingen be-
schrijven de montage van een machine die in twee secties is gedeeld. Ongeacht
het aantal secties wordt de montage van alle secties op dezelfde manier uit-
gevoerd. De secties zijn aan de buitenkant van de verpakking gemarkeerd met
de volgende informatie.

Lyftanvisn
7
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• Cijfers 1-2. Sectie 1 = invoersectie met waszones, sectie 2 = uitvoersectie
met de eindspoel- en droogzone.

• Pijlen die de invoerrichting van de machine aangeven.
• Markering van de voorzijde. FRONT = voorzijde.

3.5 Uitpakken

• Controleer op de pakbon of alle eenheden zijn geleverd.
• Verwijder de verpakking, maar laat het pallet en de transportsteun zitten.
• Controleer de machine op eventuele transportbeschadigingen.
• Til de sectie aan beide uiteinde op met een handtruck. Schroef de poten

(B) uit zodat ze onder de bodem van het pallet uitkomen (C). Breng de sec-
tie omlaag. Deel het pallet en haal het weg.

• Indien de sectie weer opgetild moet worden vanaf de korte zijden, moet
een houten geleider worden geplaatst onder de dwarsbalk van de sectie.

A = dwarsbalk, B = poot, C = pallet, D = handtruck

De verpakking moet volgens geldende plaatselijke verordening worden vernietigd
of hergebruikt.

3.6 Installatie

3.6.1 Algemene informatie

1 2

FRONT FRONT

sektmärkn

Uppackn

A A

B C D
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Onderdelen die moeten worden gemonteerd zijn voorverpakt in iedere machine-
sectie samen met de noodzakelijke bouten en moeren e.d.

Verwijder alle onderste afdekplaten (5).

De uiteindelijke positie van de machine is hetzij vrij in de ruimte of met de achter-
kant tegen een muur. Wanneer de machine tegen een muur wordt geplaatst,
moet de montage worden uitgevoerd met voldoende ruimte achter de machine
om tijdens het aanbrengen van componenten aan de achterkant van de machine
te kunnen komen. Vervolgens wordt de volledig gemonteerde machine op zijn
plaats geduwd.

De onderstaande afbeelding laat een machine zien met de invoerrichting van
links naar rechts. De afbeelding laat onderdelen zien die tijdens de installatie
moeten worden gemonteerd en het afstelapparaat voor het spannen van de
transportband.

1. Stelschroeven voor de transportband
2. Spanwiel
3. Bovenspoor
4. Ketting
5. Afdekplaat
6. Drainageplaat
7. Onderspoor
8. Bandspanner
9. Afdekplaat

3.6.2 Montage van secties

• Verwijder de transportsteun.
• Plaats sectie 2 op de juiste plaats op de juiste hoogte. Controleer of de sec-

tie horizontaal staat met een waterpas. Stel de machine af met de stel-
voeten.

• Plaats de verbindingsbuis op het platform van sectie 2.

Montering

1 2

3

45678

9
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De verbindingsbuis monteren. A = poot, B = platform, C = verbindingsbuis, D =
M6x10 bouten 

• Plaats sectie 1 zo naast sectie 2 dat de rechthoekige metalen delen van de
platforms van beide secties met elkaar in lijn zijn. Controleer of sectie 1 hor-
izontaal staat met een waterpas. Stel af met de poten.

• Duw sectie 1 tegen sectie 2 tot de rechthoekige metalen delen van het plat-
form dicht tegen elkaar gedrukt zijn, maar niet helemaal tegen elkaar aan.
Er moet nog afstand tussen beide zijn om de silicone rond de openingen te
kunnen aanbrengen.

• Breng veel silicone aan rond de openingen van beide secties en rond alle
boutgaten. Breng twee strepen silicone aan langs de onderrand.

• Duw de secties tegen elkaar aan. Hou ze tegen elkaar met een klem en
plaats de bouten waarmee de kappen bij elkaar gehouden worden. Ver-
grendel het platform aan de voor- en achterkant van de machine met twee
M6x10 bouten. Controleer of de machine horizontaal staat met een water-
pas.

Silicone aanbrengen. A= boutopening, B= silicone

Skarvrör

A

D

BC

Silikon

A

B

B
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Het platform vergrendelen. A=poot, B=verbinding op platform, C=platform,
D=M6x10 bouten, E=verbindingsbuis

Montage van klemstrips en bovenste afdekplaten

• Wanneer de secties aan elkaar zijn gemonteerd, moeten de klemstrips (A)
binnen de naad worden aangebracht. Plaats eerst de bovenste klemstrip.
Breng een kleine hoeveelheid silicone op de strips aan voor u ze op hun
plaats duwt.

• Dicht de naad tussen de secties aan de buitenkant van de machine (achter
en boven) met silicone af. Breng afdektape aan beide kanten van de naad
aan en vul de naad met silicone.

• Breng de bovenste afdekplaat (9) aan tussen de secties.

De klemstrips monteren. A=klemstrip

3.6.3 Leidingen

Zet alle leidingen voor water, stoom, condenswater en afval in elkaar (leiding voor
stoom en condenswater alleen op met stoom verwarmde machines). De leidingen

Skarv

A

D

BC E

Klämlist

A

A
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zijn gedeeld bij de sectienaad. De noodzakelijke onderdelen om de leidingen met
elkaar te verbinden zijn bij de naad op de leiding geplaatst. De leidingen moeten
met afdichtmiddel worden gesmeerd voor ze in elkaar worden gezet.

3.6.4 Monteren van het spoor en transportband

Schroef het boven- en onderspoor (3,7) van de transportband op elkaar bij de
naad tussen de secties met de meegeleverde steunplaten en moeren.

Het boven- en onderspoor vastzetten. A = bovenspoor, B = verbinding, C = flens-
moeren, D = steunplaat, E = onderspoor

• De drainageplaat (6) aanbrengen.
• Zet de band in elkaar als deze in de machine is geplaatst.
• Als de band niet in positie is, moet de installatie als volgt worden uit-

gevoerd:
• Voer de band op het bovenspoor door de uitvoeropening. Trek de band

door de machine door de invoeropening en rond het spanwiel (2).
• Gebruik een stukje touw en trek de band terug over het onderspoor naar

de uitvoeropening. Verbind de uiteinden van de band met elkaar.
• Breng de band op spanning. Draai de schroeven van de bandsecties (8)

los. Deze zitten binnenin de verwijderbare afdekplaten. Strek de band met
de stelschroeven (1). Wanneer de band voldoende strak staat, moet het
mogelijk zijn deze ongeveer 5 cm op te tillen in het midden van de invoer.
Draai de schroeven van de bandsecties (8) vast.

3.6.5 Overige montage

• Plaats de ketting (4) op de aandrijfmotor.
• Trek de elektrische leidingen voor de pompen en andere componenten en

sluit ze aan. De kabels zitten bij de naad in sectie 2.

Bana

A
B

C

D

E

C
D
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• Iedere kabel is gemarkeerd met dezelfde naam als het component waarop
het moet worden aangesloten. De markering voor de componenten staat
op het machineplatform. De kabels worden in bestaande kabelgoten ge-
legd.

• De kabels voor de fotocellen naast de invoer worden aangesloten in de ele-
ktriciteitskast.

3.6.6 Tegen een muur plaatsen

Als de machine na montage moet worden verplaatst en met de rug tegen een
muur moet komen te staan, moet u houten geleiders onder het platform plaatsen
en de machine met behulp van een handtruck op zijn plaats duwen.

Gebruik een waterpas om te controleren dat de machine horizontaal staat en stel
indien nodig de poten van de machine af.

3.7 Aansluitingen 

1. Afzuiger 400x100 mm met demper. Luchthoeveelheid ca. 300m³/u
2. Afzuiger 400x100 mm zonder demper. Luchthoeveelheid ca. 1.200 m³/u
3. Elektrische aansluiting vanaf plafond
4. Alternatieve elektrische aansluiting van vloer
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5. Warmwateraansluiting 55-70 °C, R ¾” (aansluiting vanaf vloer of plafond)
6. Koudwateraansluiting 5-12 °C, R ¾” (aansluiting vanaf vloer of plafond)
7. Condenswateraansluiting R ¾” (Met stoom verwamde machines)
8. Stoomaansluiting (Met stoom verwarmde machines. Aansluiting vanaf vlo-

er of plafond). Aansluiting voor stoomdruk 50-140 kPa: WD-B 500, 600 =
R 1”, WD-B 700,800 = R 1¼”, WD-B 900 = R 1½”. Aansluiting voor stoom-
druk 150-250 kPa: WD-B 500,600 = R ¾”, WD-B 700,800 = R 1”, WD-B
900 = R 1¼”

9. Vloerafvoer 400x600 mm. Capaciteit 3 liter/sec.

3.7.1 Wateraansluitpunt

De machines worden standaard geleverd zonder kranen voor water. Op inko-
mende leidingen moeten kranen worden geïnstalleerd.

Het is belangrijk dat de watertoevoer voldoende druk heeft zodat de juiste water-
flow naar de machine gaat.

Waterdruk: 300-600 kPa. Tankvolume: WD-B 500 = 141 liter, WD-B 600 = 245
liter, WD-B 700 = 365 liter, WD-B 800 = 365 liter, WD-B 900 = 485 liter.

De warmwateraansluiting is voorzien van een filter. De koudwateraansluiting
heeft een filter, terugslagklap, veiligheidsklep en een vacuümklep.

Wanneer de aansluiting vanaf het plafond komt, moeten de leidingen van bovenaf
naar beneden door de kabelgoot achter de afdekplaat (A) naast de elektriciteits-
kast worden geleid. Verwijder de afdekplaat en breek de geperforeerde plaat aan
de bovenkant van de afdekplaat weg.

Tabel met afmetingen
Afm
eting

WD-B 500 WD-B 600 WD-B 700 WD-B 800 WD-B 900

A 5250 6025 7400 8025 9025
B 1038 1038 1038 1038 1038
C 2020 2020 2020 2020 2020
D 3044 3044 3419 4044 4044
E --- --- 1810 1810 1810
F 2450 2450 2825 3450 3450
G 2520 2520 2895 3520 3520
H 2605 2605 2980 3605 3605
I 2212 2212 2587 3212 3212
J 825 750 750 750 750
K 1625 1400 1400 1400 1400
L --- --- 4190 4815 5185
14
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Aansluiting vanaf plafond. A = Afdekplaat

3.7.2 Stoomaansluitpunt

Alleen voor met stoom verwarmde machines wordt een stoomaansluiting ge-
maakt. Het aansluitpunt is voorzien van een filter. De machines worden stand-
aard geleverd zonder kranen voor stoom. De inkomende leiding moet worden
voorzien van een afsluitklep. Bij een aansluiting vanaf het plafond, moet de lei-
ding in dezelfde ruimte worden gelegd als de waterleidingen achter de afdekplaat
naast de elektriciteitskast.

3.7.3 Condenswateraansluiting

Alleen voor met stoom verwarmde machines wordt een condenswateraansluiting
gemaakt. De leiding wordt aangesloten op de stoomboiler van het systeem.

3.7.4 Afvoeraansluiting

De afvoer wordt aangesloten met een 50 mm metalen buis, die bestand is tegen
mechanische slagen. De afvoer wordt naar een vloerafvoer geleid, waar deze
boven het waterniveau moet eindigen.

3.7.5 Afwas- en naglansmiddel

De machine is gereed voor de aansluiting van een afwasmiddel- en naglansmid-
delsysteem. De afwasmiddelaansluiting zit op de waterleiding voor inkomend
warmwater. De aansluiting voor naglansmiddel zit naast de boilers (zie het
stroomschema). Dit stroomschema staat aan de binnenkant van de elektriciteits-
kast.

Neem contact op met een geschikte leverancier om te regelen dat de apparatuur
wordt geïnstalleerd.

Maak geen onnodige gaten in de machine. Indien mogelijk moet de apparatuur
op een muur naast de machine worden geplaatst.

Täckplåt

A
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Elektriciteitsaansluitingen: Zie het bedradingsschema. Dit bedradingsschema
staat aan de binnenkant van de elektriciteitskast.

3.7.6 Ventilatie

Naast de condensatorbatterij van de machine zit een aansluiting voor ventilatie.
De geluidsdraaggolffilters die worden meegeleverd worden direct op deze aans-
luiting gemonteerd. De aansluiting op het ventilatiesysteem wordt gemaakt met
een snoerontlastingsklem.

De machines hebben ook een ventilatieaansluiting bovenop de stoomkap naast
de invoeropening. Hier vindt de aansluiting direct plaats op de ventilatieleiding
zonder een snoerontlastingsklem.

De plaats en afmeting van de connecties staan op de installatietekening.

Machineventilatie WD-B 500 = 1500 m³/u, WD-B 600 = 1800 m³/u, WD-B 700,
800, 900 = 2000 m³/u.

3.7.7 Elektriciteitsaansluiting

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
Het onderdeel mag alleen worden verwijderd door een gekwalificeerde elektric-
ien. De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), en daarom
moet een polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met
de elektronica.

Informatie over elektrische aansluitpunten staat vermeld op de bedradingssche-
ma’s van de machine. De bedradingsschema’s staan aan de binnenkant van de
deur van de elektriciteitskast. Berg deze schema’s na de installatie op in de ele-
ktriciteitskast.

De machine heeft een ingebouwde hoofdschakelaar. Nominale gegevens staan
op het typeplaatje, dat aan het uitvoereinde zit. Elektrische gegevens zijn ook te
vinden op het aansluitschema van de machine. Het installatieschema geeft de lo-
catie van de elektrische aansluiting weer.

De verschillende velden op het typeplaatje geven aan:

1. Machinetype
2. Serienummer machine
3. Productiejaar
4. Afdichtingsklasse
5. Voltage
6. Aantal fasen met en zonder nul
7. Frequentie
8. Hoofdzekering
9. Motorvermogen
10. Vermogen elektrische verwarming
11. Max. vermogen
16
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Typeplaatje

Een aardekabel voor potentiaalgelijkschakeling wordt aangesloten op de aarde-
bout (B) op het platform. De aansluiting zit op de balk aan de voorkant van de
warmtewisselaar (A).

Plaats van de aardebout. A = warmtewisselaar, B = aardebout

Na het voltooien van de elektrische installatie, moet u de hoofdschakelaar en alle
onderbrekers aanzetten.

3.8 Testronde

Bereid de machine voor op een testronde door de GEBRUIKSAANWIJZING te
volgen. De instructies beschrijven de maatregelen die moeten worden onder-
nomen om de machine voor te bereiden op bedrijf.

Als de machine met een opstartrapport wordt geleverd, moet deze worden ge-
bruikt voor de testronde.

3.8.1 Controles tijdens de testronde

Als er een opstartrapport is, moet u de instructies in het rapport volgen en de be-
schreven controles uitvoeren.

Start de machine en laat hem in handmatige stand lopen (zie de gebruiksaanwi-
jzing).

No

V Hz A

kW kW kW

Type

Made in Växjö Sweden

M

Wexiödisk 

IP

w

marks

1

2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

Jordbult

A B
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Als de machine zonder opstartrapport wordt geleverd, moeten de volgende con-
troles worden uitgevoerd:

• Tank- en eindspoeltemperaturen. De watertemperaturen moeten tijdens
het afwasproces worden gehandhaafd.

• Lekkage. Controleer of er geen lekkage is aan de slangaansluitingen en -
koppelingen.

• Draairichting van de pompmotor. De draairichting moet overeenkomen met
de pijlrichting op de pomp. Stop de machine onmiddellijk als de draairicht-
ing onjuist is en wissel twee van de inkomende fasen om.

• De functie van de deurschakelaars De machine zal stoppen wanneer een
van de deuren tijdens het afwassen wordt geopend.

• Afwas- en naglansmiddel. Neem contact op met uw afwasmiddelleveranci-
er voor het instellen van de doseerinrichting.

• Controleer de instelling van de referentiewaarden. Alle referentiewaarden
zijn bij levering op de aanbevolen waarden ingesteld.

• Controleer of de overbelastingsschakelaar voor de invoer werkt, door te
proberen de band enkele seconden tegen te houden. Als de schakelaar
niet activeert (de band moet stoppen), moet deze onmiddellijk worden af-
gesteld.

• Laat de machine, indien mogelijk, met vieze vaat werken. Controleer of het
vaatwerk schoon is en dat het droogt.

3.8.2 Beëindigen van de testronde

• Leeg de machine als deze na beëindiging van de testronde niet wordt ge-
bruikt. Maak de binnenkant van de machine schoon als vieze vaat is ge-
bruikt voor de testronde. Laat de deuren open.

• Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar en draai alle elektrische
aansluitpunten in de elektriciteitskast opnieuw vast. Schakel de hoofd-
schakelaar weer in.

• Verwijder de onderste afdekplaten (5). De platen zijn gemarkeerd met F1,
F2.....B1, B2, etc. F = voorzijde, B = achterzijde. De nummering van de
platen start bij het invoereinde van de machine.

• Een opstartrapport moet worden ingevuld en door de klant worden
ondertekend. Het rapport moet aan de leveranciers worden verstuurd.

• Train het personeel.

3.8.3 Bevestiging van voltooide opstart

Als er bij aflevering geen opstartrapport bij de machine is gevoegd, moet de vol-
gende informatie voor iedere opstart door de klant worden ingevuld en bevestigd:

Machinetype:

Serienummer machine:
18
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Installatiedatum:

3.9 Reiniging buitenkant

Haal het beschermingsplastic van de machine en wrijf deze op met een geschikt
schoonmaakmiddel voor roestvast staal.

Gebruik een geschikt oplosmiddel om overgebleven lijm van het plastic te verwi-
jderen. Wrijf met een voorwaartse en achterwaartse beweging in de schuurricht-
ing van de plaat. Staalborstels of staalwol moeten niet worden gebruikt, zij
beschadigen het roestvast staal.

3.10 Technische documentatie

Om ervoor te zorgen dat de machine juist wordt bediend en onderhouden, is het
van belang dat de bijgeleverde documentatie voor het personeel beschikbaar is.
De installatie- en gebruikshandleiding, die onder meer behandeling en onderhoud
beschrijven, moeten in de nabijheid van de machine worden bewaard. 

Als bij de machine een servicehandboek wordt meegeleverd, moet dit aan de
servicemonteur worden gegeven, die verantwoordelijk is voor de machine.

Klant:
Postadres:
Telefoon:
Contact:

Dealer:
Telefoon:
Contactpersoon:

Installatiebedrijf:
Telefoon:
Contactpersoon:

Servicebedrijf:
Telefoon:

Leverancier afwasmiddel:
Telefoon:

Handtekening klant:
19
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4. Gebruiksaanwijzing

4.1 Voorbereidingen

4.1.1 Ontwerp van de machine

De afwasmachine is verkrijgbaar in een aantal afmetingen. Het verschil tussen de
verschillende afmetingen is het aantal zones. Het plaatje van de onderstaande
machine geeft enkele voorbeelden van zones en functies. Ongeacht het aantal
zones, bestaat het onderhoud van iedere zone uit het schoonmaken van tanks,
filters, wasarmen en spoelsproeier.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Panel 27

EMERGENCY STOP
FEED

10

11

12
13

14
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Op de foto staat een machine met voorwas, tussenspoelen (extra apparatuur) en
twee chemische wastanks.

1. Display
2. Knop voor automatisch bedrijf
3. Knop voor handmatig bedrijf
4. Knop voor toevoer
5. Knop voor diagnoseteksten
6. Knop voor wisselen tussen diagnoseteksten
7. LED voor indicatie van alarmen
8. Knop voor het resetten van het alarm
9. Aan/Uit-knop
10. Noodstop
11. Symbool voor aanvoer transportband
12. Symbool voor lage aanvoersnelheid
13. Knop om de aanvoersnelheid te selecteren
14. Symbool voor hoge aanvoersnelheid
15. Stoppen/starten transportband
16. Eindschakelaar
17. Grille voor de ventilator van de droogzone
18. Eindspoelsproeier
19. Wasarm, verwijderbaar
20. Sproeier, tussenspoelen (tussenspoelen is extra apparatuur)
21. Gordijn
22. Hendel om te schakelen tussen normaal/zwaar vervuilde vaat (extra appa-

ratuur)
23. Noodstop
24. Zeef
25. Rubber afdichting
26. Standpijp
27. Afdichting uitlaat
28. Filter
29. Zeef eindspoelen

WDB sk ötsel

15 16

17 18

19 20 21 22
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4.1.2 Voorbereiden van het vullen

Controleer

• of de machine is gereinigd en of de waterkranen zijn opengedraaid.
• de hoeveelheden afwas- en naglansmiddel

 Let op: Gebruik geen gewone afwasmiddelen in de machine of voor het voor-
weken. Deze schuimen en geven een slechter wasresultaat.

Monteer:

• standpijp (26), uitlaatafdichtingen (27). De rubberen afdichtingen (25) van
de standpijp moeten tegen de bodemplaat worden gezet.

• zeven (24,29).
• Gordijnen (21)

4.1.3 De machine vullen, bedrijfsstand kiezen

Automatisch bedrijf

• Sluit de deuren
• Draai knop (9) in stand 1. Druk op de knop (2) voor automatisch bedrijf. Au-

tomatisch bedrijf is de normale bedrijfsstand.

• De tanks beginnen te vullen met water. Wanneer de tanks vol en opge-
warmd zijn, zullen de waspompen starten en enkele seconden lopen om
het afwasmiddel bij te mengen.

• Op het display staat: KLAAR VOOR WASSEN START TRANSPORT. Start
het transport met een druk op knop (4).

Handmatig bedrijf

• Handmatig bedrijf (3) moet alleen worden gebruikt indien de fotocel bij de
invoer van de machine om enige reden niet werkt of wanneer de machine
is voorzien van een speciale band waarop klein vaatwerk in de band valt,
waardoor de fotocel niet wordt geactiveerd. Wanneer handmatig bedrijf
wordt gebruikt, lopen de pompen en de band voortdurend. De automa-
22
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tische stopfunctie van de machine is in deze stand uitgeschakeld. De ma-
chine zal niet stoppen totdat u weer op de knop voor automatisch bedrijf (2)
of handmatig bedrijf (3) drukt of de eindschakelaar (16) door vaatwerk
wordt geactiveerd.

4.2 De machine gebruiken

4.2.1 Afwassen

Instelling voor normale of zwaar vervuilde vaat (extra apparat-
uur)

Als aanvullende apparatuur kan de machine worden voorzien van een functie
voor het afwassen van normale of zwaar vervuilde vaat. Als er een optie is om de
spoeldruk te wijzigen, is de machine voorzien van een hendel (22) naast de invo-
er. Zet de hendel in de geschikte positie voor normale of zwaar vervuilde vaat.

 Let op: De positie van de hendel voor normale of zwaar vervuilde vaat is afhan-
kelijk van de invoerrichting van de machine.

De positie van de hendel op een machine met een invoerrichting van rechts naar
links. A = Hendel (22) om normaal of zwaar vervuilde vaat te selecteren. B = Hen-
del uitgetrokken (zwaar vervuilde vaat), C = Hendel ingedrukt (normale vaat).

A

B

C

Spoltryck H-V

A

B

C

Spoltryck V-H
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De positie van de hendel op een machine met een invoerrichting van links naar
rechts. A = Hendel om normaal of zwaar vervuilde vaat te selecteren. B = Hendel
ingedrukt (zwaar vervuilde vaat), C = Hendel uitgetrokken (normale vaat).

Keuze van invoersnelheid

De machine is voorzien van tweesnelheden schakelaar onder het bediening-
spaneel. Voor normale vaat kan de band op het hoge tempo lopen. De knop moet
dan naar rechts gedraaid worden. Als de vaat zwaar vervuild is, moet de band
langzamer door de machine lopen. De schakelaar moet dan in de linkerstand
worden gezet.

A = Schakelaar om de invoersnelheid te kiezen. B = Hoge snelheid, C = Lage
snelheid.

• Voor u vaat in de machine voert, moet u ingedroogd voedsel weken en
grote voedseldelen verwijderen. De vaat mag niet met normaal afwasmid-
del worden ingeweekt of voorgespoeld.

• Plaats borden, dienbladen, pannen enz. omgekeerd op de band. Kopjes,
glazen en kleine voorwerpen moeten in korven worden geplaatst, die ver-
volgens op de band worden gezet.

• Controleer of grote pannen vrij door de machine kunnen gaan.
• Het wassen en spoelen zal automatisch starten wanneer het vaatwerk in

de machine wordt gevoerd. Wanneer alle vaat door de machine is gegaan,
zullen de band en de pompen stoppen. Vaatwerk dat bij de uitvoer niet van
de band wordt gehaald, zal de eindschakelaar (16) activeren en de band
zal stoppen. Wanneer het vaatwerk is verwijderd, start de band automa-
tisch. 

• Wanneer de band is gestopt zonder dat de eindschakelaar (16) is geac-
tiveerd, kunt u deze herstarten met een van de knoppen (15) bij de invoer
of uitvoer.

4.2.2 Noodstop

De machine heeft drie noodstopknoppen. Een van deze noodstopknoppen zit
onder het bedieningspaneel. De andere noodstoppen (23) zitten naast de invoer
en de uitvoer. Wanneer de machine is gestopt door het activeren van een nood-
stopknop tijdens bedrijf, kan ze worden gerest door de relevante knop in de rich-

Panel tvåhast

A

B

C
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ting van de pijlen te draaien. Druk vervolgens op de knop (4) om de invoer te
herstarten.

4.2.3 Water verversen

Voor de beste wasresultaten is het belangrijk dat het water in de tanks wordt
ververst, wanneer het te vies wordt. Het water moet altijd worden vervangen als
er schuim gevormd wordt in de afwastanks.

• Draai de knop (9) op het paneel in stand 0.
• Verwijder de zeef in de tanks en leeg de tanks door de standpijp (26) en de

stops (27) een kwartslag te draaien.
• Wanneer de tanks leeg zijn, plaatst u de standpijp, stops en zeven weer.
• Vul de machine opnieuw. Zie “De machine vullen, bedrijfsstand kiezen”.

4.3 Na gebruik

4.3.1 Einde van afwassen, reinigen

HACCP is een preventief inspectiesysteem om de hygiënische eisen tijdens het
afwasproces en het reinigen van de machine te garanderen. De machine voldoet
door zijn ontwerp aan strenge hygiënische eisen. Regelmatig, grondig schoon-
maken is ook belangrijk vanuit hygiënisch oogpunt. Zorgvuldig schoonmaken van
de machine helpt om goede wasresultaten te garanderen en vermindert het risico
op vuilopbouw in de machine.

4.3.2 Dagelijks reinigen

Schoonmaken van de binnenkant van de machine

• Draai de knop (9) op het paneel in stand 0.
• Leeg de tanks door de standpijp (26) en de stops (27) een kwartslag te

draaien.
• Maak de zeven (24), alle gordijnen (21), standpijp (26), stops (27) en de

spoelsproeiers (18, 20) schoon. Laat de standpijp en stops nooit zo achter
dat het rubber op een oppervlak rust. De rubber afdichting kan vervormen
met als gevolg het risico van waterlekkage in de tanks.

• Reinig de wasarmproeiers (19).
• Maak de deuren schoon. Neem de rubberen deurstrips, die aan de bov-

enachterkant van de deuren zitten, af. Laat de deuren altijd open nadat u
de machine hebt schoongemaakt.

• Spoel de binnenkanten van de machine helemaal af en reinig de tanks.
• Reinig tenslotte de zeef (29).
25



12.10.2006  Rev.  1.0
Gebruiksaanwijzing
Let op: Een onjuiste reinigingsmethode kan de machine beschadigen. Let
daarom op het volgende:

Gebruik GEEN staalwol, aangezien dit tot corrosie van de machine kan leiden.

Hogedrukreiniging kan de machine beschadigen en mag NIET worden gebruikt
voor schoonmaakdoeleinden. Gebruik nooit een hogedrukreiniger om de vloer
schoon te maken op minder dan 1 meter van de afwasmachine zonder de spe-
ciale verkrijgbare spatkappen om opspatten te voorkomen. De leverancier is niet
aansprakelijk voor storingen als gevolg van het met een hogedrukreiniger
schoonmaken van de machine; dergelijke maatregelen leiden tot het vervallen
van de garantie.

Er bestaat ook kans op spatten wanneer alleen de vloer met een waterslang
wordt schoongespoeld.

Schoonmaken van de buitenkant van de machine

Neem de buitenkant van de machine af met een vochtige zachte doek.

Eventuele gebruikte schoonmaakmiddelen mogen niet schuren. Schurende
schoonmaakmiddelen beschadigen de roestvrij stalen panelen.

De buitenkant van de machine mag niet worden afgespoeld. Water kan de ma-
chine binnenlopen en het bedieningspaneel en elektrische apparatuur beschadi-
gen.

4.3.3 Wekelijks schoonmaken en controleren of zoals nodig is

De wekelijkse reiniging moet grondiger worden uitgevoerd dan de dagelijkse rein-
iging. Naast de handelingen voor de dagelijkse schoonmaak dient de machine als
volgt te worden gereinigd:
26
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• Reinig de wasarmen (19). Verwijder de onderste wasarmen door de sluit-
ing aan de voorkant van de wasarm naar beneden te drukken en de
wasarm eruit te trekken. Verwijder de bovenste wasarmen door de knop
onder de voorkant van de wasarmen een kwartslag te draaien. Trek de
wasarm iets naar beneden en eruit. Borstel de binnenkant van de wasar-
men en spoel af en maak de sproeiers schoon.

• Maak de grille voor de ventilatoren van de droogzone schoon (17).
• Controleer de spoelsproeiers (18, 20) en maak ze schoon.
• Controleer of de overbelastingsschakelaar voor de invoer werkt, door te

proberen de band enkele seconden tegen te houden. Als de schakelaar
niet activeert (de band moet stoppen), moet deze onmiddellijk worden af-
gesteld.

• Leeg de eindspoeltank en maak het filter schoon (28). Het filter zit achter
de onderste deur voor de eindspoelzone. Het filter moet minstens 2-3 keer
of vaker per week worden gereinigd, afhankelijk van de gebruiksintensiteit
van de machine. Maak de kap (A) los en verwijder het filter (B). Reinig het
filter. Zorg ervoor dat de afdichting van de kap goed afdicht, wanneer u
hem terugplaatst.

• Monteer alle schoongemaakte componenten.

Filter voor eindspoeling. A = kap, B = zeef.

4.3.4 Bedrijfsproblemen

Storingsberichten

Mechanische fouten en bedrijfsstoringen verschijnen als tekst in het display (1)
en de LED (7) zal knipperen.

A

B
Filter rec
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De volgende alarmberichten kunnen worden verholpen door de operator. Bij an-
dere alarmberichten, of als een alarm na het resetten met knop (8) weer optreedt,
moet contact worden opgenomen met geautoriseerd servicepersoneel.

Problemen verhelpen

Aanvullend op de fouten die op het bedieningspaneel verschijnen, kunnen andere
fouten optreden. De onderstaande tabel laat enkele fouten zien die de operator

Alarmberichten
Alarmbericht Oorzaak Maatregel
NOODSTOP GEAC-
TIVEERD - OVERBELAST 
- HERSTART

Er is een voorwerp geval-
len waardoor de band is 
gestopt.

Verwijder het voorwerp en 
druk op de knop (4) voor 
de invoer.

Er is een noodstop op de 
machine geactiveerd.

Reset de noodstop (10) of 
(23) door de knop in de 
richting van de pijlen te 
draaien. Druk vervolgens 
op knop (4).

AFTELTYD VULLEN RE-
SET ALARM

De vultijd voor de machine 
is overschreden.

Controleer of de kraan 
voor het water open staat. 
Controleer of de standpijp 
en stops zijn geplaatst en 
of de rubberen moffen 
afdichten tegen de bodem-
plaat. Vervang de rubber-
en afdichting indien deze 
beschadigd is. Reset het 
alarm met knop (8).

AFTELTYD VERWAR-
MEN RESET ALARM

De opwarmtijd voor de ma-
chine is overschreden.

Reset het alarm met knop 
(8). Neem contact op met 
geautoriseerd serviceper-
soneel.

LAGE TEMP. TANK - RE-
SET

De was- of spoeltemperat-
uur is te laag.

Er kan nog steeds worden 
afgewassen. Reset het 
alarm met knop (8). Neem 
contact op met geautorise-
erd servicepersoneel.

TANK DEUR OPEN Er is ten minste één deur 
open.

Sluit de open deuren en 
druk op knop (4).

REINIG FOTOCEL Vuil op een van de fotocel-
len naast de invoeropen-
ing.

Maak beide fotocellen 
naast het onderste deel 
van de invoeropening, di-
rect boven de transport-
band, schoon. Het alarm 
op het display verdwijnt na 
het reinigen.

EINDSCHAKELAAR GE-
ACTIVEERD

Vaatwerk heeft de eind-
schakelaar (16) geac-
tiveerd.

Verwijder het vaatwerk. De 
invoer zal automatisch 
starten.
28



12.10.2006  Rev.  1.0
Gebruiksaanwijzing
kan verhelpen. Wanneer het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met
het verantwoordelijke servicepersoneel.

Problemen verhelpen
Probleem Oorzaak Maatregel
Geen indicatie op het dis-
play van het bediening-
spaneel als de 
controleknop in stand 1 
wordt gedraaid.

De hoofdschakelaar staat 
uit.

Schakel de hoofdschake-
laar in. Deze zit op de deur 
van de elektriciteitskast 
van de machine.

Machine wordt niet met 
water gevuld.

De kraan op de inkomende 
watertoevoer zit dicht.

Open de kraan.

Het vullen stopt niet. Standpijp of stops zijn niet 
geplaatst.

Plaats de standpijp en de 
stops.

De rubberen afdichting van 
de standpijp of de stops 
bieden geen afdichting te-
gen de bodemplaat.

Controleer of de standpijp 
en de stops dicht zijn. Ver-
wissel beschadigde rub-
beren afdichtingen.

Geluid vanuit de waspomp. Laag waterniveau in de 
tank.

Controleer of de standpijp 
en de stops dicht zijn. Ver-
wissel beschadigde rub-
beren afdichtingen.

Schuim in de tank. Ververs het water.
De machine reinigt niet 
goed.

Naspoel- en wassproeiers 
zijn verstopt met vuil.

Controleer en reinig de 
sproeiers.

Er is te weinig afwasmid-
del.

Controleer de hoeveelheid 
afwasmiddel.

Schuimvorming in de 
wastanks.

Controleer of de afwastem-
peratuur niet te laag is en 
of het juiste afwasmiddel 
wordt gebruikt. Vervang 
het water als overmatig 
schuim wordt gevormd.

Opgedroogd vuil op de 
vaat.

Laat de vaat inweken, 
voorafgaand aan het 
afwassen.

De spoeldruk is te laag. Controleer of de hendel 
(22) om normaal/zwaar 
vervuilde vaat te kiezen op 
de juiste stand staat (Extra 
apparatuur).

Onjuiste bandsnelheid. Controleer of de knop (13) 
voor de bandsnelheid in de 
juiste stand staat.

Het water in de tanks is te 
vies.

Ververs het water.

Onjuiste plaatsing van 
vaatwerk.

Borden, bladen, pannen 
enz moeten op hun kop 
worden gezet. Kopjes, gla-
zen en kleine voorwerpen 
moeten in korven worden 
geplaatst, die op de band 
worden gezet.
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Als u contact opneemt met het servicepersoneel moet u de volgende informatie
geven:

• Machinemodel
• Serienummer en installatiedatum machine
• Een korte beschrijving van de storing/het probleem
• Wat er gebeurde direct voorafgaand aan de storing

Het vaatwerk valt om. De spoeldruk is te hoog. Wanneer de machine kan 
schakelen tussen normaal 
en zwaar vervuilde vaat 
(extra apparatuur), moet u 
controleren of de hendel 
(22) in de positie voor “nor-
male vaat” staat.

De afgewassen voorwer-
pen drogen niet.

De spoelsproeiers zijn ge-
blokkeerd.

Controleer en reinig de 
sproeiers.

Te weinig naglansmiddel. Controleer de hoeveelheid 
naglansmiddel.

Problemen verhelpen
Probleem Oorzaak Maatregel
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