
HANDLEIDING 

De medewerkers van RHIMA Nederland B.V. wensen u veel plezier met uw nieuwe 
bedrijfsvaatwasmachine. 

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, verzoeken wij u deze handleiding goed door 
te lezen. 
U zult konstateren dat er veel informatie in staat die de bediening van uw machine zal 
vergemakkelij ken, waardoor u een optimaal afwasresultaat zul t verkrijgen. 

Wij adviseren u gebruik te maken van originele RHIMA onderdelen. Deze onderdelen 
zijn door ons op betrouwbaarheid en veiligheid speciaal geselekteerd. 
Wij wensen u vele jaren plezier met uw nieuwe bedrijfsvaatwasmachine. 



Bedrijfsvaatwasmachine MM 20 

1. Gebruikers instrukties 

2. Service instrukties 

3. Onderdelenlijst 

4. Aansluitdiagram 

5. Installatie 



Gebruikers instrukties 

1. Voor het wassen 

1. Plaats 
- vuilfilter voor de 

Pomp (1) 
- overlooppijp (2) 
- vuilfilters (4), 

3 stuks 
2. Kontroleer of 

- de wasarmen schoon 
zijn (3) en makkelij k 
draaien 

- er genoeg wasmiddel en 
naglansmiddel is 

3. Sluit de deur. Schakel de 
machine in met schakelaar (5). 
Het groene lampje (6) gaat 
branden. De wastank vult vanzelf. 

2. Wassen 

1. Plaats de vaat in korven en spoel 
de grove resten met een voorspoel- 
douche af. Week de vaat die te 
lang vuil heeft gestaan. 

2. Open de deur, schuif de korf in de 
machine. Kies het wasprogramma 
door op (7) = korte programma of 
(8) = lange programma te drukken 
a1 naar gelang de gewenste lengte 
van het wassen. Lampje (9) 
of (10) gaat branden. Start het 
programma door op de startschakelaar 
te drukken. Lampje (12) gaat branden. 

3. Lampje (13) gaat branden als de 
machine wasmiddel doseert. Als 
het lampje langere achter elkaar 
blijft branden kontroleer dan of 
er voldoende wasmiddel in de can 
aanwezig is. 

4. Let op de was- en naspoeltempera- 
tuur (14) en (15). 
Tijdens het wassen moet het groene 
temperatuurlampje branden. 

5. Als de machine gestopt is en het 
lampje (12) is uit, kunt u de deur 
openen en de korf uit de machine 
halen om het vaatwerk te laten drogen. 



3. Na het wassen 

1. Schakel de machine uit met 
schakelaar (5) ,  lampje (6) gaat uit. 

2. Verwijder de overlooppijp (2), 
de tank zal leeglopen. 

4. Schoonmaken 

1.  Dagelijks: vuilfilters en de wastank. Maak de sproeikoppen schoon. 
2. Wekelijks: Verwijder de wasarmen en reinig deze. 



1 .TECHNISCHE GEGEVENS 

Kapaciteit: maximaal 40 korvenluur of 640 borden/uur(korte programma) 
maximaal 20 korvenluur of 320 bordenluur(1ange programma) 

Afmetingen 
korf : 500 x 500 mm 

Automatische wasprogramma's: 

Programma I: 
- wassen 70 sek. 
- pauze 5 sek. 
- naspoelen 14 sek. 

Programma 1': 
- wassen 160 sek. 
- pauze 5 sek. 
- naspoelen 14 sek. 

Deze tijden zijn ingesteld vanaf de fabriek. Op verzoek kan onze Servicedienst deze tijden 
aanpassen . 

Wascyclus: - roterende boven en onder wasarmen 
- waswater temperatuur 60 - 65 "C 

Waspomp: - kapaciteit 500 1tr.lmin. 
- vermogen motor 0,55 kW. 

Naspoelen: - roterende boven en onder naspoelarmen 
- naspoeltemperatuur 80 - 85 "C 

Naspoel- - belasting 6,6 kW 
booster- - venvarmt de tank dmv warmte-uitstraling 
verwarming: - kapaciteit + 5,5 ltr. 

Naspoelwater- 
verbruik: - + 4 1tr.Ikorf 

Wastank- 
inhoud: - 20 liter 

Konstruktie: - roestvrij chroomlnikkel staal 1818 

Zeepdosering: - automatische, mikro-processor gestuurde, 
ingebouwde zeepdosering voor vloeibare zeep 
volgens het venturi-systeem 



Naglans- 
dosering: 

Elektrische 
aansluiting: 

Water 
aansluiting: 

Afvoer: 

Buiten 
afmetingen: 

Gewicht: 

Standaard 
uitrusting: 

Accessoires: 

- automatische, waterdruk gestuurde, 
naglansmembraampomp 

- 230V/400V, 3N, 50 Hz, In = 11 Amp. 
- aansluitwaarde 7,2 kW 
- zekering 3 x 16 Amp. 

- toevoerwater temperatuur 50-60°C 
- druk minimaal 200 kPa, maximaal 600 kPa 
- doorstroom hoeveelheid 0,4 dm3/sek. 
- hardheid maximaal 5 "dH. 

De afvoerleiding 6 32 mm. dient aangesloten te worden op een vloersifon onder 
het wastanknivo. 

- Breedte 600 mm. 
- Diepte 600 mm. 
- Hoogte 880+25 mm. 

- 1 bordenkorf 
- 1 koppenkorf 
- 1 bestekkorf 

- drukverhogingspomp (als de inkomende waterdruk onder de 200 kPa is) of een 
membraamdruktank, 

- vaatkorven: koppen, schotels, borden, soepkommen, glas en kompartimenten 
korven , 

- afvoerpomp. 



De machine moet niet geplaatst worden in een te beperkte ruimte, omdat er genoeg ruimte (+ 
50 mm ) rondom de machine aanwezig moet zijn om hem makkelijk te kunnen verplaatsen voor 
onderhoud. Om hier zeker van te zijn, is het aan te raden om de machine aan te sluiten op 
flexibele slangen. Plaats de machine altijd horizontaal. De poten zijn f 25 mm in hoogte 
verstelbaar. 

Model MM 20 kan gei'nstalleerd worden onder het aanrecht of vrijstaand. Tegen een meerprijs 
is hier een rvs verhogingsbokje leverbaar. Het voordeel van een rvs bokje is dat het 
ergonomisch beter is voor de gebruiker. 



2.2. Elektrische aansluiting 

De elektrische aansluiting dient te geschieden door een erkende firma. 

De inkomende elektrische kabel dient voor 3 x 16 Amp afgezekerd te zijn. 

De machine is standaard uitgerust met 2 meter aansluitsnoer. 

DE MACHINE MOET ABSOLUUT GEAARD ZIJN !! 

Na aansluiting van de machine dient gekontroleerd te worden of de waspomp de juiste 
draairichting heeft. Om dit te doen is het noodzakelijk eerst de wastank met water te vullen. De 
pomp droog laten lopen (zelfs voor korte tijd) kan de pompafdichting beschadigen. De juiste 
draairichting van de pomp is aangegeven met een pijl (tegen de klok in, gezien vanaf de 
koelvin aan het einde van de motor). Als de pomp de verkeerde kant op draait verwissel dan 
twee van de drie fasen van de inkomende stroomkabel - de interne koppelingen mogen onder 
geen enkele omstandigheid veranderd worden . Als de machine is voorzien van een 
drukverhogingspomp dan moet deze uitgerust worden met een afgetakte stroomkabel en moet 
zijn funktie geregeld worden door het inlaatventiel van de naspoeling. 

2.3. Water aansluiting 

De vaatwasmachine moet aangesloten worden volgens de plaatselijk 
geldende richtlijnen en dient alleen te geschieden door een erkende firma. 

De wateraansluiting is gemaakt op de warm water toevoer met een 314" aansluiting. De 
aansluiting is 022mm voor warm water. De machine vraagt een aanvoer van warm water met 
een temperatuur tussen de 50 en de 60°C en een minimum druk van 
200 kPa. De minimum doorstroomhoeveelheid in de toevoerleiding moet 0,4 11s zijn. 

De inkomende waterlijn moet uitgerust zijn met een stopkraan met aftap en, volgens de 
plaatselij k geldende normen, met een anti-hevellus, terugslagklep en ,indien nodig, een 
drukverlager als de druk van het inkomende water hoger is dan 600kPa. 

N.B.! 

Als de druk van het aangeleverde water onder de 200 kPa ligt moet de machine uitgerust 
worden met een drukverhogingspomp of met een membraantank (statische druk min. 250kPa.) 

Als de temperatuur van het water minder is dan 50°C dan moet de inkomende waterlijn 
voorzien worden van een aparte venvarming of men moet een paar minuten wachten tussen de 
wasbeurten. 



2.4. Afvoer 

De machine is uitgerust met een 0 3 2  mm flexibele elleboogstuk welke 360" rondgedraaid kan 
worden. Deze dient aangesloten te worden op een vloersifon onder het wastankniveau, maar 
absoluut boven het wateroppervlak. Houd er rekening mee dat de machine eenvoudig verplaatst 
moet kunnen worden voor onderhoud. 

2.5. Gebruikers beschrijving 

2.5.1. Het starten van de machine 

De machine wordt gestart en gestopt in de normale wasstand met de 110 h o p .  In de 
programmeer en ijkingstand worden de korresponderende funkties uitgevoerd door de 
programmeer schakelaar. 

In geval van een eventuele fout als de processor niet in staat is de machine uit te schakelen kan 
de machine uitgeschakeld worden door de 110 knop 5 sekonden ingedrukt te houden.Bij het 
starten stelt de processor de parameters voor wasprogramma I in op de timer. 

2.5.2. Wasstanden 

2.5.2.1. Standby stand 

Het vullen van de tank en het verwarmen van het water vinden in deze stand plaats. Als de 
benedenlimiet van de pressostat is bereikt, begint het verwarmen van het water wat tussen de 60 
en de 70°C gehouden wordt. De boilertemperatuur kontroleert de stijging van de temperatuur: 
als de boilertemperatuur de 83°C bereikt wordt de verwarming uitgeschakeld. De verwarming 
wordt weer ingeschakeld als de boilertemperatuur de 77°C bereikt in het geval dat de 
tanktemperatuur minder is dan 70°C. 

Het vullen van de tank wordt verhinderd indien de deur geopend is. 

De wastijden worden op de timer ingesteld d. m.v. de programmakeuze schakelaars. 

Het wassen bij de MM 20 begint als de bovenste limiet van de pressostat bereikt is en de deur 
gesloten wordt, waar men daarna de startschakelaar moet indrukken. 



De boilertemperatuur wordt gedurende het wassen op 90f 3°C gehouden. Zeep wordt 
toegediend in periodes van 9 sekonden. Wanneer de zeepkoncentratie is ingesteld op 0,5 gmll 
duurt het doseren ong. 1 sek. Als de zeepkoncentratie is ingesteld op 2 gm/l duurt het doseren 
ong. 4 sek. De zeepkoncentratie wordt gemeten aan de hand van de dosering. In het geval dat 
de geprogrammeerde koncentratie niet bereikt wordt, wordt de doseringscyclus herhaald. Indien 
een nieuw programma wordt gekozen tijdens een wascyclus, start de wastijd van het nieuwe 
programma vanaf het begin. Het wassen wordt onderbroken en de standby-stand ingeschakeld 
als de deur geopend wordt of als het water de laagste limiet van de pressostat 
bereikt. 

2.5.2.3. Interval 

De tijd van het interval is 5 sek. De boilertemperatuur wordt gehouden op 90f 3°C tijdens de 
interval. De interval wordt onderbroken en de standby-stand ingeschakeld indien de deur 
geopend wordt. 

2.5.2.4. Naspoelen 

De boilertemperatuur wordt gehouden op 90f3"C tijdens het naspoelen. Als de naspoeltijd 
verstreken is wordt de standby-stand ingeschakeld. Het naspoelen wordt onderbroken en de 
standby-stand ingeschakeld indien de deur geopend wordt. 

2.5.3. Temperatuur display 

TANK 
BOILER 



2.6. TEST 

Zie de bedieningsschakelaars op pagina 3 van de Gebruikers Instrukties 

1. Plaats de overlooppijp, pompgilter, filters en wasarmen (zie figuur op pagina 3 in de 
Gebruikers Instrukties). 

2. Open de stopkraan van de inkomende waterlijn. 

3. Sluit de deur en druk de hoofdschakelaar in (5). Het groene lampje boven de 
schakelaar gaat branden en de wastank vult zich met water. 

4. Het vullen stopt automatisch. Kontroleer of het waterniveau ongeveer 10-20mm onder de 
overlooppijp staat. 

5 .  Ti1 de overlooppijp op en laat het water ongeveer 70 mm weglopen. Sluit de deur en 
kontroleer of de inlaatventiel opengaat om de tank te vullen. Als het ventiel niet opengaat 
herhaal dan de cyclus, waarbij steeds 5 mm water wegloopt totdat de tank begint te vullen 
(magnetische klep opent). Zie pagina 13, positie 4.3. 

6. Verwijder de overlooppijp. Wanneer de tank leeg is plats dan de 
overlooppijp terug. 

7. Naglanspomp: In model MM 20 is het slangetje direkt in de 
naglansmiddelverpakking gehangen, welke naast de machine geplaatst wordt. Voedt de 
naglanspomp door het metalen staafje midden op de pomp 4 tot 5 keer in te drukken totdat 
het naglansmiddel zichtbaar is in het transparante slangetje aan beide zijden van het 
naglanspompj e. 

Het model MM 20 heeft een zeepdosering voor vloeibare zeep en het slangetje wordt direkt 
in de wasmiddelenverpakking gehangen, welke naast de machine wordt geplaatst. 

8. Sluit de deur, de tank vult automatisch terwijl de thermostaat de venvarming inschakeld. 
De machine is uitgerust met signaallampjes voor de temperatuur. De bovenste lampjes 
geven de temperatuur van de wastank aan, het linker rode lampje geeft aan dat het water te 
koud is (onder de 55°C). Het rechter rode lampje geeft aan dat het water in de wastank te 
warm is (boven de 70°C). 

De onderste lampjes geven de temperatuur van het naspoelwater weer. Het linker rode 
lampje geeft aan dat de temperatuur te laag is (onder de 75 "C), het rechter rode lampje 
geeft aan dat de temperatuur te hoog is (boven de 90°C). 



9. Druk startschakelaar in om programma I te starten. Kontroleer of de waspomp de goede 
kant opdraaid. 
Tegen de klok in gezien vanaf het einde van de motor waar de koelvin zit. 

10. Draai 3 tot 4 wasbeurten en kontroleer steeds de was- en naspoeltank temperaturen. Stel 
de zeep- en naglanspompjes bij om het gewenste resultaat te verkrijgen. 

N.B.! 

Voor meer gedetailleerde afstelling van de zeep en naglansmiddel raadpleeg de instrukties 
van de wasmiddelenleverancier. 

3. FUNKTIONERING 

De MM 20 vaatwasmachine wast en spoelt de vaat automatisch. De lengte van de wasbeurten 
zijn: programma I: cyclus is 90 sek.; 70 sek. wassen, 5 sek. interval, 14 sek. naspoelen. 
Programma 11: cyclus is 180 sek.; 160 sek. wassen, 5 sek. interval, 14 sek. naspoelen. 

De kapaciteit van de wastank is 20 liter en de waspomp pompt het waswater door de wasarmen 
in de wasruimte. Het wassen gebeurt d.m.v. roterende wasarmen boven en onder. 

Het naspoelen gebeurt d.m.v. roterende naspoelarmen zowel boven als onder de korf. De was- 
en naspoelarmen zijn zo geplaatst dat de waterstralen elk gedeelte van de wasruimte bereiken. 

Het naspoelen gebeurt op warm water druk. De machine verwarmt het naspoelwater d.m.v. een 
thermostatisch geregelde booster (6,6 kW) tot ong. 90°C. 

De waterdruk moet minstens 200 kPa bedragen (tijdens naspoelen) en mag maximaal 600 kPa 
bedragen. 

Als de waterdruk onder de 200 kPa ligt moet de machine uitgerust worden met een 
drukverhogingspomp of een membraantank. (Beide beschikbaar als accessoire). 

De vaatwasmachine is uitgerust met een eindschakelaar welke het programma onderbreekt als de 
deur wordt geopend. 



4. WASMIDDEL EN NAGLANSMIDDEL 

De machine is uitgerust met een automatische pomp voor zeep en naglansmiddel. Gebruik alleen 
zeep voor bedrijfsvaatwasmachines. De wasmiddelenleverancier kan U helpen de juiste 
wasmiddelen te selekteren die in Uw situatie het beste passen. De leverancier zal tevens de te 
gebruiken hoeveelheden afstemmen. 

4.1. Wasmiddelen dosering 

Een plastik slang van de inspuiter wordt geplaatst in de wasmiddelverpakking, welke naast de 
machine is geplaatst.(meestal een verpakking van 10 of 30 liter). 

De zeepkoncentratie in de wastank wordt konstant gekontroleerd d.m.v. een elektrische sensor, 
en de pomp voegt dan automatisch de gevraagde hoeveelheid toe. Het gele lampje (14) geeft aan 
wanneer toevoeging van wasmiddel wordt verlangd. Als het lampje knippert is er geen 
wasmiddel meer in de voorraadtank. Vul de tank of vervang deze door een nieuwe tank met 
wasmiddel. 
Voor het programmeren van de dosering zie pag. 19. 

Indien door derden automatische doseerapparatuur voor was- enlof naspoelmiddel gemonteerd 
wordt op de RHIMA bedrijfsvaatwasmachine, dient overlegd te worden met RHIMA of de 
betreffende apparatuur voldoet aan de door RHIMA gestelde veiligheidseisen. 
GCCn aansprakelijkheid wordt door RHIMA aanvaard voor schade ontstaan ten gevolge van 
door derden geplaatste apparatuur die niet door RHIMA is goedgekeurd. 

4.2. Naglansmiddel dosering 

Bij de modellen uitgerust met een pompje voor vloeibaar naglansmiddel, (een zwart plastik 
membraanpompje in de linkervoorhoek van de machine) wordt een plastik slangetje vanaf het 
pompje in de naglansmiddeltank gehangen (gewoonlijk een verpakking van 4 liter). Wanneer de 
machine voor de eerste keer gei'nstalleerd wordt moet het pompje geinjekteerd worden door de 
afstelschroef in het midden van het pompje 4 tot 5 keer in te drukken totdat naglansmiddel 
zichtbaar is in de plastik slang aan beide kanten van het pompje. 

Door de stelschroef met de klok mee te verdraaien wordt de hoeveelheid verhoogd en door hem 
tegen de klok in te verdraaien verlaagd. De instelbare marge is ong. 16,5 keer rond. Door de 
fabriek is bijna de maximum hoeveelheid ingesteld. 



4.3. Waternivo 

C. kontroleer het waternivo (a),(het inlaatventiel moet gesloten zijn op dit niveau). 
D. kontroleer het waternivo (b)= het verschil in hoogte vanaf a, (het inlaatventiel moet open 

zijn op dit nivo). 

4.4 Programmeren van dosering en tijd 

Zet de rode programmaschakelaar op de relaiskaart op programmeren naar beneden. Alle 
lopende funkties zullen stoppen het systeem zal verder gaan naar programmeerstand. Bij het 
programmeren of lezen van de tellers voor de wascycli moeten de displays ,die voor dit 
doeleinde bedoeld zijn (8 1735- 14.. .8 1740-14), gebruikt worden. 

- Het lampje voor de kontroleschakelaar (110) knippert en de waarde van de teller is op de 
temperatuurdisplay te zien . 

- Door de 110 schakelaar in te drukken gaat het systeem verder met het programmeren van de 
dosering. 

Dosering 

- Het lampje voor de dosering begint te branden. 
- De dosering in het geheugen op dat moment wordt zichtbaar op de display. 
- Om verder te gaan met het programmeren van de wastijden, druk de 110 schakelaar kort in 

waarna het lampje voor de dosering uitgaat. 
- De nieuwe dosering wordt geprogrammeerd door de programmaschakelaars 

(wash I-lagere waarde, wash 11-hogere waarde). 
- De geselekteerde waarde wordt in het geheugen opgeslagen door de 110 schakelaar 5 

sekonden ingedrukt te houden, waarna het signaallampje voor de dosering even uitgaat wat 
aangeeft dat de waarde in het geheugen is opgenomen. 

- Na het programmeren keert het systeem vanzelf terug in de originele staat van doseren. 



Wastij den 

- De signaallampjes voor alle wasprogramma's beginnen te branden. 
- Wanneer gewenst wordt om verder te gaan met het programmeren van de 

naspoeltijden, druk dan de 110 schakelaar kort in waarna de signaallampjes voor de 
wasprogramma's uitgaan . 

- De programmeerstand wordt gekozen door de knop in te drukken van het wasprogramma dat 
gewijzigd dient te worden. Het signaallampje voor wassen blijft branden. Het display laat de 
wastijd zien welke op dat moment in het geheugen zit. 

- Het veranderen en opslaan van nieuwe waarden vindt op dezelfde manier plaats als het 
programmeren van de dosering. 

- De gekozen waarde wordt opgeslagen in het geheugen door de I10 schakelaar 5 sekonden 
ingedrukt te houden, waarna het signaallampje van het desbetreffende wasprogramma even 
uitgaat wat aangeeft dat de waarde in het geheugen is opgeslagen. 

- Wanneer de tijd is opgeslagen in het geheugen, gaat het systeem over in de originele stand van 
wastijden programmeren. 

- Wanneer men wastijden programmeert, wat inhoud dat slechts een lampje voor 
wasprogrammeren brandt, is het mogelijk om van daar verder te gaan met de originele stand 
van wasprogrammeren door de I10 knop kort in te drukken. Let wel, na dit indrukken is de 
wastijd op de display niet in het geheugen opgenomen en gaat het systeem ook niet verder 
naar het programmeren van de naspoeltijden. 

Naspoeltij den 

- Het signaallampje wascyclus ON brandt. 
- Het temperatuurdisplay laat de naspoeltijd opgeslagen in het geheugen zien. 
- Het veranderen van de waarden wordt op dezelfde manier gedaan als het 

programmeren van de dosering. 
- De gekozen waarde wordt in het geheugen opgeslagen door de I10 schakelaar 5 sekonden 

ingedrukt te houden, waarna het signaallampje ON even uitgaat wat aangeeft dat de waarde in 
het geheugen is opgeslagen. 

- Het systeem gaat verder met het programmeren van alarminstellingen. 

Programmeren van alarminstellingen 

- Het signaallampje ON knippert en het signaallampje voor dosering brandt. 
- De alarminstellingen welke opgeslagen worden in het geheugen zijn te zien op het display 

(alarm displays aan: het display voor de tanktemperatuur brandt, alarm displays uit: het 
display voor de naspoelboostertemperatuur brandt). 

- De alarminstellingen (ONIOFF) op het display kunnen worden veranderd met de 
PROGRAMMA I knop. 

- De gekozen waarde wordt in het geheugen opgeslagen door de schakelaar 5 sekonden 
ingedrukt te houden, waarna het signaallampje voor dosering even uitgaat wat aangeeft dat de 
waarde in het geheugen is opgeslagen. 

- Het systeem gaat over in de originele stand van programmeren. 

Na het beeindigen van het programmeren, dient de programmaschakelaar op de relaiskaart 
weer in de beginstand teruggezet te worden !! 



Technische storingen Oonaaklherstel 

a. Machine start niet en het signaallampje 1. Kontroleer of de machine elektrisch is 
van hoofdschakelaar brandt niet aangesloten enlof de zekering F1 niet 

door is. 

b. Het signaallampje voor de machine gaat 1. De mikro-switch werkt niet. 
aan, maar de machine neemt geen 
water. 

c. De machine vult niet, ook a1 branden 
de lampjes. 

d. Het vullen stopt niet. 

e. Machine vult normaal, maar start 
niet. 

f. Was-Inaspoelwater temperatuur is te 
hoogllaag . 

g. De naspoeling werkt niet. 

h. Waternivo klopt niet. 

Kontroleer of de machine water krijgt. 
De magnetische klep Y1 is defekt. 

De slang van de pressostat zit niet goed 
vast. 
Pressostat is defekt. 
Magnetische klep is defekt. 

Mikro switch werkt niet. 
Machine gaat niet door alle cycli. 
Motorpomp is beschadigd. 

Kontroleer of de temperatuur van het 
inkomende water 50-60°C is. Als de 
temperatuur tussen de wasprogramma's 
lager is, iets langer wachten. 
Kontroleer de hoeveelheid van het 
naspoelwater, door een emmer onder 
de afvoerpijp te plaatsen. De hoeveel- 
heid mag max. 5llcyclus zijn. Als het 
meer is, kon troleer dan de naspoeltij d 
(ong. 14 sek.) op de timer en de druk 
van het inkomende water (200/300/600 
kPa) . 
Kontroleer de venvarmingselementen 
El,  E2 en E3. 

Magnetische klep is defekt. 
Stopkraan is gesloten. 

Volg de instrukties op pag. 13 



2. Slecht wasresultaat. 

a. Als grijze, dunne films of 
harde resten aan de binnen- 
kant van de borden zitten. 

b. Als een film of vuil aan 
de binnenkant van de was- 
ruimte of op de borden zit. 

c. Vaat, met name glazen hebben 
watervlekken. 

d. Naspoelarmen draaien niet. 

e. Overtollig schuim. 

f. Breken van glas of draaien 
van licht plastik vaatwerk. 

1. Verkeerd gebruik van korven: 
- korven te vol, borden op elkaar, 
- koppenkorf niet gebruikt voor koppen 

en glazen. 
2. Wasmiddelkoncentratie niet goed of 

wasmiddel is op. Stel koncentratie bij. 

1. Kontroleer de wasmiddelsterkte. 
2. Vuilzeef voor de pomp is vuil. 
3. Wasarmen vuil/verstopt. 
4. Water in wastank moet vaker 

vervangen worden. 
- hoeveelheid naspoelwater te weinig. 
Druk van het toevoenvater is te laag - 
deze moet verhoogd worden. 

1. Hoeveelheid naspoelwater te weinig. 
2. Naspoelarmen verstopt. 
3. Druk van het toevoenvater is te laag. 
4. Verkeerde naglansmiddeldosering . 

1. Druk van het toevoerwater is te l a g .  
2. Vuilzeef voor slibafscheider in 

overlooppij p zit verstopt. 

1. Verkeerd wasmiddel. 
2. Met de vaat gaat vaatwasmiddel mee de 

machine in. 
3. Overtollig naglansmiddel. 

1. Gebruik een verzwaringsrooster voor 
vaat. 

2. Gebruik glazenkorven voor glaswerk. 



5.3 Alarm systeem - (indien ingeschakeld) 

5.3.1. Tijd alarm 

Signaallampje 110 knippert langzaam: 
- als de vaatwasmachine 3 uur niet gebruikt is. 
- het alarm stopt bij de volgende wascyclus. 
- de machine schakelt zichzelf uit na een half uur. 

Het signaallampje voor ON knippert langzaam: 
- als de deur langer dan een half uur open staat. 
- het alarm stopt als de kap gesloten wordt. 

Het signaallampje voor dosering knippert langzaam: 
- als tijdens het wassen de wasmiddelkoncentratie niet binnen 42 sek. bereikt is. 
- het alarm stopt als gedurende de volgende wascyclus de koncentratie gehaald is. 

Het rode signaallampje voor naspoeltemperatuur 75°C knippert snel: 
- als de temperatuur van de booster niet 87°C is binnen 3 minuten. 
- als de juiste temperatuur bereikt is, stopt het alarm gedurende de volgende 

wascyclus. 

Het signaallampje voor ON knippert snel: 
- de tank vult te langzaam (druk, stroomsnelheid). 
- het alarm stopt als de magnetische klep voor het vullen sluit. 

Signaallampje 110 knippert snel. 

5.3.2. Temperatuur alarm 

Het rode signaallampje voor naspoeltemperatuur 90°C knippert langzaam: 
- als de temperatuur van de booster hoger is dan 97°C. 
- het alarm gaat uit als de temperatuur onder de 97°C is. 

Het rode signaallampje voor naspoeltemperatuur 75°C knippert langzaam: 
- als de temperatuur van de booster lager is dan 50°C gedurende het 

vullen van de tank als de lage pressostat open is. 
- het alarm gaat uit als de juiste temperatuur bereikt is en het wassen begint. 

Het rode signaallampje voor wastemperatuur 70°C knippert langzaam: 
- als de boostertemperatuur boven de 67°C komt gedurende het vullen 

van de tank, als de machine aangezet is met de 110 h o p  en de lage 
pressostat open is. 

- het alarm gaat uit als de wascyclus begint of als de temperatuur gedurende het 
vullen onder de 67°C komt. 



TELLER DISPLAY 

Duizenden Tienduizenden 

TELLER RESET ALS DE WAARDE MEER WORDT DAN 59999 



PROGRAMMEREN VAN WASMIDDEL DOSERING 

CONCENTRATE (gll) 



PROGRAMMEREN VAN WASTIJDEN 

Wasprogramma I 

Tijd in sekonden 



PROGRAMMEREN VAN WASTIJDEN 

Wasprogramma II 

Tijd in sekonden 



PROGRAMMEREN VAN NASPOELTIJDEN 

Tijd in sekonden 
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