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RHIMA bandvaatwasmachine model
WD-B 500-900 met tekst display 

 1. Display
 2. Toets AUTomatisch
 3. Toets MANueel
 4. Toets TRANSPORT
 5. Toets DIAGNOSE
 6. Toets VOLGENDE TEKST
 7. Diode lamp
 8. RESET-toets
 9. Aan/uit schakelaar
10. Vuilzeven
11. Niveaupijp
12. Standpijprubber
13. Standpijp
14. Naspoelfilter
15. Voornaspoelfilter
16. Eindschakelaar
17. Noodstopschakelaar
18. Rooster droogzone
19. Nozzels naspoelzone
20. Uitneembare wasarm waszone
21. Nozzels tussenspoeling *
22. Uitneembare wasarm voorwaszone *
23. Nozzels voorspoelzone *
24. Uitneembare gordijnen
25. Knop "normaal/pannenwas" (optie)
26. Start/stop transport

*   Een aantal machines zijn niet uitgevoerd met
       voorspoel-, voorwaszone en tussenspoeling.

 Bedieningspaneel

Vaatwasmachine WD-B 
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RHIMA bandvaatwasmachine model
WD-B 500-900 met tekst display GEBRUIKSAANWIJZING

Starten afwasmachine
1. Controleer of de tanks, vuilzeven en sproeiope-
ningen zijn schoongemaakt. Plaats pompzeven, 
overlooppijpen, vuilzeven en gordijnen op de juiste 
plaats.

2. Sluit de deuren.

3. Draai de "AAN/UIT" schakelaar op positie    
"AAN" (9). Druk op de "AUT" toets.

4. Controleer of er voldoende zeep- en nag-
lansmiddel op de machine staat aangesloten.

5. Wanneer alle tanks zijn gevuld en op de juiste 
temperatuur zijn gebracht verschijnt de tekst op het 
display: "START TRANSPORT".

6. Druk op de "TRANSPORT" toets. 

Het woord "GEREED" verschijnt op het display. 
Het wassen gebeurt nu automatisch. De machine 
start nu automatisch als er vaatwerk in machine 
komt en stopt automatisch als de laatste vaat de 
machine verlaten heeft. Bij niet automatisch was-
sen drukt men op de toets "MAN". 

De pompen worden nu direct gestart en stoppen 
niet eerder dan wanneer opnieuw de toets "MAN" 
of "AUT" wordt ingedrukt.

Beschrijving van het bedieningspaneel
Tekstdisplay

Hier geeft de machine alle informatie weer. U kunt 
lezen wat de machine aan het doen is, welke actie 
hij van u verwacht (b.v. start transport) of welke 
storing er is (b.v. transport overbelast of deur 
open).

Toets automatisch

Met deze toets wordt de functie continu wassen in- 
en uitgeschakeld. De waspompen zullen continu 
ingeschakeld zijn zonder te stoppen. 

In normale situaties zullen we voor de functie 
automatisch kiezen. Op het display "vertelt" de 
machine wat hij doet of wat er voor actie van u 
verwacht wordt (b.v. start transport).

Toets transport

Met deze toets wordt het transport in- en uitge-
schakeld. Pas als het transport in werking is kan er 
afgewassen worden.

Toets Diagnose

Deze toets is speciaal voor de technische dienst. 
Door het indrukken van deze toets komt men in de 
diagnose functie en kan men gegevens uit de com-
puter van de machine uitlezen. De machine gaat 
tijdens het uitlezen gewoon door met wat hij moet 
doen, alleen kan er slechts één tekst tegelijk op het 
display geplaats worden, zodat bij storingen niet 
getoond wordt wat er aan de hand is, zolang de 
diagnose functie actief is. U kunt alleen gegevens 
uitlezen. Het programma wordt hierdoor niet 
beïnvloed. Neem gerust een kijkje in de computer. 
Mocht er een voor u vreemde tekst op het display 
verschijnen, kijk dan of de diagnose-functie niet 
ingeschakeld is (lampje naast diagnose dient in 
normale bedrijfstoestand niet te branden).

Toets Volgende Tekst

Deze toets hoort bij de toets "Diagnose". Met de 
toets "Volgende Tekst" kan men door de teksten 
van de computer bladeren.

Toets Reset

Als de machine een storing ontdekt zal het lampje 
naast deze toets knipperen. In het tekstdisplay is te 
lezen wat er aan de hand is. Alleen als het display 
"Reset Alarm" vermeldt kan met deze toets een 
alarm gereset worden. Vermeldt het display echter 
b.v. "Start Transport" dan dooft het alarm lampje 
zodra op de "transport" toets gedrukt is.
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Na de afwas
1. Als er geen vaat meer is, worden als laatste de 
inloopgordijnen op de band gelegd.     

A. Om de gordijnen te reinigen                              
B. Om aan de schone zijde aan te geven dat er 
geen vaat meer komt.

2. Als de machine leeg is: draai de "AAN/UIT" 
schakelaar op positie "UIT".

3. Open de wasluiken.

4. Draai de standpijpen een kwartslag waardoor de 
tanks leeg lopen.

5. Maak de vuilzeven, pompzeven en waar nodig 
de sproei-openingen schoon.

6. Reinig het voornaspoelfilter. Dit  bevindt zich 
achter het deurtje onder de naspoeling. Draai het 
filter na het reinigen niet te vast.

7. Spuit de machine van binnen geheel schoon 
(niet met hoge druk).

   

8. Leg de standpijpen zo neer dat het rubber niet 
ingedrukt of beschadigd wordt.

9. Laat vooral de wasluiken open staan tot de vol-
gende afwasronde.

  

Wekelijks onderhoud
1. Demonteer de wasarm één voor één en borstel 
deze schoon. Controleer of de sproei-openingen 
niet  verstopt zijn. Speciale aandacht voor de 
nozzels van de voornaspoeling en de tussen- en 
voorspoeling. Plaats de wasarmen terug op de 
juiste plaats. Nummer bij nummer

2. Reinig de luiken aan de achterzijde.

3. Maak het  filter van de droogzone boven op de 
afwasmachine schoon. 

4. Maak de buitenzijde van de machine schoon 
met RVS-olie (nooit met pannenspons)

OPGELET: Geen huishoudzeep bij het 
inweken of in de machine toepassen. 
Dit vormt schuim en schuim breekt de 
waskracht.

Storingen
Het display laat storingen zien zoals:

- "MOTOR OVERBELAST" een van de motoren 
werkt niet.

- "TRANSPORT OVERBELAST" de transportband 
is of overbeladen of er  is iets vastgelopen. Verwij-
der het obstakel en start het transport opnieuw.

-"TE LAGE TEMPERATUUR" temperatuur is te 
laag in één van de tanks. Het wassen kan doorga-
an; de tekst blijft staan tot deze gereset is door op 
de reset toets te drukken of de machine stopt als 
de storing te lang voortduurt (het display vermeldt 
dan "Verwarmen tank....").

De tekst zal steeds een zo duidelijk moge-
lijke omschrijving geven van het probleem. 
Raadpleeg bij technische problemen uw 
chef of de technische dienst.
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Reinigen naspoelfilter

- Schakel de machine uit

- Laat de naspoeltank leeglopen

- Draai het filterhuis (3) los

- Reinig het filter (2)

- Draai het filterhuis bij terugplaatsen 

  niet te vast aan!

Filter dagelijks reinigen!!!

Transportrichting 

Reinigen naspoelfilter

rechts naar links

Transportrichting 

links naar rechts
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(De plaats waar het naspoelfilter(1) zich bevindt, is afhankelijk van de werkrichting van de machine)
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