
RHIMA  WD-153 E / 213 E / 243 E / 333 E   ESP 
 
Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de RHIMA WD-153 E, RHIMA WD-213 E, 
RHIMA WD-243 E en de RHIMA WD-333 E vaatwasmachines. Figuur 2 toont een RHIMA 
WD-243 E vaatwasmachine. Het verschil tussen de diverse modellen is het aantal waszones. 
 
 

 
 
 
 Fig. 1  Bedieningspaneel      Fig. 2  Vaatwasmachine model RHIMA WD-243 E 
 
 
 
 
1. Display. 18. Gordijnen. 
2. Leds voor aanduiding van actieve functie. 19. Wasarmen. 
3. Drukknop voor automatisch bedrijf. 20. Sproeiers. 
4. Drukknop voor handmatig bedrijf. 21. Vergrendeling. 
5. Drukknop starten/stoppen van het transport 22. Deur. 
6. Drukknop voor diagnosefunctie. 23. Handel voor het legen van de tanks. 
7. Drukknop voor diagnoseteksten. 24. Zeef voor eindspoeling. 
8. Drukknop voor reset van het alarm. 25. Filters. 
9. Aan/Uit 26. Afvoerplug. 
10. Symbool voor eindspoeling. 27. Rubberen mof. 
11. Symbool voor volgende korf. 23. Handel voor het legen van de tanks. 
12. Led’s voor indicatie van het wasproces. 24. Zeef voor de eindspoeling 
13. Noodstop. 25. Filter. 
14. Symbool voor afwassen. 26. Afvoerstop. 
15. Draaiknop voor keuze van wastijd 27. Rubber stop. 
16. Led die oplicht als de spanning aan is. 28. Bedieningsas voor de standpijp en afvoerpluggen.  
17. Led voor indicatie van een alarm. Wanneer 29. Vuilfilters. 
 de led knippert, kan het alarm worden gereset 30. Overlooppijppijp. 
 Met de knop (8). 31. Fotocel. 
 

Starten van de machine (B) 
 
1. Controleer of  de machine schoon is en de toevoerkraan 
geopend is. Plaats de overlooppijp en de afvoerpluggen in 
positie en haak ze aan de 
bedienings-as (28). Controleer  of de rubbers van 
de afvoerpluggen (27) niet beschadigd zijn. Plaats de 
vuilfilters (29) en de gordijnen (18) in de juiste positie. 
Controleer of er voldoende zeep- en glansmiddel 
in de voorraadcans aanwezig is. Sluit de deuren. 
 
Gebruik geen handafwasmiddel in de machine 
of om mee voor te spoelen aangezien dit ernstige 
schuimvorming veroorzaakt en een slecht wasresultaat tot 
gevolg heeft !! 
 
2. Druk op de  aan/uit schakelaar (9) wacht tot het display 
klaar is met opstarten. Druk op knop 3  en wacht totdat de 
machine gevuld en op temperatuur is. Dit kan, afhankelijk van 
de temperatuur van het toevoerwater, 30 tot 50 minuten duren. 
De machine zal ook even gaan wassen  voor het mengen van 
het wasmiddel. Nadat het mengen van het wasmiddel klaar 
is,geeft het display aan dat het transport kan starten. Druk op 
knop ( 5 ) om het transport te starten. De machine is nu gereed 
voor het afwassen. 
 
Het afwassen (B) 
 
1. Wanneer het transport van de machine is gestart, 
verschijnt een tekstmededeling op het display dat de machine 
klaar is voor het wassen en tijdens het wassen een 
wascontacttijd in seconden. 
Kies de wascontacttijd met de draaiknop (15) op het paneel. U 
kunt verschillende tijden kiezen, afhankelijk van de mate van 
vervuiling van de vaat. 
 
2. Invoeren van de vaat;  Zet de vaat in de korven. Plaats 
de borden en schalen in de lengterichting van de machine. 
Bakken en grote voorwerpen moeten op hun korte kant in 
speciale houders worden geplaatst. 
Schuif de korf voorzichtig tegen de invoeropening tot de 
transporthaken de korf vasthaken. 
Wanneer het transport de vaatkorf de machine  begint in te 
trekken, mag de korf niet meer met de hand worden geduwd 
aangezien de wascyclus hierdoor kan worden verstoord met 
een slecht wasresultaat als gevolg. 
Wanneer korven zonder tussenruimte worden ingevoerd zal er 
een  continue wasproces plaatsvinden. Wanneer de fotocel 
(31) een tussenruimte in de rij registreert, stopt de machine 
totdat een volgende korf wordt aangevoerd. Korven die in de 
machine achterblijven wanneer geen nieuwe korven worden 
aangevoerd, worden na een paar minuten automatisch 
uitgevoerd. Dit kan ook handmatig met knop (4) 

Tussentijds schoonmaken (C) 
 
Schakel de machine uit. Verwijder de vuilfilters uit de 
voorwaszone ( de eerste waszone ) en rinig deze. 
Laat de voorwaszone leeglopen door de afvoerplug (26) 
of de overlooppijp(30) te verwijderen. 
Zet hierna de machine opnieuw aan (9) en start het 
vullen (3) 
 
 
Dagelijks onderhoud (D) 
 
Aan het einde van elke gebruiksperiode dient de 
machine als volgt te worden gereinigd: 
 
1.     Druk op de aan/uit schakelaar (9) om de machine 
uit te zetten. Trek de afvoerhendel (23) naar voren en 
laat de tanks leeglopen. 
 
2. Reinig de vuilfilters (29), alle tanks, de  
gordijnen (18) en het naspoelzonefilter (24). 
Laat de deuren open staan.  
 
Reinig het filter (25) van de gecirculeerde  naspoeling. 
Het filter bevindt zich achter de deur onder de 
naspoelzone. Zorg ervoor dat de naspoeltank leeg is, 
schroef de filterhouder los en reinig het filter.  
Zet hierna het filter weer terug. 
Bij sterke vervuiling van het filter, deze vaker reinigen 
 
 
3. Reinig de buitenkant van de machine. 
 
4. Laat aan de deuren open staan wanneer de machine 

is gereinigd. 
 

5. Gebruik van een hogedrukreiniger voor het 
reinigen van de machine wordt afgeraden ( zie hiervoor 
de aparte instructies in de gebruiksaanwijzing). 
 
Gebruik absoluut geen staalwol om de machine of het 
vaatwerk te reinigen aangezien dit roest in de 
machine zal veroorzaken ! 
 
Wekelijks onderhoud (E) 
 
1.      Controleer en reinig alle wasarmen en de  
sproeiers (19). 
 

2.      Controleer en reinig de naspoelsproeiers (20). 
      
 
3.      Reinig de binnenzijde van de deuren (22). 
Verwijder de deur d.m.v. het indrukken van de 
deurbeveiliging (21) en het gelijktijdig optillen 
van de deur uit zijn geleiders. 
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