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Algemeen
1. Algemeen

Neem de aanwijzingen in de handleiding goed door, omdat deze belangrijke informatie
bevat voor een juist(e), efficiënt(e) en veilig(e) installatie, gebruik en onderhoud van de
machine.

Bewaar de handleiding op een zodanige plaats dat ook andere operators van de machine
de handleiding kunnen gebruiken.

1.1 In de handleiding gebruikte symbolen

Dit symbool informeert over een situatie waarbij de veiligheid in het geding is. Gegeven
aanwijzingen zijn verplicht, om letsel te voorkomen.

Dit symbool op een onderdeel informeert over elektrische contacten achter het betreffen-
de onderdeel. 

Dit symbool informeert over de juiste handelwijze om een slecht afwasresultaat, schade
aan het apparaat of gevaarlijke situaties te voorkomen.

Dit symbool informeert over aanbevelingen en tips die helpen optimaal gebruik te maken
van het apparaat.

Dit symbool informeert over het belang van het reinigen van de machine om de hygiëni-
sche eisen te garanderen.

1.2 Op de machine gebruikte symbolen

Dit symbool op een onderdeel informeert over elektrische contacten achter het betreffen-
de onderdeel.  De elektriciteitskast mag alleen worden geopend door ter zake kundig, ge-
autoriseerd personeel.

1.2.1 Machineplaatje

De machine is voorzien van een tweetal typeplaatjes, waarvan een onderaan de zijkant is
aangebracht. Het andere plaatje is in de schakelkast aangebracht. De technische informa-
tie op de plaatjes staat ook op het elektriciteitsschema. De verschillende onderwerpen to-
nen:
1
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1. Machinetype
2. Machinenummer
3. Bouwjaar
4. Afdichtingsklasse
5. Voltage
6. Aantal fasen met en zonder nul
7. Frequentie
8. Hoofdzekering
9. Motorvermogen
10. Prestatie elektrische verwarming
11. Max. vermogen

1.3 Controleren van de machine aan de hand van de handleiding

Op het typeplaatje van de machine staat het serienummer van de toepassing. Ontbrekende
handleidingen kunnen opnieuw worden besteld bij de fabrikant of de plaatselijke dealer.
Vermeld bij het bestellen van nieuwe handleidingen altijd het serienummer, vermeld op
het typeplaatje.

marks
2
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2. Veiligheidsinstructies

2.1 Algemeen

De machine is voorzien van een CE-markering, wat betekent dat de machine voldoet aan
de eisen in de Europese machinerichtlijn inzake de productveiligheid. De productveilig-
heid houdt in dat de machine is ontworpen om persoonlijk letsel of schade aan materialen
te voorkomen.

Aanpassing van de uitrusting, zonder de goedkeuring van de fabrikant doet de produc-
taansprakelijkheid van de fabrikant teniet.

Om de veiligheid bij de installatie, het in werking zetten en de bediening van de machine
verder te verbeteren, moeten de operator en het installatie- en onderhoudspersoneel van
de machine de veiligheidsinstructies goed doorlezen.

Schakel de machine bij een storing of defect uit. De in de handleiding genoemde perio-
dieke controles dienen conform de aanwijzingen te worden uitgevoerd. De machine moet
worden onderhouden door technisch gekwalificeerd personeel, geautoriseerd door de fa-
brikant en met originele onderdelen. Het niet naleven van het bovenstaande kan de veilig-
heid tijdens het gebruik van de machine in gevaar brengen.

Voordat de machine in gebruik wordt genomen, moet het personeel over de benodigde in-
formatie inzake de bediening en het onderhoud beschikken.

2.2 Transport

Behandel de machine met zorg bij het uitladen en transporteren om kantelen te voorko-
men. Hef of verplaats de machine nooit zonder de houten verpakking van het platform.

2.3 Installatie

De elektriciteitskast mag alleen worden geopend door ter zake kundig, geautoriseerd per-
soneel.

De aansluitpunten op het elektriciteits- en waterleidingnet dienen te worden uitgevoerd
door geautoriseerd personeel.

De aansluiting op het waterleidingnet moet in overeenstemming met de richtlijnen van het
plaatselijke waterleidingbedrijf worden uitgevoerd. Controleer vóór het opstarten de af-
dichting van water- en stoomaansluitpunten.
3
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Let op dat het voltage overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op het typeplaatje
van de machine. De machine dient te worden aangesloten op een afsluitbare hoofdscha-
kelaar.

2.4 Afwas- en spoelmiddel

Alleen afwas- en spoelmiddelen voor afwasmachines zijn toegestaan. De vaat niet inwe-
ken en spoel deze ook niet voor met handafwasmiddel. Neem contact op met uw afwas-
middelleverancier voor het juiste afwas- en spoelmiddel.

Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij de verwerking van afwas-
middelen voor afwasmachines. Lees de waarschuwingstekst op de afwas- en spoelmid-
delhouder.

2.5 Bediening

2.5.1 Klemgevaar

Let bij geopende deuren op het klemgevaar tussen de deuren en de tank en tussen de deu-
ren en de afdekplaten.

2.5.2 Slipgevaar

Dweil gemorst granulaat regelmatig op om slipgevaar te voorkomen. Houd vloeren droog.
Dweil gemorst water op.

2.6 Veiligheidsinformatie bij een storing

Controleer het volgende:

• Is de machine volgens de aanwijzingen gebruikt?
• Zijn alle mogelijk te verwijderen onderdelen gemonteerd?
• Staat de hoofdschakelaar in de stand ‘AAN’?
• Zijn de onderbrekers (zekeringen) in de elektrische centrale van het apparaat klaar

voor gebruik? Vraag een geautoriseerd persoon de onderbrekers te controleren.

Als dit niet helpt, moet contact worden opgenomen met geautoriseerd onderhoudsperso-
neel.

2.7 Reinigen

Het afwaswater in de tank is ca. 60ºC en vermengd met afwasmiddel. Wees voorzichtig
bij het legen en reinigen van de machine. Gebruik beschermende handschoenen.

2.7.1 Onder hoge druk reinigen van de afwasmachine
4
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Reinig de afwasmachine niet onder hoge druk. Water dat onder hoge druk op de elektri-
citeitskasten wordt gericht, kan binnendringen en de elektrische uitrusting beschadigen en
zo de veiligheid aantasten. .

Om te voldoen aan de officiële eisen inzake de veiligheidsstandaarden voor afwasmachi-
nes zijn de elektrische componenten van de machine goedgekeurd volgens afdichtings-
klassen. Voor het onder hoge druk reinigen zijn geen afdichtingsklassen opgesteld.

2.7.2 Reinigen van vloeren

Bij het afspoelen van vloeren kan water onder de machine opspatten en op die manier
elektrische componenten beschadigen. De componten zijn niet bestand tegen afspoelen
met water. Houd bij het schoonspuiten van de vloer minimaal 1 meter afstand van de af-
wasmachine. Er zijn speciale beschermende afdekkingen verkrijgbaar voor de hogedruk-
reiniger om spatten te voorkomen. LET OP! Ook bij het gebruik van gewone
waterslangen kan water van onderaf opspatten.

2.8 Afvoeren van het apparaat

Het apparaat moet aan het einde van de economische levensduur worden afgevoerd con-
form plaatselijk geldende regels en verordeningen. Neem contact op met een professio-
neel recyclingbedrijf.
5
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3. Installatie

3.1 Algemeen

De machine mag alleen worden geïnstalleerd door geautoriseerd personeel.

Lees de instructies grondig door, aangezien deze belangrijke informatie bevatten die een
juiste installatie garanderen.

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

3.2 Eisen aan de installatieplaats

3.2.1 Verlichting

Voor een optimale werkomgeving bij de bediening, de service en het onderhoud van de
machine moet deze in een goed verlichte ruimte worden geplaatst.

3.2.2 Ventilatie

De machine genereert warmte en stoom op tijdens het gebruik. Voor een goede werkom-
geving is een zekere luchtverversing in de ruimte verplicht. De benodigde ventilatie-eisen
staan in de TECHNISCHE SPECIFICATIES. Daarnaast dienen de ventilatie-eisen in de
ruimte te worden berekend conform geldende standaarden.

3.2.3 Afvoer

Er moet een afvoer in de grond aanwezig zijn voor het afval- en spoelwater van de machi-
ne. De afvoer moet onder de laadtafel van de machine zijn aangebracht. De capaciteitsei-
sen van de vloerafvoer staan in de TECHNISCHE SPECIFICATIES.

3.2.4 Serviceruimte

Voor de machine moet 1 meter ruimte worden vrijgehouden voor onderhoudsdoeleinden.
De ruimte boven de machine moet vrij zijn van installaties die de montage, het onderhoud
en het vervangen van onderdelen kunnen verhinderen.
6
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3.3 Transport en opslag

Transporteer de machine altijd rechtop.

Let bij het transporteren op de mogelijke kans op kantelen.

NB! De machine mag niet worden getransporteerd zonder een pallet of steun. Bij trans-
port moeten de zijkanten van de machine worden gesteund met balken e.d. De machine
kan anders beschadigd raken. Bij transport zonder de oorspronkelijke houten pallet dient
erop te worden gelet dat de onderdelen van de machine niet beschadigd kunnen raken.

A = Pompen B = Afstandshouders

Als de machine niet direct wordt geïnstalleerd, moet deze in een vorstvrije en droge ruim-
te worden opgeslagen.

3.4 Installatievoorbereidingen

De machine heeft bij levering een transporthoogte van 2230 mm of 1970 mm wanneer ge-
leverd in twee delen.

Let op dat ter plaatse voldoende hoogte is gereserveerd voor het transport.

Als de machine compleet wordt geleverd, kunnen de componenten op de machine worden
gedemonteerd als de ruimte te laag is. Te verwijderen componenten worden verderop be-
schreven onder ASSEMBLAGE GEDEMONTEERDE MACHINE.

3.5 Uitpakken

Verwijder het verpakkingsmateriaal. Controleer de machine op eventuele transportbe-
schadigingen.

Controleer met de pakbon of alle units zijn geleverd.
7
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3.5.1 Verwijder de verpakking

De verpakking bestaat uit een frame waar de machine op is geplaatst, balken die het frame
ondersteunen, twee balken voor bescherming van de pompen en twee dunne platen die de
afstandblokken op hun plaats houden.

De verpakking is vastgeschroefd met houtschroeven, daarom wordt een elektrische
schroevendraaier aanbevolen.

1. Verwijder de twee dunne platen (35).
2. Verwijder de buitenste balk aan de zijde van de elektriciteitskast (33).
3. Verwijder alle schroeven (36) in de binnenste balk aan de zijde van de elektrici-

teitskast.
4. Schroef de balk aan de achterzijde van de machine (33) los.
5. Verwijder beide beschermbalken voor de pompen (34).
6. Til de machine op (vanaf de achterzijde) met een hefwagen en verwijder de balken

aan de zijkanten van de machine.
7. Plaats de machine op zijn poten.

Controleer de machine op eventuele transportbeschadigingen.

3.6 Verpakking hergebruiken

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

3.7 Installatie

demont
8
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3.7.1 Assemblage van een gedemonteerde machine (option)

Moeren, bouten en andere montagebevestigingen zijn bij levering klaar voor montage van
het betreffende component.

Machines, geleverd met gedemonteerde bovenkant moeten als volgt worden gemonteerd:

Te monteren onderdelen

• Deurstijlen (A).
• Afdekplaten boven de deuren (B)
• Draadspanner (C)
• Condensorbatterij incl. ventilator (D)
• Magneetklep inclusief wateraansluitingen (E)
• Afdekplaten aan voor de achterzijde (F)
• Afdekplaten boven de elektrische kast (G)
• Afdekrails boven de deurstijlen (H)
• Afdekplaten voorzijde bovenste deur (J)
• Dakplaten (I)

Deurstijlen (A)

A
D E

C B

WD100_17

I

F

H

B,J

H

G
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• De deurstijlen van de machine zijn gedeeld bij de naad (1). De losse topsecties (A)
rusten op de bovenkant van de machine.

• Plaats de losse secties (A). De stijlen worden vastgeschroefd met 2 schroeven (3),
een aan de voorzijde van de stijl en een aan de achterzijde.

• Schroef de borgringen en borgmoeren op de lasbouten (2). NB! Er bestaat een ri-
sico dat de bouten worden losgetrokken.

• Zorg ervoor dat de draad die aan de deuren zit in de buitenste geleiding (4) van de
geleidestrip loopt.

• NB! De naad (1) tussen de boven- en onderzijde van de stijl moet "afgedicht" zijn.

Afdekplaten boven de deuren (B)

• De afdekplaten (B) zijn voorzien van uitsparingen aan de onderzijde richting de
lasbouten aan de bovenzijde van de machine (1). Monteer de borgringen en moe-
ren.

• De gaten aan de korte zijde van de platen moeten om de lasbouten passen aan de
achterzijde van de stijlen bij (2). Hier hoeven geen borgringen en moeren gemon-
teerd worden.

• De bedrading voor de schakelaars is gemonteerd en de schakelaars zijn in testbe-
drijf afgesteld. Monteer de afdekplaten zorgvuldig.

Draadspanner (C)

WD100_18

A

1

4

3

3 2
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• Het is makkelijker de draadspanners (C) te monteren als de draad (1) slap is. Til
de onderste deur op bij de invoer- en uitvoeropening en plaats een stuk plaat tussen
de tank en de onderzijde van de deuren.

• Monteer de draadspanners met een moer en borgring op de lasbouten aan de ach-
terzijde van de stijlen (2).

• Controleer of de draad in het wieltje van de draadspanner zit.
• De breekpennen van de eindschakelaars (B7-B10) moeten in de draadspanner ste-

ken bij (4). De afstand van het aanligpunt van de breekpen tot het einde van de
draadspanner mag niet meer dan 60 mm zijn.

• Verwijder de stukken plaat die de deuren open hielden.

Condensorbatterij met ventilator (D)

C

WD100_20

1

2

4

3

2
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• De condensorbatterij (D) is vastgeschroefd op de contactflens van de machine.
Schroeven, moeren en borgringen zitten in de plastic zak op de batterijkap (1).

• Monteer de schroeven van onderaf en gebruik alle gaten (2), monteer een borgring
en moer bovenop de batterijflens.

• De ondersteuning voor de uitlaat van de ventilator is bevestigd aan het dak van de
machine met een borgring en moer bij (3).

• Bevestig de onderste pijp aan de achterzijde van de batterij aan de pijp van de boi-
ler.

• Bevestig de plastic slang (4) aan de pijp (5) aan de onderzijde van de ventilatoruit-
gang.

• Bevestig de kabel met label M15 aan de aansluitdoos van de ventilator (6). NB!
Controleer de draairichting van de ventilator tijden de testrun.

• Bevestig de temperatuursensor van de batterij op de batterijkap (1). De kabel van
de temperatuursensor is gemerkt met B05. De aansluiting zit aan de zijkant van de
batterijkap, en is gemerkt met B05.

Magneetklep inclusief wateraansluitingen (E)

D

WD100_21

2

1

6

5

3
4
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• Monteer de hele unit door de klepbeugel (1) te bevestigen op de lasbouten bij (2)
met een borgring en moer.

• Bevestig de pijpen bij (3) en (4).
• Bevestig de kabels gemerkt Y1 en Y02 op de respectievelijke magneetventielen

(5). Y1 is de vulklep voor heet water. Klep Y02 is aangesloten op het ingaande
koude water.

• Bevestig de kabel aan de niveaubuis (6).  Verwijder de plastic beugel van de bo-
venkant van de niveaubuis. Bevestig de kabel en plaats de beugel terug.

A = plastic beugel voor de bevestiging van de kabel aan de niveaubuis.

Afdekplaten (F, G)

WD100_22

5

4 2 21 6 5

3
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F = Achter G = Voorzijde over de elektische kast

• NB! Monteer de afdekplaten na testrun en controles.
• De afdekplaten (F) en (G) worden bevestigd met een borgring en moer op de las-

bouten aan de deurstijlen. Bevestiging is bij (1).
• De gaten (2) in de onderzijde van de afdekplaten (G) zijn aangepast aan de lasbou-

ten op de bovenzijde van de elektrische kast.
• NB! Om de afdekrails bij de deuren te kunnen assembleren, moeten de bouten van

de afdekplaten niet worden aangedraaid totdat de afdekrails gemonteerd zijn.

Afdekrails (H), dakplaten (I)

WD100_24

G

2

1

1

1

F
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• De afdekplaten (H) zitten vastgeklemd tussen de bovenkant van de tank en de
deurstijl bij (1).

• Gebruik een stuk hout om de rail naar beneden te slaan tegen de voorzijde van de
deurstijlen. Schroef de rails vast aan de bovenzijde bij (2).

• Draai de moeren aan die de afdekplaten (F) en (G) op hun plaats houden.
• Monteer de afdekplaat (J) aan de voorzijde in de bovenste deur.
• Leg de dakplaten (I) op hun plaats.

3.7.2 Plaatsing van de machine

Verwijder het beschermplastic van de kanten die tegen de wand worden geplaatst.

Maak de afwasmiddelslang los van de achterkant van de machine, voordat deze tegen de
wand wordt geplaatst. Hang de slang zo op, dat deze makkelijk bereikbaar is voor de af-
wasmiddelleverancier.

Plaats de machine en controleer met een waterpas of deze horizontaal staat. Zijdelingse
helling: Plaats een waterpas op het machinelichaam bij de invoer en uitvoer. De langsrich-
ting van de machine: Plaats de waterpas dwars op het machinelichaam.

Stel de machinehoogte af met de stelpootjes.

3.8 Installeren van randapparatuur

Als de machine is geplaatst en horizontaal en verticaal is afgesteld, wordt de randappara-
tuur geplaatst.

WD100_25

I

F

2

H

G

1

H

J
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• Plaats de laadtafel (A) en verlenging (B). Stel de hoogte en diepte van de tafel af.
Controleer na het aansluiten van de elektriciteit, het water enz. als de deuren kun-
nen worden geopend, of de korf (C) makkelijk in de machine glijdt.

• Borg indien nodig twee laadtafelpoten aan de grond. Boor door de rubbervoet.
• Stel de hoogte van de trolley (D) af en controleer of de vaatkorf makkelijk van de

trolley naar de laadtafel kan worden verplaatst.
• Indien nodig kan de uitgang van de machine wat hoger worden ingesteld dan de

ingang.
• Plaats de kunststof wielen van de trolley in de geleiderail (E) op de steun onder de

uitgang.
• Stel de hoogte van de rol (F) tussen trolley en machine af.

Randapparatuur

• A = Tafel
• B = Verlenging
• C = Vaatkorf
• D = Trolley
• E = Geleiderail
• F = Rol

3.9 Installeren van afwasmiddel- en naglansmiddeluitrusting

De machine is klaar voor het installeren van afwasmiddel- en naglansmiddeluitrusting,
maar deze worden niet meegeleverd.

Om niet onnodig gaten in de machine te hoeven maken, kan de uitrusting op de wand ach-
ter de uitgang van de machine worden aangebracht.

De onderstaande afbeelding geldt 20040901-.
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Aansluiten van afwas- en naglansmiddel

• A = Uitgang afwasmiddelwater
• B = Aansluitpunt naglansmiddel
• C = Aansluitkast

3.9.1 Elektriciteitsaansluiting

• Verwijder het afdekpaneel onder de elektriciteitskast. Het paneel is met schroeven
aan de onderkant van de stander bevestigd.

• Het klemmenblok voor het aansluiten van de doseeruitrusting is in de aansluitkast
(C) achter de afdekplaat aangebracht. Onderbreker FU/DM voor de uitrusting is in
de elektriciteitskast aangebracht. (Zie voor het aansluiten het elektriciteitsschema)

• In de tank zit een gat voor het monteren van een meetcel. Verwijder de plug en zet
de meetcel in het bestaande gat.

3.9.2 Afwasmiddeldosering

A

B

C

WD100_29
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• De wateruitgang (A) voor de afwasmiddeldosering is op de inkomende waterlei-
ding aangebracht.

• De slang achterop de machine wordt aangesloten op de afwasmiddelhouder. De
bijgeleverde slang wordt aangesloten op de afwasmiddeltank.

3.9.3 Dosering naglansmiddel

Het naglansmiddelaansluitpunt (B) wordt naast de boilers aangebracht.

3.10 Andere aansluitpunten

x) 10 seconden bij de start van de wascyclus en 50 seconden, beginnend 10 seconden na
de start van de laatste spoeling.

1. Koudwateraansluiting 5-12°C (aansluitpunt R½", binnendraad)
2. Heetwateraansluiting 55-70°C (aansluitpunt R½", binnendraad)

39503
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3. Elektrische aansluiting: Elektrisch verwarmd: 400V 3N 21kW 35A, Met stoom
verwarmd: 400V 3N 4,8kW 16A

4. Stoomaansluiting R1" (extra uitrusting), Stoomdruk 50-250 kPa, Capaciteit 30 kg/
u.

5. Condenswateraansluiting (aansluitpunt R½", binnendraad) (extra uitrusting)
6. Afvoeraansluitpunt 50 mm.
7. Aansluitpunt voor afwasmiddelslang.

3.10.1 Elektriciteitsaansluiting

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische uitrusting. Het onder-
deel mag alleen worden gedemonteerd door een geautoriseerd elektricien.

Informatie over elektrische aansluitpunten staat vermeld op het elektriciteitsschema van
de machine. De elektriciteitsschema’s staan op de binnenkant van de deur van de elektri-
citeitskast. Verwijder deze niet na de installatie.

De machine dient te worden aangesloten op een afsluitbare hoofdschakelaar. Deze moet
op een wand worden gemonteerd en goed worden beschermd tegen water en stoom bij het
openen van de deuren.

De doorgang voor de elektriciteitskabel zit bij (1). Het aansluitpunt op de elektriciteitskast
zit bij (3).

3.10.2 Wateraansluitpunt

Sluit de warm- en koudwaterleidingen, zoals aangegeven, aan op de aansluitpunten (2, 6).
Een slang voor het aansluiten van de machine moet een binnendiameter van minimaal 12
mm hebben.

Het warmwateraansluitpunt is voorzien van een filter en het  koudwateraansluitpunt van
een filter, terugslagklep en vacuümklep. Alle aansluitpunten hebben een binnendraad.

De inkomende leidingen moeten worden voorzien van een afsluitkraan.

Voor een juiste waterstroom naar de machine moet de inkomende waterdruk voldoende
hoog zijn. De vereiste druk staat in de TECHNISCHE SPECIFICATIES. Bij een te lage
waterdruk moet een drukpomp worden geïnstalleerd. 

3.10.3 Afvoeraansluitpunt

De afvoer wordt aangesloten op (5) met een pvc-leiding van 50 mm. Leid de afvoerleiding
naar de afvoer en laat deze boven het waterspiegel hangen. De afvoer moet 3 liter/seconde
kunnen verwerken.

3.10.4 Ventilatie
19



21.6.2005  Rev. 2.0
Installatie
De machine is voorzien van een condensator, die is aangesloten op een ventilator om de
hoeveelheid stoom te verminderen. De afzuigopeningen voor de stoom kunnen boven de
in- en uitgang worden aangebracht of boven de machine, waar de stoom door de conden-
satorventilator naar buiten wordt geblazen.

Als de machine is voorzien van een kap, moet deze zo worden geplaatst dat zowel de in-
als uitgang wordt afgedekt. De voorkant van de kap moet minimaal 500 mm voor de ma-
chine uitsteken, opdat toegang voor onderhoud en reparaties mogelijk is.

3.11 Testronde

Het starten van de machine en het kiezen van de programma’s wordt beschreven in de
AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK.

3.11.1 Opstartschema

Dit moet zijn afgerond en erkend door de klant bij de opstart..

Machinetype:

Machinenummer:

Installatiedatum:

Lees de inhoud van de installatie- en gebruikshandleiding nauwkeurig door. Ga dan het
volgende na:

1. Check:

• Water- en afvoeraansluitingen
• Dat het gewicht van de machine gelijkmatig verdeeld is
• De korf makkelijk in de machine glijdt.
• Afwas- en naglansmiddel
• Pompzeven, standpijp en zeven zitten op hun plaats
• Dwergschakelaars FU21, FU41, FU42 in stand "uit".
• Controleer de draainrichting van de pomp. NOTE! Als de draairichting van de ven-

tilator verkeerd is, moet de fase worden omgewisseld op de aansluitklem voor de
inkomende stroom.

2. Vullen van de machine:

• Schakel de hoofdschakelaar in

Klant : Dealer:
Postadres: Contactpersoon:
Telefoon: Telefoon:
Contactpersoon:
Installatiebedrijf : Servicebedrijf:
Contactpersoon: Telefoon:
Telefoon:
Leverancier afwasmiddel: Handtekening klant:
20
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• Sluit de deuren
• Vul de machine met water conform de GEBRUIKAANWIJZINGEN NOTE! Zon-

der korf in de machine.
• Wann display tekst "VERWARMING AAN" schakel FU21, FU41, FU42 aan

3. Controleer de instelling van de referentiewaarden:

• De vertraging voor hulppomp.
• Alle instelwaraden zijn bij levering juist ingesteld.

4. Draai een aantal wasgangen met belasting en controleer dat:

• Er geen waterlekken zijn
• De deuronderbreker werkt
• De eindschakelaar werkt
• De watertemperaturen gehandhaafd worden
• De gewassen voorwerpen schoon zijn
• Inspecteer het keukengerei op vastgehecht granulaat en verwijder dit.
• De afgewassen voorwerpen opdrogen
• De waterdruk naar de machine is voldoende Ontv.debiet: 6 l/wasprogramma De-

biet: 15 l/min. Dit wordt gecontreleerd bij referentiewaarden en diagnose.

5. Eindcontrole: Leeg de machine en schakel de elektriciteit uit met behulp van de hoofds-
cakelaar.

• Zet alle aansluitingen van schakelaars en zekringen opnieuw vast
• Zet alle zekringen in de stand AAN
• Informeer de klant wanneer de waterdruk te laag is.
• Hang de begeleidende onderhoudsinstructies op

6. Trainen van personeel.

3.12 Technische documentatie

Voor het juiste gebruik is het van belang dat de documentatie die bij de machine is gele-
verd, beschikbaar is voor het personeel dat de machine gebruikt. De installatie- en gebrui-
kershandleidingen moeten in de nabijheid van de machine worden bewaard.

Wanneer bij de machine een servicehandboek wordt meegeleverd, dient dit aan de servi-
cemonteur te worden overhandigd.
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4. Aanwijzingen voor gebruik

4.1 Voorbereidingen

4.1.1 Constructie machine

1. Display
2. Lichtdiodes voor de programmakeuze
3. Lichtdiode voor de diagnosefunctie
4. Lichtdiode voor de alarmfunctie (knippert bij geactiveerd alarm)

Panel & Uppbyggnad
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5. Controleknop voor het openen/sluiten van de deuren en het starten van het afwas-
sen.

6. Aan/Uit-knop
7. Drukknop om het alarm te resetten
8. Drukknop om tussen diagnoseteksten te wisselen
9. Drukknop voor diagnosebericht
10. Drukknoppen voor de programmakeuze
11. Wasarmen
12. Afdekplaten
13. Zeven
14. Wastank met granulaat
15. Wastank
16. Rubbermof
17. Standpijp
18. Draaiplateau
19. Vaatkorf keukengerei
20. Drukleiding afwaswater
21. Drukleiding eindspoelwater
22. Drukleiding spoelwater

4.1.2 Voorbereiden van het vullen

Controleer:

• of de machine schoon is en of de waterkranen open zijn.
• of granulaat in de wastank met granulaat (14) zit De tank moet met 10 liter granu-

laat zijn gevuld.
• of de wastank (15) geheel vrij van granulaat is. Granulaat in de wastank kan wa-

terlekkage veroorzaken via de rubbermof van de standpijp (16).
• de hoeveelheden afwas- en naglansmiddel

NB! Gebruik geen handafwasmiddel in de machine of het voorspoelen. Handafwasmiddel
schuimt en verslechtert het afwasresultaat.

Montage:

• Standpijp (17). De rubbermof van de standpijp (16) moet op de bodemplaat afdich-
ten.

• Afdekplaten (12)
• Zeven (13).

4.1.3 Vullen van de machine

• Draai de knop (6) in stand 1.
• Druk op de knop (5) om de deuren te sluiten (aan de andere kant van de machine

zit eenzelfde knop). De machine begint met het vullen met water.
• De procedure wordt in het display (1) beschreven.
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NB! De tijd voor het opwarmen tot de juiste temperatuur hangt af van de temperatuur van
het water dat in de machine loopt.

4.1.4 Keukengerei in de vaatkorf plaatsen

Plaats de vaatkorf op de laadtafel. Spoel de voedselresten op het aanrecht. Schraap alle
voedselresten los en spoel het keukengerei met water (max. temperatuur 40ºC). Gebruik
voor het afspoelen van het keukengerei alleen water.

NB! Het keukengerei mag niet worden ingeweekd of voorgespoeld met vloeibaar afwas-
middel!

Plaats het keukengerei in de vaatkorf (A). De vaatkorf draait rond op de laadtafel (B) bij
het laden.

A = Vaatkorf -  Art. nr. w003,7340 B = Laadtafel - Art. nr.w003,7380 C = Trolley - Art.
nr. w003,7362

Al het keukengerei moet worden vastgezet. Draai de vervuilde kant van het keukengerei
naar buiten. Let op dat het keukengerei niet uitsteekt en de draaiing van de vaatkorf in de
machine belemmert.

Open de deuren met knop (5). Het bericht "DEUR OPENEN SELECTEER WASHPRO-
GRAMA" verschijnt in beeld. Plaats de vaatkorf in de machine. Controleer of de vaatkorf
is geborgd op het draaiplateau (18).

Fyllning kassett

A

B
C
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Vergrendeling (A) moet de vaatkorf op het draaiplateau borgen (B).

Plaatsen van GN-bakken

GN-bakken kunnen in de glijrails van de vaatkorf worden geplaatst. Wanneer kleine GN-
bakken worden afgewassen, dient u scheidingen (B) te plaatsen, die in het frame vast-
klemmen.

Vaste glijrail (A) voor grote GN-bakken. Scheidingen (B) vor kleine GN-bakken.
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GN-bakken met 200 mm diepte worden tegenover elkaar geplaatst.

Voorbeeldplatsing van kleine GN-bakken.

Alternatieve plaatsing GN-bak 1/1.

Gebruiken van de accessoires
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Voor het afwassen van verschillende soorten keukengerei zijn verschillende accessoires
voor de machine verkrijgbaar.  Voor een optimaal afwasresultaat moeten de juiste acces-
soires worden gebruikt. Keukengerei dat verkeerd in de machine is geplaatst, kan losraken
en de machine beschadigen.

De voorbeelden hieronder laten zien hoe de machineaccessoires worden gebruikt. De
houder voor het afwassen van pannendeksels enz. wordt onderin de vaatkorf gezet. An-
dere accessoires worden in de vaste glijrail van de korf gedrukt. Alle delen moeten op de
juiste manier worden geplaatst. Er mag niets buiten de vaatkorf uitsteken.

Cartridge (20030213-)

De cartridge met steunwanden wordt altijd gebruikt bij het afwassen. Alle voorwerpen
moeten veilig neergezet worden.

Cartridge - Art. nr. w003.7340

Dekselhouder, pot grille (fom 20030213)

De dekselhouder wordt onderin de vaatkorf geplaatst en wordt gebruikt voor het afwassen
van pannendeksels, snijplanken (lengte 600 mm), bakplaten (600x400/450x20/40 mm) en
ander ondiep keukengerei van 600x800 mm.

Het keukengerei wordt tussen de steunen (A) geplaatst. Deze kunnen worden verwijderd
en de onderlinge afstand kan worden ingesteld, afhankelijk van het keukengerei. Druk de
steunen vanaf de zijkant samen en til ze op om ze los te maken.

Gebruik de pannenroosters (C) om te voorkomen dat het keukengerei opzij beweegt. Het
pannenrooster kan in de vaste glijrail van de vaatkorf worden geplaatst.

WD100_28
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In combinatie met het pannenrooster (B) kan de dekselhouder (A) ook worden gebruikt
voor het afwassen van grotere pannen en mengkommen. De pannenroosters (B) worden
langs alle zijkanten gezet om te voorkomen dat het keukengerei bij het afwassen uit de
korf wordt geslingerd. Gebruik een van de steunen (A) om het keukengerei tussen de
steun (A) en het pannenrooster (B) te klemmen.

A = Dekselhouder - Art. nr. 003.7341  B = Pannenrooster - Art. nr. 003.7354

Lepelhouder (Extra uitrusting)

De lepelhouder wordt gebruikt voor het afwassen van keukengerei als soeplepels, gardes
enz. (max. hoogte 600 mm).
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Lepelhouder - Art. nr. w003.7353, m4197820

Houder zijkant

Aan alle kanten kan een pannenrooster worden geplaatst om te voorkomen dat het vaat-
werk tijdens het afwasproces uit de machine wordt geslingerd.  

Houder zijkant - Art. nr. w003.7354, m4197826

Granulaat en schoonmaakspatel

Het granulaat wordt gebruikt bij afwasprogramma's met granulaat P1, P2 en P3. De schra-
per wordt gebruikt om los vuil weg te schrapen.
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A = Granulaat - Art.nr w003.7260 B = Schoonmakspatel - Art.nr w003.7261

Steun universeel

De universele houder kan worden gebruikt voor het afwassen van ABC GN-bakken, pan-
nen en steelpannen. Pannen en steelpannen kunnen bovenop de houder worden gehangen.

Universele houder - Art. nr. w003.7350, m4197834

Pannenhouder (Extra uitrusting)

Wordt gebruikt voor schalen en pannen.
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Pannenhouder - Art. nr. w003.7352, m4197828

Houder voor ABC GN-bakken (Extra uitrusting)

Deze houder is geschikt voor kleine ABC GN-bakken (max. 1/2). De handvatten van de
GN-bakken kunnen over de pennen van de houder worden gezet.

Houder voor ABC GN-bakken - Art. nr. w003.7356, m7197830

Netkorf (Extra uitrusting)

De netkorf kan worden gebruikt voor klein keukengerei. Plaats het keukengerei los in de
korf voor een optimaal resultaat.
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Netkorf - Art. nr. w003.7357, m4197822

Ophanging - houder glijrail (Extra uitrusting)

Hou de houder voor de glijrail hier, wanneer ze niet worden gebruikt.

Ophanging - houder glijrail - Art.no. w003.7358, m4197836

Ophanging - pannenhouder (Extra uitrusting)

Hou de houder voor de glijrail hier, wanneer ze niet worden gebruikt.
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Ophanging - pannenhouder - Art. nr. w003.7359, m4197826

Ophanging (Extra uitrusting)

Hier kunt u uitrusting bewaren, wanneer die niet wordt gebruikt.

Ophanging - Art. nr. w003.7360, m4197840

Taartvormhouder (Extra uitrusting)

Houder voor taarvormen en kleine bakplaten van bakkerijen.
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Taartvormhouder - Art. nr. w003.7363

Houder voor biscuitdeegbakblik (Extra uitrusting)

Houder voor biscuitdeegbakblikken en andere vormen voor bakkerijen.

Houder voor biscuitdeegbakblik - Art. nr. w003.7361

Lange glijrail (Extra uitrusting)

Verdubbelt de capaciteit wanneer ½ GN-bakken worden afgewassen.
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Lange glijrail - Art. nr. w003.7342

Korte glijrail (Extra uitrusting)

Gebruikt bij het afwassen van GN-bakken kleiner dan 1/1 GN-bakken.

Korte glijrail - Art. nr. w003.7343

Spoeleenheid (Extra uitrusting)

De spoeleenheid is gemonteerd aan de toevoerzijde en wordt gebruikt om de producten te
spoelen voordat ze worden gewassen. De producten worden niet geweekt, maar het spoe-
len vindt naar behoefte plaats in directe aansluiting op het wassen en verbruikt alleen wa-
ter. De spoelunit is voorzien van een verstelbare spoelkop, 10 m slang en kan ook worden
gebruikt om de machine en de wassectie te reinigen.
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Spoeleenheid - Art. nr. w003.7390

4.2 Gebruik

Tijdens de verschillende stappen van de wascyclus draait de vaatkorf als volgt:

• Wassen 10 omw/min.
• Spoelen 13 omw/min.
• Centrifugeren 80 omw/min

4.2.1 Afwassen

Wasprogramma kiezen

De machine beschikt over zes afwasprogramma’s, P1-P6, die kunnen worden gekozen
met de drie programmaknoppen (10) P1, P2 en P3. Met iedere programmaknop kunnen
twee programma’s worden gekozen. Door herhaaldelijk op de respectievelijke program-
maknop te drukken, kan tussen twee afwasprogramma’s en een pauzestand worden ge-
wisseld. Lichtdiode (2) naast de knop brandt als een programma is gekozen. Als de
lichtdiode niet brandt, is de pauzestand gekozen.
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Als er geen afwasprogramma is gekozen (lichtdiode uit), verschijnt het bericht SELEC-
TEER WASHPROGRAMA in beeld, waarna de zes afwasprogramma’s achtereenvol-
gens worden getoond. Als programmaknop P1 één keer wordt ingedrukt, wordt
programma 1 getoond. Als P1 nogmaals wordt ingedrukt, verschijnt programma P4. Als
P1 voor de derde keer wordt ingedrukt, schakelt de lichtdiode uit en komt de machine in
de pauzestand.

Als er nog geen vaatkorf is geplaatst, verschijnt het bericht "PLAATS EEN CASSETTE"
in beeld.

De programmaknoppen komen overeen met de volgende afwasprogramma’s:

• P1 = Afwasprogramma P1 en P4
• P2 = Afwasprogramma P2 en P5
• P3 = Afwasprogramma P3 en P6

Wasprogramma’s met granulaat

Gebruik de granulaatprogramma’s voor ernstig vervuilde vaat, zoals aangebrande steel-
pannen, bakplaten en gratineervormen.

• P1 = Afwassen met granulaat en centrifugeren. Programmaduur 5 minuten (stan-
daardinstelling).

• P2 = Afwassen met granulaat en centrifugeren. Programmaduur 8 minuten (stan-
daardinstelling).

• P3 = Afwassen met granulaat en centrifugeren. Programmaduur 10,3 minuten
(standaardinstelling).

Panel
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Programma P3 kan met en zonder centrifugeren draaien. De machine is af fabriek inge-
steld op centrifugeren. Als P3 zonder centrifugeren de voorkeur verdient, moet de instel-
ling worden aangepast in het machineprogramma.

Het display (1) geeft aan of P3 met of zonder centrifugeren draait. Als het bericht "P3
GRANULAAT+WASSEN+GEEN CENTRIFUGE" verschijnt, maakt centrifugeren
geen deel uit van het programma. Als het bericht "P3 GRANULAAT+WASSEN+CEN-
TRIFUGE" verschijnt, maakt centrifugeren wel deel uit van het programma.

Wasprogramma’s zonder granulaat

Deze programma’s worden gebruikt als het keukengerei niet met granulaat kan worden
afgewassen, bijv. plastic GN-bakken.

• P4 = Pannenafwas zonder granulaat met centrifuge. Programmaduur 2,3 minuten
(standaardinstelling).

• P5 = Pannenafwas zonder granulaat met centrifugeren. Programmaduur 3,8 minu-
ten (standaardinstelling).

• P4 = Pannenafwas zonder granulaat met centrifugeren. Programmaduur 6,8 minu-
ten (standaardinstelling).

Programma P6 kan met en zonder centrifugeren draaien. De machine is af fabriek inge-
steld op centrifugeren. Als P6 zonder centrifugeren de voorkeur verdient, moet de instel-
ling worden aangepast in het machineprogramma.

Het display (1) geeft aan of P3 met of zonder centrifugeren draait. Als het bericht "P6
GEEN GRANULAAT WASSEN Z CENTRIFUGE" verschijnt, maakt centrifugeren
geen deel uit van het programma. Als het bericht "P6 GEEN GRANULAAT WAS-
SEN+CENTRIFUGE" verschijnt, maakt centrifugeren wel deel uit van het programma.

Programma’s zonder centrifugeren worden gebruikt als het keukengerei om een willekeu-
rige reden niet mag worden gecentrifugeerd, bijv. als dit niet veilig in de vaatkorf kan
worden gezet.

4.2.2 Wasprogramma starten, afwassen

• Sluit de deuren en start het afwasprogramma met een druk op de knop (5).
• Tijdens het afwassen wordt op het display de resterende afwastijd getoond.
• Na afloop van het programma worden de deuren automatisch geopend.
• Plaats de trolley bij de uitgang. Plaats de kunststof wielen van de trolley in de ge-

leiderail op de steun onder de uitgang.
• Til de hendel op het draaiplateau (18) op en trek de vaatkorf op de trolley. Let op

dat de vangarmen van de trolley de vaatkorf op zijn plaats houden.
• De bovenkant van de trolley, het blad, kan draaien om de vaatkorf makkelijker uit

te pakken. Ontgrendel het blad door de hendel op te tillen en draai het blad.
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Plaats de kunstof wielen van de trolley in de geleiderail (A).

De vangarm (A) moet de vaatkorf op zijn plaats houden.  Ontgrendel hendel (B) om het
blad van de trolley te draaien.

NB! Als de machine langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de deuren gesloten blijven
om energie te besparen en de juiste temperatuur in de wastank te handhaven. Het bericht
"OM TE WASSEN OPEN DE DEUR" verschijnt in het display van de machine, samen
met instructies. Volg de instructies voor een economische stand.
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4.2.3 Gegarandeerde eindspoeltemperatuur

Bij een te lage spoeltemperatuur wordt een alarm op het bedieningspaneel getoond. De
machine blijft afwassen, totdat de juiste temperatuur is bereikt. Het alarm kan echter wor-
den gereset met drukknop (7) op het paneel. Het afwasprogramma zal dan doorgaan, maar
het spoelwater zal een lagere temperatuur hebben.

Bij een te lage spoeltemperatuur kan alleen een alarm of een alarm met machinestop wor-
den ingesteld.  Standaard is alleen een alarm ingesteld. Als het alarm met machinestop de
voorkeur verdient, moet de instelling door het onderhoudspersoneel worden aangepast in
het machineprogramma.

4.2.4 Controleren afwassen keukengerei

Controleer altijd het afwasresultaat. Inspecteer het keukengerei op vastgehecht granulaat
en verwijder dit.

Inspecteer geperforeerde GN-bakken grondig.

Inspecteren van keukengerei.

4.2.5 Stoppen van de machine tijdens bedrijf

Als de machine om een willekeurige reden tijdens bedrijf moet worden gestopt, draait u
knop (6) in stand 0 om de stroom uit te schakelen.

Herstarten: draai knop (6) in stand 1 en druk op startknop (5).

4.2.6 Verversen van het water

Voor het beste afwasresultaat moet het water vaak worden ververst.
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NB! Het water in de tank moet regelmatig worden ververst ter voorkoming van schuim-
vorming en een slecht afwasresultaat. Als de zeven zijn bedekt met schuim of schuim in
de afvoerleiding komt, moet het water onmiddellijk worden ververst. 

De machine is uitgerust met een alarm voor het verversen van het vuile water. Het alarm
wordt geactiveerd na een vooraf ingesteld aantal afwasbeurten. De lichtdiode (4) knippert
als het alarm is geactiveerd. Het bericht "TIJD OM WATER IN WASTANKE TE VER-
VERSEN" verschijnt in beeld. Het alarm wordt gereset met knop (7). Het alarm kan wor-
den uitgeschakeld. De instelling moet door het onderhoudspersoneel worden aangepast in
het machineprogramma.

Aanbevelingen

• Vervang het water als overmatig schuim wordt gevormd.
• Als voor de lunch een grote afwas en in de namiddag een relatief kleine afwas

wordt gedaan, moet het water direct na de lunchafwas worden ververst.
• Als na het ontbijt en de lunch een grote afwas wordt gedaan, moet het water twee

keer worden ververst. Zowel na het ontbijt als na de lunch.

Verversen van het water 

• Voordat het water wordt vervangen, loopt programma P4 (pannen afwassen zon-
der granulaat).

• Draai knop (6) met open deuren in stand 0 om de stroom uit te schakelen.
• Verwijder de zeven (13) en afdekplaten (12). Spoel de onderdelen met water.
• Draai de standpijp (17) een kwartslag om de tanks te legen.

Panel
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• Indien nodig, dient u de niveauleiding te verwijderen en de afwastank en granulaat
met water af te spoelen. Plaats de niveauleiding weer terug.

• Spoel de wastank en het granulaat indien nodig met water.
• Draai de standpijp een kwartslag terug totdat de rubbermof (16) afdicht op de bo-

demplaat.
• Plaats de afdekplaten en zeven terug.
• Draai knop (6) terug in stand 1 en druk op drukknop (5) om de deuren te sluiten en

het vullen te starten.
• Als de tank is gevuld met water en de juiste werktemperatuur is bereikt, verschijnt

het bericht "SELECTEER WASHPROGRAMA" in beeld.

Legen van de tanks. Draai de standpijp een kwartslag.

Inspecteren van de wassproeiers

Controleer regelmatig of de wasarmsproeiers (20) niet worden geblokkeerd. Neem de
wasarmen (11) eruit en reinig de sproeiers, indien nodig.

Ter voorkoming dat de sproeiers worden geblokkeerd, moeten alle voedselresten van het
keukengerei worden verwijderd, voordat dit in de machine wordt geplaatst.
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Verwijder de snelvergrendeling (A). Neem de wasarm eruit. Inspecteer en reinig de was-
sproeiers (B).

4.3 Na gebruik - Reinigen

HACCP is een preventief inspectiesysteem om de hygiënische eisen tijdens het afwaspro-
ces en het reinigen van de machine te garanderen. Door haar ontwerp voldoet de machine
aan hoge hygiënische eisen. Vanuit hygiënisch oogpunt is regelmatig en grondig reinigen
ook van belang. Een goed gereinigde machine draagt bij aan goede afwasresultaten en
vermindert de kans op vuilophoping in de machine.

4.3.1 Dagelijks reinigen

Inwendig

Voorbereidingen:

• Draai de machine op programma P4 (pannenafwas zonder granulaat).
• Neem voor een betere toegang de verlenging tussen de laadtafel en de machine

weg.
• Verwijder de zeven (13) en afdekplaten (12). Spoel de onderdelen met water.
• Draai de standpijp (17) een kwartslag om de tanks te legen.
• Neem de standpijp eruit en reinig deze als de tanks leeg zijn.
• Spoel het granulaat en de binnenkant van de machine met heet water.
• Controleer de sproeiers van de wasarmen, haal ze indien nodig weg om schoon te

maken.
• Plaats de zeven, de afdekplaten en de standpijp pas weer in de machine als deze

weer wordt gebruikt.

Legen van de tanks. Draii de standpijp een kwartslag.

Inwendig reinigingsprogramma:

NB! Dit programma kan niet worden gebruikt bij een voorlader.
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• Er mag geen afwasprogramma zijn gekozen. De machine moet in de pauzestand
staan. De lichtdiodes (2) moeten uit zijn.

• Houd de diagnoseknop (9) een paar seconden ingedrukt. In het display verschijnt
het bericht "SETPOINT - DIAGNOSES - LOGGING". Kies DIAGNOS met knop
(9).

• Druk op knop (8). In het display verschijnt het bericht "HANDMATIG REINI-
GEN - NEE - JA". Kies YES met programmaknop P1.

• Druk op de startknop (5). Een van de deuren sluit.
• Reinig de binnenkant van de gesloten deur.
• Druk nogmaals op knop (5) om de deur te openen.
• Sluit de volgende deur op dezelfde manier en reinig de binnenkant. Na het reinigen

van de binnenkant van de deuren, moeten beide deuren open blijven.
• In het display verschijnt het bericht "HANDMATIG REINIGEN - NEE - JA".

Kies NEE met programmaknop P1.
• Houd de diagnoseknop (9) een paar seconden ingedrukt om de diagnosemodus te

verlaten.
• Schakel de machine uit. Draai knop (6) op 0.
• Reinig de resterende inwendige oppervlakken van de machine.
• Spoel de tanks (14, 15) en het granulaat met warm water.

Reinigen van wassproeier en wasarmen:

• Neem de wasarmen (11) eruit. Ontgrendel de snelvergrendeling en trek de wasarm
recht omhoog. Spoel deze aan binnen- en buitenkant af. Controleer of de sproeiers
(20) niet zijn geblokkeerd. Plaats de wasarmen weer terug.

Panel
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Verwijder de snelvergrendeling (A). Neem de wasarm eruit. Inspecteer en reinig de was-
sproeiers (B).

NB! Het volgende is van toepassing bij het reinigen van de machine:

• Gebruik GEEN staalwol, aangezien dit tot corrosie van de machine kan leiden.
• Reinigen onder hoge druk kan de machine beschadigen en mag NIET worden ge-

bruikt voor het reinigen. Neem bij het reinigen onder hoge druk van de vloer een
afstand van minimaal 1 meter in acht, als geen gebruik wordt gemaakt van speciale
bescherming tegen spatten. De leverancier is niet verantwoordelijk voor storingen
als gevolg van het onder hoge druk reinigen van de machine en dergelijke behan-
delingen leiden tot het vervallen van de garantie.

Staalwol en reiniging onder hoge druk mogen niet worden gebruikt bij het reinigen.

Er bestaat een kans op spatten, zelfs als de vloer alleen wordt schoongespoeld met een wa-
terslang.
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Uitwendig

Maak de buitenkant van de machine schoon met een vochtige doek.

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

De machine mag aan de buitenkant niet worden afgespoeld. Water kan in het bediening-
spaneel lopen en elektrische uitrusting beschadigen.

Reinigen van overige uitrusting

• Reinig de verlenging (D) tussen laadtafel (B) en machine.
• Neem de rollencassettes van het draaiplateau (C) en zeven (A) eruit en reinig deze.

Reinig het blad en monteer de zeven (A) en rollencassettes (C).
• Reinig de trolley (E) en de rollencassette.

Reinig de zeven (A), de laadtafel (B), de rollencassettes (C), de verlenging (D) en trolley
(E).

4.3.2 Periodiek reinigen

Het opvangen van het granulaat

• Neem de zeven (13) eruit.
• Plaats de granulaatopvangbakken (B) op de plaats van de zeven en plaats beide

aansluitplaten (A), ieder aan een kant van de opvangbak.
• Vul de vaatkorf met keukengerei en draai programma P1 met granulaat.
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• Verwijder de granulaatopvangbakken (B) en beide aansluitplaten (A) als het pro-
gramma is afgelopen. Controleer of al het granulaat is verzameld. Leeg de machine
vervolgens en reinig deze op de normale manier.

• Plaats de opvangbakken in de gootsteen en spoel het granulaat met de handdouche.
Verwijder alle voedselresten.

• Controleer of de opvangbakken de juiste hoeveelheid granulaat bevatten. Beide
opvangbakken samen moeten ca. 10 liter granulaat bevatten. Vul indien nodig bij.

• Laat het granulaat een nacht in de opvangbakken staan om te luchten.
• Giet het granulaat de volgende dag terug in de wastank (14).

De aansluitplaten (A) en granulaatopvangbakken (B) vervangen de zeven als het granu-
laat wordt verzameld.

Schoonmaken van het granulaat iedere week (of indien nodig)

• Het granulaat wordt opgevangen.
• Plaats de houders in de gootsteen voor handafwas en spoel het granulaat met be-

hulp van een handdouche.
• Verwijder voedselresten.

Reinig ook de machine zoals gebruikelijk iedere dag.

Schoonmaken van het granulaat iedere maand (of indien nodig)

• Het granulaat wordt opgevangen en in een emmer gedaan.
• Plaats de emmer met granulaat in de gootsteen. Neem de handdouche en beweeg

deze over het granulaat, zorgvuldig spoelend.

Aangezien het granulaat zwaarder is dan eventuele voedselresten, zullen de voedselresten
naar het oppervlak drijven en met het overlopend water verdwijnen. Volg de instructies
zoals bij "Schoonmaken elke week" en laat het granulaat goed een nacht lang luchten.
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Schoonmaken van het granulaat

Jaarlijks reinigen (of indien nodig)

• Verzamel het granulaat als eerder omschreven en reinig het. 
• Leeg de machine en reinig deze op de normale manier.
• Draai knop (6) in stand 0 om de stroom uit te schakelen. 
• Giet het granulaat terug in de machine.
• Reinig de afdekplaten, de zeven en de standpijp. Monteer alle componenten.

NB! Neem contact op met geautoriseerd onderhoudspersoneel of uw afwasmiddelleve-
rancier voor het ontkoppelen van de afwas- en naglansmiddeldosering.

• Start de machine en vul deze met water. 
• Giet een liter chloor in de wastank, draii programma P4.
• Draai programma P1 met granulaat drie keer, draii programma P4, en voer het

chloorwater af uit de tanks.
• Vul de wastank en draai programma P1 nogmaals om de machine te spoelen. De

machine is nu gedesinfecteerd.

Neem contact op met geautoriseerd onderhoudspersoneel of uw afwasmiddelleverancier
voor het aansluiten van de afwas- en naglansmiddeldosering.

4.3.3 Periodiek onderhoud

Lange onderbrekingen in het gebruik

Als de machine langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de machine en het granulaat wor-
den gereinigd met chloor, als beschreven in “Jaarlijks reinigen”. Verzamel het granulaat
en bewaar dit tijdens de stop in de koelkast.

Tijdens lange onderbrekingen (minimaal 2 weken) moet slaolie in de pomphuizen worden
gespoten. De olie voorkomt het vastlopen van het pompwiel door corrossie van het pom-
phuis. De slaolie wordt in de inlaatleidingen van de pomp gespoten. (Uit te voeren door
geautoriseerd technisch personeel).
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Controleren van de hoeveelheid granulaat - Vervangen van het granu-
laat

Het granulaat zal geleidelijk slijten en op die manier het afwasresultaat beïnvloeden. Voor
een optimaal afwasresultaat moet altijd de juiste hoeveelheid granulaat in de machine zit-
ten. Vul indien nodig bij met nieuw granulaat. Als het granulaat ernstig is afgesleten, moet
het worden vervangen. Dit kan worden gedaan door het granulaat op te vangen bij de nor-
male reiniging van de machine.

Hergebruiken van het granulaat

Gebruikt granulaat mag niet met worden afgevoerd met ander afval. Als het granulaat niet
is verontreinigd, kan het worden hergebruikt.

Eventueel kan het granulaat worden afgevoerd naar een goedgekeurde stortplaats of wor-
den verbrand, mits de plaatselijk geldende verordening dit toestaat.

Hergebruik verdient de voorkeur boven storten en verbranden.

4.3.4 Storingen

Problemen verhelpen

PROBLEEM OORZAAK HANDELING
Geen indicatie op het bedieningspa-
neel als de controleknop in stand 1 
wordt gedraaid.

Hoofdschakelaar uit. Schakel de hoofdschakelaar in.

Machine niet gevuld met water. Afsluitkraan voor inkomende water 
gesloten.

Draai de kraan open.

Deuren open. Sluit de deuren.
Vullen van de tanks stopt niet. Standpijp niet geplaatst. Plaats een standpijp.

Rubbermof van de standpijp dicht 
niet af op de onderplaat.

Controleer of de standpijp is afgeslo-
ten. Verwijder een beschadigde rub-
bermof.

De machine begint niet met afwas-
sen.

De deuren zijn niet gesloten. Sluit de deuren.

Indicatie voor klemgevaar Deuren worden geblokkeerd door 
een object.

Verwijder het object.

Geluid vanuit de waspomp. Laag waterniveau. Schuim in de 
tank.

Controleer het niveau. Ververs het 
water.

Machine wast niet schoon. Naspoel- en wassproeiers zijn ver-
vuild.

Controleer en reinig de sproeiers.

Te weinig afwasmiddel. Controleer of er voldoende afwas-
middel aanwezig is en of de afwas-
middeldosering juist is ingesteld.

Verkeerd afwasprogramma Kies een afwasprogramma met een 
langere afwasduur.

Vuil water in de tanks. Ververs het water.
Onvoldoende granulaat in de tank. Controleer en vul indien nodig bij
Verwijderbare onderdelen zijn fou-
tief gemonteerd.

Monteer de onderdelen correct..
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Geef bij contact met het onderhoudspersoneel de volgende informatie over de betreffende
machine door:

• type en model van de machine
• serienummer van de machine en de installatiedatum
• korte beschrijving van de storing
• wat is er gebeurd/gebeurde direct voordat de storing optrad

Machine- en gebruikersstoringen

Machine- en gebruikersstoringen worden aangegeven met een bericht op het display (1).
Bepaalde alarmberichten worden gemeld door een knipperende lichtdiode (4). Als de oor-
zaak van het alarm is verholpen, kan het alarm worden gereset met drukknop (7).

De volgende alarmberichten kunnen worden verholpen door de operator. Bij andere
alarmberichten of als een alarm na de reset met knop (7) weer optreedt, moet de hulp van
geautoriseerd personeel worden ingeroepen.

Alarmbericht: "VULTIJD TE LANG - RESET ALARM"  Handeling: Controleer de wa-
tertoevoer naar de machine. De afsluitkranen voor het water moeten opengedraaid zijn.
Controleer dat geen granulaat tussen de rubbermof (16) en de onderkant van de wastank
zit. Reset het alarm met knop (7).

Alarmbericht: "VERWARMTIJD TE LANG - RESET ALARM"  Handeling: Reset het
alarm met knop (7). Neem contact op met de servicedienst.

Alarmbericht: "DEURBEVEILIGING - DEUR 1 - DEUR 2"  Handeling: Controleer of
geen objecten de deur blokkeren. Druk op knop (5).

Alarmbericht: "DEURSLUITTIJD 1 LANG - SLUITEN - OPEN"  Handeling: Controleer
of geen objecten de deur blokkeren. Druk op knop (5).

Alarmbericht: "DEURSLUITTIJD 2 LANG - SLUITEN - OPEN"  Handeling: Controleer
of geen objecten de deur blokkeren. Druk op knop (5).

Alarmbericht: "GEHEUGENFOUT RESET - ALARM"  Handeling: Reset het alarm met
knop (7).

Granulaat blijft achter op de vaat. Naspoelsproeiers zijn geblokkeerd. Reinig de sproeiers.
Teveel schuim in de machine. Controleer temperatuur, afwasmid-

del en zuiverheid van het afwaswa-
ter.

Granulaat stroomt naar de verkeer-
de tank.

Teveel schuim in de machine. Controleer temperatuur, afwasmid-
del en zuiverheid van het afwaswa-
ter.

Afwaswater te vies. Ververs het afwaswater.
De deuren klemmen. Erg versleten granulaat. Vervang het granulaat.

Afwasmiddelconcentratie te hoog. Verminder de hoeveelheid afwas-
middel.

Granulaat in de geleiders van de 
deur.

Open en sluit de deuren een paar 
keer.

Gewassen keukengerei droogt niet. Naspoelsproeiers zijn geblokkeerd. Controleer en reinig de sproeiers.

PROBLEEM OORZAAK HANDELING
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Alarmbericht: "GEEN NASPOELING - WEINIG NASPOELING" Handeling: Contro-
leer de watertoevoer naar de machine. De afsluitkranen voor het water moeten openge-
draaid zijn.

Alarmbericht: "TIJD OM WATER IN WASTANK TE VERVERSEN" Handeling: Ver-
vers het water in de machine.

Alarmbericht: "NASPOELTEMP TE LAAG - RESET ALARM" Handeling: Reset het
alarm met knop (7). Neem contact op met de servicedienst als het alarm weer optreedt.

Alarmbericht: "HERPLAATS DRAAITAFEL - SLUIT DEUR" Handeling: Keukengerei
blokkeert het draaiplateau. Verwijder het keukengerei en druk op knop (5).

Alarmbericht: "HERPLAATS DE CASETTE" Handeling: Controleer of de vaatkorf juist
is geborgd op het draaiplateau. Er mag geen vaatkorf in de machine achterblijven.

Alarmbericht: "NOODSTOP ACTIEF RESET" Handeling: Reset het alarm met knop (7).

Alarmbericht: "FREQU ERROR RESET E.STOP COMM IGBT" Handeling: De gemar-
keerde tekst op het display geeft aan wat het alarm heeft veroorzaakt. Reset het alarm met
knop (7). 
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