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1. Algemeen

Neem de aanwijzingen in deze handleiding goed door, omdat ze belangrijke in-
formatie bevatten voor een juiste, efficiënte en veilige installatie, gebruik en ser-
vice van de afwasmachine.

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

De elektronica in de machine is RoHS-compatibel.

1.1 In de handleiding gebruikte symbolen

Dit symbool waarschuwt voor situaties waarbij veiligheidsrisico’s kunnen optre-
den. De gegeven aanwijzingen moeten worden gevolgdom letsel te voorkomen.

Dit symbool op een machineonderdeel is een waarschuwing voor aanwezigheid
van elektrische apparatuur. De machine is gevoelig voor elektrostatische lading
(ESD) en daarom moet een polsband worden gebruikt bij contact met de elektro-
nica. 

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

Dit symbool betekent aanbevelingen en tips om u te helpen de beste prestaties
te bereiken met de machine.

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

Dit symbool op een machineonderdeel is een waarschuwing voor aanwezigheid
van elektrische apparatuur. Het component mag alleen worden verwijderd door
vakbekwaam personeel. De machine is gevoelig voor elektrostatische lading
(ESD) en daarom moet een polsband worden gebruikt bij contact met de elektro-
nica. 

1.2.1 Machineplaatje

De machine heeft twee typeplaatjes, een onderaan op de zijkant van de machine
en het andere plaatje zit in de schakelkast. De technische gegevens op de plaat-
jes staan ook op het aansluitschema van de machine. De verschillende velden to-
nen:

1. Machinetype
2. Machinenummer
3. Productiejaar
4. Beschermklasse
5. Voltage
6. Aantal fasen met of zonder nul
7. Frequentie
8. Hoofdzekering
9. Motorvermogen
10. Vermogen elektrische verwarming
11. Max. vermogen

1.3 Controle of de handleiding bij de afwasmachine hoort

Controleer of de type-aanduiding op het typeplaatje overeenkomt met de type-
aanduiding op de voorkant van de handleiding. Ontbrekende handleidingen kun-
nen worden bijbesteld bij de fabrikant of de locale dealer. Vermeld bij het bestel-
len van nieuwe handleidingen altijd het machinenummer, vermeld op het
typeplaatje.

No

V Hz A

kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

marks_07

1

Wexiödisk AB

2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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2. Veiligheidsinstructie

2.1 Algemeen

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

Het aanpassen van de apparatuur zonder de goedkeuring van de fabrikant doet
de productaansprakelijkheid van de fabrikant teniet.

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

Schakel de afwasmachine bij een storing of defect direct uit. De apparatuur mag
alleen worden onderhouden door daartoe opgeleide monteurs. De regelmatige
controles die in het handboek staan moeten volgens de instructies worden uitge-
voerd. De apparatuur mag alleen worden onderhouden door personeel dat hier-
voor door de fabrikant is geautoriseerd. Gebruik originele reserveonderedelen.
Neem contact op met een geautoriseerd onderhoudsbedrijf om een preventief on-
derhoudsschema op te stellen. Als bovenstaande instructies niet worden opge-
volgd, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Zorg ervoor dat het personeel, voor ingebruikname van de apparatuur, de nood-
zakelijke bedienings- en onderhoudsinstructies heeft gehad.

2.2 Transport

Behandel de apparatuur met zorg bij het uitladen en transporteren, om het risico
van kantelen te voorkomen. Til of verplaats de machine nooit zonder de houten
transportbalken onder het frame.

2.3 Installatie

Dit symbool op een machineonderdeel is een waarschuwing voor aanwezigheid
van elektrische apparatuur. De machine is gevoelig voor elektrostatische lading
(ESD) en daarom moet een polsband worden gebruikt bij contact met de elektro-
nica. 

Het aansluiten van water en stoom mag alleen door gekwalificeerd personeel
worden uitgevoerd.

De aansluiting van waterleidingen moet conform de richtlijnen van het plaatselijke
waterleidingbedrijf worden uitgevoerd. Controleer voor het starten van de machi-
ne of de water- en stoomaansluitingen niet lekken.

Controleer of de hoofdspanning overeenkomt met het voltage op het typeplaatje
van de machine. De machine moet worden aangesloten op een vergrendelbare
hoofdschakelaar. 
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2.4 Afwas- en naglansmiddel

In de machine mogen alleen afwas- en naglansmiddelen worden gebruikt die be-
doeld zijn voor industriële afwasmachines. In de machine of bij voorweken mag
geen handafwasmiddel worden gebruikt. Neem contact op met uw afwasmiddel-
leverancier om een geschikt afwasmiddel te kiezen

Let op de risico’s bij het werken met afwas- en naglansmiddelen. Gebruik be-
schermende handschoenen en een veiligheidsbril bij de verwerking van afwas-
middelen. Lees de waarschuwingstekst op de flessen afwas- en naglansmiddel
alsook de aanwijzingen van de afwasmiddelleverancier.

2.5 Bediening

2.5.1 Warm water

De temperatuur van het was- en naspoelwater is 58°C respectivelijk 85°C. Open
de deur niet voordat de was- en naspoelfase afgelopen is.

2.5.2 Klemgevaar

Let bij het openen en sluiten van de luiken op het klemgevaar tussen luik en tank
plus bij de bovenzijde van de machine tussen luik en bovenplaat.

2.5.3 Gevaar van uitglijden

Om risico op uitglijden over gemorst granulaat op de vloer, moet deze regelmatig
worden opgeruimd. Hou de vloer droog. Dep gemorst water op.

2.6 Schoonmaken

Het water in de tank heeft een temperatuur van ca. 58ºC en is bevat afwasmiddel.
Let op bij het leegmaken en schoonmaken van de afwasmachine. Gebruik be-
schermende handschoenen.

2.6.1 Reinigen onder hoge druk

De machine mag niet worden schoongemaakt met een hogedrukreiniger. Wan-
neer een hogedrukreiniger op de schakelkast wordt gericht, kan water binnen-
dringen en de elektrische apparatuur beschadigen en daarmee een onveilige
situatie veroorzaken.

Volgens geldende eisen zijn elektrische componenten gebruikt met goedgekeur-
de IP klassen. Geen enkele afdichtingklasse is ontworpen om bestand te zijn te-
gen water onder hoge druk.
4
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2.6.2 Buitenkant van de machine

Wasapparaten onder druk en slangen mogen niet worden gebruikt voor het reini-
gen van de buitenzijde van de machine. Water kan in de schakelkast en het be-
dieningspaneel dringen en de apparatuur beschadigen, wat van invloed kan zijn
op de veiligheid van de machine.

2.6.3 Wassen van de vloer

Bij het wassen van vloeren kan water onder de machine opspatten en de compo-
nenten beschadigen. De componenten zijn niet bestand tegen spoelen met wa-
ter. Gebruik nooit hoge druk voor de vloer dichterbij dan 1 meter van de
afwasmachine bij geen gebruik van speciale beschermende behuizingen om wa-
teropspatten te voorkomen. Problemen met opspatten van water kan ook optre-
den bij spoelen met een normale waterslang.

2.7 Reparatie en onderhoud van de afwasmachine

Ontkoppel de stroom, voordat het front wordt verwijderd. Vermijd aanraking van
warme leidingen en boiler.

2.7.1 Veiligheidsvoorschriften wanneer de machine niet functioneert

Controleer het volgende:

• Is de machine volgens de aanwijzingen gebruikt?
• Zijn alle demonteerbare onderdelen geplaatst?
• Staat de hoofdschakelaar op AAN?
• Zijn alle zekeringen in de schakelkast heel? Vraag het onderhoudsperso-

neel de zekeringen te controleren.

Vraag als dit alles niet helpt geautoriseerd onderhoudspersoneel de machine te
controleren.

2.8 Recyclen van de machine

De afwasmachine moet aan het einde van de economische levensduur worden
verwerkt conform geldende regels. Neem contact op met een professioneel recy-
clingbedrijf.
5
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3. Installatie

3.1 Algemeen

De machine mag alleen worden geïnstalleerd door bekwaam personeel

Lees deze instructies grondig door: ze bevatten belangrijke informatie bevatten
voor een juiste installatie.

Gebruik de instructies samen met de aansluitschema's voor elektriciteit, water en
stoom.

De machine is voorzien van een CE-markering. De CE-markering is uitsluitend
geldig voor machines in originele staat. Wanneer de machine beschadigd raakt
doordat de instructies niet worden opgevolgd, vervallen de leveranciersgarantie
en de productaansprakelijkheid.

3.2 Vereisten voor installatie ter plaatse

3.2.1 Verlichting

Voor de best mogelijke werkomstandigheden bij installatie, bediening en onder-
houd van de machine moet de machine in een goed verlichte ruimte worden ge-
plaatst.

3.2.2 Ventilatie

Tijdens bedrijf produceert de machine warmte en stoom. Voor een goede wer-
komgeving moet er in de afwasruimte een bepaalde luchtverversing zijn. De be-
nodigde ventilatiebehoefte voor de machine staat in TECHNISCHE
SPECIFICATIES. Daar bovenop wordt de ventilatiebehoefte van de afwasruimte
berekend volgens geldende voorschriften.

3.2.3 Afvoer

Er moet een vloerafvoer zijn om het afvalwater vanuit de machine af te voeren en
het afvalwater van het schoonmaken. Deze moet zich bevinden onder de invoer-
zijde van de machine. De capaciteitseisen van de vloerafvoer staan in de TECH-
NISCHE SPECIFICATIES.
6
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3.2.4 Onderhoudsruimte

Houdt voor de machine 1 meter ruimte vrij voor onderhoudsdoeleinden. De ruimte
voor de machine moet vrij zijn van installaties of apparatuur die montage, service
en het vervangen van onderdelen in de weg staan.

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
elk transport moeten er een vorm van steunbalken langs de kanten van de ma-
chine worden gebruikt. Anders kan de machine beschadigd raken. Bij transport
zonder de oorspronkelijke houten pallet dient erop te worden gelet dat de onder-
delen van de machine niet beschadigd kunnen raken

A=pompen 
B=afstandhouders

Als de machine niet direct wordt geïnstalleerd, moet deze in een vorstvrije en dro-
ge ruimte worden opgeslagen.

3.4 Voorbereidingen voor installatie

De machine geleverd worden met een transporthoogte van 2300 mm.

Controleer of er voldoende hoogte is voor transport naar de installatieplaats.
7
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3.5 Uitpakken

Controleer op de pakbon of alle onderdelen zijn geleverd.

Verwijder de verpakking. Controleer de machine op eventuele transportbescha-
digingen.

3.5.1 Demontage van de emballage

De emballage bestaat uit een raam waar de machine op rust, balken waar het
raam op rust, twee balken ter bescherming van de pompen en twee dunne plan-
ken die de afstandhouders op hun plaats houden.

De emballage is met houtschroeven vastgeschroefd, een accuboormachine
wordt daarom aanbevolen.

1. Demonteer de twee planken (35).
2. Neem de twee buitenste balken weg aan de kant van de schakelkast (33).
3. Draai alle schroeven (36) uit de binnenste balk aan de zijde van de scha-

kelkast.
4. Schroef de balk weg aan de achterzijde van de machine (33).
5. Neem de beschermbalken voor de pompen (34) weg.
6. Til de machine op (vanaf de achterzijde) en een heftruck en neem de bal-

ken aan de zijkant van de machine weg (31).
7. Zet de machine op de voeten.

Controleer de machine op eventuele transportbeschadigingen.

demont

32

33
32

34

36

31

33

3232
35

31
35

32
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3.6 Verpakking verwerken

De verpakking moet volgens de geldende plaatselijke voorschriften worden ver-
nietigd of hergebruikt.

3.7 Installatie

3.7.1 De machine plaatsen

Verwijder het beschermende plastic aan die zijden die tegen een wand komen te
staan.

Maak de slang voor het afwasmiddel aan de achterkant van de machine los, voor-
dat de machine tegen de wand wordt geplaatst. Hang de slang zo op, dat de af-
wasmiddelleverancier er gemakkelijk bij kan.

Zet de machine op zijn plaats en controleer met een waterpas of hij horizontaal
staat. Neiging naar de zijkant: De waterpas wordt op de body van de machine ge-
zet bij de in- en uitvoer. De lengterichting van de machine: De waterpas wordt bij
de body van de machine dwars over de machine geplaatst.

Controleer of de machine waterpas staat, als deze is gevuld met water.

Pas de hoogte aan met de poten van de machine.
9
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3.8 Aansluitingen

x) De condensventilator loopt 10 seconden aan het begin van de afwascyclus en
nog eens 50 seconden 10 seconden nadat het naspoelen is gestart.

1. Koudwateraansluiting
2. Warmwateraansluiting
3. Elektrische aansluiting 
4. Stoomaansluiting (extra apparatuur)
5. Condenswateraansluiting (extra apparatuur)
6. Afvoeraansluiting
7. Aansluiting voor afwasmiddelslang
8. De vereisten van de ventilatie van machine
10
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3.8.1 Elektrische aansluiting

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
Het onderdeel mag alleen worden verwijderd door vakbekwaam of geïnstrueerd
personeel. 

De informatie voor de elektrische aansluiting staat op het aansluitschema’s van
de machine. Deze zitten aan de binnenkant van het luik van de schakelkast. Be-
waar ze na de installatie in de schakelkast.

De machine moet worden aangesloten op een vergrendelbare hoofdschakelaar.
Deze moet op de wand worden geplaatst, goed bescherm tegen water en ont-
snappende stoom bij het openen van de luiken.

De machine is uitgerust met fasevolgordebewaking. De machine kan niet worden
gestart als de fasevolgorde verkeerd is. Bij een verkeerde fasevolgorde verschijnt
op het display STORING STROOMVOORZIENING CONTROLEER DE NOOD-
STOP.

De aansluiting in de schakelkast vindt plaats bij (3).

3.8.2 Wateraansluiting

Sluit de leidingen van koud en warm water aan volgens de markering bij de aan-
sluitpunten (1,2). Als de machine met een slang wordt aangesloten, dient de in-
wendige diameter van de slang ten minste 12 mm te zijn.

De warmwateraansluiting is voorzien van een filter, de koudwateraansluiting is
voorzien van een filter, terugslagklep en vacuümklep. De aansluitingen hebben
inwendig schroefdraad.

De afsluitkraan moet op de inkomende leidingen worden geïnstalleerd.

Voor een juiste waterflow naar de machine, is het belangrijk dat het inkomende
water voldoende druk heeft. De vereiste druk is te vinden in de TECHNISCHE
SPECIFICATIES. Bij te lage waterdruk dient een circulatiepomp geïnstalleerd te
worden.

3.8.3 Afvoeraansluiting

De afvoer, die bij (6) wordt aangesloten, moet een 50 mm metalen buis zijn die
mechanische stoten kan weerstaan of een PVC buis van 50 mm. De afvoer moet
tot de vloerput lopen, waar de pijp vrij boven het wateroppervlak moet uitmonden.
De capaciteit van de vloerafvoer moet 3 liter/sec. zijn.

3.8.4 Ventilatie

De machine heeft een warmtewisselaar die is aangesloten op een uitzuigventila-
tor om de uitstoot van stoom te verminderen. De zuiginstallatie om stoom weg te
zuigen dient bij voorkeur boven de in- en uitvoer te worden geplaatst of boven de
machine als de stoom door de condensventilator wordt uitgestoten.

Als een stoomkap boven de machine wordt gemonteerd, moet die zo geplaatst
worden dat zowel de in- als de uitvoer afgedekt zijn. Het voorste deel van de
stoomkap moet ten minste 500 mm voor de machine zijn geplaatst om bij service-
en reparatiewerkzaamheden niet in de weg te zitten.
11
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3.9 Installatie randapparatuur

Wanneer de machine staat en horizontaal en in de hoogte is afgesteld, wordt de
randapparatuur gemonteerd.

• De invoerbank (A) en het verlengstuk (B) worden op hun plaats gezet. Het
verlengstuk (B) kan in de hoogte worden afgesteld bij de aansluiting op de
machine. Wanneer water, elektriciteit e.d. zijn aangesloten en de luiken
kunnen open, dient u te controleren of de cassette (C) gemakkelijk in de
machine geschoven kan worden.

• Indien nodig kunnen twee van de poten van de invoerbank op de vloer wor-
den vastgezet. Boor door de rubberen plaat heen.

• Stel de wagen (D) in de hoogte af en controleer of de cassette gemakkelijk
van de wagen op de invoerbank loopt.

• Indien nodig kan de uitvoeropening van de machine net iets hoger worden
afgesteld dan de invoeropening.

• Laat de plastic wielen aan de zijkant van de wagen in de geleiderails (E)
van de console onder de uitvoeropening vallen.

• Stel de rol (F) tussen de wagen en de machine in de hoogte af.

Randapparatuur

• A=bank
• B=verlengstuk
• C=cassette
• D=wagen
• E=geleiderails
• F=rol
12
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3.10 Installatie van apparatuur voor afwasmiddel en naglansmiddel

De machine is voorbereid voor de aansluiting van afwas- en naglansmiddel maar
de apparatuur is geen onderdeel van de levering.

Om onnodige gaten in de machine te voorkomen, wordt de apparatuur bij voor-
keur op de wand achter de machine bij de uitvoerzijde geplaatst.

Aansluiting van afwas- en naglansmiddel

• A=watertoevoer voor afwasmiddel
• B=aansluiting naglansmiddel
• C=aansluitbak

3.10.1 Elektrische aansluiting van de apparatuur

• Haal de afdekplaat onder de schakelkast weg. De plaat zit met bouten aan
de onderkant onder het frame vast.

• De klem om de doseerapparatuur op aan te sluiten, zit in de aansluitbak
(C) achter de afdekplaat. De automatische zekering FU/DM voor de appa-
ratuur zit in de schakelkast. (Aansluiting, zie elektrisch schema).

• In de tank bevindt zich een gat voor de montage van een meetcel. De af-
dichtplug moet worden verwijderd en de meetcel kan in het gat worden ge-
plaatst.
13
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3.10.2 Dosering afwasmiddel

• De watertoevoer (A) voor dosering afwasmiddel zit op de inkomende
warmwaterleiding.

• De slang aan de achterkant van de machine wordt aangesloten op de hou-
der voor afwasmiddel. De slang, die met de machine wordt meegeleverd,
is aangesloten op de afwastank.

3.10.3 Dosering naglansmiddel

De aansluiting voor naglansmiddel (B) zit in aansluiting op de boilers.

3.11 Testrun

Voorbereid de machine op een testrun met behulp van de GEBRUIKSVOOR-
SCHRIFTEN. Hierin wordt beschreven welke maatregelen moeten worden ge-
troffen om de machine klaar voor gebruik te maken.

3.11.1 Opstartschema

Dit moet ingevuld worden en door de klant worden afgetekend bij het moment van
opstarten.

Machinetype:

Machinenummer:

Installatiedatum:

Klant:
Adres:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:

Dealer:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:

Installateur:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:

Servicebedrijf:
Telefoonnummer:

Leverancier afwasmiddel:
Telefoonnummer:

Handtekening eindklant:

Naam:
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Installatie
Lees en begrijp de inhoud van de installatie en gebruikshandleiding. Controleer
dan de volgende punten:

1. Controleer:

• Water- en afvoeraansluitingen.
• Of de machine waterpas staat.
• Of invoer en uitnemen van de cassette makkelijk gaat 
• Afwas- en naglansmiddel.
• Of de pompzeef, standpijp en zeefvlak zijn geplaatst.
• Of dwergautomaat FU21, FU41 en FU42 uit staan.
• Of de machine met de juiste fasevolgorde is aangesloten. NB! De machine

kan niet worden gestart als de fasevolgorde verkeerd is. Bij een verkeerde
fasevolgorde verschijnt op het display “STORING STROOMVOORZIE-
NING CONTROLEER DE NOODSTOP”.

• Controleer de rotatierichting van de pomp. NB! Bij een verkeerde rotatie-
richting moet de fase verwisseld worden op de aansluitklem voor de inko-
mende elektriciteitskabel.

• Of de juiste hoeveelheid granulaat in de machine zit.
• De het overhitten bescherming wordt geplaatst an nul.

2. De machine vullen:

• Zet de schakelaar aan.
• Doe de luiken dicht.
• Vul de machine met water volgens onderhoudsinstructie. NB! Zonder cas-

sette in de machine.
• Wanneer op het display verschijnt ”OPWARMING AAN, TEMPERATUUR

IN DE TANK” gaan FU21, FU41 en FU42 aan.

3. Controleer de instelling van de richtwaarden:

• Controleer in voorkomende gevallen de functie van de circulatiepomp.
• Alle richtwaarden bij aflevering ingesteld op de aanbevolen waarden.

4. Laat de machine enkele wasbeurten met vaat draaien en controleer of:

• Er geen water lekt.
• De schakelaar van de luiken werkt.
• De klembeveiliging werkt.
• Het water op temperatuur blijft.
• De vaat schoon wordt.
• Er geen granulaat op de vaat blijft kleven.
• De vaat droog is.
• De waterflow naar de machine voldoende is. Aanbev.instelling: 6 l/afwas-

cyclus Flow: 15 l/min. Dit wordt gecontroleerd in de richtwaarden en dia-
gnose van de machine.

5. Eindcontrole: Leeg de machine en onderbreek de stroom met de schakelaar.

• Draai alle aansluitingen op automatische zekeringen en contacten nog een
keer aan.

• Zet alle automatische zekeringen op stand aan.
• Informeer de klant wanneer de waterflow en waterdruk te laag zijn.
• Hang de meegeleverde onderhoudsinstructie op.

6. Train het afwaspersoneel.
15
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3.12 Technische documentatie

Voor een juiste bediening is het belangrijk dat de documentatie die bij de machine
meegeleverd wordt aan het desbetreffende personeel wordt overhandigd. Het in-
stallatie- en gebruikshandboek dient bij de machine te worden bewaard.

Als bij de levering een servicehandboek wordt geleverd, moet dit worden over-
handigd aan de verantwoordelijke servicemonteur.

Als bij de levering een reserveonderdelenhandboek wordt geleverd, moet dit wor-
den overhandigd aan de verantwoordelijke servicemonteur.

Als het WEB Tool-handboek bij de levering volgt, moet dit bij de machine worden
bewaard.
16
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4. Gebruiksvoorschriften
Alle personeelsleden die de machine gebruiken, moeten getraind worden in de
wijze waarop deze werkt. Deze training moet worden gegeven door diegene die
verantwoordelijk is voor de veiligheid van het personeel.

De afwasmachine mag niet gebruikt worden door personen met lichamelijke of
geestelijke problemen.

Houd toezicht op kinderen, zodat zij niet met de machine gaan spelen.

Op het display van de machine is duidelijk te lezen wat de machine doet, net als
de richtwaarden die kunnen worden gewijzigd en de diverse alarmen.

4.1 Voorbereidingen

4.1.1 De opbouw van de machine
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1. Display
2. LED voor indicatie van programmakeuze
3. LED voor indicatie van de diagnosefunctie
4. LED voor het alarm (knippert bij te resetten alarm)
5. LED die oplicht als de spanning is weggevallen.
6. Bedieningsknop voor het openen / sluiten van de luiken en het starten van

het afwassen.
7. Aan/Uit
8. Drukknop voor Reset van het alarm
9. Drukknop voor wisselen tussen diagnoseteksten
10. Drukknop voor de diagnoseteksten
11. Drukknop voor programmakeuze
12. Afwasarmen
13. Afdekplaat
14. Zeven
15. Granulaatafwastank
16. Afwastank
17. Rubberen mof
18. Niveauleiding
19. Rollentafel
20. Vaatcassette
21. Afwassproeier
22. Spoelleiding voor eindspoelbeurt
23. Spoelsproeier
24. Drukknoppen voor verhogen/verlagen van de machine (extra uitvoering)

4.1.2 Voorbereiding voor het vullen

Controleer:

• of de machine gereinigd is en dat de afsluiters voor het water open staan.
• of er granulaat in de granulaatafwastank (15) zit. De tank moet 10 liter gra-

nulaat bevatten.
• of de afwastank (16) geheel vrij is van granulaat. Granulaat in de afwastank

kan waterlekkage veroorzaken bij de rubberen mof van de standpijp (17).
• de hoeveelheid afwas- en naglansmiddel.

NB! In de machine of bij voorweken mag geen handafwasmiddel worden gebruikt.
Handafwasmiddel veroorzaakt schuimvorming en verslechtert het wasresultaat.

Monteer:

• Standpijp (18). De rubberen mof van de standpijp (17) moet tegen de bo-
demplaat afdichten.

• afdekplaat (13).
• zeven (14)
18
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4.1.3 De machine vullen

NB! Tijdens het vullen mag er geen cassette in de machine zijn.

• Druk op de knop (7) om de stroom naar de machine aan te zetten.
• Druk op een van de programmaknoppen P1, P2 of P3 (11).
• Druk op de knop (6) om de luiken dicht te doen (een vergelijkbare drukknop

zit ook aan de andere kant van de machine). De machine wordt met water
gevuld.

• In het display (1) wordt het verloop van de gebeurtenissen duidelijk be-
schreven.

NB! De tijd voor het opwarmen tot de juiste afwastemperatuur is afhankelijk van
de temperatuur van het inkomende water.

4.1.4 Vaat in de cassette plaatsen

Plaats de cassette op de invoerbank. Gebruik de bank als spoelplaats. Schraap
alle losse etensresten weg. Als u de vaat spoelt, dient u alleen gewoon water te
gebruiken.

NB! De vaat mag niet worden geweekt of voorgewassen worden met handafwas-
middel!

Plaats de vaat in de cassette (A). Deze draait op de invoerbank (B) naarmate er
meer vaat in komt.

A=cassette 209,7340 
B=invoerbank 209,7370 
C=wagen 209,7362
19
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Alle vaat moet goed vast zitten. De vieze kant van de vaat moet naar de buiten-
kant wijzen. Controleer of er niets uitsteekt wat kan voorkomen dat de cassette in
de machine draait.

Open de luiken met de knop (6). Schuif de cassette in de machine. Zorg ervoor
dat de vergrendeling op het draaiplateau (18) de cassette vasthoudt.

De vergrendeling (A) moet de cassette op het draaiplateau (B) vastzetten.

Plaatsen van gastronormbakken

De bakken worden in de glijrails van de cassette gestoken. Wanneer kleinere
bakken moeten worden afgewassen, wordt een afscheiding (B) geplaatst, die in
het frame wordt vastgezet.

Vaste glijrails (A) voor grote bakken. Afscheiding (B) voor kleinere bakken.
20
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200 mm diepe bakken worden recht tegenover elkaar gezet.

Voorbeeld van het plaatsen van kleinere bakken.

Alternatieve plaatsing van 1/1 bak.
21



WD-100GR  Rev. 2.0
Gebruiksvoorschriften
Gebruik van accessoires

Bij de machine horen een aantal accessoires om verschillende soorten vaat af te
wassen. Het is belangrijk om het juiste accessoire te gebruiken om een goed af-
wasresultaat te bereiken. Vaat die verkeerd wordt geplaatst, kan bovendien los-
komen en schade aan de machine veroorzaken.

Hier zit u een aantal voorbeelden van het gebruik van de accessoires van de ma-
chine. De houder voor het afwassen van deksels enz. wordt op de bodem van de
cassette geplaatst. De overige accessoires worden in de vaste glijrails van de
cassette geschoven. Alle onderdelen moeten de juiste kant op wijzen. Er mag
niets buiten de cassette steken.

Invoerbank (extra apparatuur bij een machine met frontinvoer)

De invoerbank met aansluitstuk (400 mm) wordt gebruikt om vieze vaat te legen
en te verzamelen.

Invoerbank 209,7370
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Wagen

De wagen wordt gebruikt voor het verplaatsen van schone en/of vieze vaat.

Wagen 209,7362

Combicassette

De combicassette met steunwanden wordt gebruikt bij alle soorten afwas. De
vaat wordt er zo op geplaatst dat de voorwerpen tijdens de afwascyclus goed
vastzitten.

Combicassette 209,7340
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Dekselhouder, pannenrooster

De dekselhouder, die op de bodem van de cassette wordt gezet, wordt gebruikt
voor het afwassen van deksels, snijplanken L=600 mm, bakplaten 600 x 400/450
x 20/40 mm en andere vaat die niet diep is max. 600 x 600 mm.

De vaat wordt tussen de steunen (A) gezet. Deze zijn uitneembaar en de afstand
tussen de steunen kan worden aangepast aan het vaatwerk. Druk de steunen van
de zijkant in en til ze omhoog als ze los moeten komen.

Om de vaat niet zijwaarts te laten bewegen, moet pannenrooster (B) worden ge-
bruikt. Het pannenrooster wordt in de vaste glijrails van de cassette gezet.

In combinatie met pannenrooster (B) kan dekselhouder (A) worden gebruikt voor
het afwassen van grote pannen en mengkommen. Het pannenrooster (B) wordt
dan aan alle zijkanten gezet om te voorkomen dat de vaat tijdens het afwasproces
uit de cassette wordt geworpen. Gebruik een van de steunen (A) en plaats deze
zo dat de vaat knel zit tussen de steun (A) en het pannenrooster (B).

A=Dekselhouder 209,7341 
B=Pannenrooster 209,7354
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Lange glijrails

Verdubbelt de capaciteit bij het afwassen van 1/2 bakken.

Lange glijrails 209,7342

Korte glijrails

Wordt gebruikt voor het afwassen van bakken kleiner dan 1/1-maat.

Korte glijrails 209,7343
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Granulaat en vuilspatel

Het granulaat wordt gebruikt voor afwasprogramma's met granulaat P1, P2 en
P3. Gebruik alleen granulaat dat is goedgekeurd door de fabrikant van de machi-
ne. De vuilspatel wordt gebruikt om losse resten weg te schrapen.

A=granulaat 209,7260 
B=vuilspatel 209,7261

Verlengstuk (extra uitrusting)

Als de invoerbank moet worden verlengd, kan een verlengstuk worden geplaatst.

Verlengstuk 209,7371
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Aansluitstuk (extra uitrusting)

Als de afstand tussen de invoerbank en de machine langer moet worden, kan een
extra aansluitstuk worden geplaatst. Deze zijn verkrijgbaar in een aantal verschil-
lende lengtes.

Aansluitstuk 209,7375

Spoelunit (extra uitrusting)

De spoelunit wordt aan de kant van de invoerbank gemonteerd en gebruikt om de
vaat te spoelen voor deze wordt afgewassen. De vaat mag niet worden geweekt,
maar er wordt net voor het afwassen gespoeld als dat nodig is en dan ook alleen
met water. De spoelunit is voorzien van een instelbare spoelgreep, 10 m slang en
kan ook worden gebruikt om de machine en de afwasruimte schoon te maken.

Afspoelunit 209,7390
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Porselein afwassen, cassette voor 500 x 500 vaatkorf 
(extra uitrusting)

Bij afwassen met in vakken verdeelde vaatkorven is het goed om deze cassette
te gebruiken, samen met rooster 209,7365.

Cassette voor 500 x 500 vaatkorf 209,7364

Rooster voor 500 x 500 vaatkorf (extra uitrusting)

Bij afwassen met gewone vaatkorven, gebruikt u dit rooster, samen met cassette
209,7364.

Rooster voor 500 x 500 vaatkorf 209,7365
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Allroundhouder (extra uitrusting)

De allroundhouder is te gebruiken bij het afwassen van ABC-bakken, braadpan-
nen en pannen. Braadpannen en pannen worden in het bovendeel van de houder
gehangen.

Allroundhouder 209,7350

Flexibel inzetstuk (extra uitrusting)

Schalen, kleine pannen, bakvormen en andere vaat, die moeilijk in andere hou-
ders past, kunnen het best worden afgewassen in het flexibele inzetstuk. De max.
grootte is 500 x 300 mm. De vaat wordt tussen de beide kanten van de inzet ge-
klemd, die met de vergrendeling (A) samen zitten.

A=flexibel inzetstuk 209,7351
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Houder voor ABC-bakken (extra uitrusting)

De houder is geschikt voor kleinere ABC-bakken, max. 1/2-bak. De handgrepen
van de bakken worden over de stangen van de houder geschoven.

Houder voor ABC-bakken 209,7356

Bakkenhouder GN 1/3, 1/6, 1/9 (extra uitrusting)

De houder is geschikt om te gebruiken bij het afwassen van 1/3, 1/6 en 1/9 bak-
ken.

Houder voor 1/3, 1/6 en 1/9 bakken 209,7366
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Bakkenhouder GN 2/8 (extra uitrusting)

De houder is geschikt om te gebruiken bij het afwassen van 2/8 bakken.

Houder voor 2/8 bakken 209,7368

Pannenhouder (extra uitrusting)

Deze wordt gebruikt voor schalen en pannen.

Pannenhouder 209,7352
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Lepelrek (extra uitrusting)

Het lepelrek wordt gebruikt om hulpmiddelen af te wassen, bijv. pollepels, gardes
enz. (Max. hoogte 600 mm).

Lepelrek 209,7353

Bestekhouder (extra uitrusting)

De bestekhouder wordt gebruikt om allerlei bestek af te wassen.

Bestekhouder 209,7367
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Netkorf (extra uitrusting)

In de netkorf worden klein keukengerei geplaatst. Deze moeten los in de korf lig-
gen om een goed afwasresultaat te krijgen.

Netkorf 209,7357

Wandhouder - glijrails (extra uitrusting)

Hier kunnen heel goed de korte en lange glijrails worden bewaard als ze niet wor-
den gebruikt. 

Wandhouder - glijrails 209,7358
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Wandhouder - pannenrooster (extra uitrusting)

Hier kan heel goed het pannenrooster worden bewaard als het niet wordt ge-
bruikt.

Wandhouder - pannenrooster 209,7359

Houder - accessoires (extra uitrusting)

Hier kunnen heel goed de verschillende accessoires worden bewaard als ze niet
worden gebruikt.

Houder - accessoires 209,7360
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4.2 Gebruik

Op de verschillende momenten van de afwascyclus draait de cassette als volgt:

• Afwassen ca. 10 keer/min.
• Spoelen ca. 13 keer/min.
• Centrifuge ca. 80 keer/min.

4.2.1 Afwassen

Keuze van het afwasprogramma

De machine heeft zes afwasprogramma’s P1-P6 die worden gekozen met drie
programmkeuzeknoppen (11) P1, P2 en P3. Met iedere programmaknop kunnen
twee afwasprogramma’s worden gekozen. Door een aantal keren drukken op de
respectievelijke programmaknop kan men wisselen tussen twee afwasprogram-
ma’s en pauzestand. De LED (2) bij de knop is verlicht als het programma is ge-
kozen. Een niet verlichte LED geeft de pauzestand aan.

Wanneer geen afwasprogramma gekozen is (niet oplichtende LED) is de machi-
ne in pauzestand en de mogelijke programma’s worden op het display getoond.

De programmaknoppen komen overeen met de volgende afwasprogramma’s:

• P1=afwasprogramma P1 en P4 (druk twee keer op P1 om programma P4
te krijgen).

• P2=afwasprogramma P2 en P5 (druk twee keer op P2 om programma P5
te krijgen).

• P3=afwasprogramma P3 en P6 (druk twee keer op P3 om programma P6
te krijgen).
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Afwasprogramma met granulaat

Het display (1) laat zien welk programma is gekozen.

Gebruik een programma met granulaat wanneer de vaat erg vuil is, bijv. aange-
brande pannen, ovenplaten en ovenschotels.

De programmatijden zijn afhankelijk van de waterdruk tijdens de eindspoeling.

• P1=afwassen met granulaat en centrifuge. Programmatijd ca. 5 min. (Fa-
brieksinstelling).

• P2=afwassen met granulaat en centrifuge. Programmatijd ca. 8 min. (Fa-
brieksinstelling).

• P3=afwassen met granulaat en centrifuge. Programmatijd ca. 10.3 min.
(Fabrieksinstelling).

Het programma kan worden uitgevoerd met en zonder centrifuge. De machine is
bij levering ingesteld op centrifuge. Als een programma is gewenst zonder centri-
fuge, moet de instelling gebeuren in het programma van de machine.

Een programma zonder centrifuge wordt gebruik wanneer de vaat niet geschikt
is voor centrifuge, bijv. wanneer de vaat niet voldoende stevig kan worden ge-
plaatst in de cassette.

Afwasprogramma zonder granulaat

Het display (1) laat zien welk programma is gekozen.

Het programma wordt gebruikt wanneer de vaat niet met granulaat kan worden
bewerkt, bijv. plastic kannen.

De programmatijden zijn afhankelijk van de waterdruk tijdens de eindspoeling.

• P4=pannenwas zonder granulaat en met centrifuge. Programmatijd ca. 2,3
min. (Fabrieksinstelling).

• P5=pannenwas zonder granulaat en met centrifuge. Programmatijd ca. 3.8
min. (Fabrieksinstelling).

• P6=pannenwas zonder granulaat en met centrifuge. Programmatijd ca. 6,8
min. (Fabrieksinstelling).

Het programma kan worden uitgevoerd met en zonder centrifuge. De machine is
bij levering ingesteld op centrifuge. Als een programma is gewenst zonder centri-
fuge, moet de instelling gebeuren in het programma van de machine.

Een programma zonder centrifuge wordt gebruik wanneer de vaat niet geschikt
is voor centrifuge, bijv. wanneer de vaat niet voldoende stevig kan worden ge-
plaatst in de cassette.
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4.2.2 Start van afwasprogramma, afwassen

• Sluit de luiken en start de afwas door op de knop (6) te drukken.
• Wanneer de machine afwast, geeft het display de resterende afwastijd aan

(tot aan de eindspoelbeurt).
• Na afloop van het programma worden de luiken automatisch geopend.
• Zet de wagen bij de uitvoeropening. Laat de plastic wielen aan de zijkant

van de wagen in de geleiderails van de console onder de uitvoeropening
vallen.

• Til de vergrendelhandgreep op het draaiplateau (19) op en trek de cassette
op de wagen. Let er op dat de borgarm op de wagen de cassette op de
plaats houden.

• Om het leeghalen van de cassette te vergemakkelijken is het bovenste
deel van de wagen draaibaar. Til de hendel op die de tafel vrijgeeft en draai
de tafel.

De plasticwielen van de wagen worden in de geleiderails geleid (A).

De borgarm (A) moet de cassette op zijn plaats houden. 
Hendel (B) gaat omhoog wanneer de tafel van de wagen moet draaien.

fastlv_r1
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NB! Bij langer oponthoud moet de pauzestand P0 worden gekozen. Het luik wordt
dichtgehouden om energie te besparen en de temperatuur in de afwastank vast
te houden.

De energiebesparingsstand die de luiken automatisch sluit na een bepaalde tijd
kan worden ingesteld door iemand met autorisatieniveau S2.

4.2.3 Gegarandeerde eindspoelbeurt

De eindspoeling gebeurt altijd met de temperatuur en met de juiste hoeveelheid
spoelwater.

Bij te lage spoeltemperatuur wordt een alarm zichtbaar op het bedieningspaneel.
De machine gaat door met afwassen totdat de juiste temperatuur is bereikt. Het
alarm kan ondertussen worden gereset met drukknop (8) op het paneel. Het af-
wasprogramma gaat verder, maar de machine spoelt dan met spoelwater van
een lagere temperatuur. Een alarm wordt echter getoond.

Bij te lage flow tijdens de eindspoeling wordt een alarm zichtbaar op het bedie-
ningspaneel. Het alarm kan gekoppeld worden aan een machinestop. De fabriek-
sinstelling is alleen alarm. Wenst u een alarm met machinestop, moet deze
instelling in het programma van de machine worden veranderd door een onder-
houdsmonteur.

4.2.4 Controle van de afgewassen vaat

Controleer altijd het afwasresultaat.

Onderzoek of het granulaat zich heeft vastgezet op de vaat en neem het in dat
geval weg.

Bij afwassen van bakken met gaten moet de controle extra zorgvuldig zijn.

Controle van de vaat.
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4.2.5 Stop van machine tijdens bedrijf

Wanneer er reden is de machine tijdens bedrijf stoppen, druk op de knop (7) op
de bedieningstroom af te sluiten.

Bij herstart: Druk op de Aan/Uit-knop (7). Druk daarna op de bedieningsknop (6)
en de luiken gaan open.

4.2.6 Water verversen

Voor een optimaal afwasresultaat is het belangrijk dat het water vaak wordt ver-
verst.

NB! Het water in de afwastank moet regelmatig worden ververst, anders treedt
schuimvorming op en wordt het afwasresultaat slechter. Wanneer de zeven be-
dekt zijn met schuim, of wanneer er schuim uit de afvoerpijp komt, moet het water
direct worden ververst. 

De machin eheeft een alarm voor het verversen van vuil water. Het alarm wordt
geactiveerd na een vooringesteld aantal afwasbeurten. Bij activering knippert
LED (4). Het alarm wordt gereset met de knop (8). De machine kan ook worden
geblokkerd voor verder gebruik wanneer het alarm voor waterverversen actief is.
De instellingen moeten in het programma van de machine worden gewijzigd.

Aanbevelingen

• Ververs water bij sterke schuimvorming.
• Wanneer veel vaat voor de lunch moet worden gewassen en relatief weinig

in de middag, ververs het water dan direct na de lunchafwas.
• Bij veel afwas na het ontbijt en lunch, ververs het water twee keer – zowel

na het ontbijt als na de lunch.
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Hoe het water te verversen

• Vóór het verversen van het water moet het programma P4 worden ge-
draaid.

• Wanneer de luiken open zijn, druk op de knop (7) om de bedieningsstroom
uit te zetten.

• Neem de zeven (14) en bovenplaten (13) weg. Spoel de onderdelen met
water.

• Draai de standpijp (18) een kwartslag om de tanks te legen.
• Haal indien nodig de standpijp weg en spoel de afwastank en het granulaat

met water af. Plaats de standpijp terug.
• Draai de standpijp opnieuw een kwartslag tot de rubberen mof (17) tegen

de bodemplaat afdicht.
• Plaats de afdekplaten en zeven terug.
• Druk op de knop (7) en daarna op de knop (6) om de luiken te sluiten en

het vullen te beginnen.
• In het display (1) wordt de procedure duidelijk weergegeven.

Het legen van de tanks. Draai de standpijp een kwartslag.
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Controle van afwassproeiers

Controleer regelmatig of de sproeiers (12) van de afwasarmen niet verstopt zijn.
Verwijder de afwasarmen (12) en maak de sproeiers schoon indien nodig.

Om verstopping te voorkomen, is het belangrijk dat alle grote etensresten van de
vaat worden verwijderd voordat het in de machine wordt gezet.

Maak de snelvergrendeling (A) los. Verwijder de afwasarm. 
Controleer de afwassproeiers (B) en maak ze schoon.

4.3 Na gebruik - Schoonmaken

HACCP is een preventief controlesysteem om de hygiënische eisen tijdens het
afwasproces en het schoonmaken van de machine te bewaken. Door zijn con-
structie voldoet de machine aan hoog gestelde hygiënische eisen. Uit oogpunt
van hygiëne is het ook belangrijk om zorgvuldig en regelmatig schoon te maken.
Een goed schoon gemaakte machine helpt mee aan een goed afwasresultaat en
een kleiner risico dat vuil zich ophoopt in het binnenste van de machine.

Zie het WEB Tool handboek over de optie HACCP alarm.
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4.3.1 Dagelijks schoonmaken

NB! Bij schoonmaken van de machine geldt het volgende:

• Gebruik GEEN staalwol omdat dit leidt tot roestvorming in de machine.
• Hogedrukreinigen kan de machine beschadigen en mag NIET worden ge-

bruikt voor schoonmaken. Gebruik nooit hoge druk op de vloer dichter dan
1 meter bij de afwasmachine zonder de speciale beschermende behuizing
tegen waterspatten. Als een hogedrukreiniger op de machine wordt ge-
bruikt, is de leverancier niet verantwoordelijk voor fouten die optreden en
de garantie komt te vervallen.

Staalwol en hogedrukreiniging mogen niet worden gebruikt bij schoonmaken.

Het risico van spatten bestaat, zelfs als de vloer alleen met een waterslang wordt
schoongemaakt.
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Inwendig

Voorbereidingen:

• Laat de machine op programma P4 draaien. 
• Til het verlengstuk tussen de invoerbank en de machine weg om er beter

bij te kunnen.
• Neem de zeven (14) en de afdekplaten (13) weg. Spoel alles met water af.
• Draai de standpijp (18) een kwartslag om de tanks te legen.
• Verwijder de standpijp en maak deze schoon als de tanks leeg zijn.
• Spoel en granulaat en de machine inwendig met warm water.
• Controleer de sproeiers van de spoelarmen. Als er vuil zit, haal de spoelar-

men dan weg en maak ze schoon.
• Bewaar zeven, afdekplaten en standpijp buiten de machine tot deze de vol-

gende keer gebruikt gaat worden.

Het legen van de tanks. Draai de standpijp een kwartslag.
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Programma voor inwendig schoonmaken:

NB! Het programma kan niet worden gebruikt op een machine met frontinvoer.

• De machine moet in pauzestand staan. Er mag geen afwasprogramma ge-
selecteerd zijn. Druk op de programmaknop waarvan de led (2) brandt, tot
de led uitgaat.

• Hou de diagnoseknop (10) enkele secondes ingedrukt tot op het display de
teskst RICHTWAARDEN - DIAGNOSE - RELAISTEST - STATISTIEK ver-
schijnt. Druk op de knop (10). De cursor wordt tussen de verschillende al-
ternatieven verplaatst. Blijf op de knop (10) drukken tot op het display
verschijnt TIJD & DATUM - TAAL - OVERIG. Verplaats de cursor naar
OVERIG.

• Druk op de knop (9). Op het display verschijnt de tekst HANDMATIG REI-
NIGEN NEE JA. Hou de knop (9) ingedrukt tot de cursor naar JA is ver-
plaatst.

• Druk op de knop (6). Het ene luik gaat dicht. Maak de binnenkant van het
gesloten luik schoon. Druk weer op de knop (6) om het schoongemaakte
luik te openen en het andere luik dicht te doen.

• Maak de binnenkant van het nu gesloten luik schoon. Open het luik met de
knop (6) en laat beide luiken open staan.

• Verlaat de diagnosefunctie door de knop (10) ingedrukt te houden tot de
LED (3) uitgaat.

• Zet de machine uit. Druk op de knop (7).
• Maak de overige vlakken van de machine schoon.
• Spoel de tanks met (15, 16) en het granulaat met warm water.
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Schoonmaken van afwassproeier en afwasarmen:

Maak de snelvergrendeling (A) los. Verwijder de afwasarm. 
Controleer de afwassproeiers (B) en maak ze schoon.

• Verwijder de afwasarmen (12). Maak de snelvergrendeling los en trek de
afwasarm recht omhoog. Spoel ze uit- en inwendig af. Controleer of de
sproeiers (12) niet verstopt zijn. Plaats de afwasarmen terug.

Uitwendig

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

Als u schoonmaakmiddel gebruikt, mag dit geen schuurmiddel bevatten. Schoon-
maakmiddel met schuurmiddel beschadigt de roestvaste plaat.

De machine mag aan de buitenkant niet met een waterslang worden afgespoeld.
Er kan water in dringen en het bedieningspaneel en de elektrische apparatuur be-
schadigen.

In die gevallen dat de machine is uitgerust met een hef- en daalfunctie (extra uit-
rusting) kan de vloer onder de machine wat eenvoudiger worden schoongemaakt.
Zorg ervoor dat er gaan apparatuur op de machine is aangesloten.

Hef de machine met de drukknop (24) met de pijl die omhoog wijst. Maak de vloer
onder de machine schoon en laat de machine vervolgens dalen met de drukknop
(24) met de pijl die naar beneden wijst. 
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Schoonmaken van overige uitrusting

• Maak het verlengstuk (D) tussen de invoerbank (B) en de machine schoon.
• Verwijder de rollcassettes (C) en zeven (A) van de invoerbank en maak ze

schoon. Maak de bank schoon, plaats de zeven (A) en de rolcassettes (C)
terug.

• Maak de wagen (E) en de cassette schoon.

De rollen mogen niet worden afgewassen met water dat warmer is dan 45 °C.

Maak zeven (A), invoerbank (B), rolcassettes (C), verlengstuk (D), wagen (E)
schoon.
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4.3.2 Periodieke schoonmaak

Granulaat opvangen

Het granulaat moet een keer in de week worden opgevangen en schoongemaakt.
Dit doet u voordat de machine wordt geleegd en uitgezet.

De aansluitplaten (A) en granulaatopvangbakken (B) worden bij het opvangen
van het granulaat op de plaats van de zeven gezet.

• Verwijder de zeven (14).
• Plaats de granulaatopvangbakken op de plaats waar normaal de zeven zit-

ten en de twee aansluitplaten (A) aan ieder kant van de opvangbakken. 
• Plaats de cassette in de machine en draai programma P1.
• Wanneer het programma is beëindigd, verwijdert u de cassette, de granu-

laatopvangbakken (B) en de beide aansluitplaten (A). Controleer of al het
granulaat is opgevangen.

• Controleer of de opvangbakken de juiste hoeveelheid granulaat bevatten.
Beide opvangbakken moeten samen ca. 10 liter granulaat bevatten. De
granulaatopvangbakken moeten tot de bovenkant vol zijn. Vul nieuw bij in-
dien nodig.

• De machine controleert na een bepaald aantal afwascycli (instelbaar) of de
juiste hoeveelheid granulaat in de machine aanwezig is.

• Laat het granulaat een nacht in de opvangbakken staan om te luchten.
• Giet het de volgende dag terug in de granulaatafwastank (15).

Wekelijks schoonmaken van granulaat (of indien nodig)

De machine is uitgerust met een alarm dat aangeeft waneer het tijd is om het gra-
nulaatniveau te controleren.

• Het granulaat wordt opgevangen.
• Plaats de bakken in de gootsteen en spoel het granulaat met een hand-

douche af.
• Verwijder eventuele voedselresten.

De machine wordt verder net zo schoon gemaakt als bij het dagelijkse schoon-
maken.
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Maandelijks schoonmaken van granulaat (of indien nodig)

• Het granulaat wordt opgevangen en in een emmer gegoten.
• Zet de emmer met granulaat in de gootsteen. Neem de handdouche en

roer het granulaat om en spoel het zorgvuldig af.

Omdat het granulaat zwaarder is dan voedselresten, zullen deze naar boven drij-
ven en met het overbodige water wegspoelen. Volg de instructies volgens ”We-
kelijks schoonmaken” en laat het granulaat die nacht goed luchten.

Het granulaat schoonmaken

Jaarlijkse desinfectie van granulaat (of indien nodig)

• Vang het granulaat op en maak het schoon volgens eerdere instructies.
• Leeg de machine en maak deze op de normale wijze schoon.
• Druk op de knop (7) om de stroom naar de machine uit te zetten.
• Giet het granulaat weer in de machine.
• Maak afdekplaten, zeven en standpijp schoon. Plaats de onderdelen terug.

NB! Neem contact op met de verantwoordelijke servicemonteur of leverancier
van afwasmiddel om de dosering van afwas- en naglansmiddel uit te zetten.

• Start de machine en vul deze zoals normaal met water.
• Giet een liter glorix in de afwastank en draai vervolgens programma P4.
• Draai programma P1 met granulaat drie keer en daarna programma P4.

Laat vervolgens het gechloreerde water uit de tanks lopen.
• Vul de afwastank opnieuw en draai programma P1 nog een keer om de

machine te spoelen. De machine is nu gedesinfecteerd.

Neem contact op met de verantwoordelijke servicemonteur om de dosering van
afwas- en naglansmiddel aan te sluiten.
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4.3.3 Periodieke service

Een langere onderbreking in het gebruik

Als de machine langere tijd niet gebruikt wordt, dienen het granulaat en de ma-
chine met glorix gedesinfecteerd te worden. Bewaar het granulaat tijdens het
oponthoud bij voorkeur in de diepvries.

Bij langer oponthoud kan bakolie in het pomphuis van de pompen worden gespo-
ten. De olie voorkomt dat mogelijke roestvorming in het pomphuis het pompwiel
vastzet. De bakolie wordt in de inlaatleiding van de pompen gespoten. (door een
daartoe bevoegde monteur).

Controle van hoeveelheid granulaat – Granulaat vervangen

In de loop der tijd vindt slijtage van het granulaat plaats, wat het afwasresultaat
kan beïnvloeden. Voor een goed afwasresultaat moet altijd de juiste hoeveelheid
granulaat in de machine aanwezig zijn. Vul indien nodig nieuw granulaat bij. Als
het granulaat zeer versleten is, moet het worden vervangen. Dit doet u bij voor-
keur als het granulaat wordt opgevangen in verband met het normale schoonma-
ken van de machine.

Dit moet iedere week gecontroleerd worden.

Recycling van granulaat.

Opgebruikt granulaat mag niet in het gewone afval belanden. Als het granulaat
niet verontreinigd is kan het gerecycled worden. 

Of het granulaat kan op een goedgekeurde plaats worden ingeleverd of worden
verbrand als dat is toegestaan volgens plaatselijke bepalingen.

Recycling heeft de voorkeur boven inleveren of verbranding.
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4.3.4 Storingen

Opsporen van storingen

Wees voorbereid op het beantwoorden van de volgende vragen over de machine,
als u contact opneemt met servicepersoneel:

• machinetype en machinemodel
• machinenummer en datum dat de machine is geïnstalleerd
• een korte uitleg van de fout/probleem
• wat er gebeurde/werd gedaan net voordat de fout ontstond

PROBLEEM OORZAAK MAATREGEL
Geen informatie op het bedienings-
paneel wanneer de bedieningsknop 
wordt ingedrukt.

De hoofdschakelaar staat uit. Zet de hoofdschakelaar aan.

De machine wordt niet met water ge-
vuld.

De afsluitkraan van het ingaande 
water is gesloten.

Open de kraan.

De luiken staan open. Doe de luiken dicht.
Het vullen in de tanks stopt niet. De standpijp is niet geplaatst. Plaats de standpijp.

De rubberen mof van de standpijp 
dicht niet tegen de bodemplaat af.

Controleer of de standpijp dicht is. 
Vervang een beschadigde rubberen 
mof.

Machine begint niet met afwassen. De luiken zijn niet gesloten. Doe de luiken dicht.
Geeft aan dat de klembeveiliging is 
geactiveerd.

Een voorwerp blokkeert een luik. Haal het voorwerp weg.

Lawaai van de afwaspomp. Laag waterpeil. Schuim in de tank. Controleer het peil. Ververs water.
Machine wast niet schoon. De spoel- en wassproeiers zijn ver-

stopt met vuil.
Controleer de sproeiers en maak ze 
schoon.

Te weinig afwasmiddel. Controleer of er voldoende afwas-
middel is.

Verkeerd afwasprogramma. Kies afwasprogramma met een lan-
gere wastijd.

Te vies water in de tanks. Ververs water.
Te weinig granulaat in de tank. Controleer de granulaathoeveel-

heid, vul bij indien nodig.
Afneembare onderdelen zijn ver-
keerd gemonteerd.

Monteer de onderdelen goed.

Granulaat zet zich af op de vaat. De spoelsproeiers zijn verstopt. Maak de sproeiers schoon.
Teveel schuim in de machine. Controleer of het afwaswater schoon 

is. Ververs het water indien nodig.
Granulaat belandt in de verkeerde 
tank.

Teveel schuim in de machine. Controleer of het afwaswater schoon 
is. Ververs het water indien nodig.

Afwaswater is te vuil. Ververs water.
De luiken blijven vastzitten. Te veel versleten granulaat. Vervang het granulaat.

Te hoge concentratie afwasmiddel. Verminder de hoeveelheid afwas-
middel.

Granulaat in de sporen van de lui-
ken.

Laat de luiken enkele malen op en 
neer gaan.

De vaat droogt niet. De spoelsproeiers zijn verstopt. Controleer de sproeiers en maak ze 
schoon.
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Machinefout en bedieningsfout

Machinefouten en bedieningsfouten verschijnen in tekst in het display (1). De
alarmen die met een knipperende LED worden aangegeven (4), kunnen als het
alarm is verholpen, met drukknop (8) worden gereset. Wanneer een alarm ver-
schijnt en de LED (4) brandt continu, kan de operator dit niet resetten.

De volgende alarmen kunnen door de operator worden verholpen. Bij andere
alarmen of wanneer een alarm die met de knop (8) is gereset, terugkeert, moet
contact worden opgenomen met het verantwoordelijke servicepersoneel.

ALARMTEKST MAATREGEL
NOODSTOP
GEACTIVEERD
DRUK OP RESET

Reset de noodstop door in de richting van de pijl te draaien. Reset alarm dan 
met de knop (8).

HACCP ALARM
WERKING POMP
DEFECT
DRUK OP RESET

Reset alarm met de knop (8).

ROTATIEFOUT
DRAAITAFEL
DRUK OP RESET

Eerst zet men de machine uit en dan weer aan zodat de luiken worden geopend. 
Men kan ook wachten toch het programma klaar is. Het is alleen de rotatie van 
het blad dat stopt, niet het wasprogramma. Controleer dat er geen losse vaat 
vastzit rond het draaiplateau (19). Verwijder eventuele vaat. Reset alarm met de 
knop (8).

TIMEOUT BIJ 
OPENEN DEUR AAN
DE VUILE ZIJDE
DRUK OP RESET

Controleer of er geen granulaat vast zit in de glijlijsten van de luiken. Reset alarm 
met de knop (8).

TIMEOUT BIJ 
OPENEN DEUR AAN
DE SCHONE ZIJDE
DRUK OP RESET

Controleer of er geen granulaat vast zit in de glijlijsten van de luiken. Reset alarm 
met de knop (8).

TIMEOUT BIJ 
SLUITEN DEUR AAN
DE VUILE ZIJDE
DRUK OP RESET

Controleer of er geen voorwerpen zijn die zorgen dat het luik niet kan sluiten of 
dat er granulaat vastzit in de glijlijsten van het luik. Reset alarm met de knop (8).

TIMEOUT BIJ 
SLUITEN DEUR AAN
DE SCHONE ZIJDE
DRUK OP RESET

Controleer of er geen voorwerpen zijn die zorgen dat het luik niet kan sluiten of 
dat er granulaat vastzit in de glijlijsten van het luik. Reset alarm met de knop (8).

LAGE WATERFLOW 
BIJ NASPOELBEURT
DRUK OP RESET

Reset alarm met de knop (8).

HACCP ALARM
GEEN WATER TIJDENS
NASPOELBEURT
DRUK OP RESET

Controleer of de afsluitkraan van het water open staat. Reset alarm met de knop 
(8).

HACCP ALARM
NASPOELBEURT
FOUT
DRUK OP RESET

Controleer of de afsluitkraan van het water open staat. Reset alarm met de knop 
(8).

TIMEOUT TIJDENS
VULLEN VAN DE TANK 
DRUK OP RESET OM
VULLEN TE HERSTARTEN

Controleer of de afsluitkraan van het water open staat. Controleer of de stand-
pijp (18) afgesloten is en of de rubberen mof van de standpijp (17) afdicht tegen 
de bodemplaat. Reset alarm met de knop (8).
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TIMEOUT TIJDENS
OPWARMING TANK
DRUK OP RESET

Reset alarm met de knop (8).

LAGE TEMPERATUUR
IN DE TANK
DRUK OP RESET

Reset alarm met de knop (8). 

HACCP ALARM
OPWARMING TANK
DEFECT
DRUK OP RESET

Reset alarm met de knop (8).

HACCP ALARM
OPWARMING BOILER
DEFECT
DRUK OP RESET

Reset alarm met de knop (8).

HACCP ALARM
DOSERING AFWASMID-
DEL
DEFECT
DRUK OP RESET

Controleer en vul bij met nieuw afwasmiddel. Reset alarm met de knop (8).

EXTERN ALARM
GEACTIVEERD
DRUK OP RESET

Reset alarm met de knop (8).

VERSCHOON WATER
IN DE TANK
DRUK OP RESET

Ververs water. Reset alarm met de knop (8).

CONTROLEER 
GRANULAATPEIL
DRUK OP RESET

Verzamel het granulaat in de granulaatopvangbakken en controleer het niveau. 
Reset alarm met de knop (8).

ALARMTEKST MAATREGEL
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5. Technische informatie

Recht op wijzigingen van technische gegevens voorbehouden.

* Fabrieksinstelling, de afwastijd is instelbaar.

** Max. capaciteit afhankelijk van de diepte van de bakken.

*** Bij met stoom verwarmde machine.

**** Gemeten op 1 meter naast de machine.

TECHNISCHE GEGEVENS
Granulaatpomp (kW) 2x2,2
Spoelmotor (kW) 2,2
Motor draaiplateau (kW) 0,37
Aandrijfmotor deur  (kW) 2x0,09
Boiler (kW) 9
Tankverwarming (kW) 12
Condensatorventilator (kW) 0,12
Condensatorventilator, capaciteit (m³/h) 300
Condensatoraccu koelgebied (m²) 11
Tankvolume (liter) 145
Gewicht, machine in bedrijf (kg) 685
Hoeveelheid granulaat (liter) 10
Beschermingsklasse (IP) 55

CAPACITEIT EN BEDRIJFSGEGEVENS
Totale afwastijd programma 1 (min) * 5
Totale afwastijd programma 2 (min) * 8
Totale afwastijd programma 3 (min) * 10,3
Totale afwastijd programma 4 (min) * 2,3
Totale afwastijd programma 5 (min) * 3,8
Totale afwastijd programma 6 (min) * 6,8
Capaciteit (1/1-bakken/programma) (st) ** 8
Capaciteit/uur, Pr1 (1/1-bakken) incl. hantering  ** 90
Capaciteit/uur, Pr1 (1/2-bakken) incl. hantering ** 181
Waterverbruik, spoelen/programma (liter) 6
Max. stoomverbruik (kg/u) *** 30
Geluidsniveau (dB(A)) **** 70
Max. oppervlaktetemperatuur bij 20 °C ruimtetemperatuur (°C) 35
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* Andere aansluitspanning op aanvraag.

* Andere aansluitspanning op aanvraag.

* Inclusief emballage.

AANSLUITING, ELEKTRISCH VERWARMDE MACHINE
Totale aansluitwaarde (kW) 21
Hoofdzekering 400-415 V 3N~ (A) * 35
Max. aansluitdoorsnede 400-415 V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35
Hoofdzekering 230 V 3~ (A) 63
Max. aansluitdoorsnede 230 V 3~ (L1-L3, PE) Cu (mm²) 35

AANSLUITING, STOOMVERWARMDE MACHINE 50-250 KPA 
Totale aansluitwaarde (kW) 4,8
Hoofdzekering 400 V 3N~ (A) * 16
Max. aansluitdoorsnede 400 V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35
Stoomaansluiting (inwendige draad) R1"
Aansluiting condenswater (inwendige draad) R½"

AANSLUITING WATER, AFVOER EN VENTILATIE
Waterkwaliteit, hardheid (°dH) 2-7
Warmwateraansluiting 55-70 °C (inwendige draad) R½"
Koudwateraansluiting 5-12 °C (inwendige draad) R½"
Afvoeraansluiting, PP leiding (ø mm) 50
Watercapaciteit koudwater, druk (kPa) 200
Watercapaciteit koudwater, flow (liter/min) 18
Watercapaciteit warmwater, koelen min/max druk (kPa) 100/600
Vloerput, capaciteit (liter/sec) 3
Ventilatie van de machine (m³/u) 900

GROOTTE EN GEWICHT VOOR TRANSPORT
Grootte, LxBxH (mm) * 1220x1320x2300
Gewicht (kg) * 555
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