
Starten van de machine 
 

Dagelijks onderhoud 
 RHIMA  WD-151 E / 211 E / 241 E / 331 E      
1. Controleer of de machine schoon is en de  
toevoerkraan geopend is. Plaats de overlooppijp  
en de afvoerpluggen in positie en haak ze aan de 
bedienings-as (25). Controleer  of de rubbers van 
de afvoerpluggen (24) niet beschadigd zijn. Plaats 
de vuilfilters en de gordijnen in de juiste positie. 
Controleer of er voldoende zeep- en glansmiddel 
in de voorraadcans aanwezig is. Sluit de deuren. 
 
Gebruik geen handafwasmiddel in de machine 
of om mee voor te spoelen aangezien dit ernstige 
schuimvorming veroorzaakt en een slecht 
wasresultaat tot gevolg heeft !! 
 
2.      Zet de aan/uit schakelaar (11) in positie 1 en 
wacht totdat de machine gevuld en op temperatuur is. 
Dit kan, afhankelijk van de temperatuur van het 
toevoerwater, 5 tot 30 minuten duren. 
Wanneer de temperaturen in de temperatuurvensters 

Aan het einde van elke gebruiksperiode dient de 
machine als volgt te worden gereinigd: 
 
1.      Zet de aan/uit schakelaar (11) op stand 0 
 
2. Trek de afvoerhendel (20) naar voren en laat 
de tanks leeglopen. 
 
3. Reinig de vuilfilters (26), alle tanks, de  
gordijnen (15) en het naspoelzonefilter (22). 
Laat de deuren open staan. 
 
4. Reinig de buitenkant van de machine. 
 
5. Gebruik van een hogedrukreiniger voor het 
reinigen van de machine wordt afgeraden ( zie 
hiervoor de aparte instructies in de 
gebruiksaanwijzing). 
 

 
Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de RHIMA WD-151 E, RHIMA WD-211 E, 
RHIMA WD-241 E en de RHIMA WD-331 E vaatwasmachines. Figuur 2 toont een RHIMA 
WD-241 E vaatwasmachine. Het verschil tussen de diverse modellen is het aantal waszones. 

6. controlelamp programma 
7. controlelamp noodstop / aandrijving 
8. startschakelaar programma 2/manual 
9. controlelamp eindschakelaar 
10. controlelamp motorbeveiligingen 
11. aan / uit schakelaar 
12. controlelamp naspoeling 
(1 / 3 / 14) de juiste waarde hebben bereikt, kan de 
machine worden gestart. 
 
3. Kies transportsnelheid 1 of 2 (4 / 8) op het 
bedieningspaneel. De machine zal nu enkele 
seconden gaan wassen om het wasmiddel te mengen. 
 
Programma 1/automatisch is voor sterk vervuilde 
vaat (langzaam) 
Programma 2/manual is voor minder vervuilde vaat 
(snel) 
 
Het afwassen 
 
1. Verwijder grove resten van het vaatwerk en 
plaats het vaatwerk in de juiste vaatkorf.  Dienbladen 
dienen in de lengterichting van de machine geplaatst 
te worden. 
 
2. Schuif de vaatkorf voorzichtig in de machine 
totdat deze door de aandrijving automatisch wordt 
getransporteerd. 
 
Let op!  Wanneer de aandrijving van de machine 
de vaatkorf begint te transporteren mag de   
vaatkorf niet verder de machine worden 
ingeduwd. Dit zou het wasproces kunnen 
verstoren met een slecht wasresultaat als gevolg. 
 
3. De vaatwasmachine is voorzien van een 
“autotimer” welke de machine automatisch stopt 
wanneer er geen vaatwerk aangevoerd wordt.   
 

Gebruik absoluut geen staalwol om de machine of 
het vaatwerk te reinigen aangezien dit roest in de 
machine zal veroorzaken ! 
 
Wekelijks onderhoud 
 
1.      Reinig alle wasarmen en de sproeiers (16). 
 

2.      Reinig de naspoelsproeiers (17). 
 
3.      Reinig het filter (21) van de gecirculeerde  
 naspoeling. Het filter bevindt zich achter de deur 
 onder de naspoelzone. Zorg ervoor dat de  
 naspoeltank leeg is, schroef de filterhouder los en 
 reinig het filter. Zet hierna het filter weer terug. 
 
4.       Reinig de binnenzijde van de deuren (19). 
Verwijder de deur d.m.v. het indrukken van de 
deurbeveiliging (18) en het gelijktijdig optillen 
van de deur uit zijn geleiders. 
 
Storingsmeldingen 
 
Storingen worden weergegeven d.m.v. knipperende 
symbolen. De volgende meldingen kunnen door het 
personeel zelf worden verholpen, in andere gevallen 
dient men de hoofdverantwoordelijke in te lichten. 
 
Symbool 5:     Er staat een deur open. Sluit de deur 
en druk op snelheid 1 (4) of snelheid 2 (8). 
 
Symbool 7:     De aandrijving is geblokkeerd. 
Controleer de aandrijving en verwijder het voorwerp 
dat de aandrijving blokkeert. Start de machine weer. 
 
Symbool 9:     De eindstopschakelaar is geactiveerd. 
Verwijder de vaatkorf aan het eind van de uitloop. 
 
 
       

13. noodstopschakelaar 
14. temperatuurvenster naspoelzone 
15. gordijnen 
16. wasarmen 
17. naspoelsproeiers 
18. deurbeveiliging 
19. deur 
20. afvoerhendel 
21. naspoelpompfilter 
22. naspoelzonefilter 
23. afvoerplug 
24. afvoerplug rubber 
25. bedienings-as afvoerplug en overlooppijp 
26. vuilfilters 
27. overlooppijp 

 
            Fig. 1  Bedieningspaneel 
 
1. temperatuurvenster voorwastank  

(niet op de RHIMA WD-151 E) 
2. waterniveau symbool 
3. temperatuurvenster hoofdwas 
4. startschakelaar programma 1/automatisch 
5. controlelamp deuren  

 
Fig. 2  Vaatwasmachine model RHIMA WD-241 E 
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