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Algemeen
1. Algemeen

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

Bewaar de handleiding op een zodanige plaats dat ook andere gebruikers van de afwas-
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 moeten worden gevolgd om letstel te voorkomen.

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische uitrusting.

Dit symbool verduidelijkt de juiste uitvoering van een taak om slechte resultaten, schade
aan de afwasmachine of gevaarlijke situaties te voorkomen.

Dit symbool geeft aanbevelingen en tips om de beste machineprestaties te bereiken.

Dit symbool verklaart het belang van het zorgvuldig en regelmatig reinigen van de ma-
chine en zo te voldoen aan de hygiënische eisen.

1.2 Symbolen op de afwasmachine

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische uitrusting. Het betref-
fende onderdeel mag alleen worden verwijderd door een gekwalificeerde elektriciën of
getraind personeel.

1.2.1 Machineplaatje

De machine is voorzien van een tweetal typeplaatjes, waarvan één onderaan de zijkant is
aangebracht en de andere in de elektriciteitskast. De technische informatie op de plaatjes
staat ook op het elektriciteitsschema van de machine. Het plaatje kent de volgende velden: 
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. Vermogen elektrische verwarming
11. Max. vermogen

1.3 Controleren overeenstemming machine en handleiding

Controleer of de beschrijving op het typeplaatje overeenkomt met de beschrijving voorin
de handleiding. Ontbrekende handleidingen kunnen opnieuw worden besteld bij de fabri-
kant 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 inzake de
productveiligheid voldoet aan de eisen in de Europese machinerichtlijn. Productveilig-
heid betekent dat de machine zo is ontworpen, dat persoonlijk letsel of schade aan het ei-
gendom wordt 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, de bediening en het onderhoud van de machine verder
te verbeteren, moeten de gebruikers en het installatie- en onderhoudspersoneel van de ma-
chine de veiligheidsinstructies goed doorlezen. 

Schakel de machine bij een storing of defect direct uit. De machine mag alleen worden
onderhouden door getraind onderhoudspersoneel. Regelmatige controles, als genoemd in
de handleiding, mogen alleen worden uitgevoerd volgens de instructies. De machine mag
alleen worden onderhouden door personeel dat hiervoor is geautoriseerd door de fabri-
kant. Gebruik originele reserveonderdelen. Neem contact op met een geautoriseerd onder-
houdsbedrijf voor de uitwerking van een preventief onderhoudsprogramma. Als het
bovenstaande niet wordt gevolgd, kunnen gevaarlijke situaties optreden.

Controleer voor het gebruik van de machine of het personeel de vereiste training inzake
het werken met en onderhouden van de machine heeft gekregen.

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 een gekwalificeerde elektriciën of
getraind personeel.

Het aansluiten van water- en stoomleidingen mag alleen worden uitgevoerd door geauto-
riseerd personeel.

De aansluiting van waterleidingen moet conform de richtlijnen van het plaatselijke water-
leidingbedrijf worden uitgevoerd. Controleer de afdichting van water- en stoomaanslui-
tingen voordat de machine in gebruik wordt genomen.
3
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Let op dat de hoofdspanning overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op het type-
plaatje van de machine. De machine moet worden aangesloten op een afsluitbare hoofd-
schakelaar.

2.4 Afwas- en naspoelmiddel

Gebruik alleen afwas- en naglansmiddel dat is bedoeld voor industriële afwasmachines.
Gebruik geen handafwasmiddel in de machine of bij het voorspoelen. Neem contact op
met uw afwasmiddelleverancier voor het bepalen van het juiste afwasmiddel.

Let op de risico’s bij het werken met afwas- en naglansmiddelen. Gebruik beschermende
handschoenen en een veiligheidsbril bij de verwerking van afwasmiddelen voor afwasma-
chines. Lees de waarschuwingstekst op de flessen afwas- en naglansmiddel alsook de aan-
wijzingen van de afwasmiddelleverancier.

2.5 Bediening

2.5.1 Klemgevaar 

De heen- en weergaande beweging van de invoerwagen kan bij de in- en uitvoerkanten
van de machine tot letsel leiden. Datzelfde geldt voor bewegende delen als hoekinvoer,
bewegende rechte onderdelen en transportbanden die zijn aangesloten op de machine.

2.6 Veiligheidsinformatie bij een defect

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 elektriciteitskast compleet? Vraag het onderhoudsperso-

neel de zekeringen te controleren.

Vraag als dit alles niet helpt geautoriseerd onderhoudspersoneel de machine te controle-
ren.

2.7 Reinigen

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

2.7.1 Reinigen onder hoge druk

Reinig de afwasmachine niet onder hoge druk. Water dat onder hoge druk op de elektri-
citeitskast wordt gericht, kan binnendringen en de elektrische uitrusting beschadigen en
zo de veiligheid beïnvloeden.
4
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Om te voldoen aan de huidige eisen zijn de elektrische componenten goedgekeurd vol-
gens afdichtingsklassen. Geen enkele afdichtingsklasse kan hoge drukreiniging weer-
staan.

2.7.2 Reinigen van de vloer

Als vloeren onder hoge druk worden gereinigd, kan water onder de machine opspatten en
de componenten beschadigen. De componenten zijn niet bestand tegen naspoelen met wa-
ter. Houd bij reiniging onder hoge druk 1 meter rond de afwasmachine vrij als de speciale
verkrijgbare spatkappen niet worden gebruikt. Ook bij naspoelen met gewone waterslan-
gen kan water van onderaf opspatten.

2.8 Machine hergebruiken

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.

3.2 Ter plaatse gestelde eisen aan installatie 

3.2.1 Verlichting

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

3.2.2 Ventilatie

De machine genereert warmte en stoom tijdens het gebruik. Voor een goede werkomge-
ving is een zekere luchtverversing in de afwasruimte 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

Houd voor de machine 1 meter ruimte vrij voor onderhoudsdoeleinden. De ruimte boven
de machine moet vrij zijn van installaties die de montage, het onderhoud en het vervangen
van onderdelen kunnen verhinderen.

3.3 Transport en opslag
6
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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.

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

3.4 Uitpakken

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

Controleer met de pakbon of alle units zijn geleverd.

3.5 Verpakking hergebruiken

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

3.6 Installatie

Installatie van de machine (afbeelding toont WD-243) A = Afvoeraansluiting. B = Perfo-
ratie in eindplaat voor afvoeraansluiting.
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1. Display
2. Knop voor het vullen van de tank en handhaven van de temperatuur
3. Knop voor de toevoer
4. Knop voor diagnose- en functietabellen
5. Knop voor wisselen tussen teksten
6. Knop voor het resetten van het alarm
7. Lichtdiodes geven aan dat een functie is geactiveerd
8. Aan/Uit
9. Noodstop
10. Elektriciteitsaansluiting
11. Hoofdschakelaar
12. Elektriciteitskast
13. Koudwateraansluiting 5-12°C (aansluitpunt R½" binnendraad)
14. Warmwateraansluiting 55-70°C (aansluitpunt R½" binnendraad)
15. Magneetklepbox
16. Fotocel voor start afwassen
17. Alternatieve warmwateraansluiting R½" (extra uitrusting)
18. Alternatieve koudwateraansluiting R½" (extra uitrusting)
19. Afvoer, aansluiting 50 mm.
20. Stoomaansluiting WD-153 - WD-243 = R¾", WD-333 - WD-423 = R1" Condens-

wateraansluiting R½" (extra uitrusting)
21. Impulsarm voor naspoeling
22. Alternatieve elektrische aansluiting uit de vloer
23. Lichtdiode
24. Symbool voor afwassen
25. Symbool voor naspoelen
26. Symbool voor volgende korf
27. Knop voor keuze contacttijd

3.6.1 Plaatsing van de machine

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

Plaats de afwasmachine horizontaal en stel deze af met de stelvoeten.

Controleer of de machine waterpas staat, als deze is gevuld met water. Sluit de deuren en
controleer of de bovenkant van de deuren in een rechte lijn staat. Stel de machine af met
de stelvoeten.

3.6.2 Elektriciteitsaansluiting

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische uitrusting. Het betref-
fende onderdeel mag alleen worden verwijderd door een gekwalificeerde elektricien of
getraind personeel.

De machine heeft een ingebouwde hoofdschakelaar (11). Sluit de elektriciteitskabel aan
op (10). NB! In bepaalde gevallen hebben afwasmachines een elektrische aansluiting van-
uit de vloer. De kabel wordt dan achter het afdekpaneel langs getrokken bij (22).
8
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3.6.3 Wateraansluitpunt

De inkomende leidingen moeten worden voorzien van een afsluitkraan.

Sluit de koud- en warmwaterleidingen aan volgens de markeringen op de aansluitpunten
(13, 14). De aansluitpunten zijn voorzien van filters.

3.6.4 Stoomaansluiting (extra uitrusting)

Als de machine met stoom wordt verwarmd, moeten de stoom- en condenswaterleidingen
aangesloten worden op (20).

3.6.5 Afvoeraansluiting

De afvoer (19) kan zowel links als rechts worden aangebracht. De afvoer is aangesloten
op (A) en loopt naar het afvoer in de vloer, waar het overtollige water vrij wegstroomt.

Verwijder het geperforeerde deel van de eindplaat bij (B) en plaats de leiding door de
opening.

3.6.6 Ventilatie

De machine is voorzien van een condensbatterij, die is aangesloten op een ventilator om
de uitstoot van warme lucht te verminderen. De afzuigroosters welke de warme lucht
wegzuigen kunnen boven de in- en uitgangen worden aangebracht of boven de machine,
waar de warme lucht door de condensventilator naar buiten wordt geblazen.

3.6.7 Installeren van extra uitrusting

Eindschakelaar

De eindschakelaar zit op het onderste klemmenblok, dat voorop de chemische afwastank
is geplaatst. Indien aangesloten, moet de doorverbinding op de aansluitpunten worden
verwijdert. Zie het elektriciteitsschema van de machine. De eindschakelaar heet S11 in
het elektriciteitsschema. NB! Het stuurstroom van de machine is 24 V.

Transportbanden

De installatie van de in- en uitvoeruitrusting (transportbanden, bochtstukken) moet over-
eenkomstig de instructies voor het hoofdcircuit in het elektriciteitsschema worden ge-
daan. Dit geldt voor machines met een motorschakelaar en magneetschakelaars voor
dergelijke uitrusting.

De aansluiting van de stroomtoevoer naar de in- en uitvoeruitrusting moet overeenkom-
stig de instructies op het elektriciteitsschema worden gedaan. NB! Het stuurstroom van
de machine is 24 V.
9
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Bij het monteren van een motorschakelaar en schakelaars moeten de componenten op het
elektriciteitsschema worden gebruikt en moeten de aansluitinstructies worden gevolgd.
Dit is van invloed op de aansprakelijkheid van de fabrikant, zie “VEILIGHEIDSIN-
STRUCTIES”.

Transportbanden aansluiten op een machine met frequentieomvormer.

NB! Om te voldoen aan de van toepassing zijnde Europese Machinerichtlijn moet een af-
geschermde motorkabel worden gebruikt als externe transportbanden worden aangeslo-
ten, die worden geregeld door de machine. De kabelaansluiting op de motor moet geschikt
zijn voor afgeschermde kabels. De kabelkast op de motor moet van metaal zijn gemaakt.

Noodstop

Er kan een extra noodstop worden aangesloten op het onderste klemmenblok, dat voorop
de chemische afwastank is geplaatst. Vervang de doorverbinding op de aansluitpunten
door de aansluiting voor de nieuwe noodstop. Zie het elektriciteitsschema van de machi-
ne. De extra noodstopschakelaar heet S2 in het elektriciteitsschema. NB! De stuurstroom
van de machine is 24 V.

3.6.8 Instellen van de druk

Koelen van de condensbatterij

De klep bij Y05 kan zo worden afgesteld dat de hoeveelheid water voor de koeling van de
condenbatterij 3,7 +0-0,2 l/min is.

Verdun het water in de chemische wastank.

De overloop van naspoelwater naar de chemische wastank moet 2 liter/min. zijn, ongeacht
de grootte van de machine.

Naspoeling

Stel de naspoeldruk af met reduceerklep Y02, die in de magneetklepbox (15) is geplaatst.

Het transport moet zijn geactiveerd.

Activeer de fotocel (16) aan de invoerkant en de impulsarm voor de eindspoeling (21)
achter de eindspoeldeur. Sluit de deuren. Voer een aantal korven door de machine.

Druk op knop (4). Het display toont: INSTELLINGEN, RELAISTEST, DIAGNOSE.
Kies DIAGNOSE met knop (4).

Druk op knop (5) en scroll totdat de tekst ‘BV02...lit/min’ in het display wordt getoond.
Lees de druk af en stel deze bij met de reduceerklep, indien nodig.

De druk moet als volgt zijn:

• WD-153 = 6 l/min.
• WD-213 = 6 l/min.
• WD-243 = 6 l/min.
10
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• WD-333 = 6 l/min.
• WD-423 = 6,7 l/min.

Druk na het controleren en afstellen op knop (4) totdat de betreffende lichtdiode uitgaat.

Reset de fotocel en impulsarm in de uitgangspositie.

Zie voor het instellen van de eindspoeltemperatuur INSTELINSTRUCTIES.

3.7 Installeren van afwasmiddel- en naglansmiddeluitrusting

1. Warmwateruitgang
2. Alternatieve plaatsing van de doseerapparatuur
3. Opening ø 25 mm voor slang, bedoeld voor afwasmiddel in vaste vorm
4. Opening ø 19 mm voor slang, bedoeld voor naglansmiddel
5. Steekaansluiting ø 18 mm voor aansluitslang, bedoeld voor afwasmiddel in vaste

vorm
6. Doseeruitgang naglansmiddel
7. Steekaansluiting ø 11 mm voor vloeibaar afwasmiddel
8. Plugopening ø 22 mm voor meetcel.

diskmedel

10 9 8 7
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9. Er zit een sticker “DETERGENT” aan de binnenkant van het achterpaneel van de
chemische wastank om de alternatieve opening voor de afwasmiddelopening aan
te geven. Boor een gat vanaf de achterkant van de chemische wastank door de
plugopening in het afdekpaneel.

10. Aansluitkast met aansluitingen voor afwas- en naglansmiddel.

3.7.1 Elektrische aansluiting voor uitrusting

De machine is voorbereid voor het installeren van afwasmiddel- en naglansmiddeluitrus-
ting, 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.

Aansluitingen van afwas- en naglansmiddel NB! 230 V

3.7.2 Afwasmiddeldosering

De wateruitgang (1) voor de afwasmiddeldosering is op de inkomende warmwaterleiding
aangebracht.
12
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Warmwateruitgang

Plugopeningen voor afwasmiddel- en naglansmiddelleidingen.
13
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Een sticker geeft de alternatieve afwasmiddelopening aan.

Plugopening voor meetcel.

3.7.3 Dosering naglansmiddel

Het naglansmiddelaansluitpunt (6) is naast de boiler aangebracht.

Doseeruitgang naglansmiddel A = onderste hulpverwarming

DETERGENT

9

klister
14
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3.8 Test ronde

Lees de GEBRUIKSAANWIJZING voordat u de machine op de testronde voorbereidt.
Hier vindt u een beschrijving van de handelingen die u moet uitvoeren om de machine op
het bedrijf voor te bereiden.

3.8.1 Opstartschema 

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 
• Gesloten luikgaten zitten op één lijn
• Verstellen van tafels, bochten enz. 
• Afwas- en naglansmiddel
• Pompzeven, standpijp en zeven zitten op hun plaats 

2. . Vullen van de machine:

• Schakel de hoofdschakelaar in
• Sluit de deuren.
• Vul de machine met water conform de GEBRUIKSAANWIJZINGEN Let op! Het

vullen van de machine duurt ongeveer 10 minuten. Hulpverwarmingen worden au-
tomatisch gevuld bij gesloten luikgaten als het ICS+ is. De machine heeft een peil-
glas bij de hulpverwarming. Wanneer de functie geactiveerd is schakelt het
element niet aan totdat de hulpverwarmingen gevuld zijn.NB! Wanneer het vullen
met de hoofdschakelaar wordt gestopt begint het peilglas weer vanaf nul zodra de
hoofdschakelaar weer aangaat.

• Wanneer het peilglas OK is, schakel dan de dwergschakelaars D41, 42, 43 aan.

3. Start de machine:

Klant : Dealer:
Postadres: Contactpersoon:
Telefoon: Telefoon:
Contactpersoon:
Installatiebedrijf : Servicebedrijf:
Contactpersoon: Telefoon:
Telefoon:
Leverancier afwasmiddel: Handtekening klant:
15
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• Controleer de draairichting van de pomp  NB! Indien de draairichting incorrect is,
moet de fase van de schakelaar worden omgekeerd.

• Controleer overbelastingsbeveiliging

4. Vergrendel de impulsarmen van de machine in de geactiveerde stand.

• Laat de machine gedurende 10 minuten continu lopen, controleer/verstel tempera-
turen en watertoevoer.

• Eindspoeling circa 6 l/min. (WD-423 circa 6,7 l/min.) (Uitvoer aangepast)
• Tussenspoeling circa 4 l/min. (WD-243, WD-333, WD-423)
• Voorspoeling circa 4 l/min. (WD-153 (extra onderdeel))

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

• De korf op de juiste plaats stopt na de fotocel.
• Er geen waterlekken zijn
• De deuronderbreker werkt 
• De eindschakelaar werkt
• Er stoom vrijkomt uit de machine
• De watertemperaturen gehandhaafd worden
• De gewassen voorwerpen schoon zijn
• De afgewassen voorwerpen opdrogen
• The basket stops in right position after the photocell.

6. Eindcontrole: Leeg de machine en schakel de elektriciteit uit met behulp van de hoofd-
schakelaar.

• Zet alle aansluitingen van schakelaars en zekeringen opnieuw vast
• Zet alle zekeringen in de stand AAN
• Hang de begeleidende onderhoudsinstructies op

7. Trainen van personeel

3.9 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.
16
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4. Aanwijzingen voor gebruik

4.1 Voorbereidingen

4.1.1 Ontwerp van de machine

Ontwerp van de machine (afbeelding toont WD-243)

1. Display
2. Knop voor het vullen van de tank en handhaven van de temperatuur
3. Knop voor de toevoer
4. Knop voor diagnose- en functietabellen
5. Knop voor wisselen tussen teksten
6. Knop voor het resetten van het alarm
7. Lichtdiodes geven aan dat een functie is geactiveerd
8. Aan/Uit
9. Noodstop
10. Gordijnen
11. Wasarmen
12. Naspoelsproeier
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13. Nok
14. Deur
15. Hendel voor het legen van de tank
16. Filter voor naspoeling
17. Afdichting uitlaat
18. Rubber afdichting
19. Hefarm voor standpijp en uitlaatafdichting.
20. Filters
21. Standpijp
22. Fotocel
23. Lichtdiode
24. Symbool voor afwassen
25. Symbool voor naspoelen
26. Symbool voor volgende korf
27. Knop voor keuze contacttijd

4.1.2 Toepassingsgebied van de machine

De machine is bedoeld voor het afwassen van items die worden gebruikt bij de bereiding
en servering van voedsel, waaronder verschillende items voor het bewaren van voedsel.
Gebruik om die reden dan ook een afwasmiddel dat geschikt is voor dergelijke afwas.

4.1.3 Voorbereiden van het vullen

Controleer:

• of de machine is gereinigd en of de waterkranen zijn opengedraaid.
• of de hoofdschakelaar is omgezet en de circuitonderbreker in stand 1 staat.
• of de rubber afdichtingen (18) onbeschadigd zijn.
• de hoeveelheden afwas- en naglansmiddel

NB! Gebruik geen handafwasmiddelen in de machine of voor het voorweken, aangezien
deze erg schuimen en een slechter wasresultaat geven.

Montage:

• Standpijp (21) en uitlaatafdichting (17). Controleer of deze afdichten. Haak beide
goed vast in de hefarm (19).

• Filter (16) en gordijnen (10).

4.1.4 Vullen van de machine

• Sluit de deuren.
• Draai knop (8) in stand 1 en druk op knop 2. De machine start nu het vullen met

water en verwarmen. Als de temperatuur met een constant brandende lamp wordt
getoond op display (1) start de machine kort op om het afwasmiddel te mengen.
De machine is nu klaar voor gebruik.
18
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NB! De vul- en opwarmtijd tot de juiste afwastemperatuur voor de machine varieert tus-
sen 5 en 30 minuten en hangt af van de temperatuur van het inkomende water.

4.1.5 Vaatposities in de korf

Verwijder grotere voedselresten en zet de vaat in de korven. Platen en dienbladen moeten
in de lengterichting in de afwasmachine worden ingevoerd. GN-bakken en grote vaat
moeten altijd in speciale GN-bakrekken worden gezet.

4.2 Gebruik

4.2.1 Aandrijven

1. Vangen
2. Impulsarm
3. Fotocel
4. Transportmotor

ICS+ is een energiebesparende functie die de machine voor elke korf start en stopt. Een
machinezone wordt pas geactiveerd als zich een korf in die zone bevindt.

Als een korf fotocel (3) passeert, start de transportmotor (4) om de korf door de machine
te leiden met behulp van de transportnokken (1).

Als een korf contact maakt met de naspoelsensor-arm (2), wordt de eindspoeling gestart.

Toevoerband (extra onderdeel)

M16
3

2

4

1

drivn
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Wanneer de groene LED vóór knop (3) verlicht is, loopt de toevoerband door tot de vaat
de fotocel (17) in de machine blokkeert.

Toevoer naar de machine 

Wanneer een korf de fotocel passeert start de toevoer en start de pomp in die zone. De
toevoer loopt gedurende één korf lengte door, waarna de volgende korf wordt afgewacht
en het proces zich herhaalt.Wanneer de overbelastingsschakelaar geactiveerd wordt of
een deur wordt geopend, zal de toevoer stoppen en moet door middel van het paneel op-
nieuw worden gestart.Wanneer de eindschakelaar wordt geactiveerd stopt de toevoer,
maar wordt automatisch opnieuw gestart na te zijn gedeactiveerd.

Automatische korfuitvoer

Als er geen nieuwe korf wordt ingevoerd, stopt de machine. Na een paar minuten worden
de korven in de machine automatisch uitgevoerd. Wanneer een nieuwe korf wordt inge-
voerd wordt de uitvoer onderbroken.

Handmatige uitvoer

Als de lichtdiode “NEST BASKET” op het bedieningspaneel gaat branden, moet twee
keer snel op invoerknop (3) worden gedrukt. De korven worden door de machine uitge-
voerd. Als een nieuwe korf wordt ingevoerd, wordt de uitvoer onderbroken en wordt het
afwassen vervolgd.

Uitvoerband (extra onderdeel)

De uitvoerband loopt tegelijk met de invoerband; in plaats daarvan kan een tijdsvertraging
worden ingesteld. Wanneer de eindschakelaar geactiveerd wordt stopt de uitvoer maar
start automatisch opnieuw na te zijn gedeactiveerd.

4.2.2 Afwas- en naspoelsysteem
20
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Onderin de machine zijn de pompen en de tanks gemonteerd. De wastank is bedoeld voor
water, vermengd met afwasmiddel voor chemisch reinigen. De tank bevat een verwar-
mingselement, niveausensor en standpijp. De tanks zijn voorzien van filters voor het op-
vangen van verontreinigingen.

De chemische waspompen krijgen water uit de wastank.

Het wassysteem is voorzien van een aantal verticale wasarmen (afhankelijk van de ma-
chinematen). De wasarmen kunnen worden losgehaald voor een eenvoudige reiniging.

Bij het naspoelen wordt het keukengerei van onder en boven gespoeld met spoelarmen (9,
10).

Het warme water, aangesloten op (7), wordt gebruikt voor het vullen van de wastanks en
voor de gecirculeerde naspoeling. Het aansluitpunt is voorzien van een filter.

Het koude water, aangesloten op (6), wordt gebruikt voor het koelen van de voorspoelzo-
ne en voor de naspoeling. Het aansluitpunt is voorzien van een filter, terugslagklep en he-
velbeveiliging.

Zones

WD-423

konstr+2131415

16
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A = Voorwas B = Tussenspoeling C = Chemisch wassen D = Naspoeling

Keuze van de afwas-/contacttijd

1. Display
2. Knop voor het vullen van de tank en handhaven van de temperatuur
3. Knop voor het transport
4. Knop voor diagnose- en functietabellen
5. Knop voor wisselen tussen teksten
6. Knop voor het resetten van het alarm
7. Lichtdiodes geven aan dat een functie is geactiveerd
8. Aan/Uit
9. Noodstop
10. Lichtdiode
11. Symbool voor afwassen
12. Symbool voor naspoelen
13. Symbool voor volgende korf
14. Knop voor keuze contacttijd
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In het display (1) verschijnt START AANDRIJVING.

1. Kies de contacttijd met knop (14). Langere afwastijd voor zwaar vervuilde vaat.
Kortere afwastijd voor licht en normaal vervuilde vaat.

2. Start het transport met een druk op knop (3). In het display verschijnt KLAAR
VOOR WASSEN. Duw de korf voorzichtig naar de invoeropening totdat de in-
voerband de korf vastpakt.

Als de invoerband de korf in de machine aan het trekken is, mag de korf niet meer met de
hand naar binnen worden geduwd. Dit kan de wascyclus verstoren, met slechte afwasre-
sultaten tot gevolg.

Het wassen vindt plaats gedurende de tijd dat de korf zich binnen de machine beweegt,
TRANSPORT WASSEN. Wanneer de korf niet meer beweegt wordt deze INTENSIEF
GEWASSEN, afhankelijk van het programma dat door middel van de knop is gekozen
(14).

4.2.3 Machine stoppen tijdens bedrijf

De machine kan tijdens het afwassen worden gestopt met de knoppen op het bedienings-
paneel. Draai knop (8) in stand 0 en schakel de stroom uit.

Herstarten: draai knop (8) in stand 1 en druk op de bedieningsknoppen op het paneel.

4.2.4 Water verversen

Voor optimale resultaten is het van belang het water regelmatig te verversen. Dat geldt bij
schuimproblemen in de afwastank.

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. De machine voldoet door het ontwerp
aan strenge hygiënische eisen. Vanuit hygiënisch oogpunt is regelmatig en grondig reini-
gen ook van belang. Een goed gereinigde machine draagt bij aan uitstekende afwasresul-
taten en vermindert de kans op vuilophoping in de machine.

4.3.1 Dagelijks reinigen

• Draai de knop (8) in stand 0.
• Leeg de tanks door aan hendel (15) te trekken.
• Reinig filter (20) en gordijnen (10). Controleer wasarmen (11) en sproeiers (12) en

verwijder en reinig deze, indien nodig. Spoel de binnenkant van de machine hele-
maal uit en reinig de tanks. Reinig tenslotte filter (16) in de eindspoelzone. Droog
het rubber profiel van de deuren. Het rubber profiel is hoog achterop de deuren ge-
monteerd. Laat de deuren open. 

• Reinig de buitenkant van de machine.

NB! Het volgende is van toepassing bij het reinigen van de machine:
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• Gebruik GEEN staalwol, omdat dit tot corrosie van de machine zal leiden.
• Reinigen onder hoge druk kan de machine beschadigen en mag NIET worden ge-

bruikt voor het reinigen. Houd bij reiniging onder hoge druk één meter rond de af-
wasmachine vrij als de speciale verkrijgbare spatkappen niet worden gebruikt. De
leverancier is niet verantwoordelijk voor storingen als gevolg van het onder hoge
druk reinigen van de machine en dergelijke behandelingen 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.

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.

4.3.2 Wekelijks reinigen (of indien nodig)

• Wasarmen (1): borstel de binnenkant. Reinig ook de sproeiers van de wasarmen.
• Reinig de spoelsproeiers (12).
• Filter (16) moet minstens 2-3 keer of vaker per week worden gereinigd, afhanke-

lijk van de gebruiksintensiteit van de machine. Het filter zit achter de lage deur aan
de uitvoerkant gemonteerd. De naspoeltank moet tijdens het reinigen leeg zijn.
Draai de filterkap los en reinig het filter. Monteer het filter en de kap terug.

• De deuren (14) moeten tijdens het reinigen worden verwijderd. Open de deur. Duw
de vergrendeling (13) in en til de deur verticaal op.

• Ontkalk de machine, indien nodig.

4.3.3 Reinigen bij een alarm (of eens per jaar)

Reinig de accu van de condensbatterij

stalh
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1. Bovenpaneel
2. Afdekpaneel
3. Hendel
4. Afvoer
5. Ventilatormotor

Verwijder het bovenpaneel (1) van de accubox van de condensbatterij ruimte.

Demonteer afdekplaat (2) van de condensbatterij door de vleugelmoeren, waarmee de
plaat is bevestigd, te verwijderen. Til de condensbatterij op met de hendel (3) om het ont-
mantelen te vergemakkelijken.

Controleer of de afvoer (4) onder de condensbatterij niet is geblokkeerd. Spoel niet met
meer water dan de afvoer (4) normaal gesproken kan afvoeren uit de machine.

Met de condensbatterij verwijderd: spoel met warm water en normale waterdruk van bo-
ven door de koelflenzen. U kunt een vetoplosser met een neutrale pH gebruiken als de
condensbatterij erg vervuild is. 

Spoel niet direct op de ventilatormotor (5) aan het eind van de condensbatterij. De elek-
tromotor kan beschadigd raken door het spoelen met water onder hoge druk.

2

3

1
5

4

KONDENSBATTERI
25



18.5.2005  Rev. 1.1
Aanwijzingen voor gebruik
Reinig eerst de bodem van de condensbatterij zone, voordat de rest wordt gereinigd. Een
ernstig verontreinigde bodemplaat moet worden gereinigd, voordat de condensbatterij
wordt gereinigd. Op die manier raakt de afvoer (4) van de zone van de condensbatterij niet
verstopt bij het reinigen.

Plaats de condensbatterij terug met hefarm (3), bevestig de afdekplaat (2) goed met de
vleugelmoeren, voordat het bovenpaneel wordt gemonteerd (1).

4.3.4 Operationele storingen

Storingsberichten

De volgende alarmberichten kunnen door de operator worden gereset. Voor andere alarm-
berichten of terugkerende alarmberichten moet de hulp worden ingeroepen van geautori-
seerd onderhoudspersoneel.

Het display (1) toont verschillende storingsberichten terwijl tegelijkertijd lichtdiode (7)
knippert.

ALARM OORZAAK HANDELING
VULTIJD TE LANG RESET 
ALARM

Vultijd is overschreden. Controleer de wateraansluiting. 
Controleer dat standpijp, uitlaataf-
dichting en rubbermof op hun plaats 
zitten. Druk op knop (6). 

OPWAEMTIJD TE LANG RESET 
ALARM

Verwarmingstijd is overschreden. Reset het alarm met knop (6). Neem 
contact op met servicepersoneel.

NASPOELFOUT RESET ALARM Wateraansluiting is niet in orde. Controleer de wateraansluiting. Re-
set het alarm door op knop (6) te 
drukken.

VUILZEEF VERSTOPT TANK.02 
RESET ALARM

Vuil op de zeef in de eindspoeling. Reinig de zeef (16). Druk op knop 
(6).

TANK DEUR OPEN Er is minimaal een deur open. Sluit de deur(en) en druk op knop 
(3).

TE GROTE INVOER
TRANSPORT STOP De toevoerschakelaar (extra onder-

deel ) staat niet in stand 0.
Draai de schakelaar in stand 0.

Er is iets in het transportmechanis-
me gevallen en het transport is ge-
stopt.

Verwijder het object en druk op 
knop (3).

NOODSTOP Iemand heeft de NOODSTOP-
KNOP ingedrukt.

Als de machine is gestopt met de 
noodstopknop, moet knop (9) wor-
den gerest door deze in de pijlrich-
ting te draaien. Druk vervolgens op 
startknop (3).

REINIG FOTOCEL ZWAK SIG-
NAAL

De fotocel is vervuild geraakt. Reinig de beide fotocellen (22) aan 
de binnenkant van het invoerpaneel. 
Het alarm op het display wordt na 
het reinigen gereset.

TEMP.TE LAAG TANK 2, 3 
TANK 02

Was- of spoeltemperatuur is te laag. Er kan nog steeds worden afgewas-
sen. Neem contact op met de servi-
cedienst.
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Problemen verhelpen

EINDSCHAKELAAR GEACTI-
VEERD

Een korf is mogelijk gestopt, dus de 
eindschakelaar is geactiveerd.

Indien de machine op een transport-
band met eindschakelaar is aange-
sloten, kan deze door een korf 
worden geactiveerd. Verwijder de 
korf. De machine start automatisch.

CONDENSUNIT REINIGEN De spoeltemperatuur is te laag. Reinig de condensbatterij volgens 
de instructies. Bij herhaaldelijke 
alarmberichten moet contact wor-
den opgenomen met het onder-
houdspersoneel, om de werking van 
de machine te controleren.

ALARM OORZAAK HANDELING

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

Hoofdschakelaar uit. Schakel de hoofdschakelaar in.

Machine wordt niet met water ge-
vuld.

Afsluitkraan voor inkomend water 
gesloten.

Open de afsluitkraan.

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

De rubbermof van de standpijp dicht 
niet af op de bodemplaat.

Controleer of de standpijp is afge-
sloten. Vervang een beschadigde 
rubbermof.

De machine begint niet met afwas-
sen.

De deuren zijn niet gesloten. Sluit de deuren.
De eindschakelaar van de uitvoer-
band is geactiveerd.

Verwijder de korf voor de eindscha-
kelaar.

Geeft een open deur aan. Object voorkomt het sluiten van de 
deur.

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. Neem contact 
op met uw afwasmiddelleverancier.

Water in de tanks te vuil. Ververs het water.
Onjuist geplaatste vaat in de korven. Herpositioneer de vaat.
Opgedroogd vuil op de vaat. Spoel de vaat voor, voorafgaand aan 

het afwassen.
Programma met te korte wastijd ge-
kozen.

Kies een programma met een lange-
re wastijd.

Zeven niet geplaatst. Plaats de zeven.
Gordijnen niet geplaatst. Plaats de gordijnen.

Opgehoopte vaat in de korven. Onjuist in de korven geplaatste vaat. Herpositioneer de vaat.
Lichte vaat moet worden gewassen. Gebruik een verzwaringsrooster om 

de vaat af te wassen.
Afgewassen keukengerei droogt 
niet.

Naspoelen is defect. Controleer spoeltemperatuur en -
druk.

Naspoelsproeiers zijn geblokkeerd. Controleer en reinig de sproeiers.
Te weinig naglansmiddel. Controleer of er voldoende naglans-

middel is.
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Als u contact opneemt met het onderhoudspersoneel, zal u om de volgende informatie be-
treffende de machine worden gevraagd:

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