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1. Algemene instructies

Neem de aanwijzingen in deze handleiding goed door, omdat ze belangrijke in-
formatie bevatten voor een juist(e), efficiënt(e) en veilig(e) installatie, gebruik en
service van de afwasmachine.

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

De elektronica in de machine is RoHS compatibel.

1.1 In de handleiding gebruikte symbolen

Dit symbool informeert over een situatie waarbij de veiligheid in het geding is. De
gegeven aanwijzingen moeten worden gevolgd om letsel te voorkomen.

Dit symbool op een component is een waarschuwing voor elektrische apparatuur.
De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), daarom moet een
polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met de elek-
tronica.

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

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

Dit symbool verklaart het belang van het 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 component is een waarschuwing voor elektrische apparatuur.
Het component mag alleen worden verwijderd door een gekwalificeerde elektri-
cien. De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), daarom moet
een polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met de
elektronica.

1.2.1 Machineplaatje

De machine is voorzien van een tweetal typeplaatjes, waarvan één onderaan de
zijkant is aangebracht en het ander in de elektriciteitskast. De technische infor-
matie op de plaatjes staat ook op het elektriciteitsschema van de machine. Het
plaatje kent de volgende velden:

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

1.3 Controleren of machine en handleiding met elkaar overeenkomen

Controleer of de beschrijving op het typeplaatje overeenkomt met de beschrijving
op de voorkant van de handleiding. Ontbrekende handleidingen kunnen worden
bijbesteld bij de fabrikant of de plaatselijke dealer. Vermeld bij het bestellen van
nieuwe handleidingen altijd het serienummer, vermeld op het typeplaatje.

S/N:

V Hz A

kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

1
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2

5

9

6

4

8

11

3

7

10
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2. Veiligheidsinstructies

2.1 Algemene informatie

De machine is voorzien van een CE-markering, wat betekent dat deze op het ge-
bied van de productveiligheid voldoet aan de eisen in de Europese machinericht-
lijn. Productveiligheid betekent dat het ontwerp van de machine 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 ma-
chine de veiligheidsinstructies goed doorlezen. 

Schakel de machine bij een defect of storing direct uit. De machine mag alleen
worden onderhouden door daartoe opgeleide monteurs. De regelmatige contro-
les die in de handleiding worden beschreven, moeten in overeenstemming met
de instructies worden uitgevoerd. De machine mag alleen worden onderhouden
door personeel dat hiervoor is geautoriseerd door de fabrikant. Gebruik originele
reserveonderdelen. Neem contact op met een geautoriseerd onderhoudsbedrijf
om een preventief onderhoudsschema op te stellen. Als bovenstaande instructies
niet worden opgevolgd, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Controleer voor het gebruik van de machine of het personeel de noodzakelijke
training heeft gekregen voor het bedienen en onderhouden van de machine.

2.2 Transport

Behandel de machine met zorg bij het uitladen en transporteren, om het risico van
kantelen te voorkomen. Hef of verplaats de machine nooit zonder de houten ver-
pakking om het platform te ondersteunen.
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2.3 Installatie

De elektriciteitskast mag alleen worden geopend door een geautoriseerde elek-
tricien. De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), daarom
moet een polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met
de elektronica.

De wateraansluitingen mogen alleen door gekwalificeerde monteurs worden aan-
gebracht.

De waterleidingen moeten worden aangesloten op een manier die in overeen-
stemming is met de actuele richtlijnen van het plaatselijke waterleidingbedrijf.
Controleer voor het starten van de machine of de wateraansluitingen niet lekken.

Let op dat de hoofdspanning overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op
het typeplaatje van de machine. De machine moet worden aangesloten op een
vergrendelbare hoofdschakelaar.

2.4 Afwas- en naglansmiddel

Gebruik alleen afwas- en naglansmiddel dat is bedoeld voor industriële afwasma-
chines. 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 be-
schermende handschoenen en een veiligheidsbril bij de verwerking van afwas-
middelen voor afwasmachines. 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 60 °C en 85 °C. Indien de ma-
chine een met de hand bediende kap heeft, open de deur niet voordat de was- en
naspoelfase afgelopen is.

2.5.2 Beknellinggevaar

Indien de machine een automatische kaplift heeft, let dan op bij het sluiten van
het deksel dat uw vingers of armen niet bekneld raken.

2.6 Schoonmaken van de afwasmachine

Het water in de tank heeft een temperatuur van ca. 60 ºC en bevat afwasmiddel.
Let op bij het leegmaken en schoonmaken van de afwasmachine. Gebruik be-
schermende handschoenen.
4a-webshop.nl Rhima-webshop.nl



WD-6  Rev. 4,0 (201302)

Veiligheidsinstructies

Rhim
2.6.1 Hogedruk reinigen

De machine mag niet worden schoongemaakt met een hogedrukreiniger, noch
van binnen, noch van buiten.

Om te voldoen aan de huidige eisen zijn de elektrische componenten goedge-
keurd volgens afdichtingsklassen. Geen enkele afdichtingklasse is ontworpen om
bestand te zijn tegen water onder hoge druk.

2.6.2 Buitenkant van de machine

Hogedrukreinigers en -slangen mogen niet worden gebruikt voor het reinigen van
de buitenzijde van de machine. Water kan in de schakelkast en het controlepa-
neel dringen en de apparatuur beschadigen, wat van invloed kan zijn op de vei-
ligheid van de machine.

2.7 Wassen van de vloer

Bij het wassen van vloeren kan water onder de machine opspatten en de compo-
nenten beschadigen. Deze zijn niet gemaakt om met water te kunnen worden af-
gewassen. Spuit de vloer niet schoon in een omtrek van 1 meter rond de
afwasmachine. Ook bij naspoelen met gewone waterslangen kan water van on-
deraf opspatten.

2.8 Reparatie en onderhoud van de afwasmachine

Ontkoppel de stroom, voordat het front wordt verwijderd. Voorkom contact met
hete leidingen en de boiler.

Controleer de volgende punten:

• Staan er foutmeldingen in het display?
• Is de machine volgens de aanwijzingen gebruikt?
• Zitten alle verwijderbare delen op de juiste plaats?
• Staat de hoofdschakelaar op "AAN"?
• Zijn alle zekeringen in de elektriciteitskast heel? Vraag het onderhoudsper-

soneel de zekeringen te controleren.

Als dit het probleem niet verhelpt, moet u het onderhoudspersoneel vragen de
machine na te kijken.

2.9 Machine recyclen

Wanneer de afwasmachine aan het einde van de levensduur is gekomen, moet
hij gerecycled worden volgens de geldende voorschriften. Neem contact op met
een bedrijf dat in recycling gespecialiseerd is.
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3. Installatie

3.1 Algemene informatie

De machine mag alleen worden geïnstalleerd door geautoriseerd personeel.

Lees deze instructies grondig door: ze bevatten belangrijke informatie bevatten
voor de juiste installatiemethode.

Wanneer een WD-PRM 6 wordt aangesloten op een WD-6 moet deze program-
maversie 4,7 of later hebben. Bij een ouder programma moet dit eerst worden bij-
gewerkt. De standpijp in de afwasmachine wordt vervangen door een vloerzeef.

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

De machine is voorzien van een CE-markering. De CE-markering is alleen geldig
voor machines die niet zijn aangepast. Wanneer de machine beschadigd raakt
doordat de instructies niet worden opgevolgd, vervallen de leveranciersgarantie
en de productaansprakelijkheid.

3.2 Eisen aan de installatieplaats

3.2.1 Verlichting

Voor de best mogelijke werkomstandigheden bij installatie, bediening, service en
onderhoud moet de machine in een goed verlichte ruimte worden geplaatst.

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 ven-
tilatie-eisen voor de ruimte zijn conform geldende standaarden.

3.2.3 Afvoer

Er moet een vloerafvoer met fungerend waterslot zijn om het afvalwater vanuit de
machine af te voeren en het afvalwater van het schoonmaken. Deze moet zich
bevinden onder de invoerzijde van de machine. De capaciteitseisen van de vloe-
rafvoer staan in de TECHNISCHE SPECIFICATIES.
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3.2.4 Ruimte voor service

Houd voor de machine 1 meter ruimte vrij voor onderhoudsdoeleinden.

3.3 Transport en opslag

Transporteer de machine altijd rechtop.

Let bij het transporteren op, het risico bestaat dat de machine omvalt.

LET OP: De machine dient niet te worden vervoerd zonder pallet of andere on-
dersteuning, omdat de machine anders beschadigd kan raken. Bij transport zon-
der een normaal houten pallet dient erop te worden gelet dat de onderdelen onder
de machine niet beschadigd kunnen raken.

A=houten pallet

Indien de machine niet gelijk wordt geïnstalleerd, moet hij worden opgeslagen in
een vorstvrije ruimte waar de lucht droog is.

3.3.1 Uitpakken

Verwijder het verpakkingsmateriaal. Controleer de machine op eventuele trans-
portbeschadigingen.

Controleer door vergelijking met de pakbon of alle onderdelen zijn geleverd.

3.3.2 Verpakking hergebruiken

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

WD9_08

A
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3.4 Installatie

Controleer of de oververhettingsbeveiliging op de boiler op nul is gezet.

Als er gaten in de machine gemaakt moeten worden, moet ieder gat afgewerkt
worden met een strip of soortgelijke bescherming. 

3.4.1 Plaatsing van de machine

Plaats de machine en controleer door middel van een waterpas of deze horizon-
taal staat. Plaats het waterpas op de verbinding tussen de machinetank en de
kap. Wanner de machine met water is gevuld, moet opnieuw worden gecontro-
leerd of hij waterpas staat.

Als de machine in hoekopstelling wordt geplaatst, moet dit zo gebeuren dat het
bedieningspaneel zover mogelijk van de muur is.

Stel de hoogte in met behulp van de stelvoeten. De machine kan zelfs met uitbrei-
dingenbeen (35mm) worden geleverd.
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3.4.2 Installatie randapparatuur

Wanneer de machine op zijn plaats staat en horizontaal en in de hoogte is afge-
steld, wordt eventuele randapparatuur gemonteerd.

De machine kan voor een recht transportstuk of hoekdeel worden gezet. Afhan-
kelijk van de gekozen plaats moet de verwijderbare zijsteun (4) op de korvenbaan
worden gezet volgens onderstaande figuren.

NB! Bij aansluiting op aanrechten en rollenbanen mogen aan de voorkant van de
machine geen gaten worden gemaakt. Als er gaten in de machine gemaakt moe-
ten worden, moet ieder gat afgewerkt worden met een strip of soortgelijke be-
scherming. 

Plaatsen van zijsteun

1. Afwasmachine
2. Aanrecht
3. Korvenbaan
4. Zijsteun

Detail of sink cover

Het profiel van de aansluiting moet de vorm hebben zoals op de tekening. De af-
stand van 6 mm kan kleiner worden gemaakt, maar mag niet kleiner zijn dan 
3 mm.

1 3

4

2

2

1 3

42 2

Sidostod..
9a-webshop.nl Rhima-webshop.nl



WD-6  Rev. 4,0 (201302)

Installatie

Rhim
Aansluiting op de rechter of linker kant van de machine

1. Wateraansluiting
2. Elektrische aansluiting
3. Vloerafvoer

• De aansluiting van het aanrecht wordt op de machine gehaakt en afge-
steld.

• Boor 2 gaten, ø 4,5 mm, door de aansluiting van het aanrecht en de ma-
chine, ca. 100 mm van de desbetreffende buitenkant.

• Maak verzonken gaten.
• Dicht af met siliconenpasta tussen de aansluiting en de machine.
• Het aanrechtblad wordt vastgezet met verzonken M4 schroeven, afdicht-

ringen aan de buitenkant en moeren. Het aanrechtblad kan ook met wand-
steunen aan de muur worden bevestigd. 

Controleer met een waterpas of de aanrechtbladen horizontaal staan en stel de
hoogte af.

300730_R2b

3 2

A A

1

A - A
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Aansluiting op de voorzijde van de machine

NB! Bij aansluiting op aanrechten en rollenbanen mogen aan de voorkant van de
machine geen gaten worden gemaakt.

Bij een machine met hoektransport is min. 300 mm vrije ruimte aan de voorzijde
van de machine nodig om de schakelkast en de deur naar de opbergkast voor af-
was- en naglansmiddel (optie) te kunnen openen.

Poten voor een aanrechtblad, dat aan de voorzijde van de machine wordt aange-
sloten, dienen ten minste 300 mm van de machine vandaan geplaatst te worden
vanwege de toegankelijkheid bij service.

1. Wateraansluiting
2. Elektrische aansluiting
3. Vloerafvoer
4. Poten

• De aansluiting van het aanrecht wordt op de machine gehaakt en afge-
steld.

• Dicht af met siliconenpasta tussen de aansluiting en de machine.
• Het aanrechtblad wordt met wandsteunen aan de muur bevestigd. 

Controleer met een waterpas of de aanrechtbladen horizontaal staan en stel de
hoogte af.

300730_R2c

30
0

4

312
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3.5 Aansluitingen 

• A=Stoomkap met afzuiging (optie)
• B=Condenseenheid met warmteterugwinning via een condensor (optie)
• C=Warmtewisselaar, warmteterugwinning via het afvalwater (optie)

A B
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1. Stroomaansluiting
2. Wateraansluiting
3. Afvoeraansluiting
4. Plugopening voor een slang van het afwasmiddel
5. Ontluchting voor de liftcilinder (op machines met een automatische kap)
6. Uitgang dosering afwasmiddel
7. Wateraansluiting aan de onderkant (optie)
8. Afvoeraansluiting (optie)

3.5.1 Anti-hevelinrichting (optie)

• De leiding wordt aangesloten op de wateraansluiting (A) van de machine.
• De leiding (B) moet tijdens de installatie op de juiste lengte worden gesne-

den.

A

B

301750_2
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3.5.2 Stoomkap met afzuiging (optie)

Stoomkap met afzuiging

1. Bestaande bouten
2. Stoomkap
3. Console
4. Aansluiting voor ventilatie ø 160 mm

• Draai de bestaande M4 bouten bij (1) los.
• Vervang de bestaande bouten en ringen met de meegeleverde langere M4

bouten en de grotere ringen. De stoomkap (2) wordt vastgezet op (1) met
deze bouten.

• Schroef een console (3) stevig tegen de muur achter de machine. De an-
dere console moet in de overeenkomstige positie aan de achterkant van de
stoomkap worden geplaatst. Twee gaten van 7 mm diameter moeten door
de plaat worden geboord.

• Schroef de consoles (3) met de meegeleverde bouten, ringen en moeren
aan elkaar.

• De ventilatieleiding wordt aangesloten op (4).

1

2

3
4

45089
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3.5.3 Condenseenheid met warmteterugwinning via een condensor (optie)

B=Condensor
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Montage van de condenseenheid

1. Plaats van de bevestigingspunten voor de condenseenheid 
2. Console
3. Bout
4. Afdekplaat
5. Condenseenheid
6. Bout + moer

• Bij levering is de condenseenheid (5) in neergeklapte stand bovenop de
machine geplaatst en is voor transport gezekerd bij de console (2) met
bouten (3). Demonteer de bouten.

• De bouten die gebruikt worden voor de montage van de condenseenheid
op de machine zitten in hun bevestigingspunten bovenop de machine (1).
Demonteer de bouten (5 st).

• Demonteer de afdekplaten (4).
• Til de condenseenheid (5) op en schroef deze tegen de machine (1) aan

met de vijf flensbouten.
• Bevestig de condenseenheid op de beide de consoles (2) met bout en

moer bij (6). 
• Monteer de afdekplaat (4). Bouten voor de afdekplaat zitten in een meege-

leverde plasticzak.

1

2 3 4 5

5

6

2

6
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3.5.4 Warmtewisselaar, warmteterugwinning via het afvalwater (optie)

C=Warmtewisselaar

Een WD-6 die is voorzien van warmteterugwinning via het afvalwater kan niet op
een WD-PRM 6 worden aangesloten.

3.5.5 Stroomaansluiting

Dit symbool op een component is een waarschuwing voor elektrische apparatuur.
Het component mag alleen worden verwijderd door een gekwalificeerde elektri-
cien. De machine is gevoelig voor elektrostatische ladingen (ESD), daarom moet
een polsbandje voor statische elektriciteit worden gedragen bij contact met de
elektronica.

Informatie over elektrische aansluitpunten staat vermeld op de elektriciteitssche-
ma’s van de machine. Deze bevinden zich aan de binnenzijde van het frontpa-
neel. Berg na afloop van de installatie, de schema’s op in de elektrische kast.

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

De machine wordt geleverd met de elektriciteitskabel reeds aangesloten (1).
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3.5.6 Wateraansluiting, ongeacht de optie

De waterleiding wordt aangesloten op (2) of van onder op (7) (optie). Een even-
tuele slang, waarop de machine wordt aangesloten, moet een binnendiameter
van minimaal 12 mm hebben.

De vereiste flow en druk zijn te vinden in de TECHNISCHE SPECIFICATIES

De inkomende waterleiding moet zijn voorzien van een afsluiter.

3.5.7 Afvoeraansluiting, machines zonder afvoerpomp

Het afvalwatersysteem, aangesloten op (3) moet bestaan uit een 50 mm metalen
buis, die bestand is tegen mechanische stoten. De afvoer loopt naar een vloeraf-
voer, waarvan de opening boven het waterniveau moet zijn. De afvoercapaciteit
moet minstens 3 liter/seconde zijn.

Zorg ervoor dat de afvoeraansluiting op de plaats wordt gehouden met bijv. met
tiewraps op de aangewezen plekken.

3.5.8 Afvoeraansluiting, machines met afvoerpomp

De pijp van de afvoerpomp (bij voorkeur een koperen leiding met diameter 22
mm) moet naar een gootsteen leiden en er moet minstens 25 mm afstand zijn tot
het wasbekken.

Zorg ervoor dat de afvoeraansluiting op de plaats wordt gehouden met bijv. met
tiewraps op de aangewezen plekken.

3.5.9 Ontluchten van de hefcilinder van de kap (optie)

1. Sluit de kap.
2. Maak de ene slangaansluiting van de luchtcilinder ca. 2-3 slagen los met

een 13 mm steek sleutel.
3. Houd de kap omlaag in gesloten stand. Druk op de omhoog-knop. Contro-

leer of er uitsluitend water en geen lucht uit slangaansluiting komt, herhaal
anders de procedure.

4. Trek de slangaansluiting eruit, met de kap nog steeds in de onderste stand.
5. Herhaal dezelfde procedure met de andere cilinder.
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3.5.10 Aansluitingen afwas- en naglansmiddel

Apparatuur voor naglansmiddel wordt met de machine meegeleverd. Sluit de
zuigslang op de naglansmiddelpomp aan op het naglansmiddelreservoir.

Onderdelen voor vloeibaar afwasmiddel zijn optioneel verkrijgbaar. Wanneer de
machine geleverd is met toebehoren voor afwasmiddel, sluit dan de slang voor
het afwasmiddel aan op het afwasmiddelreservoir.

Indien apparatuur voor een ander type afwasmiddel wordt gebruikt, moet deze bij
voorkeur aan de muur achter de machine worden bevestigd om gaten in de af-
wasmachine te vermijden.

Een plugopening voor een slang voor afwasmiddel zit aan de achterzijde en einde
van de machine (4). De gaten moeten afgewerkt zijn met strips of soortgelijke be-
scherming.

De slang voor het afwasmiddel wordt aangesloten op de pijp (A) boven op de
wastank aan de rechterzijde (zie de onderstaande afbeelding). In de pijp (B) zit
een aansluitnippel.

Als een afwaspasta wordt gebruikt, dient de nippel te worden verwijderd en moet
de slang direct op de pijp worden aangesloten (A).

Wanneer vloeibaar afwasmiddel wordt gebruikt, moet de nippel niet worden ver-
wijderd. Boor een gat door de nippel en bevestig de slang aan de nippel.

De meetcel voor de concentratie van het afwasmiddel in het afwaswater wordt op
de bodem van de tank geplaatst. Aan de binnenkant van de tankbodem bij het
verwarmingselement, staat de markering “C” in de plaat gestanst; daar moeten
de gaten gemaakt worden.

Aansluiten van afwasmiddelslang

Markering voor meetcel

A=Aansluiting in tank
B=Aansluitnippel
C=Markering voor meetcel op tankbodem

De wateruitgang voor het afwasmiddel (6) zit bij de ingaande waterleiding (2).

De methode voor het instellen van dosering afwas- en naglansmiddel staat be-
schreven in de INSTELINSTRUCTIES.

Elektrische aansluitingen, zie aansluitschema.

De machine kan ook voorzien zijn van afwasmiddel- en naglansmiddelapparatuur
via externe aansluitingen. Zie het bedradingschema voor de juiste aansluiting.

B

A

C
6D_tank
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3.6 Instelopties voor afwasmiddel- en naglansmiddelapparatuur 

(optie)

Controleer, voor u begint, welke apparatuur op de machine is aangesloten.

Zet de stroomtoevoer naar de machine uit met de hoofdschakelaar voor u werk-
zaamheden uitvoert in de elektriciteitskast.

De eerste "24V AC of 230V AC stroomvoorziening voor dosering van afwasmid-
del- en naglansmiddel via relais 9/J71 en relais 11/J73" verklaart hoe de contac-
ten met het relevante voltage worden voorzien.

Het tweede deel "Instelopties voor relais 9/J71 en relais 11/J73" beschrijft de ver-
schillende beschikbare instellingen en hoe deze kunnen worden gewijzigd.

3.6.1 24V AC of 230V AC stroomvoorziening voor dosering van afwasmiddel en
naglansmiddel via relais 9/J71 en relais 11/J73

Het doseersysteem voor het afwasmiddel en naglansmiddel krijgt stroom van de
twee relais op de gegevenskaart. De relais kunnen niet actief zijn, zonder stroom-
voorziening, (triggerfunctie) of ze kunnen zijn aangesloten op een 24V AC of
230V AC voorziening om het doseersysteem van stroom te voorzien. Elk relais
heeft een contact om de apparatuur aan te sluiten. Relais 9 voor afwasmiddel
wordt aangesloten via een 3-pins J71 contact. Relais 11 voor naglansmiddel
wordt aangesloten via een 2-pins J73 contact,.

Voor juiste verbinding bij X10 zie het machines bedradingsdiagram.

230V AC apparatuur mag niet meer dan 1,5A trekken.

24V AC apparatuur mag niet meer dan 1,5A trekken.

De tijd en methode om de relais aan te zetten, wordt bepaald door de instellingen
in de tabel met referentiewaarden. Zie de paragraaf "Instelopties voor relais 9/J71
en relais 11/J73".

Relais 9/J71. Dode sluitfunctie (triggerfunctie) 
(230V/400V machine)

Volg deze instructies om de sluitfunctie te gebruiken zonder een stroomvoorzie-
ning:

• Sluit de apparatuur die moet worden geregeld aan op de contacten J71-
101 en J71-105.
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Relais 9/J71. 230V AC versie (400V 3-fase machine)

Om een 230V AC stroomvoorziening aan te sluiten op het contact, dient u deze
aanwijzingen te volgen:

• Sluit een blauwe 0,75mm² draad van aansluitklem N1, N2 of N3 in de elek-
triciteitskast aan op contact J71-102.

• Sluit een zwarte 0,75mm² draad aan van aansluitklem X10 op contact J71-
105. 

• Sluit de apparatuur die moet worden geregeld aan op de contacten J71-
101 en J71-102. Er zullen twee draden worden aangesloten op contact
J71-102.

Relais 9/J71. 230V AC versie (230V 3-fase machine)

Om een 230V AC stroomvoorziening aan te sluiten op het contact, dient u deze
aanwijzingen te volgen:

• Sluit een zwarte 0,75mm² draad van aansluitklem X10 in het midden van
de elektriciteitskast aan op contact J71-102.

• Sluit een zwarte 0,75mm² draad aan van aansluitklem X10 op contact J71-
105. 

• Sluit de apparatuur die moet worden geregeld aan op de contacten J71-
101 en J71-102. Er zullen twee draden worden aangesloten op contact
J71-102.

Relais 9/J71. Relais 9. 24V AC versie 
(230V/400V 3-fase machine)

Om een 24V AC stroomvoorziening aan te sluiten op het contact, dient u deze
aanwijzingen te volgen:

• Sluit een rode 0,75mm² draad aan van aansluitklem X10 in de elektriciteits-
kast op contact J71-102.

• Sluit een rode 0,75mm² draad aan van het 8-pins contact op de gegevens-
kaart die J69-8 (24V) is gemerkt, op contact J71-105.

• Sluit de apparatuur die moet worden geregeld aan op de contacten J71-
101 en J71-102. Er zullen twee draden worden aangesloten op contact
J71-102.
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Relais 11/J73. Dode sluitfunctie (triggerfunctie) 
(230V/400V 3-fase machine)

Volg deze instructies om de sluitfunctie te gebruiken zonder een stroomvoorzie-
ning:

• Sluit de apparatuur die moet worden geregeld aan op de contacten J73-
103 en J73-104.

Relais 11/J73. 230V AC versie (400V 3-fase machine)

Om een 230V AC stroomvoorziening aan te sluiten op het contact, dient u deze
aanwijzingen te volgen:

• Indien een 230 V AC versie van J71 is gemonteerd:
Sluit J71-105 aan op J73-104 met een zwarte 0,75mm² draad.

• Indien J71 niet is gemonteerd of geen 230V AC versie is:
Sluit een zwarte 0,75mm² draad aan van aansluitklem X10 op contact J73-
104. 

• Sluit de apparatuur die moet worden geregeld aan tussen contact J73-103
en aansluitklem N1, N2 of N3 in de elektriciteitskast.

Relais 11/J73. 230V AC versie (230V 3-fase machine)

Om een 230V AC stroomvoorziening aan te sluiten op het contact, dient u deze
aanwijzingen te volgen:

• Indien een 230V AC versie van J71 is gemonteerd:
Sluit J71-105 aan op J73-104 met een zwarte 0,75mm² draad.

• Indien J71 niet is gemonteerd of geen 230V AC versie is:
Sluit een zwarte 0,75mm² draad aan van aansluitklem X10 op contact J73-
104. 

• Sluit de apparatuur die moet worden geregeld aan tussen contact J73-103
en aansluitklem X10 in de elektriciteitskast.

Relais 11/J73. Relais 11. 24V AC versie 
(230V/400V 3-fase machine)

Om een 24V AC stroomvoorziening aan te sluiten op het contact, dient u deze
aanwijzingen te volgen:

• Indien een 24V AC versie van J71 is gemonteerd:
Sluit J71-105 aan op J73-104 met een rode 0,75mm² draad.

• Indien J71 niet is gemonteerd of geen 24V AC versie is:
Sluit een rode 0,75mm² draad aan van het 8-pins contact op de gegevens-
kaart die J69-8 (24V) is gemerkt, op contact J73-104.

• Sluit de apparatuur die moet worden geregeld aan tussen contact J73-103
en aansluitklem X10 in de elektriciteitskast.
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3.6.2 Instelopties voor relais 9/J71

De functie van relais 9/J71 kan alleen worden beïnvloed door de referentiewaar-
de op rij 22.

Relais 9/J71. Stel de doseerinterval af/wijzig deze tijdens vullen
en eindspoeling

1. Schakel de stroom naar de machine in.
2. Ga naar S1 modus, door de serviceknop op de gegevenskaart in te druk-

ken.
3. Ga naar rij 22.
4. Verhoog de instelling door op "P2" te drukken.
5. Verlaag de instelling door op "P3" te drukken.
6. Verlaat de S1 modus door op de 0/1 knop te drukken.
7. De instelling wordt opgeslagen wanneer u de S1 modus verlaat.
8. De nieuwe waarde zal worden gebruikt als de machine weer wordt gevuld

of na de volgende eindspoelbeurt, wanneer het chemische wasbegin.

Relais 9/J71. Constant voltage wanneer de machine is gestart

1. Schakel de stroom naar de machine in.
2. Ga naar S1 modus, door de serviceknop op de gegevenskaart in te druk-

ken.
3. Ga naar rij 22.
4. Wijzing de instelling in "00".
5. Verlaat de S1 modus door op de 0/1 knop te drukken.
6. De instelling wordt opgeslagen wanneer u de S1 modus verlaat.
7. De nieuwe waarde zal worden gebruikt zodra dit kan.

Relais 9/J71. Parallel bedrijf met de chemische pomp

1. Schakel de stroom naar de machine in.
2. Ga naar S1 modus, door de serviceknop op de printplaat in te drukken.
3. Ga naar rij 22.
4. Wijzing de instelling in "99".
5. Verlaat de S1 modus door op de 0/1 knop te drukken.
6. De instelling wordt opgeslagen wanneer u de S1 modus verlaat.
7. De nieuwe waarde zal worden gebruikt zodra dit kan.
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3.6.3 Instelopties voor relais 11/J73

Stel de juiste functie in voor relais 11/J73 door te zorgen dat de referentiewaarden
op rij 105 op "0" wordt gezet, wat overeenkomt met "externe dosering van nag-
lansmiddel", voor het starten op de instellingen op rij 23.

Relais 11/J73. Stel de doseerinterval af/wijzig deze tijdens 
vullen en eindspoeling

1. Schakel de stroom naar de machine in.
2. Ga naar S1 modus, door de serviceknop op de gegevenskaart in te druk-

ken.
3. Ga naar rij 23.
4. Verhoog de instelling door op "P2" te drukken.
5. Verlaag de instelling door op "P3" te drukken.
6. Verlaat de S1 modus door op de 0/1 knop te drukken.
7. De instelling wordt opgeslagen wanneer u de S1 modus verlaat.
8. De nieuwe waarde zal worden gebruikt bij de volgende eindspoelbeurt.

Relais 11/J73. Parallel bedrijf met de eindspoelklep 
(pompslang)

1. Schakel de stroom naar de machine in.
2. Ga naar S1 modus, door de serviceknop op de gegevenskaart in te druk-

ken.
3. Ga naar rij 23.
4. Wijzing de instelling in "00".
5. Verlaat de S1 modus door op de 0/1 knop te drukken.
6. De instelling wordt opgeslagen wanneer u de S1 modus verlaat.
7. De nieuwe waarde zal worden gebruikt zodra dit kan.

Relais 11/J73. Parallel bedrijf met de chemische pomp

1. Schakel de stroom naar de machine in.
2. Ga naar S1 modus, door de serviceknop op de gegevenskaart in te druk-

ken.
3. Ga naar rij 23.
4. Wijzing de instelling in "99".
5. Verlaat de S1 modus door op de 0/1 knop te drukken.
6. De instelling wordt opgeslagen wanneer u de S1 modus verlaat.
7. De nieuwe waarde zal worden gebruikt zodra dit kan.
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3.7 Testronde

Bereid de machine voor op een testronde door de GEBRUIKSAANWIJZING te
volgen. De instructies beschrijven de maatregelen die moeten worden onderno-
men om de machine voor te bereiden op bedrijf.

3.7.1 Opstartschema 

Dit moet door de klant worden ingevuld en ondertekend voor het opstarten.

Machinetype:

Serienummer machine:

Installatiedatum:

Lees de installatie- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Controleer vervolgens
de volgende punten:

Klant:
Bezoekadres:

Postcode + Plaats:
Telefoon:

Contactpersoon:

Dealer:
Telefoon:

Contactpersoon:

Installatiebedrijf:
Telefoon:

Contactpersoon:

Servicebedrijf:
Telefoon:

Leverancier afwasmiddel:
Telefoon:

Handtekening eindklant:

Naam:
25a-webshop.nl Rhima-webshop.nl



WD-6  Rev. 4,0 (201302)

Installatie

Rhim
1. Controleer:

• Water- en afvoeraansluitingen 
• Of de machine gelijkmatig gebalanceerd is 
• Afwas- en naglansmiddel
• Filters en standpijp zijn geplaatst
• De oververhittingsbeveiliging op de boiler op nul is gezet.

2. Vullen van de machine:

• Zet de hoofdschakelaar en mogelijke onderbrekers aan.
• Sluit de kap
• Vul de machine met water volgens de GEBRUIKSAANWIJZING.

3. Start de machine:

• Controleer de draairichting van de pomp 
LET OP: Als de pomp de verkeerde kant opdraait, moet de fase worden
omgewisseld op de afsluitbare hoofdschakelaar.

• Leeg de machine en vul opnieuw
• Controleer de watertoevoer voor het naspoelen tijdens het vullen.

Let op: Indien de flow correct is, zal de machine in 2 min 15 seconden vul-
len (machine met standaard apparatuur). De flow wordt geregeld door de
geïntegreerde vlotterkraan.

4. Controleer de instelling van de referentiewaarden:

• Alle referentiewaarden zijn bij levering optimaal ingesteld
• Controleer de temperaturen

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

• Er geen waterlekken zijn
• De kapschakelaar werkt
• De automatische kaplift werkt (optie)
• De automatische kapsluiting werkt (optie)
• De watertemperaturen gehandhaafd worden
• De afgewassen voorwerpen schoon zijn
• De afgewassen voorwerpen droog zijn

 Let op: De apparatuur voor afwasmiddel en naglansmiddel wordt in de fa-
briek grof ingesteld. Neem contact op met uw afwasmiddelleverancier voor
een nauwkeuriger instelling.

6. Eindcontrole: leeg de machine en schakel de elektriciteit uit met behulp

van de hoofdschakelaar.

• Zet alle aansluitingen op relais en eventuele zekeringen opnieuw vast
• Zet alle zekeringen in de stand AAN
• Leg de onderhoudsinstructies die met de machine zijn meegeleverd bij de

machine.

7. Train het afwaspersoneel 
26a-webshop.nl Rhima-webshop.nl



WD-6  Rev. 4,0 (201302)

Installatie

Rhim
3.8 Technische documentatie

Om ervoor te zorgen dat de machine juist wordt bediend en onderhouden, is het
van belang dat de bijgeleverde documentatie voor het personeel beschikbaar is.
De installatie- en gebruikshandleiding, die onder andere beschrijven hoe de ma-
chine moet worden bediend en onderhouden, moeten vlak bij de machine worden
opgeborgen.

Als bij de machine een servicehandboek wordt meegeleverd, moet dit aan de ser-
vicemonteur worden gegeven, die verantwoordelijk is voor de machine.

Wanneer een reserveonderdelen handboek meegeleverd is, moet dit later aan de
bevoegde onderhoudsmonteur ter beschikking worden gesteld.
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4. Gebruiksaanwijzing

Alle personeelsleden die de machine gebruiken, moeten getraind worden in de
wijze waarop deze werkt. Deze training moet worden gegeven door diegene die
voor de veiligheid van het personeel verantwoordelijk is.

De vaatwasser mag niet gebruikt worden door personen met lichamelijke of gees-
telijke problemen.

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

4.1 Voorbereidingen

4.1.1 Ontwerp van de machine
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1. Symbool voor de afwasfunctie. Nadat de machine is gestart, gaat het sym-
bool branden wanneer de tank vol is. Het symbool knippert wanneer het
waterniveau in de tank te laag is.

2. Display voor temperatuur tijdens bedrijf. Bij het controleren en instellen van
de referentiewaarden toont het display het nummer van de relevante refe-
rentiewaarde, bijv. 01, 02, 03 enz. Storingsmeldingen worden weergege-
ven op het andere display (4).

3. Indicator eindspoeling. Het symbool brandt tijdens het vullen van de machi-
ne, tijdens de eindspoelfase en wanneer het interne reinigingsprogramma
wordt gedraaid na afloop van een wascyclus. Het symbool knippert wan-
neer de kap wordt geopend tijdens de wascyclus of als het eindspoelwater
niet op de juiste spoeltemperatuur is op het moment dat de spoelfase moet
beginnen. De machine blijft wassen totdat de juiste spoeltemperatuur is be-
reikt.

4. Display met daarop het programma tijdens bedrijf, dat de overblijvende
wastijd bijhoudt.

5. Knop voor het sluiten of openen van de kap. (Op machines met een auto-
matische kaplift.)

6. Knop voor wasprogramma P1. Als de machine in servicemodus staat,
wordt P1 gebruikt om de verschillende referentiewaarden te laten zien en
om de referentiewaarden te resetten op de laatst opgeslagen waarden. Als
de machine een afvoerpomp heeft, wordt P1 gebruikt om de afvoerpomp
te starten en de tank te legen na het afwassen.

7. Knop voor wasprogramma P2. P2 wordt in servicemodus gebruikt om een
referentiewaarde te verhogen of om van tabel te wisselen. In de afsluitmo-
dus wordt het versienummer van de software getoond als P2 ingedrukt
wordt gehouden.

8. Knop voor wasprogramma P3. P3 wordt in servicemodus gebruikt om een
referentiewaarde te verlagen of om van tabel te wisselen. P3 wordt in de
afsluitmodus gebruikt om de inwendige spoeling te starten wanneer het rei-
nigingsprogramma wordt gebruikt om de machine schoon te maken.

9. Knop voor het in/uitschakelen van de stroom. De knop wordt ook gebruikt
om alarmen te resetten, de waterstroom naar de machine te tonen en om
naar servicemodus te gaan.

10. Naspoelsproeier
11. “Autostart” (indien de machine deze optie heeft, gaat de kap automatisch

dicht wanneer een korf in de machine wordt gezet.
12. Tankfilter
13. Standpijp (wordt vervangen door een vloerzeef wanneer de machine wordt

aangesloten op een WD-PRM 6)
14. Rubbermof
15. Afvoerfilter (op machines met afvoerpomp).
16. Pompfilter
17. Was- en naspoelarm
18. Wasmondstuk
19. Condensor (optie)
20. Warmtewisselaar (optie)
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4.1.2 Voorbereiden van het vullen

Getallen tussen haakjes verwijzen het schema in het hoofdstuk "Ontwerp van de
machine".

Controleer:

• of de afwasmachine en alle uitneembare onderdelen schoon zijn en of er
geen vuil in de sproeiers van de was- en naspoelarmen zit (10, 18).

• of de rubbermof (14) onbeschadigd is.
• of de afsluiter open staat
• de hoeveelheden afwas- en naglansmiddel.

Gebruik geen handafwasmiddel in de machine of het voorspoelen van vaat. Dit
veroorzaakt veel schuimvorming en slechte afwasresultaten.

Monteer:

De standpijp (13), filters (12) en, waar van toepassing, het afvoerfilter (15). De
rubbermof (14) moet afdichten tegen de basisplaat.

Schakel de stroom in met de 0/1 knop (9).

4.1.3 Vullen van de machine

Getallen tussen haakjes verwijzen het schema in het hoofdstuk "Ontwerp van de
machine".

• Schakel de stroom in met de 0/1 knop (9) op het paneel. In het display (3)
wordt de watertemperatuur van het spoelwater getoond. Het andere dis-
play (4) geeft "P0" weer. P0 is een pauzemodus, wat betekent dat er geen
wasprogramma geselecteerd is.

• Sluit de kap en de machine zal gaan vullen. Het vullen en opwarmen kost
bij een standaardmachine circa 6 minuten bij een inkomende watertempe-
ratuur van 55°C. De opwarmtijd is afhankelijk van de temperatuur van het
inkomende water.

• Wanneer de machine vol is, gaat het symbool (1) branden en op het display
(2) verschijnt de temperatuur van het afwaswater. Als de afwastempera-
tuur meer dan 5 °C onder de ingestelde waarde komt, gaat de getoonde
temperatuur op het display (2) knipperen.

• De machine kan pas gaan afwassen als het afwaswater de ingestelde tem-
peratuur min 5 °C heeft bereikt, indien deze functie is geselecteerd. De nor-
male bedrijfstemperatuur voor de afwasfase is 60 °C. Wanneer de
afwaswatertemperatuur beneden de 50 °C komt, gaat het temperatuurdis-
play knipperen.
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4.2 De machine gebruiken

4.2.1 Een programma selecteren

Het bedieningpaneel heeft drie programmaknoppen: P1, P2 en P3.

• P1 is voor licht vervuilde vaat (b.v. dienbladen en glazen)
• P2 is voor normaal afwassen
• P3 is voor zwaar vervuilde vaat

De wastemperatuur en chemische wastijd zijn bij aflevering voor ieder program-
ma ingesteld. Indien nodig kan de operator kan deze waarden wijzigen.

4.2.2 Het wijzigen van de wastemperatuur en wastijd

De fabriekinstelling voor de wastemperatuur is 60 °C. De operator kan de tempe-
ratuur instellen tussen de 55 en 70 °C.

De chemische wastijden voor ieder programma zijn bij aflevering ingesteld op:

• 1,0 minuut (programma P1)
• 1,5 minuut (programma P2)
• 3,0 minuut (programma P3)

De wastijden kunnen worden ingesteld tussen de 1,0 en 6,0 minuten.
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De waarden wijzigen – De servicemodus selecteren

De machine moet op de servicemodus worden gezet als de operator een waarde
wil wijzigen. Dit wordt gedaan met het bedieningspaneel. De waarden die kunnen
worden gewijzigd knipperen. De displays en knoppen hebben verschillende func-
ties dan wanneer de machine in normaal bedrijf is.

De functies op het paneel in de servicemodus

1. Symbool voor de afwasfunctie.
2. Display voor de tabelnummers en de rijnummers van iedere tabel.
3. Symbool voor eindspoeling.
4. Display voor waarden en andere informatie voor alle rijnummers van de ta-

bel.
5. Knop voor het openen/sluiten van de kap. (Op machines met een automa-

tische kap.)
6. Gebruik de knop P1 om van tabelrij naar tabelrij te gaan of om de waarden

terug te zetten naar de laatst opgeslagen waarden.
7. Gebruik de knop P2 om een waarde te verhogen of om van tabel naar tabel

te gaan.
8. Gebruik de knop P3 om een waarde te verlagen of om achteruit van tabel

naar tabel te gaan.
9. Gebruik de knop 0/1 om de servicemodus in te gaan of te verlaten.

P3

P2

P1

C
WD-6

1

2
3

4

5

6

7

8

9

301060_6
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Alle waarden staan in tabellen, iedere tabel bestaat uit een aantal rijen, één voor
elke waarde. De tabel die de waarden bevat voor de wastemperatuur en wastij-
den voor de verschillende programma’s heet "0.0".

De waarden voor de wastemperatuur en de wastijden staan in de rijen 01 tot en
met 04 in de tabel "0.0".

Om servicemodus te selecteren en de wastemperatuur en wastijd te wijzigen,
gaat u als volgt te werk:

• Voor het inschakelen van de servicemodus moet het wasprogramma klaar
zijn.

• Druk op de 0/1 knop (9). Beide displays laten nu twee horizontale streepjes
"--" zien en de machine gaat in de afsluitmodus.

• Houdt de 0/1 knop (9) gedurende ong. 3 seconden ingedrukt totdat het bo-
venste display (2) "0.0" weergeeft. Wanneer "0.0" op het display (2) ver-
schijnt, staat de machine in servicemodus.

• Druk op P1 (6). Het bovenste display (2) zal nu 01 weergeven, het eerste
rijnummer in de tabel. Het onderste display (4) geeft, knipperend, de inge-
stelde wastemperatuur weer; alleen waarden die knipperen, wanneer ze
verschijnen, kunnen worden gewijzigd. Als de temperatuur moet worden
gewijzigd, druk dan op P2 (7) om de waarde te verhogen of op P3 (8) om
de waarde te verlagen.

• Als de wasduur voor een programma moet worden gewijzigd, gebruik dan
P1 (6) om naar het volgende rijnummer in de tabel te gaan. Voor uitleg over
de rijnummer 01, 02, 03 en 04, kijk in de tabel "0.0" hierboven.

• Als de instellingen gewijzigd zijn, verlaat u de servicemodus door de 0/1
knop (9) gedurende ong. 3 seconden ingedrukt te houden totdat in de dis-
plays (2, 4) twee horizontale streepjes “--” verschijnen. De gewijzigde
waarden zijn nu opgeslagen.

• Ga terug naar normaal bedrijf door snel de 0/1 knop in te drukken (9).

Tabel 0.0
Rijnummer Heeft betrekking op Instellingenbereik
01 Wastemperatuur 55 - 70 °C

02 Wasduur programma P1 1,0 – 6,0 min

03 Wasduur programma P2 1,0 - 6,0 min

04 Wasduur programma P3 1,0 - 6,0 min
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4.2.3 Afwassen

Het vaatwerk mag niet worden ingeweekt of voorgespoeld met vloeibaar handaf-
wasmiddel!

Zorg ervoor dat de vaat op een zodanige wijze geplaatst is dat dit niet uit de af-
waskorven kan komen tijdens het wassen en spoelen.
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• Verwijder grotere etensresten door de borden met een handdouche af te
spoelen. Het water in de handdouche mag niet warmer zijn dan 40 °C.
Plaats de af te wassen voorwerpen in de korf.

• Maak de kap open.
• Kies het programma. Plaats de korf in de machine. Als de machine met "

wordt gepast; Autostart" , is de kap automatisch gesloten en de was zal be-
ginnen.

• Sluit de kap. De machine begint het afwassen met het geselecteerde pro-
gramma. Het display (4) geeft nu de resterende wastijd van het program-
ma.

• Het symbool (1) brandt gedurende de afwasfase.
• Zodra de naspoelfase start, licht het symbool (3) op. Wanneer het

eindspoelwater niet de juiste naspoeltemperatuur heeft bereikt wanneer
het naspoelen begint, gaat het symbool (3) knipperen en gaat de machine
door met afwassen totdat het naspoelwater de juiste temperatuur heeft be-
reikt.

• Open de kap niet voordat het programma voltooid is.
• Als de kap tijdens het afwassen wordt geopend, stopt de machine. Als de

kap weer wordt gesloten, start het programma vanaf het begin.
• Wanneer de machine gestopt is, toont het display (4) het gekozen pro-

gramma. De kap opent automatisch indien de machine is voorzien van ka-
pautomatisering. Verwijder de afgewassen voorwerpen en laat ze drogen.

P0 is een pauzemodus en wordt gebruikt in het geval van langere tussenpozen
tussen de wasgangen om de temperatuur in de tank op peil te houden. De kap
moet worden gesloten. De machine start niet in de P0 modus.

• Druk éénmaal op de programmaknop voor het huidige programma. "P0"
verschijnt op het display (4). 

• Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar het huidige programma.
• De kap moet worden geopend en gesloten tussen iedere wascyclus.
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Wassen met dual machines (optie)

• A=knop voor de dual-geregelde kaplift
• B=knop voor het regelen van de kaplift op elke machine

De procedure om de machine te starten, af te wassen enz. is hetzelfde als wan-
neer u maar een machine gebruikt (zie het hoofdstuk: Voorbereidingen – De ma-
chine gebruiken – Na het gebruik), behalve dat de kaplift op een andere manier
kan worden bediend.

Bij het gebruik van dual machines is de wascapaciteit groter. Voor de maximaal
mogelijke capaciteit dienen dezelfde soort voorwerpen tegelijkertijd in beide ma-
chines te worden gewassen.

Plaats de korven met dezelfde soort voorwerpen in de machines. Selecteer op de
bedieningspanelen van beide machines hetzelfde wasprogramma. Druk op de
knop (A) om de kappen te sluiten en het programma te starten.

Indien de voorwerpen van elkaar verschillen, is het mogelijk voor iedere machine
een ander programma te kiezen, bijv. programma P1 op een machine en P3 op
de andere. In dat geval moeten de kappen worden gesloten met de knop (B) op
het bedieningspaneel van elke machine.

Wanneer u terugkeert naar dezelfde soort voorwerpen en hetzelfde programma,
moeten beide kappen open staan om de knop (A) te kunnen gebruiken bij de start
van de wasgang. Dit kan belangrijk zijn wanneer, bijvoorbeeld, een machine tij-
delijk is gestopt in pauzemodus P0 met de kap dicht.

LET OP: Indien de wastemperatuur en wastijd in een van de programma’s wor-
den gewijzigd, moet deze instelling worden gewijzigd voor beide machines.

WD7_04

A

B
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Afwassen met voorwasmachine WD-PRM 6 (optie)

De procedures voor opstarten, wassen enz. zijn hetzelfde als bij normaal afwas-
sen. Het legen van beide machines gaat door de hendel op de WD-PRM 6 naar
links te draaien.
37a-webshop.nl Rhima-webshop.nl



WD-6  Rev. 4,0 (201302)

Gebruiksaanwijzing

Rhim
Water verversen

Voor het beste afwasresultaat is het belangrijk het water vaak te verversen. Bij
normaal vervuilde belading moet het afwaswater na ongeveer 50 afwasbeurten
worden ververst. Ververs het water altijd bij schuimproblemen in de tank.

Indien IF09 op het display verschijnt, betekent dit dat het water moet worden ver-
verst.

Als de machine in P0 modus is met de kap open en het symbool (3) brandt, ver-
vers het water als volgt:

Machines zonder afvoerpomp

• Controleer of de machine in P0 modus is.
• Maak de kap open.
• Verwijder de tankfilters (12).
• Maak de machine leeg door de standpijp (13) tegen de klok mee te draaien.
• Als de tank leeg is, draait u de standpijp (13) met de klok in en u plaatst de

tankfilters (12) weer.
• Controleer of het eindspoelsymbool (3) brandt.
• Sluit de klep en de machine zal gaan vullen.

Machines met een afvoerpomp

• Controleer of de machine in P0 modus is.
• Maak de kap open.
• Verwijder de tankfilters (12) en de standpijp (13).
• Druk op de 0/1 knop (9).
• Druk op P1 (6) om de afvoerpomp te starten. "dP" verschijnt op het display

(2).
• Als de tank leeg is, plaatst u de standpijp (13) en de tankfilters (12) weer.
• Druk op de 0/1 knop (9).
• Controleer of het eindspoelsymbool (3) brandt.
• Sluit de klep en de machine zal gaan vullen.
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4.3 Na gebruik – reinigen

HACCP is een preventief inspectiesysteem om de hygiënische eisen tijdens het
afwasproces en het reinigen van de machine te garanderen. De machine voldoet
door zijn ontwerp aan strenge hygiënische eisen. Regelmatig, grondig schoon-
maken is ook belangrijk vanuit hygiënisch oogpunt. Zorgvuldig schoonmaken van
de machine helpt om goede wasresultaten te garanderen en vermindert het risico
op vuilopbouw in de machine.

Zie het WEB Tool-handboek over de optie HACCP.
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4.3.1 Leeg laten lopen en inwendig reinigen (machine zonder een afvoerpomp)

Wanneer de machine uitgeschakeld wordt, wordt eerst gedurende ongeveer 5 se-
conden het aantal afgewassen korven weergegeven.

Daarna verschijnen 3 minuten lang twee horizontale streepjes "--". Op dit punt is
de machine nog actief; het leeglopen en de inwendige reiniging moeten binnen
deze tijd plaatsvinden. Daarna schakelt de machine automatisch uit.

• Maak de kap open. Druk op knop 0/1 (9). Neem de filters (12) weg. Laat de
tank leeglopen door de standpijp (13) te verwijderen.

• Sluit de kap. Druk op P3 (8). Het display (2) toont "SC" en het proces voor
inwendig reinigen start. Het andere display (4) geeft de resterende reini-
gingsduur. Als het reinigen klaar is, tonen beide displays twee horizontale
streepjes "--".

• Maak de kap open. Controleer of de was- en naspoelmondstukken (10, 18)
schoon zijn en er geen voorwerpen in de machine zijn gevallen en klem zit-
ten.

• Verwijder het pompfilter (16), de chemische wasfilters (12) en de standpijp
(13) en maak ze schoon.

• Bewaar de schoongemaakte onderdelen in een afwaskorf. Zorg ervoor dat
de rubbermof (14) van de standpijp niet deformeert, door deze vrij te laten
hangen.
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4.3.2 Leeg laten lopen en inwendig reinigen (machine met een afvoerpomp)

Wanneer de machine uitgeschakeld wordt, wordt eerst gedurende ongeveer 5 se-
conden het aantal afgewassen korven weergegeven.

Daarna verschijnen 3 minuten lang twee horizontale streepjes "--". Op dit punt is
de machine nog actief; het leeglopen en de inwendige reiniging moeten binnen
deze tijd plaatsvinden. Daarna schakelt de machine automatisch uit.

• Maak de kap open. Druk op knop 0/1 (9). Neem de filters (12) weg. Laat de
tank leeglopen door de standpijp (13) te verwijderen.

• Sluit de kap. Druk op P1 (6). "dP" verschijnt in het display (2) en de afvoer-
pomp start. De pomp stopt automatisch na een ingestelde periode.

• Sluit de kap wanneer de machine leeg is. Druk op P3 (8). Het display (2)
toont "SC" en het proces voor inwendig reinigen start. Het andere display
(4) geeft de resterende reinigingsduur. Als het reinigingsproces klaar is en
het water weggepompt is, tonen beide displays twee horizontale streepjes
“--”.

• Maak de kap open. Controleer of de was- en naspoelmondstukken (10, 18)
schoon zijn en er geen voorwerpen in de machine zijn gevallen en klem zit-
ten.

• Verwijder het pompfilter (16), de chemische wasfilters (12) en de standpijp
(13) en maak ze schoon.

• Bewaar de schoongemaakte onderdelen in een afwaskorf. Zorg ervoor dat
de rubbermof (14) van de standpijp niet deformeert, door deze vrij te laten
hangen.

Positie van de schone onderdelen na het afwassen
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4.3.3 Wekelijkse reiniging

De wekelijkse reiniging moet grondiger zijn dan de dagelijkse reiniging. Als de in-
formatieboodschap "IF10" op het display staat, geeft dit aan dat de wekelijkse rei-
niging moet worden gedaan.

Naast de maatregelen voor de dagelijkse reiniging, moet u deze aanwijzingen
volgen:

• Verwijder de wasarmen. Draai de borgmoer (B) in het midden van de
wasarm los en neem de wasarm uit. Controleer de sproeiers en reinig deze
indien nodig. Spoel de wasarmen af en zet deze terug.

• Maak de bovenkant van de spatstrip (C) schoon. De strip bevindt zich in de
bovenkant van de machine aan de achterzijde.

A=bovenste wasarm 

B=borgmoer 

C=Spatstrip

4.3.4 Schoonmaken 1 keer / jaar

De condensor van de machine moet minimaal één keer per jaar worden schoon-
gemaakt.

NB! Gebruik bij schoonspoelen van de condensor en de onderkant van de behui-
zing niet met meer water dan de afvoer onder de condensor kan wegwerken. Het
spoelen moet met warm water en normale waterdruk gebeuren. Spoel niet direct
op de ventilatormotor. De elektrische motor kan beschadigd raken wanneer deze
wordt gespoeld met water onder hoge druk.
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4.3.5 De buitenkant schoonmaken

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

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

De buitenkant van de machine mag niet worden afgespoeld. Water kan de ma-
chine binnenlopen en het bedieningspaneel en elektrische apparatuur beschadi-
gen.

4.3.6 Onjuiste reinigingsmethoden 

LET OP: Een onjuiste reinigingsmethode kan de machine beschadigen. Let op de
volgende punten:

• Gebruik GEEN staalwol, aangezien dit tot corrosie van de machine kan lei-
den.

• Hogedrukreiniging kan de machine beschadigen en mag NIET worden ge-
bruikt voor schoonmaakdoeleinden. Gebruik nooit een hogedrukreiniger
op de vloer op minder dan 1 meter van de afwasmachine. De leverancier
is niet aansprakelijk voor storingen als gevolg van het met een hogedruk-
reiniger schoonmaken van de machine; dergelijke maatregelen leiden tot
het vervallen van de garantie.

Er bestaat een kans op spatten, zelfs als de vloer alleen wordt schoongespoeld
met een gewone waterslang.

WD9_07
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4.3.7 Bedrijfsproblemen

Storingsberichten

Wanneer de machine werkt, kunnen verschillende alarm- of informatieberichten
op de displays van het bedieningspaneel verschijnen. Er wordt onderscheid ge-
maakt tussen IF en Er alarmberichten. IF alarmen kunnen gewoonlijk worden ver-
holpen door de operator. Bij een Er-alarm, moet het servicepersoneel worden
gewaarschuwd. Sommige IF alarmen die een aantal keren door de operator zijn
afgehandeld, kunnen uiteindelijk veranderen in ER alarmen, wat betekent dat het
servicepersoneel ernaar moet kijken.

Elk alarm heft een nummer: 01, 02, 03 enz. In het bovenste display staat of IF of
Er. In het onderste display staat het alarmnummer.

CODE OORZAAK MAATREGEL
IF01/
Er01

De tijd die nodig is om de tank te vullen is over-
schreden.

Het alarm kan worden gereset door op het pa-
neel op 0/1 te drukken.

De standpijp is niet geplaatst. Plaats de standpijp.

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

Stel de standpijp bij. Controleer of de rubbermof 
niet beschadigd is. Vervang de mof indien deze 
is beschadigd.

De waterkraan is dicht. Open de kraan.

Er02 De machine gebruikte, in vergelijking met de vo-
rige keer, te veel tijd om op te warmen.

Het alarm kan worden gereset door op het pa-
neel op 0/1 te drukken. Neem contact op met het 
servicepersoneel als het alarm blijft optreden.

Er04 Defecte temperatuursensor. Neem contact op met de servicedienst.

Er05 Defecte temperatuursensor. Neem contact op met de servicedienst.

IF06/
Er06

De boiler is niet afgekoeld tijdens de eindspoelfa-
se.

Het alarm kan worden gereset door op het pa-
neel op 0/1 te drukken.

De waterkraan is dicht. Open de kraan. Sluit de deur.

IF09 Alarm voor het verversen van het water. Ververs het water. Het alarm kan worden gereset 
door op het paneel op 0/1 te drukken. Als het 
alarm niet is ingesteld om de machine te stop-
pen, kan het afwasprogramma worden voortge-
zet.

IF10 Alarm voor het wekelijkse schoonmaken. De machine moet grondiger worden gereinigd 
dan bij de dagelijkse beurt. Het alarm kan wor-
den gereset door op het paneel op 0/1 te druk-
ken.

Er12 De breaktank is niet met water gevuld. Het alarm wordt automatisch gereset wanneer 
de tank vol is.

Er16 De temperatuur in de boiler is te laag. Het alarm kan worden gereset door op het pa-
neel op 0/1 te drukken. Neem contact op met de 
servicedienst.

Er23 De kap opent niet wanneer de automatische ka-
popener wordt gebruikt.

Het alarm kan worden gereset door op het pa-
neel op 0/1 te drukken. Neem contact op met het 
servicepersoneel als de fout blijft optreden.

Er27 De machine is alle ingestelde waardes kwijt. Neem contact op met de servicedienst.

IF30 Laag waterpeil in de wastank voor het afwassen. Controleer of de standpijp is afgesloten. Het 
alarm kan worden gereset door op het paneel op 
0/1 te drukken.

De rubbermof van de standpijp lekt. Controleer of de rubbermof van de standpijp niet 
beschadigd is.
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IF34 Afwasmiddelalarm. Het alarm kan worden gereset door op het pa-
neel op 0/1 te drukken.

De machine heeft geen afwasmiddel meer. Controleer de hoeveelheid wasmiddel en vul dit 
aan, indien nodig.

IF35 De machine wordt gestart met de deur/kap ge-
sloten.

Open en sluit de deur/kap om het alarm te beves-
tigen.

Er96 De veiligheidsschakelaar van de motor van de 
pomp is geactiveerd.

Neem contact op met de servicedienst.

Er97 Een digitale ingang is kortgesloten met de aarde. Neem contact op met de servicedienst.

Er98 Communicatiefout tussen de CPU en de bedie-
ningskaart.

Het alarm kan worden gereset door op het pa-
neel op 0/1 te drukken. Neem contact op met het 
servicepersoneel als het alarm blijft optreden.

Er99 Communicatiefout tussen de computer en de be-
dieningskaarten.

Het alarm kan worden gereset door op het pa-
neel op 0/1 te drukken. Neem contact op met het 
servicepersoneel als het alarm blijft optreden.

CODE OORZAAK MAATREGEL
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Problemen verhelpen

De volgende alarmberichten kunnen door de operator worden verholpen. Wan-
neer het probleem blijft bestaan, neem contact op met het servicepersoneel.

OBLEEM OORZAAK MAATREGEL
 machine wil niet starten. De hoofdschakelaar staat uit. Schakel de hoofdschakelaar in

chine wordt niet met water 
uld.

De inkomende waterkraan is dicht. Open de kraan.

De kap is open. Sluit de kap.

De standpijp is niet geplaatst. Plaats de standpijp.

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

Stel de standpijp bij. Controleer of de rub-
bermof niet beschadigd is. Vervang de rub-
bermof indien deze beschadigd is.

De sproeiers van de naspoelleidingen zit-
ten dicht.

Reinig de sproeiers.

 machine vult langzaam. De sproeiers van de naspoelleidingen zit-
ten dicht.

Reinig de sproeiers.

 machine stopt niet met vul-
.

De standpijp is niet geplaatst. Plaats de standpijp.

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

Stel de standpijp bij. Controleer of de rub-
bermof niet beschadigd is. Vervang de rub-
bermof indien deze beschadigd is.

 machine gaat niet afwas-
.

De kap is open. Sluit de kap.

Vaat blokkeert de magneet in de kap/luik. Verwijder eventuele vaat.

 waspomp maakt lawaai. Laag waterniveau. Schuim in de tank. Controleer het niveau. Ververs het water.

 machine stopt halverwege 
wascyclus en begint met 
len met water.

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

Stel de standpijp bij. Controleer of de rub-
bermof niet beschadigd is. Vervang de rub-
bermof indien deze beschadigd is.

 machine reinigt niet goed. Naspoel- en wassproeiers zijn verstopt 
met vuil.

Controleer en reinig de sproeiers.

Er is te weinig afwasmiddel. Controleer de hoeveelheid afwasmiddel. De 
slang moet helemaal ondergedompeld zijn 
in het afwasmiddel en het filter in de slang 
moet schoon zijn.

Het water in de tank is te vies. Ververs het water.

Schuimvorming in de tank. Controleer of de afwastemperatuur niet te 
laag is en of het juiste afwasmiddel wordt 
gebruikt.

Programma met een te korte wastijd ge-
kozen.

Kies een programma met een langere was-
tijd.

Er is vuil vastgekoekt op de te wassen 
voorwerpen.

Laat de vaat inweken, voorafgaand aan het 
afwassen.

De voorwerpen zijn onjuist in de korven 
geplaatst.

Gebruik het juiste type afwaskorf en acces-
soires zodat de voorwerpen correct worden 
geplaatst.

 voorwerpen zijn in de kor-
 omgevallen.

De voorwerpen zijn onjuist in de korven 
geplaatst.

Plaats de voorwerpen in de juiste positie

Lichte vaat moet worden gewassen. Gebruik een verzwaringsrooster om de 
voorwerpen op hun plaats te houden.

 afgewassen voorwerpen 
gen niet.

De spoelsproeiers zijn geblokkeerd. Controleer en reinig de sproeiers.

Te weinig naglansmiddel. Controleer de hoeveelheid naglansmiddel. 
De slang moet helemaal ondergedompeld 
zijn in het afwasmiddel en het filter in de 
slang moet schoon zijn.

De afgewassen voorwerpen staan nog in 
de machine.

Haal de afgewassen voorwerpen uit de ma-
chine zodra het programma voltooid is.
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Als u contact opneemt met het servicepersoneel moet u de volgende informatie
geven:

• Type en model machine
• Serienummer en installatiedatum machine
• Een korte beschrijving van de storing/het probleem
• Wat is er gebeurd/gedaan direct voordat de storing optrad
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5. Technische informatie

Wij behouden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de technische gege-
vens.

* optie

* optie

** Het plaatsen van de fabriek. De wastijd is regelbaar.

*** Geldt onder ideale omstandigheden. Het waterverbruik is afhankelijk van loka-
le omstandigheden. Een fijnafstelling wordt tijdens de installatie uitgevoerd.1

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

TECHNISCHE GEGEVENS
Afwaspomp (kW) 0,9

Boiler (kW) 9 / 12 *

Tankverwarming (kW) 1,8

Circulatiepomp (kW) * 0,6

Afvoerpomp (kW) * 0,04

Afvoerpomp, warmteterugwineenheid (kW) * 0,17

Ventilator, warmteterugwinning (kW) * 0,12

Ventilator warmteterugwinning, flow (m³/uur) * 250

Warmteterugwinning, koeloppervlak (m²) * 12

Tankvolume (l) 50

Gewicht, machine in bedrijf (kg) 160 / 185 *

IBeschermingsklasse (IP) 45

CAPACITEIT EN BEDRIJFSGEGEVENS
Totale washtime P1 (min) ** 1,2

Totale washtime P2 (min) ** 1,7

Totale washtime P3 (min) ** 3,2

Wascapaciteit korven/u (st) 50 / 36 *

Waterverbruik spoelen/programma (liter) *** 2,5 - 4

Geluidsniveau (dB(A)) **** 61
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* optie

** Andere aansluitspanning op aanvraag.

*** Inclusief 2 m kabel

* optie

** Als water dat kouder is dan 55°C wordt gebruikt, wordt een 12kW boiler aan-
geraden

*** Als de druk lager is, moet de machine voorzien worden van een break-tank

* optie

** Inclusief emballage

AANSLUITING, MACHINE
Totaal aangesloten vermogen (kW) 9,9 / 12,9 *

Hoofdzekering 400V 3N~ (A) ** 16 / 20 *

Max. kabelaansluiting 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) *** 2,5

AANSLUITING WATER, AFVOER EN VENTILATIE
Aanbevolen waterkwaliteit (hardheid) (°dH) 2 - 7

Wateraansluiting 5-70ºC mannetje ** R½"

Afvoeraansluiting mannetje (mm) 50

Watercapaciteit, druk (kPa) *** 180

Watercapaciteit, flow (l/min) 18

Watercapaciteit kapopening, druk (kPa) *, *** 300

Afvoer capaciteit (l/sec) 3

Warmtebelasting naar de kamer, verstandige (kW) 1,7

Warmtebelasting naar de kamer, latente (kW) 0,6

Warmtebelasting naar de kamer, totale (kW) 2,3

GROOTTE EN GEWICHT VOOR TRANSPORT
Grootte, LxBxH (mm) ** 765x710x1560

Gewicht (kg) ** 115 / 140 * 
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