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Bedieningspanel

01)  Toets ON / OFF en ontvangstbevestiging 
  van alarmen

02)  Toets waterafvoer

03)  Toets voor spoelslang On/Off

04A) Toets “PULS” was systeem

 ON/OFF 9110/9115

04B) Button for high / low washing pressure
 8150/8160/9117/9120/9130

05) Was programma 1 – “ECO was”
 (3 min. Met gereduceerde temperatuur/minder zeep)

06) Was programma 2 (standaard 3 min)

07) Was programma 3 (standaard 6 min)

08) LED indicatie de machine is in werking

09) Indicator: was programma gereed

10) Indicator: zeep dosering

11 Indicator: tijd voor service inspectie
12)  Display voor temperatuur afwaswater/  
  afwasduur/ foutcode

13)   Display voor temperatuur spoelwater/foutcode

     

Bedieningshandleiding
Er moet worden gecontroleerd of de wastank gevuld is met 
water en er spanning op de machine zit.
Controleer of de bodemfilter is geplaatst.
Schakel de machine in door op toets 1 te drukken. Het gele 
lampje brandt. (Knippert als er geen water in de wastank zit). 
Alleen geldig voor 8150/60: Indien de kap is gesloten, druk 
schakelaar S1 op de box in.
Artikelen voor de afwas worden zodanig geplaatst dat ze 
niet op elkaar liggen.
Het eerste wasrek wordt gereedgemaakt en geplaast. De 
klep wordt gesloten. Kies wastijd 5, 6 of 7. Als de wastank 
gevuld is, gaat de eerste afwas automatisch van start. Dis-
play nr. 12 toont de ingestelde wastijd in minuten.

Als de afwas klaar is, gaat op indicator 9 groen knipperen.  
De afgewassen artikelen worden verwijderd. Het gereedge-
maakte wasrek wordt geplaatst, de klep wordt gesloten en 
een nieuwe afwas wordt automatisch gestart.
Na de laatste afwas van de dag wordt de filter gereinigd. 
Daarna drukt u op toets 2 = waterafvoerprogramma, voor-
dat de klep wordt gesloten. Het water wordt uit de machine 
afgevoerd en de machine gaat vanzelf uit na EIND-wateraf-
voerprogramma.
Als er meer water moet worden afgevoerd tiptoets 2 indruk-
ken waardoor de afvoerpomp opnieuw voor ca. 30 seconden 
wordt geactiveerd. Zonder dat de machine aangezet behoeft te 
worden, kan dit naar wens een aantal keren worden herhaald.

Druk toets 3 + 7 terwijl het display uit is, het wasframe 
beweegt voorwaarts. Dit geeft een eenvoudige toegang tot 
de wassproeiers en reiniging van het wasframe.

Kritieke alarmen:
A1 01 = Temperatuursensor in de wastank uitgeschakeld of 
 kortgesloten.  
AL 02 = Temperatuursensor in de spoeltank uitgeschakeld of 
 kortgesloten.  
AL 03 = Thermobeveiliging in waspomp 1 ingeschakeld. 
 Waspomp overbelast.
AL 07 = Klepcontact functiestoring wisselt niet. 
AL 08 = Kleplift max. looptijd overschreden. 
AL 11 = Vultijd van spoeltank overschreden. 
Als er een kritiek alarm ontstaat, zet dan de machine opnieuw aan met toets 1; 
als het alarm nogmaals verschijnt, roep dan de hulp van een monteur in.

Waarschuwingen:
AL 04 = Thermobeveiliging in waspomp 2 ingeschakeld. Waspomp
  overbelast. De machine kan voortzetten met gereduceer-
 de werking
AL 05 = Thermobeveiliging ingeschakeld in spoelpomp. Spoel-
 pomp overbelast. De machine kan voortzetten met gere-
 duceerde werking. 
AL 06 = Wasframe motorstoring.Uitgeschakeld, kortgesloten, loop-
 tijd min/max overschreden. De machine kan voortzetten 
 zonder werking van het frame. 
AL 09 = Oververhitting van afwaswater hoger dan 85º
AL 10 = Oververhitting van spoelwater hoger dan 97º
Waarschuwingen stoppen uitsluitend defecte elementen; gereduceerde werking 
kan worden voortgezet tot de monteur verschijnt.

  Afwasmachine


