IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

WD-B, WD-40BRE
WD-59CT, WD-66CT
Maskintyp:
Maskinnummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar
lämnas och skickas till 1) Slutkunden och 2) Wexiödisk AB * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.
* SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752
Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!
Kund:
Besöksadress:
Postnr & Ort:
Telefon:
Igångkörningsfirma:
Telefon:
Diskmedelsleverantör:
Telefon:

Återförsäljare:
Telefon:
WD-Garantifirma:
Telefon:
Slutkundens underskrift:
Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

B 40 59 1: KONTROLLERA FÖRE START
66 AV DISKMASKINEN
Vatten- och avloppsanslutningar
Överhettningsskydden är återställda
Diskmaskinen är kopplad med rätt
fasföljd
Anm: Vid fel rotationsriktning skall
fasvändning ske på kontaktorn

Diskmaskinen står i våg
För eluppvärmd diskmaskin och
diskmaskin med uppvärmning med
lågtrycksånga (50-140 kPa):

Dvärgautomater för tankvärme
(FU22 – FU24),
genomströmmare (FU41 – FU43) och
torkzon (FU31 – FU32) är i läge AV

(övriga dvärgautomater ska vara tillslagna)

Utrustning för disk- och torkmedel är
korrekt ansluten
Anpassning av eventuell
brickdispenser
Silar, avloppstätningar, nivårör,
gardiner och silplan sitter på plats i
diskmaskinen

B 40 59 2: FYLLNING AV
66 DISKMASKINEN
Starta diskmaskinen
Kontrollera pumparnas
rotationsriktning
Stäng luckorna
Fyll diskmaskinen med vatten
Kontrollera temperaturen på
inkommande
- varmvatten och
- kallvatten under fyllning
(se manualen)

Kontrollera vattenflöde och
vattentryck för inkommande
varmvatten

OBS! Informera kunden om vattenflödet och
vattentrycket är för lågt!

Kontrollera att tider för
- fyllning av tankar,
- uppvärmning av tankar,
- diskmedelsblandning hålls
(se ”Justeringsanvisningar”)

Slå till dvärgautomaterna för
tankvärme, genomströmmare och
torkzonsvärme när
fyllnadskontrollen av
genomströmmarna är klar och
uppvärmning av diskmaskinen
startar
Fortsättning på nästa sida!
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B 40 59 3: KONTROLLERA
66 INSTÄLLNINGEN AV
BÖRVÄRDEN
Samtliga börvärden är vid leverans inställda
enligt medföljande provningsrapport.
Dessa inställningar bör användas som
utgångspunkt vid justering och inställning av
diskmaskinen.
Kontrollera att samtliga börvärden
är rätt inställda
Kontrollera att vattentemperatur
(i disktankar, genomströmmare) uppnås
enligt inställda börvärden
B 40 59 4: KÖR ETT ANTAL DISKAR
66 MED DISKGODS OCH
KONTROLLERA
Inget vattenläckage förekommer

B 40 59 5: SLUTKONTROLL: TÖM
66 MASKINEN OCH BRYT
STRÖMMEN MED
HUVUDBRYTAREN
Efterdra samtliga anslutningar på
kontatktorer och automatsäkringar
Kontrollera att alla
automatsäkringar är i läge TILL
Sätt upp medföljande
snabbguide(r)
6: UTBILDA OCH INFORMERA
PERSONALEN ANGÅENDE
Diskning
Skötsel
(daglig-, vecko- och annan periodicitet)

Rekommendation angående årlig
service

För ånguppvärmd diskmaskin:

Ångventiler öppnar och stänger
För ånguppvärmd diskmaskin:

Kondensavledare öppnar och
stänger
För ånguppvärmd diskmaskin:

Inget läckage av ånga förekommer
Luckornas brytare fungerar
Temperatur i
- disk- och slutsköljningstankar,
- genomströmmare
- kondensbatteri bibehålls
Vattennivå i disk- och
slutsköljningstankar bibehålls
Vattenflöde och vattentryck för
slutsköljning (kallvatten)

OBS! Informera kunden om vattenflödet och
vattentrycket är för lågt!

Inställningen av luftflödet genom
maskinen är optimalt justerat
Eftergångstid för torkzonsfläkt
Diskgodset blir rent
Diskgodset torkar
Överbelastningsbrytaren för
diskbandet fungerar
Samkörning med in- och
utmatningsautomatik fungerar
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SÄND

