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Allmänt
1. Allmänt

Läs noggrant igenom instruktionerna i denna manual då den innehåller viktig in-
formation angående korrekt, effektiv och säker installation, användning och ser-
vice av maskinen. Servicepersonal bör ha tillgång till komplett dokumentation för
maskinen.

Förvara denna manual på en säker plats med tanke på att den kan och bör an-
vändas av maskinens eventuella andra användare.

• Maskinen är avsedd att användas för diskning av diskgods som förekom-
mer inom storhushåll och restauranger. Annan användning rekommende-
ras EJ!

• Maskinen kan utrustas med ett flertal olika optioner. Vissa optioner kan
vara standard i en del länder. Kontrollera vad just din maskin är utrustad
med.

• Med fördel används kringutrustning för att undvika tunga lyft.
• På maskinens display visas vad som sker i maskinen. Maskinens olika

temperaturer och eventuella larm visas också.
• De kapacitetskrav som maskinen har framgår av kapitlet TEKNISKA SPE-

CIFIKATIONER.
• Elektroniken i maskinen är RoHS-kompatibel.

Följande ska beaktas före igångkörning och användning av maskinen:

• Kapitlet SÄKERHETSANVISNINGAR ska noga studeras innan maskinen
tas i drift.

• Installation av maskinen ska göras enligt de krav och föreskrifter som ang-
es i kapitlen INSTALLATIONSANVISNINGAR och TEKNISKA SPECIFI-
KATIONER.

• All personal som kan komma att använda maskinen ska utbildas på maski-
nens funktion, användning och skötsel.

• Maskinen bör inte användas av personer som lider av fysisk eller psykisk
ohälsa.

• Barn som befinner sig i närheten av maskinen bör övervakas så att de inte
leker med denna.

• Samtliga täckplåtar ska vara monterade vid användning.

Maskinen och utrustningen erfordrar en årlig service. Kontakta en av oss aukto-
riserad och utbildad servicefirma för denna service.
1
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Allmänt
1.1 Symboler som används

Denna symbol varnar för situationer där det kan uppstå säkerhetsrisker. Givna in-
struktioner bör följas för att förhindra skador och farliga situationer.

Denna symbol på en maskindel, varnar för elektrisk utrustning. Maskinen måste
vara helt spänningslös vid service, bryt strömmen med arbetsbrytaren och vid be-
hov skall brytaren låsas för att förhindra oavsiktlig manöver. Delen får lossas en-
dast av inom el fackkunnig personal.

Denna symbol informerar om att maskinens elektronik är känslig för elektrostatis-
ka laddningar (ESD) varför avsett handledsband skall användas vid all kontakt
med elektroniken.

Denna symbol informerar om hur man på rätt sätt utför något för att förhindra då-
ligt resultat och/eller skador på maskinen.

Denna symbol informerar om rekommendationer och tips vilka bidrar till att ge
bästa diskresultat, öka maskinens livslängd och minska risken för akuta drift-
stopp. 

Denna symbol informerar om vikten av noggrann och regelbunden rengöring av
maskinen för att säkerställa hygienkraven.

Denna symbol informerar om vikten av att läsa manualen före användning av ma-
skinen.

Denna symbol informerar om att lokala bestämmelser ska följas vid återvinning
av emballage mm. samt vid destruktion av maskinen. 

Denna symbol visar var eventuell jordkabel för potentialutjämning kan anslutas.
Jordbulten är placerad på maskinens stativ. 
2
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Allmänt
1.2 Maskinmärkning

Maskinen har två märkskyltar, en är placerad längst ner på sidan av maskinen
och den andra skylten är placerad i elskåpet. Skyltarnas tekniska data återfinns
på maskinens kopplingsschema. De olika märkfälten visar:

1. Maskintyp
2. Maskinnummer
3. Tillverkningsår
4. Kapslingsklass
5. Spänning
6. Antal faser med eller utan nolla
7. Frekvens
8. Huvudsäkring
9. Motoreffekt
10. Elvärmeeffekt
11. Max. effekt

1.3 Kontroll av överensstämmelse mellan maskin och manual

Kontrollera att typbeteckningen på märkskylten överensstämmer med typbeteck-
ningen på manualens framsida. Saknas manualer kan nya beställas från tillver-
karen eller den lokala representanten. Vid beställning av nya manualer är det
viktigt att meddela maskinnumret som återfinns på märkskylten.
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Allmänt
1.4 EU-försäkran om överensstämmelse

En s.k EU-försäkran om överenstämmelse medföljer vid leverans av maskinen.

1. Kontaktuppgifter till tillverkaren (Wexiödisk AB, Mårdvägen 4, SE-35245
Växjö, SWEDEN, Tel: +46 470 771200, Fax: +46 470 23752, E-mail: wex-
iodisk@wexiodisk.com).

2. Representanter för Wexiödisk AB.
3. Ansvarig person för produktens dokumentation.
4. Produktens tillverkningsår.
5. De EU direktiv som maskinerna, specialmaskiner och deras tillbehör upp-

fyller alla tillämpliga bestämmelser inom.
6. Harmoniserande standarder till de direktiv som angetts och som maskiner-

na, specialmaskiner och tillbehör i tillämpliga delar uppfyller.
7. Modellbeteckning och serienummer för de maskiner specialmaskiner och

tillbehör som dokumentet gäller.
8. Ort och datum med underskrift samt namnförtydligande på den person som

är ansvarig för att lagar och regler efterlevs.
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Säkerhetsanvisningar
2. Säkerhetsanvisningar

Läs kapitel ALLMÄNNA ANVISNINGAR noga innan arbetet påbörjas.

2.1 Allmänt

Maskinen är CE-märkt, vilket innebär att den uppfyller kraven i EU:s maskindirek-
tiv beträffande produktsäkerhet. Med produktsäkerhet menas, att maskinen har
en konstruktion som skall förhindra person- eller sakskador. CE-märket gäller en-
dast för maskin i originalutförande. Uppstår skador på maskinen, orsakade av att
anvisningarna inte följs, upphör leverantörens garanti- och produktansvar.

Installation, reparation och service ska utföras av en behörig fackman enligt gäl-
lande lokala och nationella regler för arbeten med vatten och avlopp, el, ventila-
tion och ånga. För att säkerställa elsäkerheten får komponenter endast provköras
monterade på ordinarie plats i maskinen. Vi rekommenderar att arbetet utförs av
tillverkaren eller en av tillverkaren auktoriserad servicefirma. 

För att ytterligare öka säkerheten vid installation, drift och service skall säkerhets-
anvisningarna läsas igenom noga av operatören samt av den personal som an-
svarar för installation och service av maskinen. 

Maskinens elektronik är känslig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför avsett
handledsband skall användas vid all kontakt med elektroniken.

Innan maskinen tas i bruk, se till att personalen får erforderlig utbildning i hand-
havande och skötsel.

För att undvika farliga situationer skall följande följas:

• Stäng omedelbart av maskinen vid störningar eller fel.
• Säkerställ att maskinen är spänningslös innan någon täckplåt lossas. Bryt

strömmen med arbetsbrytaren, vid behov skall brytaren låsas för att förhin-
dra oavsiktlig manöver.

• Stäng av kranen för inkommande vatten och töm maskinens tank(-ar) inn-
an arbete påbörjas. Låt maskinen svalna då rörledningar, diskpump, ge-
nomströmmare och ventiler blir mycket varma när maskinen är i drift. 

• Maskinen och utrustningen erfordrar en årlig service. Service av maskinen
bör utföras av oss auktoriserad eller utbildad personal. Använd original re-
servdelar.

• Garantireparationer ska utföras av en auktoriserad firma. Kontakta en auk-
toriserad servicefirma för att göra upp ett schema för förebyggande skötsel
och service. För auktoriserade servicefirmor se www.wexiodisk.com eller
kontakta Wexiödisk AB.

• De regelbundna kontroller som nämns i manualerna ska utföras enligt in-
struktionerna.
5
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Säkerhetsanvisningar
2.2 Transport

Hantera maskinen med försiktighet vid lossning och transport då viss tippnings-
risk föreligger.

2.3 Installation

• Maskinen är avsedd för fast elinstallation.
• Maskinen skall anslutas till låsbar arbetsbrytare.
• Kontrollera att huvudspänningen överensstämmer med maskinens märk-

skylt.

För att ytterligare höja säkerheten rekommenderas att installationen utrustas med
jordfelsbrytare.

2.4 Disk- och torkmedel

Var uppmärksam på risken vid hantering av disk- och torkmedel. Skyddshand-
skar och skyddsglasögon bör användas vid hanteringen och ögonskölj bör finnas
lätt tillgängligt. Läs varningstexten på disk- och torkmedelsbehållaren samt disk-
medelsleverantörens föreskrifter.

2.5 Drift

Iakttag försiktighet vid maskinen när den är i drift.

2.5.1 Höga temperaturer

• Disk- och sköljvattnets temperatur är 60°C respektive 85°C. Öppna inte
maskinen förrän disk- och sköljmomentet är avslutat. Ångan som strömmar
ut ur maskinen efter avslutad disk är varm.

• Undvik kontakt med varma rör och genomströmmare. Även maskinens yt-
terhölje kan bli varmt under drift.
6
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Säkerhetsanvisningar
2.5.2 Klämrisk

• Maskinen, med eventuell utrustning, har rörliga delar före, under och efter
diskning. Iakttag därför försiktighet för att undvika klämskador. Vid service
och reparation som kräver att huven är öppen ska denna säkras t.ex ge-
nom att en stötta används.

• Maskinen är utrustad med klämskydd vilket förhindrar allvarlig skada. Om
något skulle klämmas mellan huv och underdel vänder huven och går upp.
Klämskyddets känslighet är inställbart och kan justeras av servicetekniker.
Placera inte händer eller fingrar på de ställen som visas i bilden nedan när
huven stänger.

2.5.3 Halkrisk

För att undvika halkrisk bör golvet hållas rent och torrt. Torka upp vätska och
matrester som spillts. Granulat som har hamnat på golvet ska regelbundet sopas
upp.

2.5.4 Ljud

Under drift låter maskinen, se TEKNISKA SPECIFIKATIONER. Hörselskydd kan
därför behöva användas.

2.6 Rengöring av maskinen

Vattnet i tanken har en temperatur på ca 60 °C och innehåller diskmedel. Var för-
siktig vid tömning och rengöring av disktanken. Använd skyddshandskar och
skyddsglasögon samt ha ögonskölj lätt tillgängligt.

25-4-00-017
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Installationsanvisningar
3. Installationsanvisningar

Läs kapitlen ALLMÄNNA ANVISNINGAR och SÄKERHETSANVISNINGAR noga
innan arbetet påbörjas.

3.1 Allmänt

Läs noggrant igenom dessa anvisningar eftersom de innehåller viktiga upplys-
ningar för en korrekt genomförd installation.

• Anvisningarna bör användas tillsammans med maskinens kopplingssche-
ma, som finns i plastmappen placerad bakom maskinens frontplåt.

• Maskinen kan vara utrustad med ett flertal olika optioner. Vissa optioner
kan vara standard i en del länder. Kontrollera vad just din maskin är utrus-
tad med.

• Vid eventuell håltagning i maskinen måste hålen förses med kantlist eller
liknande.
8
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Installationsanvisningar
3.1.1 Rost på storköksmaskiner

• Storköksmaskiner i allmänhet och då även våra diskmaskiner är tillverkade
i rostfritt material, trots detta så finns det situationer där det uppkommer
rost på ”rostfritt” material.

• Vi beskriver här några orsaker till detta, så att Du som användare, service-
tekniker eller annan personal kan undvika detta.

• Rost brukar uppstå genom att något som inte är rostfritt hamnar på den
rostfria ytan. Den ej rostfria partikeln börjar snart rosta och smittar då det
rostfria materialet som också börjar rosta. Om ingen åtgärd görs nu så kan
en så allvarlig skada såsom hål genom materialet uppstå.

OBS! Om rostfläckar har uppstått så måste dessa omedelbart åtgärdas av aukto-
riserad personal!

RISKSITUATION ORSAK FÖRKLARING / ÅTGÄRD
Håltagning vid installation av 
diskmedelsutrustning.

Användning av borr eller hålsåg som 
tidigare har använts till vanligt ej 
rostfritt material.

”Smittade” håltagningsverktyg kan 
ge massiva skador i form av porer 
genom den rostfria plåten. 
Använd aldrig skärande verktyg på 
rostfritt, som tidigare använts på an-
dra material eller svartplåt.

Användning av oskarpa verktyg vid 
håltagning.

Rostfri plåt som värmts upp för 
mycket i samband med håltagning 
kan förlora sina ”rostfria” egenska-
per. 
Kan t.ex. ses som rost runt hålet för 
diskmedelscellen.

Spån från håltagning. Spån från borr eller hålsågning 
värms oftast upp så mycket att de 
förlorar sina rostfria egenskaper. 
Dessa måste alltid städas bort för 
hand! Att diska efter håltagning räck-
er ej!

Rostfläckar som uppstår i sam-
band med normal drift och an-
vändning.

Mineraler, t.ex. järnhaltigt grus eller 
jord, från diskgods eller matvaror 
(grönsaker och rotfrukter) som legat 
i förvaringsbackar, hamnar på den 
rostfria ytan. Mineraler (grus) kan 
även följa med på hjul på vagnar för 
mattransport.

Daglig rengöring är alltid viktig. An-
vänd lämplig borste för ”mekanisk” 
rengöring, t ex i disktankarna, på 
diskplan och silar.

Stålull. Vanlig stålull är inte rostfri 
och kan ge svåra skador på rostfria 
ytor och plåt.

Använd rostfria rengörings-bollar. 
Avlägsna all vanlig stålull från stor-
köket / restaurangen.
9
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Installationsanvisningar
3.2 Krav på installationsplatsen

3.2.1 Belysning

Installationsplatsen skall ha god allmänbelysning för att skapa bästa möjliga ar-
betsförhållanden vid installation, drift, service och underhåll.

3.2.2 Ventilation och omgivningstemperatur

Maskinen är avsedd att användas i en normaltempererad inomhusmiljö. Under
drift avger maskinen värme och vattenånga. För en god arbetsmiljö fordras en
viss luftomsättning i diskrummet. Ventilationsbehovet i diskrummet dimensione-
ras enligt gällande normer. 

3.2.3 El

I enlighet med EN61000-3-11 lämpar sig maskinen för anslutning till nätspänning
med en impedans på Zmax=0,375 Ω eller mindre. Maximal impedans ska be-
stämmas i samråd med berörd myndighet innan installation görs. 

Elanslutningar utföres av kvalificerad personal och på ett sätt som överensstäm-
mer med den lokala och nationella regler. Maskinens kapacitetskrav framgår av
TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.2.4 Vatten

Vattenanslutningar utföres av kvalificerad personal och på ett sätt som överens-
stämmer med den lokala och nationella regler. Maskinens kapacitetskrav framgår
av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.2.5 Avlopp

Avlopp med fungerande vattenlås skall finnas för maskinens avloppsvatten och
för spillvatten vid renspolning. Maskinens kapacitetskrav angående avlopp fram-
går av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
10
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Installationsanvisningar
3.2.6 Serviceutrymme

Diskmaskinen är tänkt att kunna placeras i ett hörn så som visas i bilden nedan.
Avståndet från vägg till diskmaskinen ska vara minst 100 mm. Det ska finnas ett
fritt utrymme framför diskmaskinen och till höger om den med ett djup på ca 1 me-
ter för att möjliggöra åtkomst vid service och underhåll. Elskåpet går att svänga
ut från diskmaskinen vid service och reparationer. För att kunna göra det behövs
ett halvcirketformat, fritt utrymmer med en radie om ca 0,75 m utgående från
främre högra hörnet på maskinen så som visas i bilden nedan. Om t.ex. en inmat-
ningsbänk ska placeras bredvid maskinen bör denna vara lätt att flytta.

Diskmaskin (sedd uppifrån) placerad vid vägg

R 0.75 m

1 
m

1 m

25-4-00-012
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Installationsanvisningar
3.3 Transport och förvaring

Transportera alltid maskinen stående.

Var försiktig vid transport eftersom viss tippningsrisk föreligger. OBS! Maskinen
får inte transporteras utan lastpall eller annat stöd. På emballaget sitter en pack-
skylt vilken är placerad på den sida av emballaget som täcker maskinens front.
Vid all transport måste någon form av stödbalkar utmed maskinens sidor använ-
das. I annat fall kan maskinen skadas. Vid transport utan ordinarie träpall, kont-
rollera alltid att inga delar under maskinen kan skadas.

A=Pumpar
B=Distansbitar

Om maskinen inte skall installeras omgående skall den förvaras frostfritt i en lokal
med torr luft.

3.3.1 Uppackning

Kontrollera mot packsedeln att samtliga delar är levererade.

Tag bort emballaget. Kontrollera att maskinen inte har fått några transportskador.

3.3.2 Återvinning

Emballaget skall tas om hand för förstöring eller återvinning enligt lokala bestäm-
melser.

A AB B
12
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Installationsanvisningar
3.4 Installation

3.4.1 Förberedelser inför installationen

Kontrollera att tillräckligt utrymme finns för maskinen på installationsplatsen.

• Kontrollera att rätt anslutningar för vatten, el, avlopp och ev. ånga finns på
installationsplatsen. Se TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

• Kontrollera att överhettningsskydden är nollställda.
• I enlighet med EN61000-3-11 lämpar sig maskinen för anslutning till nät-

spänning med en impedans på Zmax=0,375 Ω eller mindre. Maximal impe-
dans ska bestämmas i samråd med berörd myndighet innan installation
görs. 
13
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Installationsanvisningar
3.4.2 Placering av maskinen

Kontrollera följande innan maskinen ställs på plats:

• Kontrollera att säkringen för maskinen i fastigheten är frånslagen, blocke-
rad och att utgående strömkretsar från denna är spänningslösa.

• Ta bort skyddsplasten på de sidor som ska placeras mot vägg.
• Lossa slangen för diskmedel på maskinens baksida. Häng upp slangen så

den blir lätt åtkomlig för diskmedelsleverantören.
• Ställ maskinen på plats, .avståndet mellan väggen och maskinen bör vara

minst 100 mm.
• Kontrollera att avståndet mellan huv och underdel är ca 5 mm runt om ma-

skinen.

Ställ maskinen på plats och kontrollera med ett vattenpass att den, och eventuella
tillbehör, står vågrätt. Placera vattenpasset på skarven mellan maskinens tank
och överdel. Justera höjden med benen. 

Kontrollera med vattenpass så att maskinen står i våg

När maskinen är vattenfylld görs ytterligare en kontroll av att maskinen står i våg.

25-4-00-014
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Installationsanvisningar
3.4.3 Montering av kondenseringsenhet

Vid leverans av diskmaskiner med kondenseringsenhet är kondenseringsenhe-
ten fälld framåt över huven och fäst med transportsäkringsplåtar. OBS! Diskma-
skinen bör vara justerad så att denna står i våg när monteringen av
kondenseringsenheten påbörjas.

1. Lossa och ta bort den övre ryggplåten på diskmaskinens baksida.
2. Lossa och ta bort skruvarna (c) som håller transportsäkringsplåten (b) mot

kondenseringsenheten (a). 
3. Lossa och ta bort skruvarna (d) och muttrarna som håller transportsäk-

ringsplåten mot fästena på diskmaskinens rygg och ta bort transportsäk-
ringsplåten (b). Eventuellt behöver kontaktstycket (JM15) på elkabeln till
kondenseringsenheten lossas.

4. Lyft och räta upp kondenseringsenheten så att det går att fästa den mot
fästena (5) på diskmaskinens rygg. Kondenseringsenheten får inte dras
utan måste lyftas på plats så att den hålade tätningen högst upp på disk-
maskinens ryggplåt inte skadas eller hamnar snett.

5. Fäst kondenseringsenheten i fästena (5) på diskmaskinen med hjälp av
skruvarna som tidigare tagits bort. Kontrollera att kondenseringsenheten är
i våg. Dra åt skruvarna. 

a

b

b

c

c

d

d

25-4-01-008
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Installationsanvisningar
6. Anslut rören för vatten till (2) och från (3) kondenseringsenheten (1), slang-
en för kondensvatten (4) och eventuellt elkabeln (JM15).

7. Fäst upp elkabeln till kondenseringsenheten så att denna inte riskerar att
klämmas av huvsläden.

8. Återmontera ryggplåten.

1

2

34

25-4-01-004_1

5
5
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Installationsanvisningar
3.5 Anslutningar

3.5.1 Standardmaskin

Standard diskmaskin

1. Varmvattenanslutning
2. Kallvattenanslutning
3. Elanslutning
4. Avloppsanslutning
5. Diskmedelsanslutning

I följande kapitel anges siffror inom parentes för att klargöra vad som avses ska
göras. Dessa siffror hänvisar till bild och lista ovan.

210

43

118

19
3

17
0

123

4 1
2
3

4
5

5

±25
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Installationsanvisningar
3.5.2 Maskin med kondenseringsenhet (option)

Diskmaskin med kondenseringsenhet

1. ----
2. Kallvattenanslutning
3. Elanslutning
4. Avloppsanslutning
5. Diskmedelsanslutning

I följande kapitel anges siffror inom parentes för att klargöra vad som avses ska
göras. Dessa siffror hänvisar till bild och lista ovan.

210
170

±25

45

4

2

3
2

3

4
25-4-00-019_1_r1

5

5
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Installationsanvisningar
3.5.3 Diskbänksanslutning

3.5.4 Elanslutning

Information för elektrisk anslutning finns på maskinens elscheman, som medföljer
vid leverans. Förvara dessa i därför avsedd plastficka, placerad i elskåpet även
efter installationen.

• Maskinen är avsedd för fast elinstallation.
• Maskinen skall anslutas till låsbar arbetsbrytare. Denna bör placeras på

vägg väl skyddad för vatten och utsläpp av ånga vid öppning av maskinen.
Maskinen levereras med ansluten elkabel (3), L=2,5m.

Efter utförd installation, slå till arbetsbrytaren och samtliga automatsäkringar.

4

3,8

13

29

88
0

± 
25

15
± 

5

6

PROFIL DISKTANK
WASH TANK PROFILE

PROFIL DISKBÄNK
SINK PROFILE

Huv
Hood

Insida
Wash chamber

Insida disktank
Internal side wash tank

Max.bredd på
anslutande bänk:
Mot sida: 754mm
Mot front: 614mm
Max.with

connected bench:
Towards side: 754mm

Towards front: 614mm
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3.5.5 Vattenanslutning oberoende av eventuella optioner

• Avstängningskran skall installeras på inkommande ledningar, som är för-
sedda med filter.

• För att erhålla rätt vattenflöde till maskinen är det viktigt att inkommande
vatten har tillräckligt högt tryck. Erforderligt flöde och tryck på vattnet fram-
går av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

• Maskinen är utrustad med “Breaktank”.

På en standard maskin ansluts varmvatten till (2) och kallvatten till (1). Då maski-
nen är utrustad med ECO flow (option) som endast har kallvatten ansluts denna
till (2). Om maskinen ansluts med slang bör denna vara stålomspunnen och ha
en invändig diameter på minst 12 mm.

3.5.6 Avloppsanslutning

Avloppssystemet som ansluts vid (4), bör vara av 50 mm metallrör och tåla me-
kanisk påkörning. Avloppet dras fram till golvbrunn, där det skall mynna ut fritt
över vattenytan.
20
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3.5.7 Installation av disk- och torkmedelsutrustning (option)

• Diskmaskinen är förberedd för anslutning av disk- och torkmedelutrust-
ning. Disk- och torkmedelsutrustningen ingår inte i leveransen av diskma-
skinen. Kontakta din diskmedelsleverantör!

• Disk- och torkmedelsutrustning placeras lämpligen på vägg vid sidan om
maskinen.

• Använd samma fabrikat och typ av disk- och torkmedel.

Elanslutning av utrustningen

• Tag bort maskinens högra sidoplåt. Plåten är fäst mot stativet med två
styck skruvar i nederkanten av plåten.

• Plintar och automatsäkring för disk- och torkmedelsutrustning sitter i elskå-
pet innanför höger sidoplåt och visas i bild nedan. 

• Se maskinens elschema.

Elskåp

1. Automatsäkring (FU/DM) för disk- och torkmedelutrusting
2. Plintar (101 - 107) för anslutning av disk- och torkmedelsutrustning
21
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Diskmedeldosering

Utrustningen för diskmedelsdosering ansluts till slangen på baksidan av maski-
nen.

Slang för diskmedelsdosering på baksidan av diskmaskinen

I botten på tanken finns uttag för givare för mätning av diskmedelskoncentration.

Diskmaskinens tank

1. Uttag för givare (diskmedelskoncentration)
2. Nivårör
3. Mellanvägg

25-4-04-002_1

1

2 3

25-4-04-003_1
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Torkmedelsdosering

Bredvid anslutningar för vatten och el på diskmaskinens högra sida är det förbe-
rett för genomföring av slang till torkmedel i form av en brytbricka. Denna är mar-
kerad med en skylt med texten DRYING AGENT. Slang för torkmedel dras
lämpligen enligt den streckade linjen fram till genomströmmaren.

Dragning av slang för torkmedel

På kopplingen mellan vattenrör och anslutning för inkommande vatten till genom-
strömmaren sitter en plugg där torkmedelsdosering kan anslutas.

Anslutning för torkmedel

25-4-04-005_1

25-4-04-004
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3.5.8 Luftning av tryckstegringspump

Luftning av tryckstegringspumpen måste göras vid igångkörning av diskmaski-
nen.

Gör så här:

1. Öppna vattenanslutningen till diskmaskinen och vänta tills diskmaskinens
breaktank har fyllts med vatten.

2. Lossa skruven i avluftningshålet på tryckstegringspumpen och släpp ut
eventuell luft. När det börjar rinna vatten genom avluftningshålet dras skru-
ven åt.

25-4-05-003
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3.5.9 Luftning av huvlyftcylinder

Luftning av huvlyftcylindern måste göras vid igångkörning av diskmaskinen efter
att tryckstegringspumpen har luftats.

Gör så här:

1. Starta diskmaskinen.

2. Välj program P0.
3. Öppna huven.

4. Diskmaskinen kan komma att ge larm och huvöppningen stoppas. Återställ
då larmet och fortsätt.

5. Lossa pluggen i avluftningsventilen högst uppe på huven och släpp ut
eventuell luft. När vatten börjar bubbla ut ur avluftningsventilen dras plug-
gen åt.

6. Stäng och öppna huven igen. Lossa pluggen i luftningsventilen och vänta
tills vatten bubblar upp ur avluftningsventilen. Dra åt pluggen.

7. Upprepa detta tills det inte längre kommer någon luft ur avluftningsventilen.
Måttet mellan maskinens underdel och underdelen på huven när denna är
öppen ska då vara ca 660 mm.

25-4-05-002_1
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3.6 Montering av options

3.6.1 Fällbara bord

Finns för montering mot:

• Maskinens front (WD209.7451)
• Maskinens högra sida (maskinen sedd framifrån) (WD209.7452)
• Maskinens vänstra sida (maskinen sedd framifrån) (WD209.7453)

Fällbart bord, front montering (WD209.7451)

Fällbart bord för montering mot maskinens front

WD209.7451
26
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Gör så här:

1.

2.

D5019_1

D5019_2
27
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Installationsanvisningar
3.

4.

5.

D5019_3

D5019_4

! !

!

D5019_5
! !

! !
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Sidmontering fällbart bord, höger (WD209.7452) och vänster
(WD209.7453)

Fällbart bord för montering på maskinens högra sida

Fällbart bord för montering på maskinens vänstra sida

WD209.7452

WD209.7453
29
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Installationsanvisningar
Gör så här:

1.

2.

-7452, -7453, S1

-7452, -7453, S2

3

2

1

2
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3.

4.

-7452, -7453, S3

WD47772.31

-7452, -7453, S4

WD47776.31
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5.

6.

-7452, -7453, S5

2

2

3

1

-7452, -7453, S6
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7.

8.

-7452, -7453, S7

-7452, -7453, S8

WD306084.32 (WD209.7452 left)
WD306084.31 (WD209.7453 right)
33
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9.

10.

-7452, -7453, S9

-7452, -7453, S10
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11.

-7452, -7453, S11
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3.6.2 Skrädbänk (WD209.7270)
36
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Mellanplåt (WD209.7463 & WD209.7464)

Beroende på om skrädbänken ska anslutas mot maskinens front eller sida be-
hövs även en mellanplåt.

Mellanplåt för montering mot maskinen sida

Mellanplåt för montering mot maskinen front
37
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Rengöringspistol med slang (WD209.7290)

Skrädbänken kan även utrustas med utrustning för avspolning av diskgods.

Skrädbänk med rengöringspistol monterad.

Gör så här:

1.

WD209.7290

D5017_1
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2.

3.

4.

D5017_2

D5017_3

D5017_4
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5.

D5017_5

4x
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3.7 Provkörning

Förbered maskinen för provkörning med hjälp av ANVÄNDNINGSANVISNING-
AR. I dessa beskrivs vilka åtgärder som skall vidtagas för att göra maskinen klar
för drift.

3.7.1 Igångkörningsschema

Detta bör fyllas i vid igångkörningstillfället.

Läs och ta del av innehållet i Installations- och användarmanualen. Checka sedan
av enligt följande:

1. Kontrollera:

• Vatten och avloppsanslutningar
• Att diskmaskinen står i våg
• Att diskkorg / kassett enkelt kan föras i och ur maskinen
• Att eventuell utrustning för disk- och torkmedel är korrekt ansluten
• Att silar, silplan, täckplåtar och nivårör sitter på plats
• Att rätt mängd granulat finns i maskinen
• Att överhettningsskydden är återställda
• Att dvärgautomat FU21 och FU42 är i läge AV

2. Fyllning av maskin:

• Öppna kran(ar) till diskmaskinens vattenanslutning och fyll breaktanken
med vatten

• Lufta tryckstegringspumpen
• Starta diskmaskinen
• Kontrollera pumparnas rotationsriktningar 

OBS! Vid fel rotationsriktning ska fasvändning ske på anslutningen för in-
kommande elkabel

• Fyll maskinen med vatten enligt ANVÄNDNINGSANVISNINGARNA
• Slå till dvärgautomaterna FU21 och FU42 när genomströmmare och tank

är vattenfyllda
• Lufta huvcylindern

3. Kontrollera inställningen av börvärden:

• Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans
• Kontrollera temperaturerna

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:
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4. Kör ett antal diskar med diskgods och kontrollera att:

• Inget vattenläckage förekommer
• Huvens brytare, klämskydd och automatik fungerar
• Vattentemperaturerna bibehålles
• Diskgodset blir rent

Anm: Då maskinen är utrustad med diskmedelsdosering är denna grovin-
ställd på fabrik, kontakta kemleverantören för en noggrannare inställning.

• Diskgodset torkar
Anm: Då maskinen är utrustad med torkmedelsdosering är denna grovin-
ställd på fabrik, kontakta kemleverantören för en noggrannare inställning.

• Att vattenflödet till maskinen är tillräckligt. Informera kunden om vattenflö-
det och / eller vattentrycket är för lågt

• Motorskyddsbrytarnas inställning mot elschema

6. Slutkontroll: Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytaren.

• Efterdra samtliga anslutningar på kontaktorer och eventuella automatsäk-
ringar

• Alla automatsäkringar sätts i läge till
• Sätt upp den medföjande skötselanvisningen

7. Utbilda och informera personalen angående:

• Diskning
• Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
• Rekommendation angående årlig service
• Wexiödisk’s originalgranulat måste användas (garantivillkor)

3.8 Dokumentation

För korrekt handhavande och service är det viktigt att dokumentationen som
medföljer maskinen lämnas till berörd personal. Installations- och användarma-
nualen, som bland annat beskriver handhavande och skötsel, bör förvaras i an-
slutning till maskinen.
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4. Användningsanvisningar

Läs kapitlen ALLMÄNNA ANVISNINGAR och SÄKERHETSANVISNINGAR noga
innan arbetet påbörjas.

Detta kapitel beskriver vad som skall göras med maskinen:

• Före diskning
• Hur diskningen bör genomföras
• Efter avslutad diskning
• Vid felmeddelanden och felsökning

Användningen av maskinen är oberoende av vad maskinen är utrustad med.

Då maskinen inte används under längre tid, t.ex över natten, helg eller motsva-
rande, så skall strömmen till maskinen brytas, vattentillförseln stängas av och ma-
skinen lämnas öppen.

I detta kapitel behandlas uppbyggnaden av diskmaskinen, handhavandet vid
diskning, vad som bör göras och kontrolleras innan man diskar, och även den
skötsel och underhåll som ska utföras på maskinen.
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4.1 Före diskning

4.1.1 Maskinens uppbyggnad

Utvändiga delar

1. Diskmaskinens underdel där bland annat tank, pumpar och elskåp finns
2. Huv
3. Manöverpanel där knappar för start och stopp av maskinen, val av program

och manövrering av huven finns. På manöverpanelen finns också en dis-
play där texter visar vad som händer i maskinen och där eventuella larm
visas.

4. Kondenseringsenhet (optionn) Här återvinns den värme och reducerar den
ånga som diskmaskinen annars släpper ut i rummet.

5. Anslutning för el
6. Anslutning för vatten

1

2

3

4

5

6

6

25-4-00-027
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Diskutrymme

1. Rundbord - på rundbordet placeras diskkorgen vid diskning

1

25-4-00-028
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1. Spolrör, grovdisk - spolar diskgodset med diskmedelsblandat vatten, med
eller utan granulat, vid diskning med grovdiskprogram.

2. Spolrör, findisk - spolar diskgodset med diskmedelsblandat vatten vid disk-
ning med findiskprogram.

3. Sköljrör, slutsköljning - vid slutsköljning av diskgodset spolas diskmedels-
blandat vatten av från diskgodset med rent vatten genom dessa spolrör.

4. Kyldysa (standard diskmaskin) -  spolar kallt vatten på diskmaskinens bak-
stycke innan huven öppnas efter avslutad disk. Detta görs för att kyla dis-
kutrymmet så att ånga kondenserar och därmed minskar utsläppet av ånga
när huven öppnas.
Dräneringsdysa (på maskin med kondenseringsenhet (option)) - dränerar
kondensat från kondenseringsenheten

5. Täckplåt - hindrar granulat från att komma ner i fel del av vattentanken.
6. Sil - hindrar grövre smuts från att hamna i vattentanken men låter vatten

och granulat passera. När granulaten i tanken behöver samlas upp, till ex-
empel vid veckorengöring, byts denna sil ut mot en uppsamlingsplåt i vilken
en granulatuppsamlingskorg placeras.

1

1

2

2

1

3

3

4
4

5

3

6

25-4-04-006

25-4-00-029
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Tank

Bilden visar diskmaskinens tank

1. Mellanvägg - är perforerad och delar tanken i två delar. Delen närmast
fronten innehåller vatten med granulat. Delen närmast diskmaskinens bak-
sida innehåller bara vatten. För att underlätta rengöring av tanken är mel-
lanväggen försedd med ett spjäll som kan öppnas vid rengöring.

2. Nivårör - fungerar som propp i tankens avlopp och även som bräddavlopp.
Nivåröret sitter fasthakat i en hållare på mellanväggen.

3. Nivåvakter - känner av vattennivåns min. och max. läge under drift.

1

2

3

3

25-4-00-031
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Manöverpanel

Manöverpanel

1. Display
2. Findiskprogram. När maskinen är utrustad med tömningspump och har

stängts av med På / Av (8) startas tömningen genom att trycka på denna
knapp. 

3. Grovdiskprogram
4. Granulatuppsamlingsprogram
5. Aktivering av serviceläge
6. Stegning mellan sidor då maskinen är i serviceläge
7. Återställning av larm
8. På / Av
9. Manövrering av huv

1

2

3

4
5
6
7

9
8

25-4-00-003_1
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4.1.2 Förberedelser före fyllning 

Kontrollera:

• att maskinen och löstagbara delar är rengjorda, om inte så rengör
• att ingen smuts finns i spolarmarna eller i spolrörens munstycken
• att nivågivarna i tanken inte är smutsiga
• att vattentanken är avspolad
• att mängden granulat i maskinen är tillräcklig och att det inte finns granulat

annat än i den del av tanken som är avsedd för granulat
• mängden disk- och torkmedel (option)
• att löstagbara delar sitter på plats
• att avstängningskran(ar) för vatten till maskinen är öppen
• att arbetsbrytaren är i läge ON
• att maskinens manöverknapp ON/OFF är till

Att tänka på:

• Handdiskmedel får ej användas i maskinen eller vid blötläggning. Kontakta
din diskmedelsleverantör för val av lämpliga medel. Handdiskmedel orsa-
kar skumbildning, försämrar diskresultatet och kan skada maskinen.

• Stålull får ej användas vid förbehandling av diskgodset.
• I maskinen får endast disk- och torkmedel avsedda för industriella maski-

ner användas. 
• Vid användning av flytande disk- och torkmedel bör medel av samma fabri-

kat och typ användas.
• Om maskinen är utrustad med kondenseringsenhet bör diskgodset tas ut

ur maskinen snarast när diskcykeln är avslutad så att återfuktning ej sker.
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4.1.3 Fyllning och uppvärmning av maskinen

När maskinen fylls med vatten bör man inte ha diskgods i maskinen. Hetare vat-
ten än vid normal diskning spolas i diskutrymmet när maskinen fylls vilket kan få
till följd att matrester bränns fast på diskgodset och man därmed får ett sämre dis-
kresultat. 

Gör så här:

1. Starta maskinen genom att trycka på PÅ/AV-knappen. Diskmaskinens huv
öppnas.

2. Välj ett diskprogram. Vilket program som helst kan väljas.

3. Tryck på knappen för manövrering av huven.

4. Vänta tills följande text visas i displayen:
MASKINEN ÄR KLAR 
FÖR DISKNING
ÖPPNA HUVEN OCH
SÄTT IN DISKGODS

5. Tryck på knappen för manövrering av huven.

6. Maskinen är klar att användas!
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4.1.4 Före diskning oberoende av program

Vid diskning bör man tänka på följande:

• se till att ta bort så mycket matrester som möjligt från diskgodset innan det
sätts in i maskinen (detta bidrar till att diskvattnet i maskinen inte behöver
bytas så ofta)

• se till att ingenting sticker ut från diskkorgen som kan häkta i diskmaski-
nens väggar och hindra diskkorgen från att rotera

• kontrollera att rätt diskprogram är valjs, detta är beroende av diskgodstyp

Skrädning av diskgods

Utrustning som medföljer vid leverans

Rund grovdiskkorg, (WD209.7450)
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Användningsanvisningar
Gul korg används för tallrikar, assietter mm., (WD009.9011)

Blå korg används för glas och koppar, (WD009.9014)

Brun korg används för bestick, (WD009.9013)
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Granulat 10kg, (WD209.7260) och Skrädspade, (WD209.7261)

Uppsamlingsplåt och Granulkorg

korg o plåt
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Användningsanvisningar
Extra utrustning att använda vid både grov- och findisk

För att minska risken för belastningsskador bör bordsvagnen användas vid för-
flyttning av diskgods.

Bordsvagn, (WD209.7462)

vagn
54



WD-90 DUO  Rev. 2.0 (202204)

Användningsanvisningar
4.1.5 Placering av diskgods i korgar

Grovdisk

Grovdisk placeras i medföljande korg. Diskgodset smutsiga sida (insidan) vänds
utåt från korgens centrum. Diskgods ska placeras så att vatten inte samlas i disk-
godset, t.ex. ska kantiner, grytor m.m. som placeras på botten av korgen vändas
med botten uppåt.

Maximalt antal gastronorm 1/1-kantiner som kan diskas samtidigt. En styck med
djup 65 mm i botten. Tre styck med djup 200 mm och tre styck med djup 65 mm
runt sidorna på korgen, varannan med djup 65 mm och varannan med djup 200
mm.

Maximalt antal 2/1-kantiner som är möjligt att placera i korgen.

25-4-00-011_1

25-4-91-007
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Användningsanvisningar
Tillbehör till grovdiskkorg

För optimal användning finns det ett antal tillbehör som är extra utrustning.

1: Slevhållare WD209.7251
2: Kastrullstöd WD209.7252
3: Gummispännare WD209.7272
4: Flexibel insats WD209.7481
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Användningsanvisningar
Slevhållaren används för att hålla slevar, vispar, stekspadar m.m. på plats vid
diskning. Slevhållaren placeras i kastrullhållarens mitt och kan bara användas till-
sammans med denna.

Kastrullstödet används för att hålla större grytor på plats under diskningen. Den
placeras i mitten av diskkorgen och diskgodset läggs på sidan i korgen med bot-
ten mot kastrullhållaren och öppningen mot diskkorgens kant.

Gummispännaren används till att spänna fast mindre diskgods, så som t.ex. skå-
lar, små grytor eller liknande, vid diskkorgens kanter.

Den flexibla insatsen används för att hålla fast skålar, grytor m.m. Den bakre de-
len skjuts ner mellan två byglar på diskkorgens kant. Ramen med gummiband
fästs i botten på diskkorgen.

1: Universalhållare WD209.7484
2: Hållare för GN 1/3-kantiner WD209.7485
3: Hållare för GN 1/4-kantiner WD209.7486
4: Hållare för ABC-kantiner WD209.7487

Universalhållaren placeras i diskkorgen och används för att ställa bakplåtar, skär-
brädor, kantinlock m.m. i. De båda kortsidorna skjuts ner mellan två byglar på
diskkorgen.
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1: Slevhållare WD209.7277
2: Allroundhållare WD209.7273
3: Hållare för små grytor och skålar WD209.7279
4: Nätkorg WD209.7278

Findisk

Findiskgods placeras i någon av plastkorgarna som levererades med maskinen,
med dimension 50x50 cm. Maskinen levereras med tre styck korgar avsedda för
användning vid olika diskgods.
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4.2 Diskning

För att minska risken för belastningsskador bör diskgodset stackas i diskkorgen
som lämpligen placeras på skrädbänken, bordsvagnen eller det fällbara bordet
monterat på maskinen (extra utrustning).

4.2.1 Val av program

Manöverpanel

1. Display
2. Findiskprogram (P1 - P3, P0)
3. Grovdiskprogram (P1 - P3 (med granulat), (P4 - P6 (utan granulat), P0)
4. Granulatuppsamlingsprogram
5. Aktivering av serviceläge
6. Stegning mellan sidor då maskinen är i serviceläge
7. Återställning av larm
8. På / Av
9. Manövrering av huv

1

2

3

4
5
6
7

9
8

25-4-00-003_1
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Användningsanvisningar
Diskmaskinen har findiskprogram för diskning av glas, porslin och bestick m.m.,
och grovdiskprogram med eller utan granulat för diskning av hårt smutsat disk-
gods, t.ex. kastruller och kantiner. 

Om diskning inte gjorts sedan maskinen startades visas program P1 för både fin-
disk och grovdisk. 

När diskmaskinen har diskat klart går huven upp och man kan ställa in en ny disk-
korg. Mellan diskningarna visas senast körda diskprogram (både grovdisk och fin-
disk) i displayen (1) och senast körda findiskprogram är aktivt, d.vs. om knappen
för manövrering av huven (9) trycks in är det detta program som startar. Om ett
annat diskprogram än det som är aktivt ska köras måste detta väljas med hjälp
av någon av programvalsknapparna (2 - 4). Vilket program som är aktivt visas ge-
nom att en fylld ruta bakom aktuellt program visas i displayen och lysdioden bred-
vid programvalsknappen för aktivt program lyser. 

Följande text visas på maskinens display efter att grovdiskprogram P1 (grovdisk
med granulat) har körts:

FINDISK P1  █
GROVDISK MED
GRANULAT P1  [ ]
STÄNG HUVEN

I detta fall är findiskprogram P1 aktivt i diskmaskinen och detta indikeras förutom
av den fyllda rutan bakom texten FINDISK P1 av att lysdioden framför program-
vals-knapp 2 lyser. Trycks knappen för huvmanövrering (9) in är det findiskpro-
gram P1 som kommer att startas.

Under diskning, i stand-by läge, vid uppstart och avstängning o.s.v. visas statu-
sen för maskinen i klartext på displayen.

• Det är viktigt att rätt diskprogram väljs för aktuell typ av diskgods.
• Om annat program än de som visas i displayen ska köras väljs program en-

ligt beskrivning under rubrikerna Findiskprogram och Grovdiskprogram
nedan. Valt program startas alltid genom att knappen för huvmanövrering
(9) trycks in.
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Findiskprogram

Findiskprogrammen används för sådant diskgods som t.ex. glas, porslin och be-
stick. Det finns möjlighet att välja tre olika findiskprogram med knappen (2), ge-
nom att trycka en, två eller tre gånger. Valt program visas i displayen (1) och
lysdioden bredvid knappen lyser. 

• ett tryck ger findiskprogram 1 (P1),
• två tryck ger findiskprogram 2 (P2),
• tre tryck ger findiskprogram 3 (P3),
• fyra tryck ger program P0, vilket innebär att maskinen ställs i stand-by läge

för diskning. Huven kan då stängas utan att diskprogram startar, eller om
maskinen är tömd på vatten; utan att fyllning av vatten i maskinen görs.

Programmen är vid leverans förinställda med en disktid på:

• P1: 1,0 minut
• P2: 1,5 minut
• P3: 3,0 minut
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Grovdiskprogram

För grovdisk finns sex olika program att välja på, tre där granulat används vid
diskningen (P1 - P3) och tre utan granulat (P4 - P6). Valt program visas i display-
en (1) och lysdioden bredvid knappen lyser. 

Hålkantiner, hålbleck och plastkantiner bör INTE diskas med diskprogram där
granulat används (P1 - P3). Använd istället grovdiskprogram P4 - P6 (grovdisk-
program utan granulat).

• En, två eller tre tryck på knappen för grovdiskprogram (3) ger grovdiskpro-
gram P1 - P3. För dessa tre program förstärks rengöringen av diskgodset
med granulat. Program (P1 - P3) används lämpligen vid diskning av myck-
et hårt smutsat diskgods.

• Fyra, fem eller sex tryck på knappen (3) ger grovdiskprogram P4 - P6 vilka
är grovdiskprogram utan granulat.

• Sju tryck på knappen (3) ger program P0 - maskinen ställs i stand-by läge
för diskning.

Programmen är vid leverans förinställda med följande disktider (granulat + kem):

• P1: 1,6 minut + 0,3 minut
• P2: 3,0 minut + 0,5 minut
• P3: 5,0 minut + 0,5 minut
• P4: 1,9 minut
• P5: 3,0 minut
• P6: 5,5 minut

Granulatuppsamlingsprogram

Granulatuppsamlingsprogrammet används för att samla upp granulaten i maski-
nen i en särskild korg när granulatmängden ska kontrolleras eller granulaten ren-
göras.

Ett tryck på knappen (4) aktiverar granulatuppsamlingsprogrammet och lysdio-
den bredvid knappen lyser. Två tryck aktiverar program P0 - standby läge.
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4.2.2 Starta diskningen

Var noga med att välja rätt program för det diskgods som ska diskas.

Gör så här:

1. Sätt in diskgods i maskinen. 
2. Välj diskprogram.
3. Välj önskat diskprogram genom att trycka på någon av programvalsknap-

parna (2, 3).
4. Diskningen startar när huven stängs, genom tryck på manövreringsknap-

pen (9).
5. När diskprogrammet gått klart öppnas huven. Ta ut diskgodset!

Kontrollera alltid diskresultatet efter varje avslutad disk.

4.2.3 Avbryta diskprogram och stopp av maskinen

Avbryta diskprogram

Det är möjligt att avbryta starten av valt diskprogram så länge diskningen inte
hunnit påbörjas. Detta görs genom att huven öppnas med hjälp av knappen för
huvmanövrering (9). Det är också möjligt att ändra valt program innan huven hun-
nit stängas vid start av programmet, genom att trycka på någon av programvalsk-
napparna (2, 3).

Stopp av maskinen

Om stopp av diskmaskinen av någon anledning måste göras under drift, tryck på
På / Av knappen (8).
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4.2.4 Kontroll av diskresultat

Efter varje diskning bör diskresultatet kontrolleras. 

Kontrollera:

• att det inte syns några fläckar, prickar, slöjor, matrester eller beläggning på
diskgodset

• att det inte går att känna någon beläggning på diskgodset
• kontrollera också att det inte har fastnat några granulat i, eller på, diskgod-

set. Det är särskilt viktig att kontrollera detta är vid diskning av hålkantiner.

I tabellen nedan ges förslag på vad som bör kontrolleras och eventuellt åtgärdas
om de problem som är listade visar sig vid kontroll av diskgodset. 

Problem:

Kontrollera:
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Temperatur Programval

Stärkelseprickar
Syns, framförallt på glas, 
som små prickar

X X X X X X X X X

Slöjor X X X X X X X

Matrester X X X X X X

Proteinrester
Syns som fläckar eller av-
tryck på kantiner som man 
t.ex. stekt köttbullar, pann-
biff eller fisk i.

X X X X

Diskmedelsrester
Syns inte på diskgodset 
utan påvisas på kemisk väg 
(fenoftalin)

X X X X
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Skrädning - det är viktigt att så mycket matrester som möjligt skrapas bort från
diskgodset innan det ställs in i maskinen. Ordentlig skrädning medför att vattnet i
disktanken inte behöver bytas så ofta.

Diskmedels- och torkmedelsdosering - doseringen av diskmedel och torkme-
del påverkar diskresultatet. Om misstanke finns att doseringen är för hög eller för
låg ska diskmedelsleverantören kontaktas. Möjlighet finns att montera en givare
i tanken som mäter diskmedelskoncentrationen i vattnet och med hjälp av denna
kan diskmedlet doseras automatiskt. Kontakta din diskmedelsleverantör!

Vattenbyte - byte av vattnet i tanken bör ske minst en gång om dagen vid normal
användning av diskmaskinen. I vissa fall, t.ex. om mycket eller mycket smutsigt
diskgods diskas, kan det vara nödvändigt att byta oftare.

Vattenomsättning - om vattenomsättningen i maskinen är för dålig kan detta
leda till problem såsom stärkelseprickar på glas och under tallrikar. Kontakta ser-
vicefirma för hjälp att åtgärda problemet.

Temperatur - om temperaturen vid diskning och slutsköljning är för låg blir inte
diskgodset rent. Om man misstänker att så är fallet, kontakta servicefirma. 
Om findiskgods sköljs (förspolas) innan det sätts in i diskmaskinen får inte tem-
peraturen på vattnet vara för hög (<40 °C). Det finns då risk att proteiner och stär-
kelse bränner fast på diskgodset och man får ett dåligt diskresultat som följd.

Programval - tiden för diskning och slutsköljning, och även vattenmängden som
används för slutsköljning har betydelse för diskresultatet. Blir diskgodset inte rent
bör man prova med att välja ett program med längre disktid. Vattenmängden som
används vid slutsköljning av disken kan justeras av servicetekniker, kontakta ser-
vicefirma!

Vattenhårdhet - om vattnet som används för diskning är hårt (>10 °dH) kan det
behövas högre diskmedelskoncentration för att disken ska bli ren. Kontakta din
diskmedelsleverantör!

Rengöring, spolrör - rengöring av maskinen är viktig för ett bra diskresultat. Se
rekommendationer på hur ofta rengöring ska utföras. I vissa fall kan det vara nöd-
vändigt att rengöra oftare än vad som rekommenderas.

Stackning av diskgods - placeringen av diskgodset i korgen är avgörande för
hur diskvattnet kommer åt att spola disken under diskning, vilket i sin tur avgör
diskresultatet.

Blötläggning - (gäller inte grovdiskprogram med granulat där blötläggning inte
bör ske) i vissa fall behöver diskgodset blötläggas innan det diskas för att få det
riktigt rent. Diskgodset blötläggs då t.ex. över natten i vatten med blötläggnings-
medel. Följ diskmedelsleverantörens anvisningar.
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4.2.5 Vattenbyte

Vattnet i maskinens disktank bör bytas dagligen. Tätare vattenbyten behövs om:

• kraftig skumbildning uppträder i maskinen; t.ex. man kan se att det kommer
skum ur avloppsröret eller att silen i maskinens tank är täckt med skum.
Om detta uppträder bör vattnet bytas omedelbart!

• mycket diskgods körs under vissa perioder av dagen. Planera vattenbyten
så att ett bra diskresultat erhålls under hela arbetspasset. Byt t.ex. vatten
efter perioder när mycket diskgods diskats.

• man vid kontroll av diskresultatet upptäcker något problem.

Gör så här:

1. Välj grovdiskprogram P4 (utan granulat) med knappen (3). 

2. Stäng huven med knappen för huvmanövrering (9). Vänta tills programmet
gått klart och huven har öppnats.

3. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen för på- och avstängning
(8). OBS! Huven ska vara öppen.

4. Ta bort rundbordet. Ta tag i ekrarna på rundbordet, inne vid navet och dra
det rakt uppåt. Tryck eventuellt på axeltappen med ena handens tumme för
att få rundbordet att lossna lättare.
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5. Spola av silplan (1) och täckplåtar (2) med vatten.

6. Ta bort silen (1) och täckplåtarna (2). Ta bort eventuellt skräp som fastnat
i hålen på silen.

7. Då maskinen är utrustad med tömningspump (option) startas denna ge-
nom att trycka på knappen för findisk (2).

8. Häkta av nivåröret från hållaren, vrid det ett kvarts varv och låt det sitta kvar
i avloppet. Det ska nu vara en springa mellan botten på tanken och gum-
mimanschetten så att vattnet kan rinna ut.
Öppna INTE spjället i mellanväggen! Granulaten kommer i så fall att följa
med vattnet ut i avloppet.

9. Sätt tillbaka nivåröret. Se till att gummimanschetten tätar ordentligt mot
botten på tanken.

10. Sätt tillbaka täckplåtarna och silen.
11. Sätt tillbaka rundbordet. Se till att skruvskallarna på axelplattan som rund-

bordet ska vila på hamnar i hålen på undersidan av rundbordets nav.
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Nu återfylls maskinen genom att:

1. Starta maskinen genom att trycka på PÅ/AV-knappen. Diskmaskinens huv
öppnas.

2. Välj ett diskprogram. Vilket program som helst kan väljas.

3. Tryck på knappen för manövrering av huven.

4. Vänta tills följande text visas i displayen:
MASKINEN ÄR KLAR 
FÖR DISKNING
ÖPPNA HUVEN OCH
SÄTT IN DISKGODS

5. Maskinen är klar att användas!
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4.3 Efter användning

HACCP är ett förebyggande kontrollsystem för att säkerställa hygienkraven under
diskprocessen och rengöringen av maskinen. Genom sin konstruktion uppfyller
maskinen högt ställda hygienkrav. Ur hygiensynpunkt är det också viktigt med
noggrann och regelbunden rengöring. En väl rengjord maskin bidrar till ett bra dis-
kresultat, minskar risken för ansamling av smuts, ökar maskinens livslängd och
minskar risken för akuta driftstopp.

Se WEB Tool manualen om tillvalet för HACCP larm.

4.3.1 Felaktiga rengöringsmetoder

OBS! Används fel metod vid rengöring kan maskinen skadas. Därför gäller följan-
de:

• Använd EJ stålull eftersom den ger upphov till rostbildning i maskinen.
• Används rengöringsmedel får detta inte innehålla slipmedel. Rengörings-

medel med slipmedel skadar rostfri plåt.
• Maskinen får inte spolas utvändigt med vattenslang. Vatten kan tränga in

och skada manöverpanel och elektrisk utrustning.
• Högtryckstvätt och ånga kan skada maskinen och får EJ användas vid ren-

göring. Använd aldrig högtryckstvätt på golvet närmare än 1 meter från ma-
skinen. Används högtryckstvätt på maskinen, ansvarar leverantören inte
för fel som uppstår, och garantin kan förfalla. Stänkrisk finns även om gol-
vet spolas med vattenslang.

Stålull och högtryckstvätt får ej användas vid rengöring

12_07
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4.3.2 Skötsel och underhåll

För att få ett bra diskresultat vid diskning och för att få ut mesta möjliga av disk-
maskinen behöver den skötas och underhållas med vissa intervall. Mycket av
skötsel och underhåll kan utföras av diskrumspersonalen, medan annat underhåll
kräver att utbildad servicepersonal utför arbetet. 

I tabellen nedan ges rekommendation på intervall för olika underhållsaktiviteter.
Rekomenderade intervall nedan ska ses som ett minsta underhåll vid normal an-
vändning av diskmaskinen. Beroende på hur ofta och hur mycket man diskar, vil-
ken typ av diskgods man diskar m.m. kan underhåll behöva göras oftare. Det är
viktigt att se till de förhållanden som gäller på plats. 

Aktivitet Intervall:

Efter varje 
disk

Dagligen Varje 
vecka

Varje 
månad

Årligen Övrigt

Kontroll av diskresultat X

Byte av vatten i tanken X Vid behov

Kontroll av spolarmar X

Rengöring av spolarmar X Vid behov

Invändig rengöring av ma-
skinen:
* tank
* sil
* täckplåt
* nivårör
* nivågivare m.m.

X Silarna 
måste ren-
göras/töm-
mas vid 
behov.

Utvändig rengöring av 
diskmaskinen

X

Rengöring av granulat X Vid behov

Kontroll av mängd granulat 
i diskmaskinen

X

Byte av granulat 1-2 gånger Vid behov

Kontroll av klämskydd, huv X

För diskmaskin med kon-
denseringsenhet: 
Rengör kondenseringsen-
het

X
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4.3.3 Tömning och rengöring av maskinen

Maskinen bör rengöras minst en gång per dag vid normal drift. En gång i veckan
bör en noggrannare rengöring av maskinen göras, då också spolrör och granulat
rengörs ordentligt och mängden granulat kontrolleras.

Daglig invändig rengöring

Gör så här:

1. Välj grovdiskprogram P4 (utan granulat) med knappen (3). 

2. Stäng huven med knappen för huvmanövrering (9). Vänta tills programmet
gått klart och huven har öppnats.

3. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen för på- och avstängning
(8). OBS! Huven ska vara öppen.

4. Ta bort rundbordet. Ta tag i ekrarna på rundbordet, inne vid navet och dra
det rakt uppåt. Tryck eventuellt på axeltappen med ena handens tumme för
att få rundbordet att lossna lättare. Rengör och skölj.

5. Spola av silplan (1) och täckplåtar (2) med vatten.

6. Ta bort silen (1) och täckplåtarna (2). Ta bort eventuellt skräp som fastnat
i hålen på silen.

2
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Användningsanvisningar
7. Då maskinen är utrustad med tömningspump (option) startas denna ge-
nom att trycka på knappen för findisk (2).

8. Häkta av nivåröret (1) från hållaren, vrid det ett kvarts varv och låt det sitta
kvar i avloppet. Det ska nu vara en springa mellan botten på tanken och
gummimanschetten så att vattnet kan rinna ut. Öppna INTE spjället i mel-
lanväggen (3). Granulaten kommer i så fall att följa med vattnet ut i avlop-
pet.

9. Om tanken och granulaten är smutsiga sköljs dessa med vatten. Rör runt
bland granulaten under tiden som de spolas och ta bort eventuellt skräp.
Kontrollera att det inte sitter fast något skräp i mellanväggen (3) i tanken. 

10. När tanken är tom tas nivåröret (1) bort, rengör och kontrollera att skumav-
skiljaren (2) inte sitter fast utan är rörlig.

11. Rengör tanken invändigt och även mellanväggen i tanken. 

daglig_r
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Användningsanvisningar
12. Rengör nivågivarna (2) i tanken. Kontrollera funktionen hos flottören på ni-
vågivaren. Denna ska kunna röra sig lätt och får inte hänga sig.

13. Rengör spolrören
14. Rengör huv m.m. invändigt.
15. Rengör disktillbehören till maskinen, såsom diskkorgar m.m.

Lämna gärna maskinen med huven öppen när maskinen rengjorts och diskning
inte ska ske på ett tag, t.ex. över natten.

daglig_r
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Användningsanvisningar
Veckorengöring invändigt

Gör så här:

1. Öppna huven med knapp (9).

2. Ta bort rundbordet. Ta tag i ekrarna på rundbordet, inne vid navet och dra
det rakt uppåt. Tryck eventuellt på axeltappen med ena handens tumme för
att få rundbordet att lossna lättare. Rengör och skölj.

3. Byt ut silen mot granulatuppsamlingskorgen och täckplåten med med hål
för korgen.

4. Välj granulatuppsamlingsprogrammet med knappen (4). 

5. Stäng huven med knappen för huvmanövrering (9). Vänta tills programmet
gått klart och huven har öppnats.

6. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen för på- och avstängning
(8). OBS! Huven ska vara öppen.

7. Spola av täckplåtar, sil och granulatuppsamlingskorg. 
8. Ta bort täckplåtar, sil och granulatuppsamlingskorgen. Ta bort eventuellt

skräp som fastnat i hålen på silen.

25-4-00-029
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Användningsanvisningar
9. Då maskinen är utrustad med tömningspump (option) startas denna ge-
nom att trycka på knappen för findisk (2).

10. Häkta av nivåröret (1) från hållaren, vrid det ett kvarts varv och låt det sitta
kvar i avloppet. Det ska nu vara en springa mellan botten på tanken och
gummimanschetten så att vattnet kan rinna ut. 

11. När tanken är tom tas nivåröret (1) bort, rengör och kontrollera att skumav-
skiljaren (2) inte sitter fast utan är rörlig.

12. Rengör tanken invändigt och även mellanväggen i tanken. 

13. Rengör nivågivarna (2) i tanken. Kontrollera funktionen hos flottören på ni-
vågivaren. Denna ska kunna röra sig lätt och får inte hänga sig.

14. Rengör spolrören
15. Rengör huv m.m. invändigt.
16. Rengör disktillbehören till maskinen, såsom diskkorgar m.m.

Lämna gärna maskinen med huven öppen när maskinen rengjorts och diskning
inte ska ske på ett tag, t.ex. över natten.
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Användningsanvisningar
Kontroll och rengöring av spolrör, sköljrör och kyl- och dräneringsdysor

Spolrör, sköljrör och dysor kontrolleras och rengörs lämpligen vid rengöring av
diskmaskinen i övrigt.

Maskinens diskutrymme med spolarmar och kyldysor

1. Spolrör, grovdisk
2. Spolrör, findisk
3. Sköljrör, slutsköljning
4. Standardmaskin: kyldysa

Maskin med kondenseringsenhet: dräneringshylsa
5. Huvlyftcylinder

Kontrollera:

• att spolrör, sköljrör och dysor inte är smutsiga 
• att det inte sitter fast något skräp i diskmunstyckena på spolrören eller i dy-

sorna på sköljrören
• att låsen för spolrören för findisk (2) och grovdisk (1) är ordentligt låsta
• att spolrör, sköljrör eller dysor inte är skadade (om de är skadade - kontakta

servicefirma).

Rengöring sker på följande sätt:

1. Spola av spolrör och kyldysor utvändigt med vatten.
2. Öppna låsen på spolrören för findisk (2) och för grovdisk (1).
3. Ta bort spolrören och skölj dem invändigt med vatten.
4. Kontrollera att det inte sitter fast något skräp i diskmunstyckena eller inuti

spolrören. Ta bort eventuellt skräp.
5. Sätt tillbaka spolrören på rätt plats och stäng låset på rören.
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Användningsanvisningar
Rengöring av kondensbatteri

OBS! Rengöring v kondensbatteriet bör utföras 1-2 ggr/år.

OBS! Vid renspolning av kondensbatteriet och batterilådans botten, spola ej med
mer vatten än att avloppet under batteriet kan leda bort det från maskinen. Spol-
ning skall ske med varmvatten och normalt vattentryck. Spola ej direkt mot fläkt-
motorn. elmotorn kan skadas om den översköljs med vatten.

Säkerhetsventilen bör kontrolleras i samband med rengöringen, detta görs ge-
nom att vrida på den.

Utvändigt

Utvändigt torkas maskinen av med en mjuk fuktig trasa.
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Användningsanvisningar
4.3.4 Granulat

Vid normal drift bör rengöring av granulaten och kontroll av mängden granulat gö-
ras minst en gång i veckan.

Uppsamling av granulat

1. Öppna huven på maskinen genom att trycka på knappen längst ner på pa-
nelen.

2. Ta bort rundbordet genom att ta tag i ekrarna, inne vid navet på rundbordet
och dra det rakt uppåt.

3. Byt ut silen mot granulatuppsamlingskorgen och täckplåten med med hål
för korgen.

4. Välj granulatuppsamlingsprogrammet med knappen. 

5. Stäng huven med knappen för huvmanövrering. Vänta tills programmet
gått klart och huven har öppnats.

6. När granulatuppsamlingsprogrammet har gått klart och huven öppnats tas
korgen ut ur maskinen.

25-4-00-029
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Användningsanvisningar
Rengöring

1. Häll över granulaten i en hink.
2. Placera hinken i en diskho.
3. Spola granulaten med vatten. Rör om bland granulaten samtidigt som

dessa spolas.
4. Plocka bort eventuella matrester och skräp.

Kontroll av granulatmängden

En gång i veckan bör man kontrollera att mängden granulat i maskinen är tillräck-
lig. 

Mängden granulat kontrolleras genom att:

• de mäts med ett litermått eller liknande (ca 5liter)
• mängden granulat kontrolleras när granulaten ligger i granulatuppsam-

lingskorgen. I korgen finns en stång som indikerar hur högt granulatnivån
ska nå. Når granulaten dit upp är mängden rätt.

• Fyll på granulat vid behov! Granulaten fylls på i den del av tanken som finns
under silen, närmast diskmaskinens front, se bild. Om alla täckplåtar och
silar sitter på plats ska granulaten automatiskt hamna i rätt del av tanken.

25-4-03-004_1
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Användningsanvisningar
Byte av granulat

• Granulaten bör bytas en till två gånger per år. Det kan vara lämpligt att göra
detta vid längre, planerade uppehåll, så som t.ex. semesteruppehåll eller
liknande.

• Granulat av olika fabrikat skiljer i både storlek och tyngd. Maskinen är an-
passad för att använda Wexiödisk orginalgranulat, vilka bör användas vid
påfyllning av nya granulat.

Återvinning av granulat

Förbrukade granulat är återvinningsbara och återvinns som hårdplast eller som
brännbart material.

4.3.5 Kontroll av huvens klämskydd

Kontroll av att klämskyddet för huven fungerar ska göras en gång i månaden.
Dessutom bör det kontrolleras av servicetekniker när service utförs på maskinen.

1. Öppna huven genom att tryck på knappen för huvmanövrering.

2. Håll en träbit eller liknande mot kanten på nedre delen av maskinen.

3. Tryck på knappen för huvmanövrering.

4. När huven gått ner så långt att den når träbiten och börjar trycka på träbiten
ska huven vända och gå upp till öppet läge.

Känsligheten hos klämskyddet kan ibland behöva justeras. I sådana fall ska ser-
vicetekniker kontaktas.

25-4-05-001
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Användningsanvisningar
4.3.6 Längre uppehåll

Uppehåll upp till en vecka

• Maskinen rengörs som vid en veckorengöring. 
• Granulaten placeras i en hink med vatten blandat med blötläggningsmedel

eller lämpligt rengöringsmedel. 
• Tvätta granulaten noga - rör runt bland granulaten och ta bort eventuella

matrester eller skräp. 
• Låt granulaten ligga kvar i vattnet under uppehållet.
• Alternativt kan granulaten rengöras och därefter placeras i frysen under up-

pehållet.
• Skölj granulaten med rent vatten innan de hälls tillbaka i maskinen. 

Uppehåll längre än en vecka

• Maskinen rengörs som vid en veckorengöring.
• Desinficera granulaten genom att hälla över dem i en hink med vatten blan-

dat med desinficerande rengöringsmedel eller blötläggningsmedel.
• Tvätta granulaten noga - rör runt bland granulaten och ta bort eventuella

matrester eller skräp.
• Häll upp granulaten i uppsamlingskorgen och förvara dem i denna under

uppehållet.
• Alternativt kan granulaten rengöras och därefter förvaras i frysen under up-

pehållet.
• Skölj granulaten med rent vatten innan de hälls tillbaka i maskinen.
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Användningsanvisningar
4.3.7 Driftstörningar

Felsökning

Följande fel kan åtgärdas av operatören. Kvarstår problemet, kontakta ansvarig
servicepersonal.

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD
Ingen indikering i manöverpane-
lens display när manöverknap-
pen trycks in.

Arbetsbrytaren är frånslagen. Slå till arbetsbrytaren.

Maskinen fyller ej vatten. Avstängningskranen för inkomman-
de vatten är stängd.

Öppna kranen.

Huven är öppen. Stäng huven.

Nivåröret ej på plats. Montera nivåröret.

Nivårörets gummimanschett tätar ej 
mot bottenplåten.

Rätta till nivåröret. Kontrollera att 
gummimanschetten inte är skadad. 
Byt skadad gummimanschett.

Sköljrörens munstycken är täppta. Rengör spolmunstyckena.

Maskinen fylls långsamt. Sköljrörens munstycken är täppta. Rengör spolmunstyckena.

Fyllningen upphör ej. Nivåröret ej på plats. Montera nivåröret.

Nivårörets gummimanschett tätar ej 
mot bottenplåten.

Rätta till nivåröret. Kontrollera att 
gummimanschetten inte är skadad. 
Byt skadad gummimanschett.

Maskinen startar ej diskningen. Huven är öppen. Stäng huven.

Oljud från diskpump. Låg vattennivå. Skum i tanken. Kontrollera nivån. Byt vatten.

Maskinen stannar mitt under 
diskmomentet och börjar ta in 
vatten.

Nivårörets gummimanschett tätar ej 
mot bottenplåten.

Rätta till nivåröret. Kontrollera att 
gummimanschetten inte är skadad. 
Byt skadad gummimanschett.

Maskinen diskar inte rent. Spol- och diskmunstyckena igensat-
ta med smuts.

Kontrollera och rengör munstycke-
na.

För lite diskmedel. Kontrollera mängden diskmedel.

För smutsigt vatten i tanken. Byt vatten.

Skumbildning i tanken. Kontrollera att disktemperaturen inte 
är för låg och att rätt typ av diskme-
del används.

Program med för kort disktid är valt. Välj ett diskprogram med längre 
disktid.

Program utan granulat är valt. Välj ett diskprogram med granulat.

Smuts har torkat in på diskgodset. Blötlägg diskgodset före diskning.

Diskgodset är felaktigt placerat i kor-
gen.

Använd rätt typ av tillbehör för kor-
rekt placering av diskgodset.

Disk- och torkmedel av annat fabri-
kat än vanligt används.

Använd samma fabrikat och sort 
som tidigare. Vid behov renspolas 
slangar och pumpar med vatten.

Granulatet fastnar på diskgod-
set.

Spolmunstyckena är tilltäppta. Rengör munstyckena.

För mycket skum i maskinen. Kontrollera diskvattnets renhet. Vid 
behov byt vatten.

Mellanväggen i tanken är inte ren-
gjord.

Rengör mellanväggen
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Användningsanvisningar
Vid kontakt med servicefirma är det bra att ha följande uppgifter angående ma-
skinen tillgängliga:

• maskintyp och maskinmodell,
• maskinnumret och datum då maskinen installerades,
• en kort förklaring av felet / problemet,
• vad hände direkt innan felet uppstod.

Granulatet hamnar i fel tank. Täckplåtarna och/eller silen sitter 
inte på plats i tanken eller är felaktigt 
ditsatta.

Sätt dit täckplåtar och sil. Kontrollera 
att de sitter riktigt och täcker tanken.

Diskgodset torkar inte. Sköljmunstyckena är tilltäppta. Kontrollera och rengör munstycke-
na.

För lite sköljmedel. Kontrollera mängden sköljmedel,. 
Slangen skall vara nedsänkt i väts-
kan och silen i slangen skall vara 
ren.

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD
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Användningsanvisningar
Maskinfel och handhavandefel

Om fel uppträder på maskinen visas ett larm på panelens display. I tabellen ned-
an presenteras larmen i prioritetsordning, d.v.s. om flera larm aktiveras samtidigt
visas det som står högst upp i listan först. Vissa av larmtexterna varnar när något
är fel medan andra bara ger information. En del larm uppträder bara om maskinen
har vissa tillval så som t.ex. extra HACCP-larm. 

Manöverpanel

1. Display
2. Findiskprogram
3. Grovdiskprogram
4. Granulatuppsamlingsprogram
5. Aktivering av serviceläge
6. Stegning mellan sidor då maskinen är i serviceläge
7. Återställning av larm
8. På / Av
9. Manövrering av huv

Bredvid knappen för återställning av larm (7) på panelen finns en lysdiod som ly-
ser med rött sken när ett larm aktiveras. Om larmet går att återställa med åter-
ställningsknappen blinkar dioden. Om aktiverat larm inte går att återställa lyser
dioden med fast sken.

Generellt gäller att om föreslagen åtgärd nedan inte hjälper eller om larmet åter-
kommer upprepade gånger i följd, kontaktas servicefirma för åtgärdande av felet.

1

2

3

4
5
6
7

9
8

25-4-00-003_1
84



WD-90 DUO  Rev. 2.0 (202204)

Användningsanvisningar
LARMTEXT ÅTGÄRD
(0)
PLATFORM ERROR

Stäng av maskinen och starta om den!

(63) SPÄNNINGS-
FÖRSÖRJNINGSFEL
KONTROLLERA 
NÖDSTOPP

Stäng av maskinen och starta om den!

(98) FEL PÅ 
KRETSKORT POWER ON
FUNKTION DEFEKT
KONTAKTA SERVICE

Stäng av maskinen och starta om den!

(61)
NÖDSTOPP INTRYCKT 
ÅTERSTÄLL OCH 
TRYCK PÅ RESET

Återställ nödstoppet genom att vrida det i pilarnas riktning. Återställ med åter-
ställningsknappen på maskinen.

(3)
KONFIGURERING 
KORRUPT I MINNET
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(99)
MASKINTYP ÄR ÄNDRAD
VERIFIERA ÄNDRINGEN

Kontakta service!

(2)
FÖR HÖG STRÖM PÅ
DIGITALA INGÅNGAR
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(100)
NOMINAL VALUES
RESTORED FROM UI

Återställ med återställningsknappen på maskinen.

(4) KOMMUNIKATIONSFEL
MELLAN CPU-KORT 
OCH I/O-KORT1
KONTAKTA SERVICE

Starta om maskinen!

(7) KOMMUNIKATIONSFEL
MELLAN CPU-KORT 
OCH PANELKORT
KONTAKTA SERVICE

Starta om maskinen!

(66) SENSORFEL RENGÖR
OCH KONTROLLERA 
FUNKTION NIVÅGIVARE

Rengör nivågivarna i disktanken. Återställ larmet med återställningsknappen. 

(9)
MOTORSKYDD PUMPAR
UTLÖST
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(10) HACCP-LARM
PUMPFUNKTIONALITET
DEFEKT
TRYCK RESET

Återställ larmet med återställningsknappen.

(11) HACCP-LARM
PUMPFUNKTIONALITET
DEFEKT. LÅST MASKIN
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!
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(20)
FREKVENSOMVANDLARE
FELAKTIG
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(16)
KOMMUNIKATIONSFEL
FREKVENSOMVANDLARE
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(17)
ROTATIONSFEL
ROTATIONSBORD
TRYCK RESET

Kontakta service!

(18)
ÖVERTEMPERATUR
FREKVENSOMVANDLARE
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(19)
ÖVERSPÄNNING DC
FREKVENSOMVANDLARE
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(101)
KLÄMSKYDD HUV
AKTIVERAT

Kontrollera att det som orsakade att klämskyddet löste ut är borttaget. Återställ 
larmet med återställningsknappen. Starta maskinen igen genom att trycka på 
startknappen.

(103) TIMEOUT FÖR
ATT STÄNGA HUV
TRYCK RESET

Återställ larmet med återställningsknappen. Om larmet återkommer - kontakta 
service!

(102) TIMEOUT FÖR
ATT ÖPPNA HUV
TRYCK RESET

Återställ larmet med återställningsknappen! Om larmet återkommer - kontakta 
service!

(31)
TEMPGIVARFEL
TANK B21
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(32)
TEMPGIVARFEL
TANK B41
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(33)
TEMPGIVARFEL
GENOMSTRÖMMARE B42
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(35)
TEMPGIVARFEL
KONDENSOR B05
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(37)
FÖR LÅGT FLÖDE
UNDER SLUTSKÖLJNING
TRYCK RESET

Kontrollera vattenflödet in i maskinen, t.ex. att vattenkran(ar) är öppna, att ing-
en störning i vattenförsörjningen förekommer m.m. Återställ larmet med åter-
ställningsknappen!

(38) HACCP-LARM
INGET FLÖDE
UNDER SLUTSKÖLJNING
TRYCK RESET

Kontrollera vattenflödet in i maskinen, t.ex. att vattenkran(ar) är öppna, att ing-
en störning i vattenförsörjningen förekommer m.m. Återställ larmet med åter-
ställningsknappen!

LARMTEXT ÅTGÄRD
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(62) HACCP-LARM
INGET FLÖDE 
UNDER SLUTSKÖLJNING
MASKIN LÅST

Kontakta service!

(39) SLUTSKÖLJ.FEL
SENSORFEL 
VATTENMÄTARE BV02
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(40)
HACCP-LARM
SLUTSKÖLJNINGSFEL
TRYCK RESET

Larmet kan återställas med återställningsknappen men en kontroll av vatten-
flödet in i maskin (att vattenkranar till maskinens vattenanslutning är öppna), 
och en kontroll av diskresultatet efter avslutad disk bör göras. Är diskresultatet 
dåligt ska service kontaktas!

(41) HACCP-LARM
SLUTSKÖLJNINGSFEL
MASKIN LÅST
KONTAKTA SERVICE

Maskinen låses när detta larm aktiveras. Kontrollera vattenflödet in i maskin,
- att vattenkranar till maskinens vattenanslutning är öppna, 
- att det inte är något fel på vattenförsörjningen fram till maskinen o.s.v. 
Kontakta service!

(42) FYLLNING AV TANK
TOG FÖR LÅNG TID
TRYCK RESET FÖR
ATT FYLLA IGEN

Kontrollera att vattenkranar anslutna till maskinen är öppna. Kontrollera att ni-
våröret sitter på plats och att nivårörets gummimanschett tätar mot tankens 
botten. Återställ larmet med återställningsknappen!

(105){FYLLNING AV 
BREAKTANK
TOG FÖR LÅNG TID
TRYCK RESET

Kontrollera att vattenkranar anslutna till maskinen är öppna och att det inte är 
något fel med vattenförsörjningen fram till maskinen. Återställ larmet med åter-
ställningsknappen. Om larmet kvarstår kontaktas service.

(43)
UPPVÄRMNING AV TANK
TOG FÖR LÅNG TID
TRYCK RESET

Återställ larmet med återställningsknappen. Om larmet kvarstår kontaktas ser-
vice!

(44)
LÅG TEMPERATUR
I TANKEN
TRYCK RESET

Återställ larmet med återställningsknappen. Om larmet kvarstår kontaktas ser-
vice!

(45) HACCP-LARM
UPPVÄRMNING AV TANK
DEFEKT
TRYCK RESET

Återställ larmet med återställningsknappen.

(46) HACCP-LARM
UPPVÄRMNING AV TANK
DEFEKT. LÅST MASKIN
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(47)
LÅG TEMPERATUR
FÖRE SLUTSKÖLJNING
FÖRLÄNGD KEMDISK

Återställ larmet med återställningsknappen! Kontrollera diskresultatet efter av-
slutad disk.

(48) HACCP-LARM
UPPVÄRMNING AV 
GENOMSTRÖMMARE
DEFEKT. TRYCK RESET

Larmet kan återställas med hjälp av återställningsknappen, men service bör 
kontaktas snarast.

(49) HACCP-LARM
UPPVÄRMNING AV GSTR.
DEFEKT. LÅST MASKIN
KONTAKTA SERVICE.

Kontakta service!

LARMTEXT ÅTGÄRD
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Användningsanvisningar
(50) DISKMEDELSLARM 
AKTIVT
KONTROLLERA 
DISKMEDELSUTRUSTNING

Kontrollera om diskmedlet är slut. Fyll på! Larmet återställs med återställnings-
knappen. Om larmet återkommer, kontakta service.

(51) {HACCP-LARM
DISKMEDELSDOSERING
DEFEKT
TRYCK RESET

Kontrollera om diskmedlet är slut. Fyll på! Återställ larmet med återställningsk-
nappen. Om larmet återkommer, kontakta service.

(52) HACCP-LARM
DISKMEDELSDOSERING
DEFEKT. LÅST MASKIN
KONTAKTA SERVICE.

Kontrollera om diskmedlet är slut - fyll på! Återställ larmet med återställningsk-
nappen. Om larmet återkommer, kontakta service.

(56)
KASSETT UR LÄGE

Kontrollera kassettens läge.

(65)
EFFEKTVAKT AKTIVERAD
DEL AV UTRUSTNING 
ÄR BORTKOPPLAD

Information om att effektvakten har gått in. Texten släcks när effektuttaget åter 
ligger inom normala gränser.

(57)
EXTERNT LARM 
AKTIVERAT
TRYCK RESET

Larmet återställs med återställningsknappen. Om larmet återkommer - kontak-
ta service!

(58)
DAGS FÖR VATTENBYTE
TRYCK RESET

Byt vatten i maskinen enligt manualen! Larmet kan tillfälligt återställas med 
återställningsknappen, t.ex. om en disk behöver diskas färdigt!

(59)
DAGS FÖR VATTENBYTE
MASKIN LÅST

Byt vatten i maskinen enligt manualen! Återstarta maskinen.

(60)
KONTROLLERA 
GRANULATNIVÅN
TRYCK RESET

Kontrollera nivån av granulat enligt manualen. Återställ larmet med återställ-
ningsknappen.

(104)
DAGS ATT BYTA
GRANULER
TRYCK RESET

Byt granulat enligt manualen. Återställ larmet med återställningsknappen.

(64) DAGS FÖR
UNDERHÅLLSSERVICE
KONTAKTA:
XXXXXXX

Larmet visas efter uppstart. Återställ larmet med återställningsknappen. Kon-
takta service snarast!

LARMTEXT ÅTGÄRD
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5. Tekniska specifikationer

Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

* Option

** 60Hz

TEKNISKA DATA
Granulatpump (kW) 2,2

Kemdiskpump (kW) 1,5

Sköljpump / tryckstegringspump (kW) 0,58

Findiskpump (kW) 0,74

Tömningspump (W) * 170

Motor, rotationsbord (kW) 0,55

Kondenseringsfläkt (W) 45 / 39 **

Genomströmmare (kW) 12 / 9 *

Tankvärme (kW) 9

Tankvolym, total (l) 90

Tankvolym, granulat (l) 40

Rekommenderad mängd granulat (l) 5

Vikt maskin i drift (kg) 415 / 445 *

Kapslingsklass (IP) 55
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Tekniska specifikationer
* Fabriksinställning, disktiderna är justerbara.

** Justeras vid installationen.

*** enligt EN 60 335-2-58, §ZAA.2.8 med instrument som uppfyller klass 1. 
Mätningarna av ljudtrycksnivå på plats utfördes i tre punkter 20cm från kanterna
på framsidan på 1,55m höjd, med mikrofon. Vid mätningarna av ljudeffektnivå
sveptes en imaginär mätyta bestående av fem sidor på 1m avstånd till alla maski-
nens kanter.

* option

** Annan spänning på begäran.

*** Kabel utanför maskinen (L=2,5m) ingår.

KAPACITET OCH DRIFTSDATA
Findisk, program P1 (min) * 1,3

Findisk, program P2 (min) * 1,8

Findisk, program P3 (min) * 3,3

Grovdisk med granulat, program P1 (min) * 2,2

Grovdisk med granulat, program P2 (min) * 4,2

Grovdisk med granulat, program P3 (min) * 6,2

Grovdisk utan granulat, program P4 (min) * 2,2

Grovdisk utan granulat, program P5 (min) * 3,7

Grovdisk utan granulat, program P6 (min) * 6,2

Granulatuppsamlingsprogram (min) 2

Max. antal GN 1/1-kantiner per disk / per timme (st) 7 / 91

Kapacitet findisk, max antal korgar per timme (st) 46

Vattenförbrukning sköljning / program (l) ** 4 - 6

Vattenförbrukning kylning / program (l) 0 - 1,5

Yttemperatur vid en rumstemperatur av 20°C (°C) 35

Ljudtrycknivå, LPA (dBA), Findisk / Normaldisk / Grovdisk *** 60 / 64 / 70

Ljudeffektnivå LWA (dBA), Findisk / Normaldisk / Grovdisk *** 73 / 78 / 84

ANSLUTNING, ELUPPVÄRMD MASKIN
Total anslutningseffekt (kW) 14,7 / 11,7 *

Huvudsäkring 400-415V 3N~ (A) ** 20 / 25 *

Max.anslutningsarea 400-415V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) *** 6
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Tekniska specifikationer
* Option, maskin med kondenseringsenhet.

* Inklusive emballage.

** option, maskin med kondenseringsenhet.

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2 - 7

Varmvattenanslutning 50-65°C (utvändig gänga) R½"

Kallvattenanslutning 5-12°C (utvändig gänga) R½"

Avloppsanslutning, PP rör (ø mm) 50

Vattenkapacitet, min. / max. tryck (kPa) 50 / 600

Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 5

Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3

Rekommenderad ventilationskapacitet (m³/h) 400 / 150 *

Värmebelastning rum, latent / sensibel / total (kW) 0,5 / 1,0 / 1,5

Värmebelastning rum, latent / sensibel / total (kW) * 0,5 / 0,7 / 1,2

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT *
Storlek, L x B x H (mm) 1160 x 950 x 1940 / 2040 **

Vikt (kg) 350 / 380 ** 
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