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Allmänna anvisningar
1. Allmänna anvisningar

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.

• 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 eller utbildad servicefirma för denna service.
1
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Allmänna anvisningar
1.1 Symboler som används

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

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 diskmaskinen.

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 återvinning av maskinen.

Denna symbol visar var eventuell jordkabel för potentialutjämning kan anslutas.
Jordbulten är placerad på maskinens stativ.
2
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Allmänna anvisningar
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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Allmänna anvisningar
1.4 EU-försäkran om överensstämmelse

En s.k EU-försäkran om överensstämmelse 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 diskmaskinerna, specialmaskiner och deras tillbehör

uppfyller alla tillämpliga bestämmelser inom.
6. Harmoniserande standarder till de direktiv som angetts och som diskma-

skinerna, specialmaskiner och tillbehör i tillämpliga delar uppfyller.
7. Modellbeteckning och serienummer för de diskmaskiner, 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.
5
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Säkerhetsanvisningar
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. Minska trycket i alla ventiler. Låt maskinen svalna då
rörledningar, diskpump, genomströmmare 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.

2.2 Transport

Hantera maskinen med försiktighet vid lossning och transport då viss tippnings-
risk föreligger. Lyft eller förflytta aldrig maskinen utan träemballage under stativet.

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.
6
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Säkerhetsanvisningar
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.

2.5.2 Klämrisk

Maskinen, med eventuell utrustning, har rörliga delar före, under och efter disk-
ning. Iakttag därför försiktighet för att undvika klämskador.

2.5.3 Halkrisk

För att undvika halkrisk bör golvet hållas rent och torrt. Torka upp vätska och
matrester som spillts. Var extra uppmärksam på granulater som har spillts på gol-
vet.

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.
7
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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 samt flödesschema för vatten och ånga, placerade i maskinens elskåp. 

• 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 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

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.

3.2.6 Serviceutrymme

För service bör ett 1 meter fritt utrymme finnas framför maskinen. Beroende på
om maskinen har olika tillbehör kan behov även finnas vid in- och utmatningsän-
den samt ovanför maskinen.
10
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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 enheter är levererade. 

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

3.3.2 Återvinning

Emballaget ska tas omhand för förstöring eller återvinning enligt lokala bestäm-
melser. 
11
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Installationsanvisningar
3.4 Installation

3.4.1 Förberedelser inför installationen

Maskinen levereras med transporthöjden 2300 mm. Kontrollera att tillräckligt ut-
rymme 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 på genomströmmare och tankele-
ment är nollställda.

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 innan maskinen place-

ras mot vägg. Häng upp slangen på ett sådan sätt att den blir lättåtkomlig
för diskmedelsleverantören.

• Avståndet mellan väggen och maskinen bör vara minst 20 mm.
• Vid hörnmatad maskin skall maskinen alltid placeras med manöverpanelen

längst ut från väggen.

Ställ maskinen på plats och kontrollera att den står vågrätt. Justera höjden med
maskinens ben. 

• Sidolutning: Vattenpasset placeras på maskinens liv vid in- och utmatning-
en.

• Maskinens längdriktning: Vattenpasset placeras tvärs över maskinen på
maskinens liv.

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

25-2-00-001
12
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Installationsanvisningar
3.5 Anslutningar

Maskin installerad för matning Vänster - Höger
*) Kondensfläkten går 10 sekunder vid början av diskcykeln och 50 sekunder med
start 10 sekunder efter det att slutsköljningen startat.

1. Kallvattenanslutning
2. Varmvattenanslutning
3. Elanslutning 
4. Ånganslutning (Option)
5. Kondensvattenanslutning (Option)
6. Avloppsanslutning
7. Anslutning för diskmedelsslang
8. Ventilationsbehov av maskinen
13
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Installationsanvisningar
3.5.1 El

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 är utrustad med fasföljdskontroll. Maskinen går ej att starta då

fasföljden är fel. Vid fel fasföljd kommer displayen att visa SPÄNNINGS-
FÖRSÖRJNINGSFEL KONTROLLERA NÖDSTOPP.

Det är viktigt att elanslutningen kontrolleras så att det är säkerställt att faser och
nolla är korrekt anslutna och inte förväxlade. Samtidigt måste det säkerställas att
PE-anslutningen (skyddsjord) är korrekt och tillräcklig så att inte maskinens elsä-
kerhet och/eller personsäkerheten äventyras.

Anslutningen i elskåpet sker vid (3). Efter avslutad installation, slå till arbetsbryta-
ren och samtliga automatsäkringar.

3.5.2 Vattenanslutningar oberoende av eventuella optioner

• Avstängningskran skall installeras på inkommande ledningar.
• För att erhålla rätt vattenflöde till maskinen är det viktigt att inkommande

vatten har tillräckligt högt tryck. Erforderligt tryck framgår av TEKNISKA
SPECIFIKATIONER. Vid för lågt vattentryck bör tryckstegringspump instal-
leras.

• I de fall då maskinen är utrustad med break-tank är anslutningen försedd
med filter och backventil.

Anslut ledningarna för kallvatten och varmvatten enligt märkningen vid anslut-
ningspunkterna (1,2). Om maskinen ansluts med slang bör denna vara stålom-
spunnen och slangens invändiga diameter skall vara minst 12 mm.

Varmvattenanslutningen är försedd med filter, kallvattenanslutningen med filter,
backventil och vakuumventil. Anslutningarna har invändig gänga.

3.5.3 Ventilation

Maskinen har kondensbatteri anslutet till en frånluftsfläkt för att reducera utsläpp
av ånga. Frånluftsdon för utsugning av ånga placeras lämpligen över in- och ut-
matningen samt över maskinen där utsläpp av ånga sker från kondensfläkten.

Monteras en imkåpa över maskinen bör den placeras så att den täcker både in-
och utmatningen. Imkåpans främre del måste placeras minst 500 mm framför ma-
skinen för åtkomlighet vid service och reparationsarbete.
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3.5.4 Ånga (option)

Avstängningskran skall installeras på inkommande ledning (4). Erforderligt ång-
tryck anges i TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.5.5 Kondensvatten (option)

Ledning för kondensvatten (5) finns endast på ånguppvärmda maskiner. Ledning-
en ansluts till systemets ångpanna.

3.5.6 Avloppsanslutning

Avloppet ansluts vid (6), bör vara av 50 mm metallrör som tål mekanisk påkör-
ning. Avloppet dras fram till golvbrunn där det skall mynna fritt över vattenytan.

Säkerställ att avloppsanslutningen hålls på plats genom att använda t.ex bunt-
band på därför avsedda platser.
15
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Installationsanvisningar
Tömningspump (option)

Denna behöver monteras och delarna är förpackade inuti maskinen.

Maskin sedd underifrån med tömningspumpen monterad

303826_R2_438
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Installationsanvisningar
3.5.7 Disk- och torkmedel

• 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.

För information om elektriska anslutningar, se maskinens elschema.

Anslutning av disk- och torkmedel

• A=Vattenuttag för diskmedel
• B=Torkmedelsanslutning
• C=Kopplingslåda
17
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Elanslutning av utrustningen

• Tag bort täckplåten under elskåpet. Plåten är fäst med skruvar i nederkan-
ten under stativet.

• Plint för anslutning av doseringsutrustningen finns i kopplingslådan (C) inn-
anför täckplåten. Automatsäkring FU/DM för utrustningen är placerad i el-
skåpet. (Inkoppling, se elschemat).

• Hål för montage av mätcell finns i tanken. Tätningspluggen tas bort och
mätcellen placeras i befintligt hål.

Dosering

• Vattenuttaget (A) för diskmedelsdoseringen är placerat på inkommande
varmvattenledning.

• Slangen på maskinens baksida ansluts till behållare för diskmedel. Slang-
en, som följer med maskinleveransen, är ansluten till disktanken.

• Anslutningen för torkmedel (B) är placerad i anslutning till genomströmmar-
na.

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.
18



WD-100GR  Rev. 5.0 (202207)

Installationsanvisningar
3.6 Installation av kringutrustning

När maskinen är på plats och justerad vågrätt och i höjdled, monteras kringutrust-
ningen.

• Inmatningsbänken (A) och förlängningsbanan (B) sätts på plats. Förläng-
ningsbanan (B) kan höjdjusteras vid anslutningen mot maskinen. När vat-
ten, el. m.m. är installerat, och luckorna går att öppna, kontrollera att
kassetten (C) lätt kan skjutas in i maskinen.

• Vid behov fastsättes två av inmatningsbänkens ben i golvet. Borra igenom
gummiplattan.

• Justera vagnen (D) i höjdled och kontrollera att kassetten lätt kan föras
över från vagnen till inmatningsbänken.

• Vid behov kan maskinens utmatningsöppning justeras lite högre än inmat-
ningsöppningen.

• Styr in plasthjulen på vagnens sida i styrskenan (E) på konsolen under ut-
matningsöppningen.

• Justera rullen (F) mellan vagn och maskin i höjdled.

Kringutrustning

• A=In- / ut- matningsbänk (ingår i genommatad maskin)
• B=Anslutningsbana
• C=Kassett
• D=Bordsvagn (ingår i genommatad maskin och frontmatad maskin)
• E=Styrskena
• F=Rulle
19
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3.7 Provkörning

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

3.7.1 Igångkörningsschema

Detta bör fyllas i och kvitteras av kunden vid igångkörningstillfället.

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

1. Kontrollera:

• Vatten och avloppsanslutningar
• Att maskinen står i våg
• Att kassetten enkelt kan föras i och ur maskinen
• Att 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 nollställda
• Att dvärgautomat FU21 och FU42 är i läge av
• Att QM17 är tillslagen

2. Fyllning av diskmaskinen:

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

• Lufta tryckstegringspumpen (ev. option)
• Starta diskmaskinen
• Kontrollera pumparnas rotationsriktning

OBS! Vid fel rotationsriktning ska fasvändningen ske på anslutningen för
inkommande elkabel

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

är vattenfyllda

3. Kontrollera inställningen av börvärden:

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

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:
20
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4. Kör ett antal diskar med diskgods och kontrollera:

• Att inget vattenläckage förekommer
• Att luckornas brytare fungerar
• Att klämskydden fungerar
• Att vattentemperaturerna bibehålles
• Att diskgodset blir rent
• Att diskgodset torkar
• Att vattenflödet till maskinen är tillräckligt. Informera kunden om vattenfö-

det och vattentrycket på inkommande vatten är för lågt
• Motorskyddsbrytarnas inställning mot elschema

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

• Efterdra samtliga anslutningar på kontaktorer och automatsäkringar
• Kontrollera att alla automatsäkringar sätts i läge TILL
• Sätt upp medföjande snabbguide(r)

6. Utbilda och informera personalen angående:

• Diskning
• Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
• De rekommendation som ges gällande årlig service
• Att Wexiödisks 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 ska användas under en längre tid bör strömmen till maskinen
brytas med arbetsbrytaren, vattentillförseln stängas av och maskinen lämnas öp-
pen.

4.1 Före diskning

4.1.1 Maskinens uppbyggnad
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1. Display
2. Lysdioder för indikering av programval
3. Lysdiod för indikering av diagnosfunktionen
4. Lysdiod för larmfunktionen (Blinkar vid resetbart larm)
5. Lysdiod som lyser när spänningen är påslagen.
6. Manöverknapp för öppning / stängning av luckor samt start av diskning
7. Till / Från
8. Tryckknapp för återställning av larm
9. Tryckknapp för växling mellan diagnostexter
10. Tryckknapp för diagnostexter
11. Tryckknappar för programval
12. Diskarmar
13. Täckplåtar
14. Silar
15. Granulatdisktank
16. Disktank
17. Gummimanschett
18. Nivårör
19. Rullbord
20. Kassett för diskgods
21. Diskmunstycke
22. Spolrör för slutsköljning
23. Sköljmunstycke
24. Tryckknappar för höjning / sänkning av maskinen (Option)

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

Diskgodset får ej blötläggas om granulat ska användas vid diskningen.

För att undvika igensättning av diskmunstycken är det viktigt att alla större
matrester avlägsnas från diskgodset innan det placeras i maskinen.

Kontrollera:

• att maskinen och löstagbara delar är rengjorda. Om inte, rengör.
• att ingen smuts finns i diskarmarnas (12) eller i sköljrörens munstycken

(23).
• att löstagbara delar sitter på plats
• att avstängningskranarna för vattnet är öppna.
• att granulat finns i granulatdisktanken (15).
• att disktanken (16) är helt fri från granulat. Granulat i disktanken kan orsaka

vattenläckage vid nivårörets gummimanschett (17).
• mängden disk- och torkmedel.

Montera:

• nivårör (18). Nivårörets gummimanschett (17) skall täta mot bottenplåten.
• täckplåtar (13)
• silar (14)

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 maskin

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. 

• Tryck på knappen (7) för att slå på manöverströmmen.
• Tryck på någon av programknapparna P1, P2, eller P3 (11).
• Tryck på knappen (6) för att stänga luckorna (motsvarande tryckknapp

finns också på maskinens andra sida). Maskinen börjar fyllas med vatten.
• I displayen (1) beskrivs händelseförloppet i klartext.

OBS! Tiden för uppvärmning till rätt disktemperatur är beroende av temperaturen
på inkommande vatten.

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
25
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4.1.5 Diskgodsets placering i kassetten

Placera kassetten på inmatningsbänken. Använd bänken som avskrädnings-
plats. Skrapa ur alla lösa matrester, för detta rekommenderar vi vår skrädspade
WD209.7261. Om diskgodset sköljs får endast vanligt vatten användas.

Placera diskgodset i kassetten (A). Denna roteras på inmatningsbänken (B) efter-
hand som den fylls med gods.

A=Kassett (WD209.7340)
B=Matningsbänk (WD209.7370)
C=Vagn (WD209.7362)

Allt diskgods måste sitta ordentligt fast. Den smutsiga sidan av godset skall vara
vänd utåt. Kontrollera att ingenting sticker ut som kan hindra kassettens rotation
i maskinen.

Öppna luckorna med knappen (6). Skjut in kassetten i maskinen. Se till att låset
på rullbordet (19) låser fast kassetten.

Låset (A) skall låsa fast kassetten på rullbordet (B).
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Placering av gastronormkantiner

Kantinerna sticks ned i kassettens glidskenor. När mindre kantiner skall diskas
monteras avdelare (B) som låses i ramen.

Fasta glidskenor (A) för stora kantiner. Avdelare (B) för mindre kantiner.

200 mm djupa kantiner placeras mitt emot varandra.
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Exempel på placering av mindre kantiner.

Alternativ placering av 1/1-kantin.

Användning av tillbehör

Till maskinen finns ett antal tillbehör för diskning av olika typer av diskgods. Det
är viktigt att rätt tillbehör används för att uppnå ett gott diskresultat. Gods som pla-
ceras fel kan dessutom lossna och orsaka maskinskador.

Här visas ett antal exempel på användningen av maskinens tillbehör. Hållaren för
diskning av lock m.m placeras på kassettens botten. Övriga tillbehör skjuts in i
kassettens fasta glidskenor. Alla delar skall vara vända på rätt håll. Ingen del får
sticka ut utanför kassetten.
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Matningsbänk (in- / ut-) med anslutningsbana

Matningsbänken medföljer vid leverans av genommatad maskin och kan även ut-
rustas med “Rengöringspistol med slang” (WD209.7290).

Rengöringspistolen monteras på matningsbänkens sida och används för avspol-
ning av diskgodset innan det diskas. Diskgodset skall ej blötläggas utan avspol-
ning sker då det behövs i direkt anslutning till diskningen och då endast med
vatten. Avspolningsenheten är försedd med reglerbart spolhandtag, 6 m slang
och kan även användas för städning av maskinen och diskrummet.

Matningsbänken med anslutningsbana (400mm) används för tömning och acku-
melering av smutsigt gods.

Matningsbänk (WD209.7372) med Anslutningsbana (WD209.7375)

209.7372 med 209.7375
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Anslutningsbana (WD209.7375)

Matningsbänk med rengöringspistol (WD209.7290) monterad

209.7375

WD209.7372 med WD209.7290
30



WD-100GR  Rev. 5.0 (202207)

Användningsanvisningar
Vagn

Vagnen används vid förflyttning av rent och / eller smutsigt gods.

Vagn (WD209.7362)
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Kombikassett

Kombikassetten med stödväggar används vid all diskning. Diskgodset placeras
så att det sitter ordentligt fast under diskcykeln.

Vid leverans av Genommatad maskin ingår 2 styck kombikassetter.

Vid leverans av Frontmatad maskin ingår 1 styck kombikassett.

Kombikassett (WD209.7340)

Till varje kombikassett ingår följande:

• A: Lång glidskena (WD209.7342), 1 styck
• B: Kort glidskena (WD209.7343), 3 styck
• C: Stödvägg kantinlock (WD709.7341), 3 styck
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Lockhållare och grytgaller (option)

Lockhållaren, som placeras på kassettens botten, används för diskning av lock,
skärbrädor L=600 mm, bakplåtar 600 x 400/450 x 20/40 mm samt övrigt gods
med mindre djup max. 600 x 600 mm.

Godset placeras mellan stöden (A). Dessa är löstagbara och avståndet mellan
dem kan anpassas till aktuellt diskgods. Tryck ihop stöden från sidan och lyft dem
uppåt när de skall lossas.

För att godset inte skall förflyttas i sidled skall grytgaller (B) användas. Grytgallret
placeras i kassettens fasta glidskenor.

I kombination med grytgaller (B) kan lockhållaren (A) även användas för diskning
av större grytor och blandningskärl. Grytgaller (B) placeras på alla sidorna för att
förhindra att godset slungas ut under diskprocessen. Använd ett av stöden (A),
och placera det så att godset kläms fast mellan stödet (A) och grytgallret (B).

A=Lockhållare (WD209.7341)
B=Grytgaller (WD209.7354) (option)
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Lång glidskena

Fördubblar kapaciteten vid diskning av 1/2 kantiner.

Lång glidskena (WD209.7342)

Kort glidskena

Används vid diskning av mindre kantiner än 1/1 storlek.

Kort glidskena (WD209.7343)
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Granulat och skrädspade

Granulatet används vid diskprogram med granulat P1, P2 och P3. Använd endast
granulat som är godkänt av maskinens tillverkare. Skrädspaden används för att
skrapa bort lös smuts.

A=Granulat (WD209.7260)
B=Skrädspade (WD209.7261)

Diskning av porslin, kassett för 500 x 500 diskkorg (option)

Vid diskning med fackindelade diskkorgar används med fördel denna kassett, till-
sammans med gallerlocket.

Kassett för 500 x 500 diskkorg (WD209.7364)
35



WD-100GR  Rev. 5.0 (202207)

Användningsanvisningar
Gallerlock för diskkorg 500 x 500 diskkorg (option)

Vid diskning med vanliga diskkorgar används detta gallerlock, tillsammans med
kassetten.

Gallerlock för 500 x 500 diskkorg (WD209.7365)

Allroundhållare (option)

Allroundhållaren är användbar vid diskning av ABC-kantiner, grytor och kastruller.
Grytor och kastruller hängs i hållarens överdel.

Allroundhållare (WD209.7350)
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Flexibel insats (option)

Skålar, mindre kastruller, bakformar och annat gods som är svårplacerat i andra
hållare, är lämpligt att diska i den flexibla insatsen. Max. storlek är 500 x 300 mm.
Godset kläms fast mellan insatsens båda sidor som hålls ihop med låset (A).

A=Flexibel insats (WD209.7351)

Hållare för ABC-kantiner (option)

Hållaren är lämplig för mindre ABC-kantiner, max. 1/2-kantiner. Kantinernas
handtag träs över hållarens stänger.

Hållare för ABC-kantiner (WD209.7356)
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Kantinhållare GN 1/3, 1/6, 1/9 (option)

Hållaren är lämplig att använda vid diskning av 1/3, 1/6 och 1/9 kantiner.

Hållare för 1/3, 1/6 och 1/9 kantiner (WD209.7366)

Kantinhållare GN 2/8 (option)

Hållaren är lämplig att använda vid diskning av 2/8 kantiner.

Hållare för 2/8 kantiner (WD209.7368)
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Grythållare (option)

Denna används för skålar och grytor.

Grythållare (WD209.7352)

Slevhållare (option)

Slevhållaren används för diskning av redskap, t.ex. slevar, vispar m.m. (Max höjd
600 mm).

Slevhållare (WD209.7353)
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Bestickhållare (option)

Bestickhållaren används för diskning av olika bestick.

Bestickhållare (WD209.7367)

Nätkorg (option)

I nätkorgen placeras mindre arbetsredskap. Dessa skall ligga lösa i korgen för att
uppnå ett bra diskresultat.

Nätkorg (WD209.7357)
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Användningsanvisningar
Vägghållare - glidskenor (option)

Här förvaras lämpligen de korta och långa glidskenorna då de inte används. 

Väggållare - glidskenor (WD209.7358)

Vägghållare - grytgaller (option)

Här förvaras lämpligen grytgallren då de inte används.

Väggållare - grytgaller (WD209.7359)
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Hållare - tillbehör (option)

Här förvaras lämpligen de olika tillbehören då de inte används.

Hållare - tillbehör (WD209.7360)

4.1.6 Godsplacering i PPE utförande (option)

Maskiner i PPE utförande är utrustade med en specialkorg (WD209.735006) och
specialställ för masker och tuber.

Specialkorg med ställ för masker och för tuber.
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Användningsanvisningar
4.2 Diskning

För att minska risken för belastningsskador bör diskgodset stackas i kassetten
som lämpligen placeras på matningsbänken eller vagnen.

4.2.1 Val av program

1. Display
2. Lysdioder för indikering av programval
3. Lysdiod för indikering av diagnosfunktionen
4. Lysdiod för larmfunktionen (Blinkar vid återställningsbart larm)
5. Lysdiod som lyser när spänningen är påslagen.
6. Manöverknapp för öppning / stängning av luckor samt start av diskning
7. Till / Från
8. Tryckknapp för återställning av larm
9. Tryckknapp för växling mellan diagnostexter
10. Tryckknapp för diagnostexter
11. Tryckknappar för programval

P3

P2

P1
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Användningsanvisningar
Maskinen har sex diskprogram P1-P6 som väljs med tre stycken programvals-
knappar (11) P1, P2 och P3. Med varje programknapp kan två diskprogram väl-
jas. Genom upprepade tryckningar på resp. programknapp kan man växla mellan
två diskprogram och pausläge. Lysdioden (2) vid knappen är tänd om program är
valt. Släckt lysdiod indikerar pausläge.

När inget diskprogram är valt (släckt lysdiod) är maskinen i pausläge och möjliga
programval visas i displayen.

Programknapparna motsvarar följande diskprogram:

• P1=Diskning med granulat och centrifugering.
• P2=Diskning med granulat och centrifugering.
• P3=Diskning med granulat och centrifugering.
• P4=Grovdisk utan granulat med centrifugering. 
• P5=Grovdisk utan granulat med centrifugering.
• P6=Grovdisk utan granulat med centrifugering..

Vid de olika momenten av diskcykeln roterar kassetten enligt följande:

• Diskning ca 10 v/min.
• Sköljning ca 13 v/min.
• Centrifugering ca 80v/min.

Diskprogram med granulat

I displayen (1) visas vilket program som är valt.

Använd program med granulat när diskgodset är mycket smutsigt, t.ex vidbrända
kastruller, ugnsplåtar och gratängformar.

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

Programtiderna är beroende på vattentrycket under slutsköljen.

• P1=Diskning med granulat och centrifugering. Total programtid ca 5 min.
(Leveransinställning).

• P2=Diskning med granulat och centrifugering. Total programtid ca 8 min.
(Leveransinställning).

• P3=Diskning med granulat och centrifugering. Total programtid ca 10,3
min. (Leveransinställning).

Programmen kan köras med eller utan centrifugering. Maskinens leveransinställ-
ning är med centrifugering. Önskas något program utan centrifugering, måste in-
ställningen göras i maskinens program.

Program utan centrifugering används om diskgodset av någon anledning ej är
lämpligt att centrifugera t.ex. om godset inte kan placeras tillräckligt stadigt i kas-
setten.
44



WD-100GR  Rev. 5.0 (202207)

Användningsanvisningar
Diskprogram utan granulat

I displayen (1) visas vilket program som är valt.

Programmen används när diskgodset ej kan bearbetas med granulat t.ex. hålkan-
tiner, hålbleck och plastkantiner.

Programtiderna är beroende på vattentrycket under slutsköljen.

• P4=Grovdisk utan granulat med centrifugering. Total programtid ca 2,3
min. (Leveransinställning).

• P5=Grovdisk utan granulat med centrifugering. Total programtid ca 3,8
min. (Leveransinställning).

• P6=Grovdisk utan granulat med centrifugering. Total programtid ca 6,8
min. (Leveransinställning).

Programmen kan köras med eller utan centrifugering. Maskinens leveransinställ-
ning är med centrifugering. Önskas något program utan centrifugering, måste in-
ställningen göras  i maskinens program.

Program utan centrifugering används om diskgodset av någon anledning ej är
lämpligt att centrifugera t.ex. om godset inte kan placeras tillräckligt stadigt i kas-
setten.

Diskprogram för maskin i PPE utförande (option)

Programmen är utan centrifugering då diskgodset ej är lämpligt att centrifugera
pga.att godset inte kan placeras tillräckligt stadigt i kassetten

Programtider och temperaturer är annorlunda vid PPE utförande.

Tiderna är beroende på vattentrycket under slutsköljen och är justerbara.

• P1=Diskning med granulat. Total programtid ca 13 min. (Leveransinställ-
ning).

• P2=Diskning med granulat. Total programtid ca 16 min. (Leveransinställ-
ning).

• P3=Diskning med granulat. Total programtid ca 19 min. (Leveransinställ-
ning).

• P4=Grovdisk utan granulat. Total programtid ca 5 min. (Leveransinställ-
ning).

• P5=Grovdisk utan granulat. Total programtid ca 5 min. (Leveransinställ-
ning).

• P6=Grovdisk utan granulat. Total programtid ca 5 min. (Leveransinställ-
ning).
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Användningsanvisningar
4.2.2 Starta diskningen

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

Gör så här:

1. Välj program (11).
2. Stäng luckorna och starta diskningen genom att trycka på knappen (6).
3. När maskinen diskar, visar displayen återstående disktid (fram till slutskölj-

ningen).
4. Efter avslutat program öppnas luckorna automatiskt.
5. Placera vagnen vid utmatningsöppningen. Styr in plasthjulen på vagnens

sida i styrskenan på konsolen under utmatningsöppningen.
6. Lyft spärrhandtaget på rullbordet (19) och drag ut kassetten på vagnen. Se

till att låsarmen på vagnen håller kassetten på plats.
7. För att underlätta tömningen av kassetten är vagnens överdel, bordet, vrid-

bart. Lyft spaken som frigör bordet, vrid bordet.

Vagnens plasthjul styrs in i styrskenan (A).

fastlv_r1

A
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Användningsanvisningar
Låsarmen (A) skall hålla kassetten på plats. Spaken (B) lyfts uppåt när vagnens
bord skall vridas.

• Kontrollera alltid diskresultatet efter varje avslutad disk.
• OBS! Vid längre uppehåll bör pausläge P0 vara valt. Luckorna hålls stäng-

da för att spara energi och bibehålla temperaturen i disktanken.
• Energisparläge som stänger luckorna automatiskt efter en viss tid kan stäl-

las in av person med servicenivå S2.

4.2.3 Avbryta diskprogram

Om maskinen av någon anledning behöver stoppas under drift, tryck på knappen
(7) för att slå ifrån manöverströmmen.

Vid återstart: Tryck på Till/Från knappen (7). Tryck därefter på manöverknappen
(6) och luckorna öppnas.
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Användningsanvisningar
4.2.4 Kontroll av diskresultat

Efter varje diskning bör resultatet kontrolleras. Kontrollera att:

Kontrollera:

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

• att det inte går att känna någon beläggning på diskgodset.
• att det inte har fastnat något granulat i, eller på, diskgodset. Observera att

hålkantiner, hålbleck och plastkantiner ska diskas utan granulat.

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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Användningsanvisningar
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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Användningsanvisningar
4.2.5 Garanterad slutsköljning

Slutsköljningen sker alltid med rätt temperatur på och med rätt mängd av skölj-
vattnet.

Vid för låg sköljtemperatur visas ett larm på manöverpanelen. Maskinen fortsätter
att diska tills rätt temperatur är uppnådd. Larmet kan emellertid återställas med
tryckknappen (8) på panelen. Diskprogrammet fortsätter, men maskinen sköljer
då med lägre temperatur på sköljvattnet. Ett larm visas dock.

Vid lågt flöde under slutsköljningen visas ett larm på manöverpanelen. Larmet
kan även kopplas till ett maskinstopp. Leveransinställningen är enbart larm. Öns-
kas larm med maskinstopp måste inställningen göras i maskinens program av
servicetekniker.
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Användningsanvisningar
4.2.6 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.

Maskinen har larm för byte av smutsigt vatten. Larmet aktiveras av ett förutbe-
stämt antal diskar. Vid aktiverat larm blinkar lysdioden (4). Larmet återställs med
knappen (8). Maskinen kan även låsas för vidare användning då larm om vatten-
byte uppträtt. Inställningarna måste göras i maskinens program av servicetekni-
ker.

Gör så här:

• Före vattenbyte skall diskning med program P4 ske.
• När luckorna är öppna, tryck på knappen (7) för att stänga av manöver-

strömmen.
• Tag ut silarna (14) och täckplåtarna (13). Skölj delarna i vatten.
• Vrid nivåröret (18) ett kvarts varv för att tömma tankarna.
• Vid behov, ta bort nivåröret och skölj disktanken och granulatet med vatten.

Återmontera nivåröret.
• Vrid åter nivåröret ett kvarts varv tills gummimanschetten (17) tätar mot

bottenplåten.
• Sätt tillbaka täckplåtar och silar.
• Tryck på knappen (7) och därefter på knappen (6) för att stänga luckorna

och påbörja fyllningen.
• I displayen (1) beskrivs händelseförloppet i klartext.

Tömning av tankar. Vrid nivåröret ett kvarts varv.
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Användningsanvisningar
4.3 Efter användning - Rengöring

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 gott
diskresultat och minskad risk för ansamling av smuts i maskinens inre.

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

WD9_07
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Användningsanvisningar
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 gång-
er

Vid behov

Kontroll av klämskydd, 
lucka

X

För diskmaskin med kon-
denseringsenhet: 
Rengör kondenseringsen-
het

X
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Användningsanvisningar
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:

• Kör maskinen på program P4. 
• För bättre åtkomlighet, lyft bort förlängningsbanan mellan inmatningsbän-

ken och maskinen.
• Tag ut silarna (14) och täckplåtarna (13). Skölj allt i vatten.
• Vrid nivåröret (18) ett kvarts varv för att tömma tankarna.
• Tag ut och rengör nivåröret när tankarna är tomma.
• Spola granulatet och maskinen invändigt med varmvatten.
• Nivåvakter rengöres och flottörens funktion kontrolleras så att den rör sig

lätt och inte hänger sig. Nivåvakter får inte utsättas för direkt sprut från ren-
göringsutrustningen utan hanteras varligt under rengöringen.

• Kontrollera spolarmarnas munstycken. Om det är smuts i dem så demon-
tera spolarmarna och rengör dem.

• Förvara silar, täckplåtar och nivårör utanför maskinen tills den skall använ-
das nästa gång.

Program för invändig rengöring

OBS! Programmet går ej att använda på frontmatad maskin.

• Maskinen skall stå i pausläge. Inget diskprogram skall vara valt. Tryck på
den programknapp vars lysdiod (2) lyser tills dess att dioden släcks.

• Håll diagnosknappen (10) intryckt några sekunder tills dess att displayen
visar texten BÖRVÄRDEN - DIAGNOS - RELÄTEST - STATISTIK. Tryck
på knappen (10). Markören flyttas mellan de olika alternativen. Fortsätt att
trycka på knappen (10) tills displayen visar TID & DATUM - SPRÅK - ÖV-
RIGT. Flytta markören till ÖVRIGT.

• Tryck på knappen (9). Displayen visar texten MANUELL RENGÖRING
NEJ JA. Håll knappen (9) intryckt tills markören flyttas till JA.

• Tryck på knappen (6). Den ena luckan stängs. Rengör insidan på den
stängda luckan. Tryck åter på knappen (6) för att öppna den rengjorda
luckan och samtidigt stänga den andra luckan.

• Rengör insidan på den nu stängda luckan. Öppna luckan med knappen (6)
och lämna båda luckorna öppna.

• Gå ur diagnosfunktionen genom att hålla knappen (10) intryckt tills lysdio-
den (3) släcks.

• Stäng av maskinen. Tryck på knappen (7).
• Rengör maskinens övriga ytor.
• Skölj tankarna (15, 16) och granulatet med varmvatten.
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Användningsanvisningar
Rengöring av diskmunstycke och diskarmar

Lossa snabblåset (A). Tag ut diskarmen. Kontrollera och rengör diskmunstyckena
(B).

• Tag ut diskarmarna (12). Lossa snabblåset och drag diskarmen rakt upp.
Skölj dem ut- och invändigt. Kontrollera att munstyckena (21) inte är igen-
satta. Återmontera diskarmarna.

Utvändigt

Torka av maskinen utvändigt med en mjuk fuktig trasa.

• 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.

I de fall maskinen är utrustad med möjlighet att höja och sänka den (option) kan
golvet under maskinen rengöras lite enklare. Se till att ingen utrustning är anslu-
ten till maskinen.

Höj maskinen med den knapp (24) vars pil pekar uppåt. Rengör golvet under ma-
skinen och sänk därefter ner maskinen med tryckknappen (24) med den nedåtrik-
tade pilen. Vid användning ska maskinen vara ställd i bottenläge vilket är
maskinens normalläge. 
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Användningsanvisningar
Rengöring av övrig utrustning

• Rengör förlängningsbanan (D) mellan inmatningsbänk (B) och maskin.
• Tag bort och rengör inmatningsbänkens rullkassetter (C) och silar ( A).

Rengör bänken, återmontera silar (A) och rullkassetter (C).
• Rengör vagnen (E) och kassetten.

Rullarna får inte diskas med vatten som har högre temperatur än 45°C.

Rengör silar (A), inmatningsbänk (B), rullkassetter (C), förlängningsbana (D) och
vagn (E).
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4.3.4 Veckovis rengöring eller vid behov

Uppsamling av granulatet

Granulatet skall samlas upp och rengöras en gång i veckan. Detta görs innan ma-
skinen töms och stängs av.

Anslutningsplåtarna (A) och granulatuppsamlarna (B) placeras på silarnas plats
vid uppsamling av granulatet.

• Tag bort silarna (14).
• Placera granulatuppsamlarna (B) där silarna normalt sitter och de två an-

slutningsplåtarna (A) på var sin sida om uppsamlarna. 
• Placera kassetten i maskinen och kör program P1.
• När programmet är avslutat, tag ut kassetten, tag bort granulatuppsamlar-

na (B) och de båda anslutningsplåtarna (A). Kontrollera att all granulat har
samlats upp.

• Kontrollera att uppsamlarna innehåller rätt mängd granulat. Båda uppsam-
larna skall tillsammans innehålla c:a 10 liter granulat. Granulatuppsamlar-
na skall vara fyllda upp till överkanten. Fyll på nya vid behov.

• Kontrollera att rätt mängd granulat finns i maskinen efter ett visst antal disk-
cykler (inställbart larm).

• Lämna granulatet i uppsamlarna över natten för urluftning.
• Häll tillbaka dem i granulatdisktanken (15) nästa dag.

Veckovis rengöring av granulat (eller vid behov)

Maskinen är utrustad med ett larm som talar om när det är dags att kontrollera
granulatnivån.

• Granulatet samlas upp.
• Placera behållarna i diskhon och skölj granulatet med en handdusch.
• Tag bort eventuella matrester.

Maskinen rengörs även som vid den dagliga rengöringen.
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Månadsvis rengöring av granulat (eller vid behov)

• Granulatet samlas upp och hälls i en hink
• Sätt hinken med granulatet i diskhon. Tag handduschen och rör runt bland

granulatet och skölj dem noga.

Eftersom granulatet är tyngre än matresterna, kommer matresterna att flyta upp
till ytan och rinna av med överskottsvattnet. Följ instruktionerna enligt ”Rengöring
varje vecka” och låt granulatet lufta ur ordentligt under natten.

Årsvis desinficering av granulat (eller vid behov)

• Samla upp och rengör granulatet enligt tidigare instruktioner.
• Töm maskinen och rengör den på vanligt sätt.
• Tryck på knappen (7) för att stänga av manöverströmmen.
• Häll tillbaka granulatet i maskinen.
• Rengör täckplåtar, silar och nivårör. Återmontera detaljerna.

OBS! Kontakta ansvarig servicetekniker eller diskmedelsleverantören för av-
stängning av disk- och torkmedelsdoseringen.

• Starta och fyll maskinen med vatten på vanligt sätt.
• Häll en liter klorin i disktanken, kör därefter program P4.
• Kör program P1 med granulat tre gånger och därefter program P4. Töm

därefter ut det klorerade vattnet ur tankarna.
• Fyll disktanken igen och kör program P1 en gång för att skölja ur maskinen.

Maskinen är nu desinficerad.

Kontakta ansvarig servicetekniker för inkoppling av disk- och torkmedelsdose-
ringen.

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.
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4.3.5 Periodisk service

Längre avbrott i användningen

Om maskinen inte skall användas under en längre tid, bör granulat och maskin
descinficeras med klorin. Förvara gärna granulatet i frysen under uppehållet.

Vid längre uppehåll skall matolja sprutas in i pumparnas pumphus. Oljan förhin-
drar att eventuell rostbildning i pumphuset låser fast pumphjulet. Matoljan sprutas
in i pumparnas insugningsrör. (Utföres av behörig tekniker).

Då maskinen inte ska användas under en längre tid bör strömmen till maskinen
brytas med arbetsbrytaren, vattentillförseln stängas av och luckan lämnas på
“glänt”.

4.3.6 Driftstörningar

Kontrollera:

• Har maskinen använts enligt instruktionerna?
• Finns alla löstagbara delar på sina platser?
• Är huvudströmbrytaren i läge “ON”?
• Finns det några felmeddelanden i displayen?
• Är säkringarna i elskåpet hela? Be servicepersonal kontrollera säkringar-

na.

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.

Luckan / luckorna är öppen. Stäng luckan.

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.

Indikerar utlöst klämskydd. Föremål hindrar en lucka från att gå 
ner.

Plocka bort föremålet.
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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.

Maskinen startar ej diskningen. Luckan / luckorna är öppen. Stäng luckan.

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

Maskinen stannar mitt under 
diskmomentet och börjar ta in 
vatten. från diskpump

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.

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.

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

Diskvattnet är för smutsigt. Byt vatten.

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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Maskinfel och handhavandefel

Om fel uppträder på maskinen visas ett larm på panelens display. 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. 

1. Display
2. Lysdioder för indikering av programval
3. Lysdiod för indikering av diagnosfunktionen
4. Lysdiod för larmfunktionen (Blinkar vid återställningsbart larm)
5. Lysdiod som lyser när spänningen är påslagen.
6. Manöverknapp för öppning / stängning av luckor samt start av diskning
7. Till / Från
8. Tryckknapp för återställning av larm
9. Tryckknapp för växling mellan diagnostexter
10. Tryckknapp för diagnostexter
11. Tryckknappar för programval

Bredvid knappen för återställning av larm (8) på panelen finns en lysdiod (4) som
lyser 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 di-
oden 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.
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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 larmet med 
knappen (8).

(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. 

(8)
MOTORSKYDD RIDÅER
UTLÖST
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(9)
MOTORSKYDD PUMPAR
UTLÖST
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(10) HACCP-LARM
PUMPFUNKTIONALITET
DEFEKT
TRYCK RESET

Återställ larmet med återställningsknappen.
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(11) HACCP-LARM
PUMPFUNKTIONALITET
DEFEKT. LÅST MASKIN
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(12) STOPPAD DISK
NEDRE RIDÅGIVARE
FRÅN PÅ SMUTSIG SIDA 
UNDER DISK

Kontakta service!

(13) STOPPAD DISK
NEDRE RIDÅGIVARE
FRÅN PÅ REN SIDA 
UNDER DISK

Kontakta service!

(14)
STOPPAD DISK
BÅDA RIDÅGIVARE TILL
PÅ SMUTSIG SIDA

Kontakta service!

(15)
STOPPAD DISK
BÅDA RIDÅGIVARE TILL
PÅ REN SIDA

Kontakta service!

(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!

(23)
VAJERAVBROTT
SMUTSIG SIDA
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(24)
VAJERAVBROTT
REN SIDA
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(25)
KLÄMSKYDD AKTIVERAT
SMUTSIG SIDA

Kontrollera att luckorna kan stänga utan att hindras. Återställ larmet med knap-
pen (8).

(26)
KLÄMSKYDD AKTIVERAT
REN SIDA

Kontrollera att luckorna kan stänga utan att hindras. Återställ larmet med knap-
pen (8).

LARMTEXT ÅTGÄRD
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(27) TIMEOUT FÖR
ATT ÖPPNA RIDÅ
PÅ SMUTSIG SIDA
TRYCK RESET

Kontrollera att inget granulat har fastnat i luckans glidlister. Återställ larmet 
med knappen (8).

(28) TIMEOUT FÖR
ATT ÖPPNA RIDÅ
PÅ REN SIDA
TRYCK RESET

Kontrollera att inget granulat har fastnat i luckans glidlister. Återställ larmet 
med knappen (8).

(29) TIMEOUT FÖR
ATT STÄNGA RIDÅ
PÅ SMUTSIG SIDA
TRYCK RESET

Kontrollera att inget föremål hindrar luckan att stängas eller att granulat har 
fastnat i luckans glidlister. Återställ larmet med knappen (8).

(30) TIMEOUT FÖR
ATT STÄNGA RIDÅ
PÅ REN SIDA
TRYCK RESET

Kontrollera att inget föremål hindrar luckan att stängas eller att granulat har 
fastnat i luckans glidlister. Återställ larmet med knappen (8).

(31)
TEMPGIVARFEL
TANK B21
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(32)
TEMPGIVARFEL
TANK B41
KONTAKTA SERVICE

Kontakta service!

(33)
TEMPGIVARFEL
TANK 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!

(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. Kontakta service!

LARMTEXT ÅTGÄRD
64



WD-100GR  Rev. 5.0 (202207)

Användningsanvisningar
(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 återkommer, kontakta 
service!

(44)
LÅG TEMPERATUR
I TANKEN
TRYCK RESET

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

(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!

(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!

LARMTEXT ÅTGÄRD
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(65)
EFFEKTVAKT AKTIVERAD
DEL AV UTRUSTNING 
ÄR BORTKOPPLAD

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

(56)
KASSETT UR LÄGE

Kontrollera kassettens läge.

(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.

(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

TEKNISKA DATA
Granulatpump (kW) 2 x 2,2

Kemdiskpump (kW) 2,2

Tryckstegringspump (kW) * 0,58

Motor rotationsbord (kW) 0,55

Drivmotor lucka, frontmatad maskin (kW) 0,13

Drivmotor luckor, genommatad maskin (kW) 2 x 0,13

Tömningspump (W) * 170

Genomströmmare (kW) 9

Tankvärme (kW) 12 / 9 *

Kondenseringsfäkt (kW) 0,12

Kondensfläkt, kapacitet (m³/h) 300

Värmeåtervinning, kylyta (m²) 11

Tankvolym (liter) 145

Vikt, maskin i drift (kg) 685

Rekommenderad mängd granulat (l) 10

Kapslingsklass (IP) 55
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* Fabriksinställning, disktiden är justerbar

** PPE-utförande

*** Max. kapacitet beroende på kantinernas djup.

**** Vid ånguppvärmd maskin (option)

***** 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 maskinens kanter.

* Annan anslutningsspänning på begäran.

KAPACITET OCH DRIFTSDATA
Total disktid program 1 (min) * 5 / 13 **

Total disktid program 2 (min) * 8 / 16 **

Total disktid program 3 (min) * 10,3 / 19 **

Total disktid program 4 (min) * 2,3 / 5 **

Total disktid program 5 (min) * 3,8 / 5 **

Total disktid program 6 (min) * 6,8 / 5 **

Kapacitet (1/1-kantiner/program) (st) *** 8

Kapacitet/timme, Pr1 (1/1-kantiner) inkl. hantering *** 90

Kapacitet/timme, Pr1 (1/2-kantiner) inkl. hantering *** 181

Vattenförbrukning, sköljning/program (liter) 6

Max. ångförbrukning (kg/h) **** 30

Ljudtrycknivå, LPA (dBA) Normaldisk / Grovdisk ***** 65/72

Ljudeffektnivå LWA (dBA) Normaldisk / Grovdisk ***** 78/86

Max. yttemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C) 35

ANSLUTNING, ELUPPVÄRMD MASKIN
Total anslutningseffekt (kW) 21

Huvudsäkring 400-415V 3N~ (A) * 35

Max. anslutningsarea 400-415V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35
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Tekniska specifikationer
* Annan anslutningsspänning på begäran.

* Inklusive emballage.

ANSLUTNING, ÅNGUPPVÄRMD MASKIN 50 -250kPa
Total anslutningseffekt (kW) 4,8

Huvudsäkring 400V 3N~ (A) * 16

Max. anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35

Ånganslutning (invändig gänga) R1"

Anslutning kondensvatten (invändig gänga) R½"

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

Varmvattenanslutning 50-65° C (invändig gänga) R¾"

Kallvattenanslutning 5-12° C (invändig gänga) R¾"

Avloppsanslutning,PP rör (ø mm) 50

Vattenkapacitet kallvatten, tryck (kPa) 200

Vattenkapacitet kallvatten, flöde (liter/min) 18

Vattenkapacitet varmvatten Min/max tryck (kPa) 100/600

Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3

Ventilation av maskinen (m³/timme) 900

Värmebelastning rum, latent / sensibel / total (kW) 0,9 / 1,8 / 2,7

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT
Storlek, L x B x H (mm) * 1220 x 1320 x 2300

Vikt (kg) * 555
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