Bruksanvisning

BARRIERE-VASMASKINE

Ilegging av tøy :

VEDLIKEHOLD

Påfylling av vaskemidler :
Maskiner som er utstyrt med vaskemiddelbeholdere,
kan ha 2 pulvere og 3 væsker for de forskjellige fasene
forvask/vask/skylling.

Plassering av trommelen og åpning av trommeldøren :



Trommelen plasseres med tastene "Trommel rotasjon" og
"Opplåsing dør".
Ved å benytte tasten "Hurtigmating" i løpet av
vaskeprosessen endrer du vaskesyklusen og utløser
avlasting av tøy på "Skittentøysiden".

Oppstart av et program fra et eksisterende program :


Tilbaketasten :

					

CLARUS CONTROL TS

På uttakssiden
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PROGRAMVALG

					
1 EGET 40 GRADER
2 EGET 60 GRADER
					
3 EGET 90 GRADER
4 NORMAL 95 °C STD
5 NORMAL 60 °C STD
6 NORMAL 40 °C STD
7 EKSTRA SKITTENT 95 °C
8 EKSTRA SKITTENT 60 °C
9 STRYKEFRITT 60 °C
10 STRYKEFRITT 40 °C
11 LAV SENTRIFUGERING 1 MIN
12 HØY SENTRIFUGERING 2 MIN

					
					

Hver uke (40 T.)
4. Rengjør risten på omformeren og ristens kjølesystem, samt
opprenskingsrøret (spaltet innsnevret slange).
Øk rengjøringshyppigheten i forhold til tilsmussingsgraden.

Hver måned (170 T.)

Uttaksside

6. Hvis maskinen ikke har sentralisert smøring, smør trommellagrene
(2 smørenipler på hvert lager). Bruk en passende pumpe, og smør ved
å sprøyte smøremiddelet sakte, og ikke brutalt inn. Bruk litiumbasert
fett med et dryppepunkt på 190 °C, og en penetrasjon på 250 / 300 (se
smøretabellen).
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7.

Smør leddene på dørens gassfjæringer med en fettsprayboks.

8.

Smør hakkene på trommelhjulets sperrehåndtak.
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9.

Kontroller at reimene er rene og riktig spent. Rengjør trommelrullen.
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Hver 3. måned (500 T.)
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14. Kontroller tiltrekkingsmomentet til hylsens 12 skruer med en dynamometrisk nøkkel (65 Nm).

Posisjon 1/2 :
Utvelgelse :

KM3

KM4
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VIKTIG :
Les kapitlene "Bruk" og "Sikkerhet" i den tekniske
håndboken for å bruke maskinen optimalt.

Hver 6. måned Hver sjette vedlikehold (1000 T.)
16. Sjekk ledningene og koplingene til de elektriske varmeelementene
(på elektrisk oppvarming).
17. Sjekk hvordan dampslangen ser ut og i hvilken stand den er, og
rengjør filteret (på dampoppvarming).

19
 Forrige og neste
side :

15. Sjekk at monteringsboltene til flensene på beholderen er godt trukket til(12 på hver side).

D1412

D1409

Bekreftelse :

 Gjør det mulig å		
velge programmet :

12. Kontroller at skruene på trommelens sperrehåndtak er trukket godt
til.
13. Demonter og rengjør tømmesystemet.

D1407



10. Sjekk at sikkerhetsanordningen for ubalanse fungerer som den
skal under sentrifugering : maskinen må stanse når ubalansebryteren
aktiveres manuelt.
11. Sjekk at stødemperne er i god stand.

Opplåsing :
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3. Rengjør vaskemiddelskuffen (Styre elektroventilen for skylling
maskiner uten vaskemiddelbeholder).

5. Rengjør kontakten og vannivåslangen på karet (ikke blås i slangen
mot programvelgeren).
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Velg alternativ, og trykk så på den grønne knappen

2. Kontroller at sikkerhetsanordningene for åpning av døren til
trommelen og karet fungerer riktig.
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Software Version 1.74

START ET PROGRAM
					
ANDRE ALTERNATIVER

1. Sjekk at den (de) soppformede "nødstoppen(e)" fungerer som den
(de) skal.

WPB4 700-900-1100
WP4 700-900-1100

Sjekk tøyet før du starter vaskingen.
		
- Tøm lommene, lukk glidelåser og trykknapper.
			
- Lapp eventuelle rifter.
 Ikke belast trommelen unødvendig - respekter angitt
maksimal tøymengde og tøytype.




Dalig vedlikehold (8 T.)

NB : Vedlikehold og reparasjon skal bare
utføres av kompetent personale.
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18. Kontroller at vanntilførselsslangene er i god stand og sitter riktig.
Rengjør elektroventilenes filtre.
19. Sjekk belgenes stand og at ringene er godt strammet.
20. Sjekk at de elektriske koplingene er strammet godt til på
hovedbryteren og på kontakten for elektrisk oppvarming.
21. Fjern kalkdannelsene på de elektriske varmeelementene inne i
beholderen med et spesialprodukt. Tilpass avkalkingshyppigheten i
forhold til den kalkdannelsen som faktisk skjer.

