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INDUSTRIOPVASKEMASKINE side 1 – BRUGERVEJLEDNING 

KONTROLPANEL / FORKLARING 

A TÆND / SLUK
B TØMNING AF KAR / CYKLUS FOR SELVRENS
C DISPLAY 
D KONTROLLAMPE FOR ”KAR”
E KONTROLLAMPE FOR KOGEKAR
F VASKESYKLUS 1MIN.
G VASKESYKLUS 2 MIN.
H VASKESYKLUS 3 MIN. E

1. Inden opvask. Tjek at de indvendige dele sidder korrekt i maskinen (se side 2 fig. 1.) Skyl madrester af 
servicet, sæt det i den/de tilhørende kurve. Luk lågen.

2. Tænd maskinen tryk på A. Teksten  ”Fill” vises på display C under indtag og opvarmning af vand i ca. 30 min. 
Når  C viser  55°C i karret D kan den første kurv sættes i maskinen. 

3. Vælg  vaskeprogram G. (Når temp. måler 80°C i kogekar starter maskinen med at vaske). Temp. i kogekar kan 
ses ved tryk på E. 

4. END på display og lydsignal betyder maskinen er færdig og lågen kan åbnes. Kurven med ren opvask sættes 
til tørre i stativ.

5. Næste kurv med opvask sættes i maskinen. Tænd på A og samme procedure følges. 
6. Efter sidste opvask følges rengøringsinstrukserne på side 2.

Sikkerhed. Vigtigt undgå at få afspænding og sæbe i øjnene brug sikkerhedsbriller. Brug øjenskylleflaske hvis uheldet er ude.
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• Rengøring efter endt daglig brug af maskinen.
• Åben lågen og fjern kurven med det rene service
• Fjern overløbsrøret I  (Fig. 2 og 3.)  Luk lågen
• Vælg knappen B for tømning (se side 1.). Under hele processen vil displayet C, vise ”CLE” for (clean)
• Rengøringscyklussen er afsluttet når der lyder 3 lydsignaler og Display C blinker ”END”.(se side 1).
• Sluk for opvaskemaskinen på A (Se side 1.)
• Monter filtre og overløbsrør på ny Fig.4 (filtre skal gå i hak og I skal have et let tryk så risten over passer)-
• Fjern de øverste og nederste skyllearme L se Fig 6. ved at løsne møtrikken. Rengør  omhyggeligt dysserne til vask og skyl i rindende 

vand (evt. med et neutralt rengøringsmiddel og en blød børste)
• Fjern bundristene K (filtrene) Fig. 5 og rens dem under rindende vand
• Fjern filteret J Fig. 4. og fjern evt. snavs for at undgå tilstopning af afløbet.
• Afvask karret hvis det er snavset . Vigtigt hvis et glas er gået i stykker fjernes skår med det samme,.
• Monter samtlige dele på ny efter rengøringen og maskinen er klar til næste bruger
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INDUSTRIOPVASKEMASKINE – side 3 – VIGTIGE RÅD OG DISPLAY 
FORKLARINGER

• Vigtigt. Undgå hvis muligt, at vaske glas i industriopvaskemaskinen, brug den alm. maskine i stedet. (dette er 
et råd fra leverandøren, det er mest et knust glas der skaber kørselsproblemer).

• Vaskecyklus omfatter en vask med varmt vand, opvaskemiddel, en skylning med varmt vand og 
afspændingsmiddel.(F, G og H på displayet side 1)

• Display viser 

• dEt 0 = Der mangler opvaskemiddel

• rR 0 = Der mangler afspændingsmiddel

• Ansvar: Fælleshusudvalget skal sørge for udskiftning af sæbedunk, udskiftning af afspændingsmiddel, salt og 
beholder med afkalkningssystem til vandhanevandet der er tilsluttet under vasken og i skabet til højre for 
vasken.  VIGTIGT. Ved skift af sæbe og afsp. Brug sikkerhedsbriller. Ved uheld brug øjenskylleflaske på 
væggen.

• Fælleshusgruppen: Hanne nr 4, Jette nr. 22, Erik nr. 14, Marianne nr. 26 og Merete nr. 28.

• Kontakt til leverandøren: Lars nr. 16 og Merete nr.28


