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1 . Sikkerhetsforholdsregler

FORSIKTIG
LES HELE DENNE VEILEDNINGEN FØR BRUK

Denne maskinen skal installeres i samsvar med helse- og sikkerhetsreguleringer, og bare brukes på tilstrekkelig ventilerte områder.
Sjekk instruksjonene før du installerer eller bruker maskinen.
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FORSIKTIG
Brukerne må ha lært seg hvordan maskinen fungerer.
Denne enheten må ikke installeres på steder som er tilgjengelige for offentligheten.
Maskinen er bare beregnet på vasking med vann.
Maskinen må ikke betjenes av mindreårige.
Maskinen må ikke overspyles med vann.
Bruk bare vaskemidler som er laget for vask av tekstiler med bruk av vann. Bruk aldri
tørrensningsprodukter.
Det er forbudt å vask tekstiler som er dynket med løsemidler.
Maskinens dørlås skal under ingen omstendighet forbikobles.
Hvis det oppstår en feil med maskinen skal dette meldes til ansvarlig person så snart
som mulig. Dette er viktig, både for din egen og andres sikkerhet.
IKKE UTFØR ENDRINGER ELLER TUKLE MED DETTE APPARATET.
Service må utelukkende utføres av autorisert personale fra ELECTROLUX
PROFESSIONAL.
Det må kun brukes originale reservedeler.
Ved service eller utskifting av deler må strømmen frakobles.
Når strømmen er frakoblet, må operatøren kontrollere at maskinen er koblet fra (at
støpselet er trukket ut og fjernet) fra de punktene operatøren har tilgang til. Hvis det er
umulig på grunn av bygningens utforming eller maskinens montering, må det finnes en
frakobling med et låsesystem i isolert stilling.
I samsvar med kabeldragningsregler: monter en flerpolet bryter før maskinen for å gjø-
re installasjon og service enklere.
For å hindre skade på elektronikken (og andre deler) som følge av kondensdannelse,
bør maskinen stå i romtemperatur i 24 timer før den tas i bruk første gang.
I tilfelle av gassvarmede maskiner må du ikke montere maskinen på steder der det fin-
nes tørrensingsmaskiner eller lignende maskiner.
Vask bare elementer som gir passende fordeling inne i trommelen, slik som håndklær,
duker, sengetøy, klær og så videre.
Hvis du ønsker å vaske ikke standard elementer som ryggsekker, sko, vanntette teksti-
ler, solide arbeidsklær, madrasser og lignende, eller hvis du er i tvil, må du ta kontakt
med den tekniske avdelingen hos Electrolux Professional før du gjør dette. De vil kun-
ne gi deg råd om dette er mulig og om du bør treffe spesifikke forholdsregler.
Manglende overholdelse med disse instruksjonene kan forårsake fare for skader på
deg eller andre, og vil umiddelbart føre til bortfall av garantien.

FORSIKTIG
For følgende land: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV,
LT, LU, MT, NL, NO, PL, PO, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK : Dette apparatet må
ikke installeres på steder med offentlig adgang.
For andre land: Denne maskinen må ikke brukes av personer (inkludert barn) med re-
dusert fysiske, sanselige eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller
kunnskap om bruken, med mindre de har fått opplæring eller instruksjon av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet og de har forstått risikoen som er involvert. Pass
på at barn ikke leker med apparatet.
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VIKTIG
Identifikasjonsplaten er plassert på høyre side nær hovedbryteren. Forklaring av dette
typeskiltet i kapittel 1.4.

Bruk aldri hovedbryteren som nødstopp. Bruk den bare når maskinen ikke er i drift. I
stedet for denne bruker du nødstoppknappene på begge sider av maskinen.

VIKTIG
Lydtrykknivået finner du i den tekniske informasjonen.

FORSIKTIG
Maskinen er utstyrt med et automatisk veiesystem som veier vasken under laste- og
lossesyklusen. For korrekt funksjon av dette systemetmå du ikke åpne tankdørene i
løpet av hele varigheten av det påbegynte vaskeprogrammet, selv om det oppstår
en feil.

VIKTIG
Prøv aldri å åpne den utvendige trommeldøren før hele buret har stanset.

FORSIKTIG
Koble fra alle energikilder før det gjennomføres noen inngrep på maskinen.
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Maskinen samsvarer med Europadirektivet ECM (elektromagnetisk kompatibilitet). De
har blitt testet i laboratorium og godkjent i henhold til dette. Det er forbudt å legge til
ledninger eller ikke skjermede elektriske kabler i elskapene, kabefletningene eller
kabelgjennomgangene.
Tatt i betraktning at volumet av den utvendige trommelen er større enn 150 liter, er
standarden som holdes for de elektriske delene IN 60204.

FORSIKTIG
Med alternativet AIDO(Automatic Inner Door Opening) må du være forsiktig med ski-
ven i åpningssystemet over hodet ditt. Fare for kutt med kantene på skiven!
Pass også på låsesystemet på sidene; fare for å kutte seg på kanten av platen!

FORSIKTIG
Når du putter hendene inn i trommelen må du være forsiktig med kanten på de utvendi-
ge trommeldørene på sidene. Fare for kutt med kantene på metallplaten!

FORSIKTIG
Maskinen kan fungere uten det beskyttende dekselet når strømforsyningen ikke er
avbrutt.
Lås hovedskillebryteren med en hengelås.
Steng damp- eller gassinnløpsventilene.

VIKTIG
Kontroller at maskinen er lastet i henhold til produsentens anbefalinger, med lasten
jevnt fordelt i hvert rom, og ikke utover den maksimale kapasiteten. (Se de første bilde-
ne i avsnittet Forberedelse i denne håndboken)
Å laste for mye eller ujevnt inn i rommene har innvirkning på levetiden til maskinkom-
ponentene, så vel som for trygg og sikker funksjon av maskinen.
• For tidlig svekking og feil på fjæringselementene (fjærer, støtdempere);
• Overdreven slitasje på drivelementer (motor, reim);
• Rask reduksjon i levetiden til trommellagrene (kulelagere);
• Åpning og ødeleggelse av trommeldørene og beholderdørene under

sentrifugeringen.
Dette er særlig viktig både for din og andres sikkerhet.
Konsekvensen av dette er umiddelbart bortfall av garantien.
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ADVARSEL

Bruk og håndtering av kjemiske produkter som vaskemidler, klor, syrer, avkalkingspro-
dukter osv. kan være skadelig for helsen og for miljøet. Ta følgende forholdsregler.
- Ikke pust inn støv eller damp.
- Unngå kontakt med huden og øynene (kan forårsake forbrenninger).
- I tilfelle av mye søl eller større utslipp må du bruke vernemaske, hansker og
øyebeskyttelse.
- Håndteres varsomt.
- Se bruks- og førstehjelpsrådene på emballasjen.
- Ikke kast rene produkter i miljøet.

1.1 Symboler

Advarsel.

OBS, det finnes farlig spenning.

Les bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.
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1.2 Personlig verneutstyr
Herunder finner du en oppsummerende tabell over det personlige verneutstyret (PVU)
som skal brukes i løpet av de forskjellige fasene av maskinens levetid.

Fase Vernetøy Vernetøy Hansker Briller Hørselvern Maske Vernehjelm

Transport X O
Håndtering X O
Utpakking X O
Installasjon X O
Normal bruk X X X X
Justeringer O X
Rutinerengjø-
ring O X X O

Ekstraordi-
nær
rengjøring

O X X O

Vedlikehold O X O
Demontering O X O
Kassering O X O

Forklaring: X: PVU påkrevd O : PVU tilgjengelig eller må brukes bed behov.
Normal bruk: Vernesko må være definert for bruk på våte gulv. Bruk hansker og briller
ved håndtering av kjemiske produkter.

1.3 Forberedende instruksjoner

ADVARSEL
Fare for fastkiling ved åpning av den nedre døren for lossing

ADVARSEL
Fare for fastkiling mellom trommelen og den nedre døren under åpning (hvis trommel-
høyden = 900 mm)
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ADVARSEL
Fare for at den øvre døren heves raskt ved lasting

ADVARSEL
Etter installasjon sender du tilbake ferdigstillingsskjemaet, signert dokument, til Elec-
troluxProfessional for å validere produktgarantien.
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1.4 Forklaring av typeskilt
I dette kapittelet finner du forklaringer på de forskjellige opplysningene som er å finne på
typeskiltet til produktet ditt.
• Handelsnavn: Vanlig navn på produktet ditt (dvs. WPB4700H).
• Type: Type produkt (du finner det samme på CE-samsvarserklæringen, hvis denne føl-

ger med CE-sertifikatet).
• Modell: Din produktmodell (kan variere fra handelnavnet) (f.eks. WSBA6180H17 for

handelsnavnet WB6–20) .
• Serienummer: serienummer for produktet ditt, som indikerer produksjonsuken (de før-

ste fire sifrene indikerer produksjonsåret og -uken)
og anlegget der det er produsert (avsluttet med 17)

• Produktnr.: Produktnummeret til produktet ditt.
• Dato: Dato for produksjonsslutt av produktet ditt.
• Kapasitet: for vaskemaskinprodukter er dette den maksimale lastede vekten av tøy for

produktet ditt (i kg) (dvs. 70 kg for WPB4700H)
• Enkelte tekniske data, avhengig av oppvarmingen av produktet ditt, se listen under:
• Noen tekniske data avhenger av den bestilte spenningen.

spenningen ser ut som 380–415V 3 50–60Hz
under dette finner du beskyttelsesforespørselen for produktet ditt (f.eks. 16 A)

• Forskjellige logoer er tilgjengelige på typeskiltet ditt.
De representerer de forskjellige sertifiseringene som er oppnådd for produktet ditt,
CE, EAC
ETL intertek for USA og Canada.

• QR-kode: når du skanner denne får du tilgang til full dokumentasjon for produktet ditt
(komplett installasjons- og brukerhåndbok).

• Standard beskyttelsesindeks for produktet ditt: IP24D



Bruksveiledning 13

Elektrisk oppvarming:
• P.Max : maksimal effekt installert på produktet ditt
• Effekt for motoriseringen i kW og dens isolasjonsklasse (F).
• Varmeeffekt i W.
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Dampvarming:
Venstre side
• P.Max : maksimal effekt installert på produktet ditt
• Effekt for motoriseringen i kW og dens isolasjonsklasse (F).
• Varmeeffekt i W.
Høyre side
• P.Maxi. (kPa) maksimalt trykk
Ikke nøl med å kontakte kvalitetsavdelingen vår for ytterligere informasjon.
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2 Garantivilkår og -unntak
Hvis garantidekning er inkludert i kjøpet av dette produktet, gis det garanti i tråd med lokale bestemmelser og på den
betingelsen at produktet installeres og brukes til de tiltenkte formålene, og som beskrevet i den tilhørende
utstyrsdokumentasjonen.
Garantien gjelder der kunden kun har brukt originale reservedeler og har utført vedlikehold i henhold til Electrolux
Professionals bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon som er tilgjengelig på papir eller i elektronisk format.
Electrolux Professional anbefaler på det sterkeste å bruke rengjørings-, skylle- og avkalkningsmidler godkjent av
Electrolux Professional for å oppnå optimale resultater og opprettholde produkteffektivitet over tid.
Garantien fra Electrolux Professional dekker ikke:
• utgifter til servicereiser for å levere og plukke opp produktet,
• installasjon,
• opplæring om bruk/betjening,
• utskifting (og/eller forsyning) av slitedeler med mindre det skyldes defekter i materialer eller utførelse som rappor-

teres innen en (1) uke etter at feilen ble oppdaget,
• korrigering av utvendig ledningsnett,
• korrigering av uautoriserte reparasjoner samt eventuelle skader, feil og feilfunksjoner som skyldes og/eller er et re-

sultat av:
– utilstrekkelig og/eller unormal kapasitet på de elektriske systemene (strømstyrke/spenning/frekvens, inkludert
strømtopper og/eller strømbrudd),
– Utilstrekkelig eller forstyrret vannforsyning, damp, luft, gass (inkludert defektsteder og/eller andre som ikke
samsvarer med de tekniske kravene til hvert apparat);
– VVS-deler, komponenter eller rengjøringsprodukter som ikke er godkjent av produsenten,
– kundens uaktsomhet, misbruk, feilbruk og/eller ikke-samsvar med bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene i den
tilhørende utstyrsdokumentasjonen,
– feilaktig eller mangelfull/t: installasjon, reparasjon, vedlikehold (inkludert tukling, modifikasjoner og reparasjoner
utført av tredjeparter/ikke-autoriserte tredjeparter) og modifikasjoner på sikkerhetssystemene,
– Bruk av ikke-originale komponenter (f.eks.: forbruksdeler, slitedeler eller reservedeler).
– Miljøforhold som forårsaker termisk (f.eks. overoppheting/frysing) eller kjemisk stress (f.eks. korrosjon/
oksidering),
– fremmedlegemer plassert i- eller koblet til- produktet,
– ulykker eller force majeure,
– transport og håndtering, inkludert riper, bulker, hakk og eller andre skader på produktets finish, med mindre dis-
se skadene skyldes defekter i materialer eller utførelse og rapporteres innen en (1) uke etter levering med mindre
annet er avtalt,

• produkt med originale serienumre som er blitt fjernet, endret eller som ikke lett kan fastslås,
• utskifting av lyspærer, filtre eller andre forbruksdeler,
• tilbehør eller programvare som ikke er godkjent eller spesifisert av Electrolux Professional.
Garantien omfatter ikke planlagte vedlikeholdsoppgaver (inkludert nødvendige reservedeler) eller forsyning av ren-
gjøringsmidler med mindre det er dekket spesielt i en lokal avtale, og underlagt lokale vilkår og betingelser.
Kontroller listen over autoriserte kundeserviceavdelinger på Electrolux Professionals nettside.
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3 Ergonomi-sertifikat
Menneskekroppen er skapt for bevegelser og aktivitet, men det kan oppstå fysiske belastningsskader som en følge
av monotone, stadig gjentatte bevegelser eller uheldige arbeidsstillinger.
Alle de ergonomiske funksjonene til produktet vårt, som vil kunne ha en innvirkning på din fysiske og kognitive inte-
raksjon med maskinen, har blitt vurdert og sertifisert.
Et produkt som byr på ergonomiske egenskaper må faktisk oppfylle spesifikke ergonomiske krav innen tre forskjelli-
ge områder: Polyteknologi, biomedisin og psykososiologi (brukbarhet og tilfredsstillelse).
På hvert av disse områdene har det blitt utført spesifikke tester med reelle brukere. Produktet er derfor i samsvar
med kriteriene for ergonomisk aksepterbarhet som er indikert i de anvendte standardene.
Produktet du bruker er spesifikt undersøkt og testet for å kunne minimere alle eventuelle fysiske problemer knyttet til
interaksjon med produktet.
Lasting og lossing av tøyet og interaksjon med produktet kan medføre uheldige kroppsstillinger og håndtering av tun-
ge gjenstander vi forsøkt å avlaste disse kjennetegningene på de daglige aktivitetene du utfører.
Vi ønsker å peke på noen bruksprosedyrer vil anbefaler at du benytter:
- Håndter alltid tøyet på en balansert måte, prøv å ikke bøye ryggen under lasting og lossing.
- Ta inn og ut vasken i små mengder om gangen. For eksempel i 20 til 30 ganger for en WPB4 700, som inkluderer
en last på omtrent 3 kg for hver håndtering.
- For å unngå att tøyet setter seg fast må du legge til mer roteringstid i hver retning.
- Hvis tøyet vrir seg sammen råder vi deg til å legge til 30-45 s med tømming i slutten av programmet.
- Vi anbefaler deg å bruke en gripeinnretning for å gripe tak i vasken i bunnen av trommelen. (Som bildet under)

- Hvis det er mulig bør du bøye knærne og ikke bøye ryggen forover mens du plasserer tøyet i den nedre boksen og
mens du gjennomfører noen form for vedlikehold i lavere deler av maskinen.
- Skyv om mulig brettet inn og ut for å redusere avstandene.
- Hold deg innen synsvidde for å kunne forstå informasjonen som vises på grensesnittet eller for å se gjenstanden i
trommelen. På denne måten reduseres tiden med øynene vendt oppover så mye som mulig (kink i nakken).
Dersom flere maskiner håndteres av den samme operatøren, vil de gjentatte bevegelsene øke og som en følge vil
den tilknyttede biomekaniske risikofaktoren øke eksponensielt.
Følg rådene nedenfor for å unngå, så langt det er mulig, at operatørene får fysiske skader.
• Sørg for at du har egnede vogner eller kurver for lasting, lossing og transport.
• Vi anbefaler at du bruker en vogn eller tralle med mobil bunn, med en maksimal høyde på 850mm.
• Bruk gjerne en gardintrapp til å gjennomføre eventuelle handlinger i høyden for å redusere avstandene. (Laste inn
vaskemiddelprodukter, for eksempel).
• Organiser jobbrotering på arbeidsplassen hvis det er flere maskiner som betjenes av samme operatør.
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4 Forhandlerbrev
Ansvar for kjemisk system
Ansvarserklæring
Retningslinjene under er å anse og forstås som en garanti/ansvarserklæring for kunder som bruker tekstilbehand-
lignsmaskiner der flytende forsyningssystemer (kjemikalier) bruker eller kan bruke peristaltiske pumper for å injisere
tilsetningsstoffer inn i systemet.
Til dem det måtte angå:
Vi, undertegnede, påtar oss ikke noe ansvar for tap eller skader i tilfeller der konsentrerte kjemikalier i perioder med
inaktivitet kan lekke, sprute eller dryppe inn i noen deler av maskinene eller deres innhold.
Det er velkjent at mange pumpesystemer for kjemiske flytende stoffer har en tendens til at konsentrerte kjemikalier
kan dryppe ut av injeksjonssslangene når systemet ikke har blitt brukt over relativt langt tid – som etter endt arbeids-
økt og i helgene. Dette setter svært konsentrerte etsende kjemikalier i direkte kontakt med tørre overflater i rustfritt
stål og ofte direkte på eventuelle tekstiler som er igjen i maskinen. Kjemisk forringelse (rust) av rustfritt stål og skader
på tekstilene er et uunngåelig resultat av dette.
Det er ingen vits å spyle det aktuelle stedet etter hver innsprøyting, siden den skadelige dryppingen alltid oppstå
senere – etter at maskinen ikke lenger er i bruk. En tilsynelatende idiotsikker løsning på “dryppende kjemikalier”
(som vi sterkt anbefaler, men naturligvis ikke kan garantere), er å plassere kjemikaliebeholderne og pumpene godt
under injeksjonspunktet på maskinen (slik at innholdet i injeksjonsslangene ikke kan tømmes tilbake inn i maskinen)
og å tømme de kjemiske injeksjonsslangene eller manifolden som har blir brukt, med rent vann etter hver injek-
sjon, slik at bare rent vann (som ikke kan forårsake noe problem) kan dryppe ut. Naturligvis er dette – eller enhver
annen løsning – utelukkende ansvaret til produsenten av pumpen og/eller det kjemiske stoffet (ikke
maskinprodusenten).
Dessuten er ekstern kjemisk lekkasje farlig for personlig helse og sikkerhet, og det vil også føre til alvorlig ska-
de på maskiner og/eller deres omgivelser. Installatøren og/eller brukeren av det kjemiske injeksjonssystemet må sør-
ge for at det ikke er noen eksterne kjemiske lekkasjer og at det aldri kan bygge seg opp noe overdrevent trykk i noen
kjemiske slanger, siden overdrevent trykk vil ikke føre til at slangen eksploderer og at farlige konsentrerte kje-
mikalier kan sprute ut på arbeidsstedet.
Maskinen er ikke, og kan ikke holdes ansvarlig for samsvar med det ovenstående.
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5 Merknader om vekselstrøm.
I henhold til standarden EN 60204-1:1997 er maskinen laget for å kobles til vekselstrøm, med de egenskapene som
er angitt herunder:
4.3.2 Vekselstrømforsyning
Spenning:
Stabil spenning: fra 0,9 til 1,1 av merkespenning.
Frekvens:
Fra 0,99 til 1,01 av merkefrekvens kontinuerlig.
fra 0,98 til 1,02 kort tid.
Harmoniske oversvingninger:
Harmoniske oversvingninger må ikke overstige 10 % av effektivspenningen mellom ledere for summen fra andre til
femte oversvingning. En ekstra 2 % av effektivspenningen mellom ledere for summen fra sjette til 30. oversvingning
er tillatt.
Spenningsubalanse:
Verken spenningen i den negative sekvenskomponenten eller spenningen i nullsekvenskomponenten i trefasede for-
syningslinjer skal overstige 2 % av den positive sekvenskomponenten.
Spenningsavbrudd:
Forsyning avbrutt eller ved nullspenning i ikke mer enn 3 ms når som helst i forsyningssyklusen. Det skal være mer
enn 1 sekund mellom påfølgende avbrudd.
Spenningsfall:
Spenningsfall må ikke overstige 20 % av toppspenningen i strømforsyningen i mer enn en syklus. Det skal være mer
enn 1 sekund mellom påfølgende fall.
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6 Klargjøring

Viktig
Sorter tøyet etter instruksene på vaskeanvisningene.
Tøm lommer og lukk eventuelle glidelåser.

Forsiktig
Pass på at du ikke overfyller maskinen i henhold til det som er angitt på forsiden av maskinen med dette
klistremerket:

Merk!
Hver maksimal last i denne maskinen varierer avhengig av modell, fra 70 kg til 110 kg tørt tøy. Hvert rom kan
romme opptil halvparten av maksimal last.
Fyll alltid i samme type plagg/tekstiler i begge rommene og pass på at vekten er lik i begge rommene, slik at
du unngår ubalanse.
Hvis den totale lasten er mindre enn maksimum må lasten alltid fordeles jevnt, med lik vekt i begge
rommene.

6.1 Ikke standard elementer:
Vekten over henviser til en last med normale plgg og tekstiler som gir passende fordeling inne i trommelen, slik som
håndklær, duker, sengetøy, klær og så videre.
Hvis du ønsker å vaske ikke standard elementer som ryggsekker, sko, vanntette tekstiler, solide arbeidsklær, ma-
drasser og lignende, eller hvis du er i tvil, må du ta kontakt med den tekniske avdelingen hos Electrolux Professional
før du gjør dette. De vil kunne gi deg råd om dette er mulig og om du bør treffe spesifikke forholdsregler.
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Viktig
Vasking i poser
- Vaskeposer må lastes med 1/3 av kapasiteten sin slik at plaggene har rom til å bevege seg inne i posen for go-
de vaskeresultater.
- Velg heller vaskeposer med liten kapasitet enn store, for å redusere ubalanse.
- Maksimal tøykapasitet per pose = 3 kg.
- Vaskeposer kan blandes med løse plagg (samme fiber) så lenge balansen mellom de to rommene respekteres.

f.eks. i hvert rom av en WPB4700H: 3 poser på 3 kg + 26 kg løse plagg.

Forsiktig
Disse anbefalingene forebygger ubalanse og overfylling for å oppnå best mulige vaskeresultater.
De vil også holde maskinen i god stand og redusere faren for ulykker.
Overdreven last eller ubalanse har innvirkning på maskinens levetid så vel som sikker funksjon av maskinen.
- For tidlig svekking og feil på fjæringselementene (fjærer, støtdempere).
- Overdreven slitasje på roterende elementer (motor, reim).
- Rask reduksjon i levetiden til trommellagrene (kulelagere).
- Åpning og ødeleggelse av innvendige og utvendige trommeldører under syklusen.
Konsekvensen av dette er umiddelbart bortfall av garantien.
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6.2 Åpne og lukke indre trommeldører — Losseside
6.2.1 Åpne indre trommeldører:
1. Nedre dør (med kroker):

Plasser hånden slik at du kan skyve døren og sikkerhetsfjæren samtidig.

2. Trykk først på sikkerhetsfjæren.
3. Når sikkerhetsanordningen trykkes inn:
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- Trykk på den nedre døren (med krok).
- Med den ene hånden i sikker posisjon for å unngå plutselig åpning av den øvre døren.

4. Når dørene er åpne låser du den øvre døren i låsesystemet.

5. Hjelp forsiktig den nedre døren til å hvile på den nedre delen av den utvendige dørrammen.
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6.2.2 Stenge indre trommeldører:
1. Øvre dør: Frigjør døren fra låsesystemet. Trykk ned på spakplaten for denne handlingen.

2. Led døren forsiktig nedover.

3. Dørene er nå klare til å lukkes.

4. Få den nedre døren opp.

5. Trykk begge dørene ned ved å sette den nedre døren bak den øvre døren. Skyv til krokene er inne i sporhullene.

6. Når krokene er fullstendig plassert i hullene sine kan du forsiktig frigjøre trykket på dørene.
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7. Sjekk at dørene er skikkelig lukket:
- Skyv bare på den nedre døren.
- Hold den andre hånden trygt plassert.

Sjekk at ingen plagg har kilt seg fast mellom dørene og den innvendige trommelen.
Se bildene for dårlig eksempel!
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6.3 Vaskemiddel
Tilsett riktig mengde vaskemiddel og tøymykner ifølge anbefalingene.

Advarsel
Vær nøye når du heller vaskemidlene i skuffen. Dersom det blir liggende vaskepulver eller flytende vaskemiddel
igjen i rommene (skuffene), kan det føre til rustdannelser.

Forsiktig
Ikke åpne lokket så lenge elektroventilene for vann skyller rommene. Vær forsiktig når du legger i vaskemidler.

6.4 Vaskemiddelbeholder
Hver vaskemiddelbeholder har fem rom. Hvert rom er koblet til en vannventil. Vannforsyningen til de enkelte romme-
ne er som følger:

Tøymykner, flytende.

Hovedvask for flytende vaskemiddel .
Alternativ for vaskekluter, flytende kjemikalier for vaskekluter ved siste skylling.

Forvask, pulver eller flytende vaskemiddel, hvis alternativet "forvask" er valgt.

Hovedvask for vaskepulver.

6.4.1 Vedlikehold

Viktig
Rommene i vaskemiddelskuffen må skylles med rent vann hver dag.
Rengjør vaskemiddelbeholderen regelmessig for å unngå at den blir tilstoppet av vaskemiddelrester.
Rengjør vaskemiddelbeholderen og sifongene med varmt vann og for eksempel en liten børste.
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7 Betjeningspanel
Generelt
Denn vaskemaskinen med sentrifuge styres av en mikroprosessorbasert programkontrollenhet som er plassert på la-
stesiden. Det er mange fordeler med dette utstyret, inkludert:
• Tidsinnstillinger, nivåer og temperaturer styres med stor presisjon og fleksibilitet.
• Den store displayskjermen betyr at detaljert informasjon om vaskeprogrammer, maskinstatus og funksjoner, va-

sketider og temperaturer er lett tilgjengelig i et forståelig språk.
• Det er mulig for brukeren å lage nye vaskeprogrammer og tilpasse programmer med stor presisjon, på bakgrunn

av erfaringer og slik at de passer til forskjellige typer tekstiler, hvor skitne de er osv.
• Et svært høyt nivå av maskinsikkerhet gjennom kontinuerlig overvåking og innebygde sikkerhetssperrer.
• Programkontrollenheten har en leser for “smartkort”. Dette er kort på størrelse med et kredittkort som inneholder

en minnechip. Med smartkort kan brukeren:
– Overføre vaskeprogrammer mellom en datamaskin og vaskemaskinen, eller fra en vaskemaskin til en annen;
– Kjøre programmer direkte fra et kort.

• Stor fleksibilitet under programmet:
– Bla raskt forover og bakover i programmet;
– Brukeren kan endre temperaturer, programmodullengder og tømmehastigheter direkte mens programmet er i
funksjon;
– Endre til å kjøre et annet vaskeprogram, når som helst under programfunksjonen til vaskemaskinen.

1 Displayskjerm

2 Funkjsonstaster Funksjonene til disse tastene endrer seg avhengig av hvilken meny eller del av menyen du bruker.

3 Kortleser for minnekort
4 Nødbryter

Nødstopp

Viktig
Nødstoppbryteren må frigjøres, hvis ikke vil ikke maskinen fungere (for å frigjøre den dreier du den røde knappen
til høyre).
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Forsiktig
Hvis maskinen av en eller annen grunn må stanses, fordi kjøringen er unormal eller farlig, må du trykke på
nødstoppbryteren.

Frigjør nødstoppknappen ved å dreie den i klokkeretningen først etter at du har kontrollert hva som var årsaken
til stansen.

Et svært høyt sikkerhetsnivå er oppnådd for maskinen takket være kontinuerlige overvåkings- og innebygde
sikkerhetsinnretninger.
Selv sammensatte tekstiler kan vaskes ved høye temperaturer uten fare for krølling, takket være en spesiell avkjø-
lingsrosess før skyllesyklusen.
For å unngå overdreven mekanisk belastning under vannutføringsprosessen er maskinen utstyrt med en detektor for
ubalanse. Hvis denne avdekker den minste ubalanse i lasten vil vannutførselsyklusen avbrytes og maskinen fylles
med vann for å muliggjøre ny fordeling av tøyet.
Maskin opptar deretter distribusjonshastigheten og en annen vannutførselyklus starter.
Maskinen kan også kontrolleres sekvens etter sekvens og er utstyrt med et berøringsdisplay for manuell kontroll av
enkelte funksjoner.

8 For å kjøre et vaskeprogram
"Move back"-tasten
Hvis du finner ut at du er på feil sted, eller hvis du ønsker å gjøre om på et tidligere tastetrykk.
Trykk på tasten Move back en eller flere ganger.

Hvert trykk på tasten "Move back" flytter deg tilbake en meny, i motsatt rekkefølge.
Ved å trykke på denne tasten flere ganger kan du returnere til denne menyen når som helst.

CLARUS CONTROL TS

START WASH PROGRAM

OPTIONS MENU

8.1 Døråpning
For å låse opp døren
trykker du på denne
tasten:



Bruksveiledning 31

Når det gjøres en anmodning om døråpning vil vinduet DRUM INDEXING. WAIT vises.
Indekseringen fungerer, tastene på berøringsdislayet blir helt inaktive.
Når operasjonen er gjennomført forsvinner vinduet.
Begge lastedørene må være lukket, låsing er deretter automatisk.
Hvis en av dørene ikke er lukket kan ikke maskinen starte og displayet starter ikke opp.

8.2 Starte et vaskeprogram
Velg START WASH PROGRAM ved å trykke på tasten � og bekreft deretter med tasten�.

CLARUS CONTROL TS

START WASH PROGRAM

OPTIONS MENU

Vaskeprogrammodulene

Forvask Brukes til forvask og kort bløtlegging.
Hovedvask Brukes som hovedvaskemodulen, med oppvarming og dosering av vaskemiddel.
Skylling Skylling av lasten.
Vannutløp Tømmestatdium etter vask og skylling.
Tømming Sentrifugering
Avkjøling Brukes til kontrollert avkjøling av vaskevannet for å hindre krølling av vasketøyet.
Bløtlegge Brukes til lengre bløtleggingstrinn.

8.3 Menyen SELECT WASH PROGRAM
Ved å starte fra programbiblioteket
Hvis du er usikker på hvilke programmer som er tilgjengelig kan du velge et program fra programbiblioteket, der du
finner programmene med deres beskrivelser.

Hva er programbiblioteket?
Programbiblioteket er en liste over alle vaskeprogrammer, både bruker- og standardprogrammer, og viser program-
nummer pluss en beskrivelse, for eksempel:

1 MY OWN 40 °C (104 °F)

2 MY OWN 60 °C (140 °F)

3 MY OWN 90 °C (194 °F)

4 NORMAL 95 °C (203 °F) STD

5 NORMAL 60 °C (140 °F) STD

6 NORMAL 40 °C (104 °F) STD

7 INTENSIVE 95 °C (203 °F)

8 INTENSIVE 60 °C (140 °F)

9 PERM. PRESS 60 °C (140 °F)

10 PERM. PRESS 40 °C (104 °F)

11 LOW EXTRACT 1 MIN
12 HIGH EXTRACT 2 MIN

Velg programmet ved å trykke på tastene � eller � og valider deretter med tasten�.

8.4 Menyen DELAYED START
Forsinket start
Forsinket start betyr at maskinen vil starte vaskeprogrammet den dagen og det klokkeslettet du har programmert.
Med denne funksjonen kan du for eksempel laste maskinen om kvelden, men forsinke starten på vasken til natten for
å utnytte en billigere strømpris, eller bruke maskinen neste morgen (produksjon i masket tid).
Justere programmert dato.
Justere klokkeslettet i trinn på 30 minutter.
For å gå inn trykker du på tasten “Valid”�.
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Umiddelbar start
Maskinen indikerer dag, dato og gjeldende klokkeslett. For en umiddelbar start trykker du bare på “Bekreft”-tasten�.

DELAYED START ventedisplay
DELAYED START ACTIVATED
Hvis du trykker på tasten MOVE BACK vil du slette den programmerte forsinkede starten.

8.5 FUNKSJONSSYKLUS
Under vaskeprogrammet viser displayet gjeldende programtrinn og motstående informasjon.

WASH CYCLE PAUSED-display
For å sette maskinen i standby trykker du på tasten PAUSE.

Når maskinen er satt på pause:
• Programfunksjonen settes på pause
• Fylling settes på pause (der det er aktuelt)
• Oppvarming settes på pause (der det er aktuelt)
• motoren stopper
• Tømmeventilen forblir stengt
• Døren kan ikke åpnes.
Trykk på den grønne tasten for å starte på nytt.

WATER AND DETERGENT BOX-display
Vann/avløp: Viser statusen til alle vannventiler og avløpsventilen.
Vaskemiddelbeholder: Viser statusen til rommet for vaskemiddelbeholdere.
Oppvarming: Vis oppvarmingsstatusen.

Trykk på den grønne tasten for å starte på nytt.

LIQUID CHEMICALS STATUS-display
Vaskemiddelventiler: Viser statusen til ventilene i vaskemiddelrommet eller i det eksterne
vaskemiddelforsyningssystemet.

Trykk på den grønne tasten for å starte på nytt.

For øyeblikket ute av drift

Trykk på den grønne tasten for å starte på nytt.

RAPID ADVANCE-display
Rapid advance fungerer i foroverretninger.
Ved å bruke rapid advance til å flytte forover kan du hoppe over ett eller flere programtrinn.

Bruk tastene � eller �, og trykk deretter på den grønne tasten for å starte på nytt.

8.6 EMERGENCY STOP-display

Viktig
Hvis maskinen av en eller annen grunn må stanses, fordi kjøringen er unormal eller farlig, må du trykke på nød-
stoppbryteren. Frigjør nødstoppknappen ved å dreie den i klokkeretningen først etter at du har kontrollert hva
som var årsaken til stansen.
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Etter å ha trykket på nødstoppen vises det motstående displayet.
EMERG. STOP ACTIVE
Etter at du har sluppet nødstoppknappen trykker du på tasten “Valid”�.

8.7 POWER IS BACK-display
Hvis det oppstår et strømbrudd under gjennomføringen av et program, eller hvis hovedbryteren settes til posisjonen
“Off” vil skjermen på motsatt side vises etter at strømmen kommer tilbake eller etter hovedbryteren settes på “On”.
POWER IS BACK
For å gå ut av programmet trykker du på tasten "Move back".
Do you want to continue wash cycle ?
For å fortsette vaskesyklusen trykker du på tasten “Valid”�.

8.8 Hvordan fyllesyklusen fungerer
Vasken som er lastet inn i trommelen vil trekke til seg noe av vannet i maskinen.
For å kompensere for denne absorberingen, som reduserer vannivået i maskinen, vil maskinen kunne behøve flere
vanninnførselen (i løpet av samme programtrinn) for å opprettholde det programmerte nivået.
En måte å begrense disse tidene er å programmere et første vannivå som er høyere enn det ønskede endelige ni-
vået (andre nivå).
Dette første vinduet tar hensyn til typen tøy og dets evne til å absorbere vann.
Disse vanninntakene har ingen innvirkning på uttynningsgraden, siden det programmerte vannivået vil bli nådd.
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9 Uttak
9.1 På uttakssiden (Maskiner med aseptisk skille)
Ved vaskesyklusens avslutning
Når et program er avsluttet vil indikasjonslampen på ren side vise når utlastingsdøren på ren side kan åpnes.

Forsiktig
Med alternativet AIDO(Automatic Inner Door Opening) må du være forsiktig med skiven i åpningssystemet over
hodet ditt. Fare for kutt med kantene på skiven!

Den grønne tasteindikatoren blinker for å indikere at du kan åpne den utvendige døren.

Trykk på “Døråpnertasten”.
Åpne de innvendige dørene ved hjelp av spaken.

Forsiktig, hold dørene til de er helt åpne.
Obs, fare for klemming når du åpner dørene.
Ta vasken ut av trommelen.
Steng de innvendige trommeldørene og trykk på dem for å sjekke at den mekaniske sikkerhetsfjæren funge-
rer korrekt.
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Feil lukking av trommelens dører kan føre til at de åpner seg ufrivillig og gi store skader på maskinen under
vaskingen.
Lukk beholderdøren med håndtaket.
Utlastingsdøren på ren side er nå låst og innlastingsdøren på den skitne siden kan åpnes
Lossedøren på den rene siden vil bare låses opp når et program er fullstendig fullført. Hvis programmet har blitt kjørt
raskt forover eller det har oppstått en feil (ingen oppvarming, mangel på vann, osv.), vil maskinkontrollsystemet låse
opp lossedøren på den skitne siden. Den utvendige lastedøren må åpnes og lukkes igjen og det må kjøres et pro-
gram igjen for å sikre vaskeprosessen*.
* Dette er tilfellet for alle programmer, inkludert utskyllingsprogrammer og programmer med skylling + ekstra pro-
grammer. Åpne lossedørene etter et sluseprogram presenterer fare for kryssmitte. Det er ikke sikkert lasten er hygie-
nisk ren etter bare et sluseprogram. Vi anbefaler derfor å legge til slusetrinn til et “normalt” program via
alternativmenyen når det er nødvendig, som en motsetning til et enkeltstående sluseprogram.
Maskinen er nå klar til å begynne en vaskesyklus.

9.2 På slutten av dagen
La døren stå åpen når maskinen er klar. Dette gjøres for å hindre at fuktighet samler seg i maskinen og fører til at det
dannes bakterier og mugg.
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9.3 Åpne og lukke indre tromler — Losseside
9.3.1 Åpne indre trommeldører:
1. Når “nøkkel”-tasten blinker trykker du for å starte den automatiske åpningssyklusen.

2. Åpne den utvendige døren:

3. Vipp den øvre døren slik at den låses i låsesystemet.

4. Den nedre døren holdes i posisjon av “sommerfugl”-system. Dette hindrer vasken i falle ned på gulvet, slik at du
har tid til å sette opp en vogn.

5. Trykk på den nedre døren for å frigjøre systemet.
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6. Hjelp forsiktig den nedre døren til å hvile på den nedre delen av den utvendige dørrammen.
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9.3.2 Stenge indre trommeldører:
1. Øvre dør: Frigjør døren fra låsesystemet. Trykk ned på spakplaten for denne handlingen.

2. Led døren forsiktig nedover til den kommer i kontakt med “sommerfugl”-systemet.

3. Skyv for å passere “sommerfugl”-systemet

4. Systemet holder den øvre døren i lukket posisjon.

5. Vipp den nedre døren.

6. Trykk begge dørene ved å sette den øvre døren bak den nedre døren. Skyv til krokene er inne i sporhullene.
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7. Når krokene er fullstendig plassert i hullene sine kan du forsiktig frigjøre trykket på dørene.
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10Maskinfunksjon
Clarus Control TS
10.1 Hovedmeny
Displayet viser programvareversjonen på skjermen.
Hovedmenyen brukes for eksempel til å:
• Starte et vaskeprogram
• Konfigurere maskinen
Displayet viser undermenyer som er tilgjengelige i MAIN MENU.
Velg OPTION MENU ved å trykke på tasten �, bekreft deretter med tasten�.

CLARUS CONTROL TS

START WASH PROGRAM

OPTIONS MENU



Bruksveiledning 41

10.2 Manuell modus
Alle manuelle innstillinger (slik som dør, motor, temperatur og tømming) vil slettes når du går ut av den manuelle
funksjonen.
Døren er ulåst, motoren stanser, tømmeavløpet åpnes, oppvarmingen stanses og temperaturen stilles tilbake til null.
Den manuell menymodusen brukes for eksempel til å:

Vann/avløp Tillater manuell funksjon av alle vannventiler og avløpsventilen #1 (avløp #2 er et
alternativ).

Trommelrotering Motor på/av etter at et program er avsluttet.
Vaskemiddelbehol-
der

Denne funksjonen vil enten: a) bruke vann til å føre ut vaskemiddel fra maskinrommene el-
ler b) føre ut vaskemiddel fra et eksternt system. Antallet ventiler som finnes varieres på
bakgrunn av maskintype.

Oppvarming Lar deg varme vannet til ønsket temperatur.
Vaskemiddelventiler Lar deg kontrollere alle ventilene i vaskemiddelrommet eller i det eksterne

vaskemiddelforsyningssystemet.

Velg menyen MANUAL MODEved å trykke på tasten � eller � og bekreft deretter med�.

OPTIONS MENU

MANUAL MODE

BASIC SETTINGS

ADVANCED SETTINGS

STATISTICS

USER LANGUAGE

WASHPROGRAMS

Skjermen vil nå vise følgende undermenyer:
• Drain Valve 1
• Drain Valve 2
• Hot Water Valve
• Cold Water Valve
• Soft Water Valve
• Motor action
• Detergent box pocket 1
• Detergent box pocket 2
• Detergent box pocket 3
• Detergent box pocket 4
• Detergent box pocket 5
• Heating
• Liquid signal 1
• Liquid signal 2
• Liquid signal 3
• Liquid signal 4
• Liquid signal 5
• Liquid signal 6
• Liquid signal 7
• Liquid signal 8
• Liquid signal 9
• Liquid signal 10

• Liquid signal 11
• Liquid signal 12
• Liquid signal 13
• Water From Tank 1 signal
• Water From Tank 2 signal

Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Gjør den valgte funksjon aktivert eller ikke aktivert.
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ÅPEN = Aktivert
LUKKET = Ikke aktivert
Sett på funksjonen OPENED ved å trykke på tasten OPEN.
Sett på funksjonen CLOSED ved å trykke på tasten CLOSED.

Forsiktig
OBS Programmer aldri en temperatur over 90 °C.

Advarsel
Hvis du vil lage ditt eget program må du ikke føre in kaldt vann i trommelen mens denne har et vaskebad på 85 °
C (185 °F), med trommelen stanset. Det er påbudt at trommelen dreier når det fylles inn kaldt vann. En feilaktig
programmer kan i dette spesielle tilfelle være årsak til at vinduene i døren sprekker.

10.3 Grunnleggende innstillinger

Nummertastatur
Et passord (et firesifret tall) beskytter adgangen til funksjonene i “Grunnleggende innstillinger”.

Menyen for grunnleggende innstillinger brukes for eksempel til å:

Rapid advance
allowed

Muliggjør rask foroverkjøring-funksjon.

Water reduction
allowed

Muliggjør vannreduksjonsfunksjonen.

Antall automatiske
omstarter

Gjør det mulig å gjenta det samme programmet en eller flere ganger. Programmet vil starte
opp igjen umiddelbart, og døren vil forbli stengt.

Temperature units in
° Celsius

Gjør det mulig å endre temperaturskalaen som brukes for alle temperaturene som vises.

Quick level cool
down

Justerer nivået for tilsetning av kaldt vann.

Out of balance level Justerer nivået etter ubalanse.
Low water level Justerer det lave nivået i den ytre trommelen.
Medium water level Justerer det middels nivået i den ytre trommelen.
High water level Justerer det høye vannivået i den ytre trommelen.
Middle cool down
temperature

Justerer mellomliggende avkjølingstempratur.

Motor on time Justerer motorens på-tid i standard fart.
Motor off time Justerer motorens av-tid i standard fart.
Flush delay time Justerer skylleforsinkelsestiden til vaskemiddelrommet.
Flush duration time Justerer varigheten av skylletiden.
Maximum filling time Justerer maksimal fylletid.
Maximum heating
time

Justerer maksimal oppvarmingstid.

Password for basic
settings

Gjør det mulig å endre passordet for grunnleggende innstillinger.

Buzzer activated at
wash program end

Stiller inn summeren ved enden av vaskeprogrammet.
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Buzzer activated
when machine error

Still inn summeren når maskinen har en feil.

Code at wash pro-
gram start

Beskytt med en kode ved vaskeprogramstart.

CMIS address Gjør det mulig å justere CMIS-adressen.
CMIS machine type Gjør det mulig å justere maskintypen for CMIS (7=WSB5180; 8=WSB5250; 9=WSB5350;

10=WS5180; 11=WS5250; 12=WS5350).
DMIS Address Gjør det mulig å justere DMIS-adressen.
Dag Justerer dagen.
Måned Justerer måneden.
Time Justerer timene.
Minutter Juster minuttene.
Velg menyen BASIC SETTINGved å trykke på tasten � eller � og valider deretter med�.

OPTIONS MENU

MANUAL MODE

BASIC SETTING

ADVANCED SETTINGS

STATISTICS

USER LANGUAGE

WASHPROGRAMS

Skjermen vil nå vise følgende undermenyer:

• Rapid Advance allowed
• Water Reduction allowed
• Number of auto restart
• Temperature units in ° Celsius
• Quick Level cool down
• Out of balance level
• Low Water Level (mm)
• Medium Water Level (mm)
• High Water Level (mm)
• Middle Cool Down Temperature
• Motor On Time
• Motor Off Time
• Flush Delay Time
• Flush Duration Time
• Maximum Filling Time
• Maximum Heating Time
• Password for Basic Settings
• Buzzer activated at Washprogram End
• Buzzer activated when Machine Error
• Remote Pause Mode

• CMIS Address
• CMIS Machine Type
• DMIS Address
• Day
• Month
• Hour
• Minutes
Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdiene ved å trykke på tasten (+) eller (-) og bekreft deretter med tasten�.
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10.4 Avanserte innstillinger

Nummertastatur
Et passord (et firesifret tall) beskytter adgangen til funksjonene i “Avanserte innstillinger”.

Menyen for avanserte innstillinger brukes for eksempel til å:

Level machine
empty

Justerer nivået for tom maskin.

Level machine full Justerer nivået for full maskin.
Temperature
hysteresis

Temperaturhysterese er antallet grader mellom vasketemperaturen og den temperaturen
som oppvarmingen må starte opp fra.

Cool down rate Justerer den maksimale temperaturreduksjonen per minutt under første avkjølingsfase.
Default low extract
time

Justerer lav tømmetid.

Default medium ex-
tract time

Justerer middels tømmetid.

Default high extract
time

Justerer høy tømmetid.

Default drain time Justerer standard tømmetid.
Default distribution
time

Justerer standard fordelingstid.

Start extract time For øyeblikket ute av drift.
Rollout time Justerer fylletiden etter tømming.
Maximum number of
unbalances

Justerer det maksimale antallet for ubalanser.

Drain time when
overfill

Justerer tømmetiden etter overfylling.

Delay heating relay
2

For øyeblikket ute av drift.

Oil lubrication hours For øyeblikket ute av drift.
Pulse lubrication
time

For øyeblikket ute av drift.

Maximum drain time Justerer maksimal tømmetid.
Maximum pause
duration

Justerer maksimal pausetid.
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Temperature
increase

Justerer minimal temperaturøkning for oppvarming.

Door opening pulse For øyeblikket ute av drift.
Maximum extract
speed

Justerer maksimal tømmehastighet.

Drum positioning
speed

Justerer trommelens indekseringshastighet.

Default wash speed Justerer standard vaskehastighet.
Default distribution
speed

Justerer fordelingshastigheten.

Default low extracti-
on speed

Justerer standard lav tømmehastighet.

Default medium ex-
traction speed

Justerer standard middels tømmetid.

Default high extracti-
on speed

Justerer standard rask sentrifugreringshastighet.

Start extract speed Justerer første sentrifugeringshastighet.
Wash acceleration Justerer vaskeakselerasjonen.
Extract acceleration Justerer sentrifugeringsakselerasjonen.
Distribution
acceleration

Justerer fordelingsakselerasjonen.

Start extract
acceleration

Justerer 1. sentrifugeringsakselerasjonen.

Extract acceleration Justerer sentrifugeringsdeselerasjonen.
Maximum speed du-
ring filling

Justerer maksimalhastigheten under fylling.

Door lock pulse For øyeblikket ute av drift.
Barrier machine Definerer om maskinen er en barrieremaskin.
Gear ratio Justerer girforholdet.
Number of motor
poles

Justerer antallet motorpoler.

Default boost Justerer standard boost.
Boost while
positioning

Justerer boost under plassering.

Default switching
frequency

Justerer standard vekselfrekvens.

Switching frequency
while positioning

Justerer vekselfrekvensen under plassering.

Restore factory
settings

Muliggjør tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Password for advan-
ced settings

Gjør det mulig å endre passordet for avanserte innstillinger.

Weighing cell limit 0 = start er umulig hvis tøymengden er over maskinkapasiteten (fabrikkinnstilling).
20 = start er umulig hvis tøymengden er over 20 kg.
27 = start er umulig hvis tøymengden er over 27 kg.
35 = start er umulig hvis tøymengden er over 35 kg.
50 = start er umulig hvis tøymengden er over 50 kg.

Buzzer on
overweight

Summer er mulig ved overvekt på maskinkapasiteten.
0 = summer ikke aktivert (fabrikkinnstilling).
1 = summer aktivert.

Inverter
(0=KEB 1=MITSU)
type

Styring av frekvensinverter.
0 = inverter KEB (fabrikkinnstilling).
1 = inverter MITSU.

Velg menyen ADVANCED SETTINGved å trykke på tasten � eller � og bekreft deretter med�.

OPTIONS MENU

MANUAL MODE
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BASIC SETTING

ADVANCED SETTINGS

STATISTICS

USER LANGUAGE

WASHPROGRAMS

Skjermen vil nå vise følgende undermenyer:
• Level Machine Empty
• Level Machine Full
• Temperature Hysteresis
• Cool down Rate
• Default Low Extract Time
• Default Medium Extract Time
• Default High Extract Time
• Default Drain Time
• Default Distribution Time
• Start Extract Time
• Rollout Time
• Maximum Number of unbalances
• Drain Time When Overfill
• Delay Heating relay 2
• Oil lubrication Time
• Pulse Lubrication Time
• Maximum Drain Time
• Maximum Pause Duration
• Temperature Increase
• Door Opening Pulse
• Maximum Extract Speed
• Drum Positioning Speed
• Default Wash Speed
• Default Distribution Speed
• Default Low Extraction Speed
• Default Medium Extraction Speed
• Default High Extraction Speed
• Start Extract Speed
• Wash Acceleration
• Extract Acceleration
• Distribution Acceleration
• Start Extract Acceleration
• Extract Acceleration
• Maximum Speed During Filling
• Door Lock Pulse
• Barrier Machine
• Gear Ratio
• Number of Motor Poles
• Default Boost
• Boost While Positioning
• Default Switching Frequency
• Switching Frequency While Positioning
• Restore Factory Settings
• Password for Advanced Settings
• Weighing Cell Limit
• Buzzer on Overweight
• Inverter (0=KEB 1=MITSU) type
Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdiene ved å trykke på tasten (+) eller (-) og bekreft deretter med tasten�.
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10.5 Statistikk
Statistikkfunksjonen gir deg adgang til følgende informasjon:
• Run Time Historic
• Wash Historic
• Error Historic
Kjøretidshistorikken gir deg adgang til følgende informasjon:

Total hours since
new

Viser den totale driftstiden for maskinen siden den ble installert.

Hours since last
maintenance

Dette registeret viser hvor lang tid som har gått siden siste service. Registeret kan også
brukes til å generere et signal på displayet for å vise når service er nødvendig (se avsnittet
“Avanserte innstillinger” i veiledningen).

Used hours Viser total brukstid.(maks. 99999 t)
Machine ready
hours

Viser totalt brukt tilgjengelig tid.

Cold water (litres) Kaldtvannsteller (0-99999 l).
Hot water (litres) Varmtvannsteller (0-99999 l).
Soft water (litres) Myktvannsteller (0-99999 l).
Cumulative weight
(Kilograms)

Kumulativ vektteller (0-99999 kg).

Vaskehistorikken gir deg adgang til følgende informasjon:

Date Viser datoen for det brukte programmet.
Tid Viser startklokkeslettet for programmet.
Prog Viser programnummeret som brukes.
Therm Viser et fall i temperaturen i løpet av programmet. (JA eller NEI).
Barrier Viser om rask foroverkjøring ble brukt i løpet av programmet. (JA eller NEI).

Feilhistorikken gir deg adgang til følgende informasjon:

Date Viser datoen for meldingen.
Tid Viser klokkeslettet for meldingen.
Prog Viser programnummeret brukt om meldingen.
MELDING Viser teksten i meldingen.
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Velg menyen STATISTICS ved å trykke på tastene � or � og valider deretter med tasten�.

OPTIONS MENU

MANUAL MODE

BASIC SETTINGS

ADVANCED SETTINGS

STATISTICS

USER LANGUAGE

WASHPROGRAMS

Menyen over kjøretidshistorikken viser følgende informasjon:
• Total hours since new
• Hours since last maintenance
• Used hours
• Machine ready hours
• Cold water (litres)
• Hot water (litres)
• Soft water (litres)
• Cumulative Weight (Kilograms)
Trykk på tasten� for å endre funksjonen.
Menyen over vasketidshistorikken viser følgende informasjon:
• Date
• Time
• Therm
• Barrier
Trykk på tasten� for å endre funksjonen.
Menyen over feilhistorikken viser følgende informasjon:
• Date
• Time
• Prog
• Message
For å gå tilbake trykker du på tilbaketasten.
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10.6 Språkinnstilling
Velg menyen USER LANGUAGEved å trykke på tasten � eller � og bekreft deretter med tasten�.

OPTIONS MENU

MANUAL MODE

BASIC SETTINGS

ADVANCED SETTINGS

STATISTICS

USER LANGUAGE

WASHPROGRAMS

De tilgjengelige språkene vises i en liste:
Pakke A
• English
• Français
• Deutsch
• Español
• Italiano
• Nederlands
Pakke B
• English
• Svenska
• Dansk
• Norsk
• Suomi
• Polski
Hvis et annet språk er markert trykker du på tasten � eller �.
Når det språket du ønsker er markert bekrefter du med tasten�.

10.7 Vaskeprogrammer

Nummertastatur
Et passord (et firesifret tall) beskytter adgangen til funksjonene i “Vaskeprogrammer”.

Velg menyen WASHPROGRAMSved å trykke på tasten � eller � og bekreft deretter med�.

OPTIONS MENU

MANUAL MODE

BASIC SETTINGS

ADVANCED SETTINGS

STATISTICS

USER LANGUAGE

WASHPROGRAMS
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10.8 Lage et vaskeprogram
En introduksjon til programmering
Du kan lage et helt nytt vaskeprogram ved å programmere at antall individuelle programmoduler som er plassert i en
logisk rekkefølge for å lage et nytt program.
Vaskeprogrammer kan programmeres direkte på maskinen, via CPU-kontrollpanelet, som er metoden som er be-
skrevet i denne håndboken.
Vaskeprogrammer kan også skrives på en datamaskin og senere overføres til maskinens PCU med bruk av en min-
nekort. Dette alternativet beskrives i en egen håndbok.
Det er du som bestemmer hvilken modus du vil programmere i.

Forsiktig
Etter å ha lagt til et eller flere trinn i et eksisterende program fra Clarus TS og etter å ha lagret, enten ved å over-
skrive det gamle programmet, eller ved å opprette et nytt program, tilbakestilles parametrene til de uendrede trin-
net tilbake til sine standardverdier. For å endre/redigere et vaskeprogram anbefaler vi å bruke programvaren
"Laundry program Manager".

Velg menyen CREATE WASHPROGRAM ved å trykke på tasten � eller � og bekreft deretter med tasten�.

WASHPROGRAMS

CREATE WASHPROGRAM

MODIFY WASHPROGRAM

DELETE WASHPROGRAM

COPY CARD TO CLARUS

COPY CLARUS TO CARD

Displayet vil nå vise følgende meny:
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10.8.1 Programredigering
Displayet PROGRAM EDITION inneholder to deler.
Den venstre delen foreslår de forskjellige trinnene i et vaskeprogram.
Den høyre siden lar deg velge disse trinnene for å sette sammen et personlig program.
Parametrene i hvert trinn er tilgjengelige og kan endres.

For å gå ut trykker du på tasten "Move back".

Gjør det mulig å velge et programtrinn.

Gjør det mulig å velge et trinn.

Gjør det mulig å slette et trinn.

Gjør det mulig å velge et trinn for sletting.

Gir adgang til standard verdier som kan endres.
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10.8.1.1 PREWASH-trinn
Pause with buzzer 1 = med, vaskemaskinen med sentrifuge vil stoppe og summeren vil høres før programmo-

dulen starter.
0 = uten, programmodulen vil starte uten pause eller summer.

Tome Justerer forvasktiden (fra 0 til 9999 sekunder).
Temperatur Justerer forvasktemperaturen (fra 0 til 99 °C).
Temperature
hysteresis

Temperaturhystere er antallet grader mellom vasketemperaturen og den temperaturen
som oppvarmingen må starte opp fra (fra 1 til 9 °C).

Minimal temperature
increment

Denne parameteren, uttrykt i grader per minutt, brukes til å bestemme graden som vannet
kan varmes til vasketemperatur med (fra 0 til 10 °C).
Hvis du programmerer en temperaturøkning som er for rask for maskinen vil oppvarmingen
bli gjort uten noen avbrytelser.
Hvis funksjonen er satt til 0 aktiveres ikke funksjonen og oppvarmingen skjer uten noen
avbrytelser.

First water level Etter at vannet først tilsettes i en trommel som inneholder en tørr last, vil nivået alltid falle
litt, siden lasten absorberer vannet.
Av den grunn kan du programmere et «første nivå» (dvs. det første fyllenivået) som er litt
høyere enn nivået som brukes under resten av vasken, for å unngå en situasjon der det
stadig må fylles opp med vann i løpet av den første delen av vasken (fra 0 til 200 enheter).

Second water level “Fyllenivået” måles i “Skalaenheter” som svarer til forskjellige vannivåer for forskjellige ma-
skiner (fra 0 til 200 enheter).

Level hysteresis Når trommelen først er fylt med vann overvåkes vannivået både under oppvarmingen og
vaskingen.
Hvis vannivået faller under et visst nivå (som du bestemmer ved hjelp av denne funksjo-
nen), vil det tilsettes mer vann til du oppnår korrekt nivå.
Nivåhysterese er antallet «skalaenheter» mellom aktuelt innstilt vannnivå og nivået hver
fylling (etterfyller) starter fra (fra 0 til 20 enheter).

Soft water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, ingen fylling av kaldt vann.

Varmt vann 1 = med, trommelen vil fylles med varmt vann til korrekt vannivå er nådd. Hvis bare varmt-
vannsventilen er åpen og vanntemperaturen er høyere enn den programmerte vil kaldt-
vannsventilen åpnes automatisk for å justere temperaturen.
0 = uten, ingen fylling av varmt vann.

Cold hard water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt, hardt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, kaldt, hardt vann vil ikke tilsettes.

Tank 1/2 1 = med, trommelen vil fylles fra den spesifiserte tanken (dvs. en tank for gjenbruk av vann
eller et spesielt vaskeriprodukt).
0 = uten, ingen fylling fra disse kildene.

Motor action during
heating

Justerer motorhastigheten under oppvarming (1 = langsom, 2 = normal).

Motor action during
washing

Justerer motorhastigheten under vask (1 = langsom, 2 = normal).

Drum speed during
heating

Justerer trommelhastigheten under oppvarming (fra 10 til 50 o/min).

Drum speed during
washing

Justerer trommelhastigheten under vask (fra 10 til 50 o/min).

Acceleration during
washing

Lar deg bestemme akselerasjonsraten for trommelen, dvs. omdreiningene per sekund som
hastigheten skal økes med til den når den hastigheten du har stilt inn (fra 2 til 100 o/min).

Detergent box com-
partment 1/2/3/4/5

Lar deg avgjøre hvor lang tid vannet skal skylles gjennom hver enkelt avdeling (fra 0 til 251
sekunder).

Liquid Signal 1/2/3/
.../11/12/13

For maskiner med et ekstern vaskemiddelforsyningssystem er det tretten kontrollsignaler
som kan åpne eksterne forsyningsventiler i en spesifisert tid. Ventilene åpnes i den innstilte
tiden, med start fra når fyllingen av vannet i trommelen er avsluttet (fra 0 til 251 sekunder).

Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdien ved å trykke på tastene (-) eller (+).
Valider deretter med tasten�.
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10.8.1.2 WASH-trinn
Pause with buzzer 1 = med, vaskemaskinen med sentrifuge vil stoppe og summeren vil høres før programmo-

dulen starter.
0 = uten, programmodulen vil starte uten pause eller summer.

Tid Justerer forvasktiden (fra 0 til 9999 sekunder).
Temperatur Justerer vasketemperaturen (fra 0 til 99 °C).
Temperature
hysteresis

Temperaturhystere er antallet grader mellom vasketemperaturen og den temperaturen
som oppvarmingen må starte opp fra (fra 1 til 9 °C).

Minimal temperature
increment

Denne parameteren, uttrykt i grader per minutt, brukes til å bestemme graden som vannet
kan varmes til vasketemperatur med (fra 0 til 10 °C).
Hvis du programmerer en temperaturøkning som er for rask for maskinen vil oppvarmingen
bli gjort uten noen avbrytelser.

First water level Etter at vannet først tilsettes i en trommel som inneholder en tørr last, vil nivået alltid falle
litt, siden lasten absorberer vannet.
Av den grunn kan du programmere et «første nivå» (dvs. det første fyllenivået) som er litt
høyere enn nivået som brukes under resten av vasken, for å unngå en situasjon der det
stadig må fylles opp med vann i løpet av den første delen av vasken (fra 0 til 200 enheter)

Second water level “Fyllenivået” måles i “Skalaenheter” som svarer til forskjellige vannivåer for forskjellige ma-
skiner (fra 0 til 200 enheter).

Level hysteresis Når trommelen først er fylt med vann overvåkes vannivået både under oppvarmingen og
vaskingen.
Hvis vannivået faller under et visst nivå (som du bestemmer ved hjelp av denne funksjo-
nen), vil det tilsettes mer vann til du oppnår korrekt nivå.
Nivåhysterese er antallet «skalaenheter» mellom aktuelt innstilt vannnivå og nivået hver
fylling (etterfyller) starter fra (fra 0 til 20 enheter).

Soft water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, ingen fylling av kaldt vann.

Varmt vann 1 = med, trommelen vil fylles med varmt vann til korrekt vannivå er nådd. Hvis bare varmt-
vannsventilen er åpen og vanntemperaturen er høyere enn den programmerte vil kaldt-
vannsventilen åpnes automatisk for å justere temperaturen.
0 = uten, ingen fylling av varmt vann.

Cold hard water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt, hardt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, kaldt, hardt vann vil ikke tilsettes.

Tank 1/2 1 = med, trommelen vil fylles fra den spesifiserte tanken (dvs. en tank for gjenbruk av vann
eller et spesielt vaskeriprodukt).
0 = uten, ingen fylling fra disse kildene.

Motor action during
heating

Justerer motorhastigheten under oppvarming (1 = langsom, 2 = normal).

Motor action during
washing

Justerer motorhastigheten under vask (1 = langsom, 2 = normal).

Drum speed during
heating

Justerer trommelhastigheten under oppvarmingen (10 til 50 o/min).

Drum speed during
washing

Justerer trommelhastigheten under vask (10 til 50 o/min).

Acceleration during
washing

Lar deg bestemme akselerasjonsraten for trommelen, dvs. omdreiningene per sekund som
hastigheten skal økes med til den når den hastigheten du har stilt inn (fra 2 til 100 o/min).

Detergent box com-
partment 1/2/3/4/5

Lar deg avgjøre hvor lang tid vannet skal skylles gjennom hver enkelt avdeling (fra 0 til 251
sekunder).

Liquid Signal 1/2/3/
.../11/12/13

For maskiner med et ekstern vaskemiddelforsyningssystem er det tretten kontrollsignaler
som kan åpne eksterne forsyningsventiler i en spesifisert tid. Ventilene åpnes i den innstilte
tiden, med start fra når fyllingen av vannet i trommelen er avsluttet (fra 0 til 251 sekunder).

Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdien ved å trykke på tastene (-) eller (+).
Valider deretter med tasten�.
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10.8.1.3 RINSE-trinn
Pause with buzzer 1 = med, vaskemaskinen med sentrifuge vil stoppe og summeren vil høres før programmo-

dulen starter.
0 = uten, programmodulen vil starte uten pause eller summer.

Tid Justerer forvasktiden (fra 0 til 9999 sekunder).
Temperatur Justerer forvasktemperaturen (fra 0 til 99 °C).
Temperature
hysteresis

Temperaturhystere er antallet grader mellom vasketemperaturen og den temperaturen
som oppvarmingen må starte opp fra (fra 1 til 9 °C).

Minimal temperature
increment

Denne parameteren, uttrykt i grader per minutt, brukes til å bestemme graden som vannet
kan varmes til vasketemperatur med (fra 0 til 10 °C).
Hvis du programmerer en temperaturøkning som er for rask for maskinen vil oppvarmingen
bli gjort uten noen avbrytelser.

First water level Etter at vannet først tilsettes i en trommel som inneholder en tørr last, vil nivået alltid falle
litt, siden lasten absorberer vannet.
Av den grunn kan du programmere et «første nivå» (dvs. det første fyllenivået) som er litt
høyere enn nivået som brukes under resten av vasken, for å unngå en situasjon der det
stadig må fylles opp med vann i løpet av den første delen av vasken (fra 0 til 200 enheter).

Second water level “Fyllenivået” måles i “Skalaenheter” som svarer til forskjellige vannivåer for forskjellige ma-
skiner (fra 0 til 200 enheter).

Level hysteresis Når trommelen først er fylt med vann overvåkes vannivået både under oppvarmingen og
vaskingen.
Hvis vannivået faller under et visst nivå (som du bestemmer ved hjelp av denne funksjo-
nen), vil det tilsettes mer vann til du oppnår korrekt nivå.
Nivåhysterese er antallet «skalaenheter» mellom aktuelt innstilt vannnivå og nivået hver
fylling (etterfyller) starter fra (fra 0 til 20 enheter).

Soft water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, ingen fylling av kaldt vann.

Varmt vann 1 = med, trommelen vil fylles med varmt vann til korrekt vannivå er nådd. Hvis bare varmt-
vannsventilen er åpen og vanntemperaturen er høyere enn den programmerte vil kaldt-
vannsventilen åpnes automatisk for å justere temperaturen.
0 = uten, ingen fylling av varmt vann.

Cold hard water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt, hardt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, kaldt, hardt vann vil ikke tilsettes.

Tank 1/2 1 = med, trommelen vil fylles fra den spesifiserte tanken (dvs. en tank for gjenbruk av vann
eller et spesielt vaskeriprodukt).
0 = uten, ingen fylling fra disse kildene.

Motor action during
heating

Justerer motorhastigheten under oppvarming (1 = langsom, 2 = normal).

Motor action during
washing

Justerer motorhastigheten under vask (1 = langsom, 2 = normal).

Drum speed during
heating

Justerer trommelhastigheten under oppvarming (fra 10 til 50 o/min).

Drum speed during
washing

Justerer trommelhastigheten under vask (fra 10 til 50 o/min).

Acceleration during
washing

Lar deg bestemme akselerasjonsraten for trommelen, dvs. omdreiningene per sekund som
hastigheten skal økes med til den når den hastigheten du har stilt inn (fra 2 til 100 o/min).

Detergent box com-
partment 1/2/3/4/5

Lar deg avgjøre hvor lang tid vannet skal skylles gjennom hver enkelt avdeling (fra 0 til 251
sekunder).

Liquid Signal 1/2/3/
.../11/12/13

For maskiner med et ekstern vaskemiddelforsyningssystem er det tretten kontrollsignaler
som kan åpne eksterne forsyningsventiler i en spesifisert tid. Ventilene åpnes i den innstilte
tiden, med start fra når fyllingen av vannet i trommelen er avsluttet (fra 0 til 251 sekunder).

Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdien ved å trykke på tastene (-) eller (+).
Valider deretter med tasten�.
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10.8.1.4 REPEAT RINSE-trinn
Pause with buzzer 1 = med, vaskemaskinen med sentrifuge vil stoppe og summeren vil høres før programmo-

dulen starter.
0 = uten, programmodulen vil starte uten pause eller summer.

Tid Justerer forvasktiden (0 til 9999 sekunder).
Temperatur Justerer forvasktemperaturen (0 til 99 °C).
Temperature
hysteresis

Temperaturhysterese er antallet grader mellom vasketemperaturen og den temperaturen
som oppvarmingen må starte opp fra (1 til 9 °C).

Minimal temperature
increment

Denne parameteren, uttrykt i grader per minutt, brukes til å bestemme graden som vannet
kan varmes til vasketemperatur med (0 til 10 °C).
Hvis du programmerer en temperaturøkning som er for rask for maskinen vil oppvarmingen
bli gjort uten noen avbrytelser.

First water level Etter at vannet først tilsettes i en trommel som inneholder en tørr last, vil nivået alltid falle
litt, siden lasten absorberer vannet.
Av den grunn kan du programmere et «første nivå» (dvs. det første fyllenivået) som er litt
høyere enn nivået som brukes under resten av vasken, for å unngå en situasjon der det
stadig må fylles opp med vann i løpet av den første delen av vasken (0 til 200 enheter).

Second water level “Fyllenivået” måles i “Skalaenheter” som svarer til forskjellige vannivåer for forskjellige ma-
skiner (0 til 200 enheter).

Level hysteresis Når trommelen først er fylt med vann overvåkes vannivået både under oppvarmingen og
vaskingen.
Hvis vannivået faller under et visst nivå (som du bestemmer ved hjelp av denne funksjo-
nen), vil det tilsettes mer vann til du oppnår korrekt nivå.
Nivåhysterese er antallet «skalaenheter» mellom aktuelt innstilt vannnivå og nivået hver
fylling (etterfyller) starter fra (0 til 20 enheter).

Soft water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, ingen fylling av kaldt vann.

Hot water 1 = med, trommelen vil fylles med varmt vann til korrekt vannivå er nådd. Hvis bare varmt-
vannsventilen er åpen og vanntemperaturen er høyere enn den programmerte vil kaldt-
vannsventilen åpnes automatisk for å justere temperaturen.
0 = uten, ingen fylling av varmt vann.

Cold hard water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt, hardt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, kaldt, hardt vann vil ikke tilsettes.

Tank 1/2 1 = med, trommelen vil fylles fra den spesifiserte tanken (dvs. en tank for gjenbruk av vann
eller et spesielt vaskeriprodukt).
0 = uten, ingen fylling fra disse kildene.

Motor action during
heating

Justerer motorhastigheten under oppvarming (1 = langsom, 2 = normal).

Motor action during
washing

Justerer motorhastigheten under vask (1 = langsom, 2 = normal).

Drum speed during
heating

Justerer trommelhastigheten under oppvarmingen (10 til 50 o/min).

Drum speed during
washing

Justerer trommelhastigheten under vask (10 til 50 o/min).

Acceleration during
washing

Lar deg bestemme akselerasjonsraten for trommelen, dvs. omdreiningene per sekund som
hastigheten skal økes med til den når den hastigheten du har stilt inn (fra 2 til 100 o/min).

Detergent box com-
partment 1/2/3/4/5

Lar deg avgjøre hvor lang tid vannet skal skylles gjennom hver enkelt avdeling (fra 0 til 251
sekunder).

Liquid Signal 1/2/3/
.../11/12/13

For maskiner med et ekstern vaskemiddelforsyningssystem er det tretten kontrollsignaler
som kan åpne eksterne forsyningsventiler i en spesifisert tid. Ventilene åpnes i den innstilte
tiden, med start fra når fyllingen av vannet i trommelen er avsluttet (fra 0 til 251 sekunder).

Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdien ved å trykke på tastene (-) eller (+).
Valider deretter med tasten�.
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10.8.1.5 SOAK-trinn
Pause with buzzer 1 = med, vaskemaskinen med sentrifuge vil stoppe og summeren vil høres før programmo-

dulen starter.
0 = uten, programmodulen vil starte uten pause eller summer.

Tid Justerer forvasktiden (fra 0 til 9999 sekunder).
Temperatur Justerer forvasktemperaturen (fra 0 til 99 °C).
Temperature
hysteresis

Temperaturhystere er antallet grader mellom vasketemperaturen og den temperaturen
som oppvarmingen må starte opp fra (fra 1 til 9 °C).

Minimal temperature
increment

Denne parameteren, uttrykt i grader per minutt, brukes til å bestemme graden som vannet
kan varmes til vasketemperatur med (fra 0 til 10 °C).
Hvis du programmerer en temperaturøkning som er for rask for maskinen vil oppvarmingen
bli gjort uten noen avbrytelser.

First water level Etter at vannet først tilsettes i en trommel som inneholder en tørr last, vil nivået alltid falle
litt, siden lasten absorberer vannet.
Av den grunn kan du programmere et «første nivå» (dvs. det første fyllenivået) som er litt
høyere enn nivået som brukes under resten av vasken, for å unngå en situasjon der det
stadig må fylles opp med vann i løpet av den første delen av vasken (fra 0 til 200 enheter).

Second water level “Fyllenivået” måles i “Skalaenheter” som svarer til forskjellige vannivåer for forskjellige ma-
skiner (fra 0 til 200 enheter).

Level hysteresis Når trommelen først er fylt med vann overvåkes vannivået både under oppvarmingen og
vaskingen.
Hvis vannivået faller under et visst nivå (som du bestemmer ved hjelp av denne funksjo-
nen), vil det tilsettes mer vann til du oppnår korrekt nivå.
Nivåhysterese er antallet «skalaenheter» mellom aktuelt innstilt vannnivå og nivået hver
fylling (etterfyller) starter fra (fra 0 til 20 enheter).

Soft water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, ingen fylling av kaldt vann.

Varmt vann 1 = med, trommelen vil fylles med varmt vann til korrekt vannivå er nådd. Hvis bare varmt-
vannsventilen er åpen og vanntemperaturen er høyere enn den programmerte vil kaldt-
vannsventilen åpnes automatisk for å justere temperaturen.
0 = uten, ingen fylling av varmt vann.

Cold hard water 1 = med, trommelen vil fylles med kaldt, hardt vann til korrekt vannivå er nådd.
0 = uten, kaldt, hardt vann vil ikke tilsettes.

Tank 1/2 1 = med, trommelen vil fylles fra den spesifiserte tanken (dvs. en tank for gjenbruk av vann
eller et spesielt vaskeriprodukt).
0 = uten, ingen fylling fra disse kildene.

Motor action during
heating

Justerer motorhastigheten under oppvarming (1 = langsom, 2 = normal).

Motor action during
washing

Justerer motorhastigheten under vask (1 = langsom, 2 = normal).

Drum speed during
heating

Justerer trommelhastigheten under oppvarming (fra 10 til 50 o/min).

Drum speed during
washing

Justerer trommelhastigheten under vask (fra 10 til 50 o/min).

Acceleration during
washing

Lar deg bestemme akselerasjonsraten for trommelen, dvs. omdreiningene per sekund som
hastigheten skal økes med til den når den hastigheten du har stilt inn (fra 2 til 100 o/min).

Detergent box com-
partment 1/2/3/4/5

Lar deg avgjøre hvor lang tid vannet skal skylles gjennom hver enkelt avdeling (fra 0 til 251
sekunder).

Liquid Signal 1/2/3/
.../11/12/13

For maskiner med et ekstern vaskemiddelforsyningssystem er det tretten kontrollsignaler
som kan åpne eksterne forsyningsventiler i en spesifisert tid. Ventilene åpnes i den innstilte
tiden, med start fra når fyllingen av vannet i trommelen er avsluttet (fra 0 til 251 sekunder).

Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdien ved å trykke på tastene (-) eller (+).
Valider deretter med tasten�.
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10.8.1.6 COOL DOWN-trinn
Quick cool down Hvis du svarer 1 (ja):

Maskinen vil fylles med kaldt vann til et fastbestemt høyere nivå. Maskinen overvåker ikke
temperaturfallet i vaskevannet. Denne funksjonen brukes hovedsaklig til å redusere tempe-
raturen på vannet før det føres ut.
Ikke bruk denne funksjonen for å hindre krølling av vaskelasten.
Hvis du svarer 0 (nei):
Maskinen foretar en kontrollert avkjøling som beskrevet tidligere.

Motor action Lar deg bestemme trommelbevegelsen under avkjøling (1 = langsom, 2 = normal).
Valve opening time
98 °C to 70 °C

Du programmerer lengden på tiden som kaldvannsventilen åpnes hvert 30. sekund, men
maskinen overvåker konstant for å garantere at avkjølingsraten ikke overstiger grensever-
dien, som er 4 °C/minutt når maskinen leveres. Hvis grenseverdien overstiges vil det ikke
tilsettes noe vann før middelverdien igjen er akseptabel (fra 1 til 30 sekunder).

Valve opening time
70 °C to End

Du programmerer lengden på tidsperioden der kaldtvannsventilen åpnes hvert 30. sekund.
Avkjølingsraten overvåkes ikke i løpet av dette trinnet. Ventilen åpnes og lukkes avhengig
av programmeringsmodus (fra 1 til 30 sekunder).

Final Temperature Angi temperaturen du ønsker for vannet ved enden av avkjølingen (fra 1 til 90 °C).
Drum Speed Du kan bestemme trommelhastigheten under avkjøling (fra 10 til 50 o/min).
Drum Acceleration Med denne funksjonen kan du bestemme akselerasjonsraten for trommelen, dvs. omdrei-

ningene per sekund som hastigheten skal økes med til den når den hastigheten du har stilt
inn i den siste funksjonen (fra 2 til 10 o/min).

Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdien ved å trykke på tastene (-) eller (+).
Valider deretter med tasten�.

10.8.1.7 DRAIN-trinn
Pause before drain Hvis du svarer 1 = pause: Vaskemaskinen med sentrifuge vil stoppe og summeren vil høres

før avløpet åpnes.
Hvis du svarer 0 = normal: Programmodulen starter, uten pause.

Motor action Lar deg bestemme trommelbevegelsen under avløp (1 = langsom, 2 = normal).
Normal drain Avløpet vil være åpent. Motoren kan stå stille, på forsiktig bevegelse. I løpet av denne tiden

vil trommelvannet tømmes ut (1 = valgt).
Optional drain For øyeblikket ute av drift (2 = A ;4 = B ;8 = C ;16 = D).
Drain time Her kan du bestemme avløpstiden (fra 0 til 250 sekunder).
Distribution time Her kan du bestemme lengden på tiden trommelen er i funksjon ved distribusjonshastighe-

ten (fra 0 til 250 sekunder).
Drum speed Her kan du bestemme trommelbevegelsen i løpet av tiden som er programmert for tømme-

syklusen (fra 10 til 50 o/min).
Drum acceleration Med denne funksjonen kan du bestemme akselerasjonsraten for trommelen, dvs. omdrei-

ningene per sekund som hastigheten skal økes med til den når den hastigheten du har stilt
inn i den siste funksjonen (fra 2 til 10 o/min).

Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdien ved å trykke på tastene (-) eller (+).
Valider deretter med tasten�.
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10.8.1.8 EXCTRACTION-trinn
Normal drain Avløpet vil være åpent. Motoren kan stå stille, på forsiktig bevegelse. I løpet av denne tiden

vil trommelvannet tømmes ut (1 = valgt).
Optional drain For øyeblikket ute av drift.
Extraction time Tidsrommet som trommelen bruker til nå korrekt hastighet er ikke tømmetiden (fra 0 til 900

sekunder).
Drum speed Her kan du bestemme trommelbevegelsen i løpet av tiden som er programmert for sentrifu-

geringssyklusen (fra 127 til 710 o/min).

Velg ønsket funksjon ved å trykke på tastene � eller �.
Reduser eller øk verdien ved å trykke på tastene (-) eller (+).
Valider deretter med tasten�.

10.8.1.9 END OF PROGRAM-trinn
Trinnet «End of program» er nødvendig for å bekrefte det opprettede programmet.

Velg End of program

For å bekrefte trykker du på tasten
Selection

10.8.1.10NUMERIC KEYBOARD-meny
Et nummertastatur gir deg muligheten til å lage et programnavn (bestående av bokstaver).
Her av nummertastene gir adgang til flere bokstaver, som følger.
1 = abc ; 2 = def ; 3 = ghi ; 4 = jkl ; 5 = mno ; 6 = pqr ; 7 = stu ; 8 = vwx ; 9 = yz & 0.
Den første gangen du trykker på en gitt tast vil det første tegnet som er tilgjengelig via denne tasten vises på di-
splayet. Ett trykk på 1 gir A. Ett trykk på 2 gir D.
Bare trykk på den aktuelle tasten det nødvendige antall ganger til tegnet du ønsker dukker opp på displayet. For ek-
sempel, for å skrive bokstaven C trykker du tre ganger på tasten 1. For å skrive F trykker du to ganger på tasten 2.
Når tegnet du ønsker vises på displayet venter du litt til markøren plasserer seg etter.

Skriv programnavnet ditt med nummertastene, ved å trykke 1, 2 eller 3 ganger på hver tast.
Du kan korrigere en feil inntasting ved å trykke på denne tasten�.
Valider deretter med tasten�.
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10.9 Endre vaskeprogram
En introduksjon til programmering
Du kan lage et nytt program med utgangspunkt i et eksisterende program ved å endre, legge til og slette programmo-
duler, og deretter lagre det nye programmet.
Vaskeprogrammer kan programmeres direkte på maskinen, via CPU-kontrollpanelet, som er metoden som er be-
skrevet i denne håndboken. Vaskeprogrammer kan også skrives på en datamaskin og senere overføres til maski-
nens PCU med bruk av en minnekort. Dette alternativet beskrives i en egen håndbok.
Det er du som bestemmer hvilken modus du vil programmere i.

Velg menyen MODIFY WASH PROGRAM ved å trykke på tasten � eller � og valider deretter med tasten�.

Forsiktig
Etter å ha lagt til et eller flere trinn i et eksisterende program fra Clarus TS og etter å ha lagret, enten ved å over-
skrive det gamle programmet, eller ved å opprette et nytt program, tilbakestilles parametrene til de uendrede trin-
net tilbake til sine standardverdier. For å endre/redigere et vaskeprogram anbefaler vi å bruke programvaren
"Laundry program Manager".

WASHPROGRAMS

CREATE WASHPROGRAM

MODIFY WASHPROGRAM

DELETE WASHPROGRAM

COPY CARD TO CLARUS

COPY CLARUS TO CARD

Displayet vil nå vise følgende meny: SELECT WASH PROGRAM.

10.9.1 Menyen SELECT WASH PROGRAM
Lar deg velge programtastene � eller �.
Forrige og neste side� eller�
For å gå inn trykker du på tasten Valid�.

10.9.2 PROGRAM EDITION-meny
Endring i et vaskeprogram gjøres på samme måte som ved opprettingen.
Parametrene i hvert trinn er tilgjengelige og kan endres.
Den venstre siden foreslår foreskjellige vaskeprogramtrinn som kan legges til.
Den høyre siden lar deg velge trinnene som kan slettes.

Gjør det mulig å velge et trinn for å legge til eller slette.

Gjør det mulig å legge til eller slette et trinn.

10.9.3 END OF PROGRAM-trinn
Velg End of program.
For å bekrefte trykker du på tasten Selection�.

10.9.4 DREPE EKSISTERENDE PROGRAM
DO YOU WANT TO OVERWRITE EXISTING WASHPROGRAM ?
Når bekreftelsen er gjort er det tidligere programmet helt borte og erstattet av et nytt.
For å gå ut trykker du på tasten Move back.
Ellers trykker du på tasten Valid�.
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10.10Slette vaske program
Velg menyen DELETE WASH PROGRAM ved å trykke på tasten � eller � og bekreft deretter med tasten�.

WASHPROGRAMS

CREATE WASHPROGRAM

MODIFY WASHPROGRAM

DELETE WASHPROGRAM

COPY CARD TO CLARUS

COPY CLARUS TO CARD

Displayet vil nå vise følgende meny: SELECT WASH PROGRAM.

10.10.1Menyen SELECT WASH PROGRAM
Lar deg velge programtastene � eller �.
Forrige og neste side� eller�
For å gå inn trykker du på tasten Valid�.

10.10.2SLETTE VASKEPROGRAMMET
DO YOU WANT TO DELETE THE WASHPROGRAM ?
Når bekreftelsen er utført slettes programmet definitivt.
For å gå ut trykker du på tasten Move back.
Ellers trykker du på tasten Valid�.

10.11Kortleser
Memory card
Et MEMORY CARD er et plastkort på størrelse med et kredittkort, med en elektronisk minnechip inni.
Minnekortet kan lagre 10 til 15 vaskeprogrammer av normal størrelse. Hvis programmene for det meste er små kan
flere av dem lagres. Større programmer vil redusere antallet som kan oppbevares på minnekortet.
Minnekort av denne typen kan brukes til å:
• Overføre vaskeprogrammer fra en datamaskin til et minnekort og fra et minnekort til en datamaskin.
• Overføre vaskeprogrammer fra et minnekort til en maskin og fra en maskin til et minnekort.

C = MINNECHIP
R = KORTLESER

Plasser minnekortet slik at minnechipen er i den borteste enden og til venstre på kortet, og sett minnekortet inn i
programkontrollenheten.
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10.11.1KORTLESER
Hva skjer når et program kopieres?
Både minnekortet og programkontrollenhet har minnechips som kan lagre vaskeprogrammer. Chipen på kortet har
plass til omtrent 10 til 15 programmer av normal størrelse, mens chipen i programkontrollenheten har en kapasitet
på flere hundre programmer.
Når et program kopieres fra minnekortet til maskinens programkontrollenhet kopieres det, det flyttes ikke (det slettes
altså ikke fra kortet). En kopi overføres fra chipen på minnekortet til lagringschipen på maskinens
programkontrollenhet.
Programmet forblir på minnekortet, men en ny kopi har np blitt lagret i programkontrollenheten.
Velg menyen COPY CARD TO CLARUS ved å trykke på tasten � eller � og bekreft deretter med tasten�.

WASHPROGRAMS

CREATE WASHPROGRAM

MODIFY WASHPROGRAM

DELETE WASHPROGRAM

COPY CARD TO CLARUS

COPY CLARUS TO CARD

Etter å ha trykket på tasten Valid vises dette motstående displayet. Så leses kortet.
Displayet vil nå vise følgende meny: Card reading. Wait !.
Etter å ha returnert til menyen CLARUS CONTROL TS kjører du et vaskeprogram slik det allerede er vist i avsnittet
START WASH PROGRAM.

CLARUS CONTROL TS

START WASH PROGRAM

OPTIONS MENU

Displayet vil nå vise følgende meny: SELECT WASH PROGRAM.

Mikroprosessorkortet kan fjernes fra drivenheten og du kan deretter velge et vaskeprogram blant dem som er lagret
på maskinen.
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10.11.2SKRIVING TIL KORTET
Hva skjer når et program kopieres?
Både minnekortet og programkontrollenhet har minnechips som kan lagre vaskeprogrammer. Chipen på kortet har
plass til omtrent 10 til 15 programmer av normal størrelse, mens chipen i programkontrollenheten har en kapasitet
på flere hundre programmer.
Når et program kopieres fra maskinens programkontrollenhet til et minnekorrt, kopieres det, det flyttes ikke (og slet-
tes altså ikke fra programkontrollenheten). En kopi overføres fra lagringschipen på maskinens programkontrollenhet
til chipen på minnekortet.
Programmet forblir på programkontrollenheten men en ny kopi har nå blitt lagret i minnekortet.
Velg menyen COPY CLARUS TO CARD ved å trykke på tasten � eller � og bekreft deretter med tasten�.

WASHPROGRAMS

CREATE WASHPROGRAM

MODIFY WASHPROGRAM

DELETE WASHPROGRAM

COPY CARD TO CLARUS

COPY CLARUS TO CARD

Etter å ha trykket på tasten Valid vises dette motstående displayet. Så skrives det til kortet.
Displayet vil nå vise følgende meny: Card writing. Wait !.
Etter å ha returnert til menyen CLARUS CONTROL TS kjører du et vaskeprogram slik det allerede er vist i avsnittet
START WASH PROGRAM.

CLARUS CONTROL TS

START WASH PROGRAM

OPTIONS MENU

Displayet vil nå vise følgende meny: SELECT WASH PROGRAM.

Mikroprosessorkortet kan fjernes fra drivenheten og du kan deretter velge et vaskeprogram blant dem som er lagret
på maskinen.
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11Forebyggende vedlikehold
Det er maskineieren eller vaskerisjefen sitt ansvar å passe på at følgende vedlikehold gjennomføres med bestemte
intervaller.
Merk!
Mangel på vedlikehold vil forringe ytelsen og kan forårsake skader på maskinen, så vel som å være en fare
for personskader.
Merk!
Tidsintervallene angitt under er anbefalt for en daglig drift på 8 timer. Avhengig av den faktiske bruken av
maskinen vil du kunne måtte gjennomføre vedlikeholdsintervallene oftere.

11.1 Før hver vaskesyklus:

Forsiktig
Før hver vaskesyklus må du kontrollere at trommeldørene er korrekt lukket.

Hvis sikkerhetsfjæren glipper under den motstående døren,må du ikke starte programmet aog ringe servi-
ceavdelingen for å fikse låsen.

Før du starter et program med du trykke på den nedre døren med den ene hånden og bruke den andre hånden til
å beskytte mot åpning av døren, selv om dette ikke skal skje.Hvis dørene åpnes må du kontakte vedlikeholdsser-
vice for å få låsen kontrollert.
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11.2 Hver 8 t
Sjekk at "nødstoppknappen”
fungerer skikkelig på laste- og
lossesiden.

Trykk på “nødstopp”-knappen.

Du skal ha en melding på
skjermen din.

For å låse den opp å tilbake-
stille den dreier du den i
klokkeretningen.

Meldingen skal forsvinne.

Unloading side

Loading side

Sjekk at sikkerhetsinnretningene mot åpning av trommeldørene (se tidligere forsiktig-avsnitt) og de utvendige dørene
fungerer korrekt.
Kontroller at døren ikke lekker.
Rengjør døren, dørglasset og dørpakningen.
Rengjør de utvendige delene.

Advarsel
Ikke rengjør vaskemaskinen med blekemiddel eller oksygentilsatt vann, for å unngå skader på logoene og på
maskinens kontrollpanel.
Vi anbefaler at du bruker produktet ECOLAB til å rengjøre vaskemaskinen.

11.3 Hver 40 t
I tilfelle av betydelig og/eller gjentakende overfylling, vil det kunne oppstå enkelte materialfenomener.
Sjekk om trommeldørkrokene og trommeldørene er deformert. Ved problemer
MÅ DU IKKE STARTE NOEN VASKEPROGRAMMER, MEN RINGE EN ELECTROLUXPROFESSIONAL
SERVICEPARTNER.
Trommeldørkroker:
Kontroller krokene på trommeldørene visuelt. Hvis deformasjon er prematur
Slitasje (sprekker lignende den på bildet) er synlige, STANS MASKINEN og kontakt Electrolux Professional service-
partner. Ikke start et vaskeprogram..
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Deformering av trommeldør:
Overfylling kan også føre til deformering av materiale.
Avstanden (B) mellom de lukkede trommeldørene og trommelradiu-
sen skal være mindre enn 10 mm (se bilde 1).

1

Avstanden (X) mellom de lukkede trommeldørene og den utvendige
trommelradiusen skal være mindre enn 5 mm (se bilde 2).
Hvis disse målene ikke respekteres STANS MASKINEN og kontakt
Electrolux Professional servicepartner. Ikke start et vaskeprogram..

2

11.4 Hver 1000 t
Sjekk vanninnløpsrørene: utseende og koblingspunkter.
Rengjør ventilfiltrene
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11.5 Vaskemiddelbeholder

Viktig
Rommene i vaskemiddelskuffen må skylles med rent vann hver dag.
Rengjør vaskemiddelbeholderen regelmessig for å unngå at den blir tilstoppet av vaskemiddelrester.
Rengjør vaskemiddelbeholderen og sifongene med varmt vann og for eksempel en liten børste.

11.6 Avkalking
Ved behov for avkalking:
Bruk det spesielle maskinrenseprogrammet. Hvis det ikke er tilgjengelig, kontakter du autorisert servicepersonale for
å få tilgang til programmet.
Det er også mulig å bruke et program med høy temperatur, 95°C, til avkalking. Tilsett et avkalkingsmiddel, for eksem-
pel sitronsyre.

11.7 Vedlikehold som bare skal utføres av kvalifisert personell
Kontakt kvalifisert servicepersonell for å få utført følgende vedlikehold:
En gang i året:
• Inspiser maskinen innvendig under en virkelig vaskesyklus for å forsikre deg om at det ikke registreres noen

lekkasjer.

12Feilkoder fra CPU
12.1 Feilkode 1: NO WATER
Informasjon
Denne feilkoden vises hvis vannivået ikke er nådd innen den innstilte tiden i programmet. Denne tiden er vanligvis
stilt inn til 10 minutter.

Mulige årsaker
Årsaken til at det tar lang tid å fylle kan for eksempel være:
1. Feil i vanninnløpsventilene, en tett vanninnløpsventil, defekt vanninnløpsventil, feil ved en elektrisk kobling til en

vanninnløpsventil, defekt I/O-kort, osv.
2. Feil i vannivåsystemet, defekt vannivåsystem, en feil ved en elektrisk kobling, osv.
3. Feil i avløpsventilsystemet, tett avløpsventil, defekt avløpsventil, feil ved en eletrksi kobling, osv.

Handling
1. Aktiver servicemodus og kontroller at de manuelt aktiverte vanninnløpsventilene er åpne.
2. Aktiver servicemodus og kontroller vannnivåsystemet. Sjekk med høyt vannivå over lengre tid at det ikke fore-

kommer noen lekkasje.
3. Aktiver servicemodus og kontroller at avløpsventilen er skikkelig lukket.

12.2 Feilkode 2: DOOR OPEN
Informasjon
Denne feilkoden vises hvis inngangen for døren indikerer at døren ikke er lukket i under en programkjøring.

Mulige årsaker
Dette kan skyldes en defekt dørlås eller en elektrisk tilkoblingsfeil.

Handling
1. Aktiver servicemodus og kontroller at dørlåsen indikerer korrekt.
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12.3 Feilkode 3: DOOR LOCK FAIL
Informasjon
Denne feilkoden vises hvis inngangen for døren indikerer at døren ikke er låst innen den innstilte tiden i løpet av en
programkjøring.

Mulige årsaker
Dette kan skyldes en defekt dørlås eller en elektrisk tilkoblingsfeil.

Handling
1. Aktiver servicemodus og kontroller at dørlåsen indikerer korrekt.

12.4 Feilkode 4: NTC LOW TEMP
Informasjon
Denne feilkoden vises hvis temperaturen rundt NTC-sensoren er under -9 °C ( 16 °F ).
En lav temperatur betyr at motstanden i sensoren er for høy, høyere enn omtrent 24 ohm.

Mulige årsaker
Årsaken kan være at maskinen har stått utendørs, en åpen krets i sensoren, feil ved en elektrisk kobling, osv.

Handling
1. Bytt motstanden på NTC-kretsen i henhold til tabellen.

Motstanden skal være som vist i tabellen under:

Omtrentlig verdi for en feilfri temperatursensor
T (°C) R (ohm)

19 6100
20 5850
21 5600
22 5350
23 5100

12.5 Feilkode 5: NTC HIGH TEMP
Informasjon
Denne feilkoden vises hvis temperaturen rundt NTC-sensoren er høyere enn 98 °C ( 208 °F ).
En høy temperatur betyr at motstanden i sensoren er for lav, lavere enn omtrent 350 ohm.

Mulige årsaker
Årsaken kan være en kortslutning i sensoren, en elektrisk tilkoblingsfeil, eller lignende.

Handling
1. Sjekk motstanden i NTC-kretsen.

12.6 Feilkode 6, WATER IN MACHINE
Informasjon
Denne feilkoden vises bare i tilfelle av rask kjøring forover mot slutten av programmet.
Denne feilkoden vises hvis nivåsystemet ikke har indikert tom trommel innen den innstilte tiden i programmet. Denne
tiden er vanligvis stilt inn til 3 minutter.



Bruksveiledning 69

Mulige årsaker
Handling
1. Sjekk at avløpsslangene ikke er tette.
2. Sjekk trommelen for overdrevent skum. Juster om nødvendig bruken av vaskemiddel.
3. Aktiver servicemodus og kontroller nivåindikasjonen.

12.7 Feilkode 7, OVERFILLED
Informasjon
Denne feilkoden vises hvis inngangen for nivåsensoren indikerer at vannivået er over det innstilte overfyllingsnivået i
løpet av en programkjøring.

Mulige årsaker
Årsaken kan være en tett nivåslange, dråper av vann inne i nivåslangen, defekt fylleventil, defekt elektronisk fyllekon-
troll, feil ved en elektrisk kobling, osv.

Handling
1. Sjekk at innløpsventilen ikke er defekt.
2. Sjekk trommelen for overdrevent skum. Juster om nødvendig bruken av vaskemiddel.
3. Aktiver servicemodus og kontroller nivåindikasjonen.

12.8 Feilkode 8, NO HEATING
Informasjon
Denne feilkoden vises hvis temperaturøkningen underoppvarming er for langsom. Temperatusensoren indikerer en
temperaturøkning på mindre enn 3 °C ( 9 °F) på 10 minutter. Verdiene kan endres i Servicemodus.

Mulige årsaker
Dette kan skyldes et defekt varmeelement eller en elektrisk tilkoblingsfeil, eller lignende.
På maskiner som er laget for å vaske mopper kan feilen skyldes et for lavt nivå i programtrinnet. Det laveste nivået
for et moppeprogram i hovedvask med oppvarming er 90 skalaenheter

Handling
1. Sjekk strømforsyningen til maskinen.
2. Sjekk varmeelementer eller varmerele.
3. Sjekk dampventil og dampforsyning.

12.9 Feilkode 13: NO MOTOR COMM.
Informasjon
Denne feilkoden vises hvis CPU-kortet ikke kan kommunisere med motorkontrollen via kommunikasjonskabelen.

Mulige årsaker
Handling
1. Sjekk at det kommer strøm til motorkontrollen.
2. Sjekk sikringene i beskyttelseskabelen. Hvis en av komponentene i beskyttelseskabelen er skadet må kabelen

skiftes ut.
3. Sjekk at indikatorledlampen på motorkontrollen er på. Ledlampen ses ved å se ned på motorkontrollens kantkob-

linger. Riktig blinking er 5 sekunder på og 1 sekund av.
4. Sjekk at kommunikasjonskabelen mellom CPU-kortet og motorkontrollen er intakt og uskadet. Mål med et refe-

ransesinstrument for å se om det er kontakt mellom alle lederne i kommunikasjonskabelen.

12.10Feilkode 14: LEVEL ADJUST
Informasjon
Denne feilen oppstår hvis prosessoren indikerer at det interne nivåsystemet for CPU ikke er kalibrert av produsenten.
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Handling
1. Skift ut CPU.

12.11Feilkode 16: HEAT TIMEOUT
Informasjon
Denne feilkoden er basert på grader/minutter. Det gjøres en sjekk under vannfyllingen. Hvis det er en avløpslekkasje
vil de være gjentatte fyllinger og derfor ingen feilkode fra gradientsjekken. Denne timeouten er en generell timeout
som startes når oppvarmingen starter. Hvis oppvarmingstiden er lenger enn den som er stilt inn i HEATING TIME-
OUT, SEC (Konfig 2) vil denne feilkoden aktiveres.

Handling
1. Sjekk at avløpsventilen er skikkelig lukket og at det ikke forekommer noen vannlekkasjer.
2. Sjekk at det ikke forekommer noen kontinuerlige oppfyllinger av vann som hindrer maskinen i å nå

innstillingstemperaturen.

12.12Feilkode: DOOR LOCK
Informasjon
Denne feilkoden oppstår hvis døren låses ved starten av et program, noe som betyr at døren er låst selv om ikke
CPU-kortet har bedt om låsing.

Handling
1. Sjekk DLCU.status i servicemodus for mer informasjon om mulige årsaker.
2. Sjekk kablene til dørlåsen for kortslutning.
3. Bruke “Reset DLCU” i servicemodus når problemet er rettet.

12.13Feilkode 19: MASTER COMM.
Informasjon
Maskin med betalingssystem som bruker seriekommunikasjon til maskinen. Seriekommunikasjon med betalingssy-
stem avbrutt.

Handling
1. Sjekk nettverksabelen mellom maskinen og betalingssystemet.
2. Sjekk at betalingssystemet fungerer.
3. For å tilbakestille maskinen til driftsstatus uten å reparere betalingssytemet bruker du RESET CBT COMMUNI-

CATION i servicemodus. (Krever passord).

12.14Feilkode: I/O MCU INTERLOCK
Informasjon
Programkontrollen har lest fra motorkontrollen eller I/O-kortet at sperren ikke er aktivert. Årsaken til sperrefeilen kan
være et problem med sperrehaken, skadde motorkabler eller I/O-kort med sperrespenningen, osv.
Den mest sannsynlige feilkilden er I/O-kortet.
Displayet vil også vise hvilket I/O-kort som mangler sperring eller om det er motorkontrollen som mangler sperring.

Handling
1. Sjekk at døren faktisk er lukket.
2. Sjekk DLCU-status i servicemodus for mer informasjon om mulige årsaker.
3. Sjekk P-bus-koblinger på I/O-kortet for om sperresignalet finnes.
4. Sjekk at D-bus-koblingen er korrekt montert i forhold til ribben på koblingen og sporet i plastdekselet på I/O-kortet.
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12.15Feilkode 21: I/O COMMUNICATION
Informasjon
Programenheten kan ikke lenger kommunisere med en eller flere I/O-kort i maskinen som den har kommunisert med
tidligere. Årsaken kan være et problem med maskinens interne kommunikasjonskabler eller at en eller flere I/O-kort
har mistet adressene sine.

Handling
1. Sjekk at alle D-buskoblinger er korrekt festet.
2. Sjekk maskinens interne kommunikasjonskabler.
3. Sjekk i servicemodus at installerte I/O-kort er adressert. Hvis ikke adresserer du de manglende I/O-kortene. (Kre-

ver passord).
Merk!
Hvis det bare er ett I/O-kort på maskinen trykker du på serviceknappen på I/O-kortet i omtrent 10 sekun-
der eller til LED-lampen slukker. Nå vil I/O-kortet adresseres som nr. 1.

12.16Feilkode 22: OIL
Informasjon
Denne feilkoden indikerer at det er et lavt oljenivå i oljetanken for oljesmøring. Det kan skyldes mangel på olje, defekt
sensor, kortsluttet kabel, osv.

Handling
1. Kontroller oljen og fyll opp om nødvendig.
2. Sjekk sensorer og kabler.

12.17Feilkode 23: NO I/O ADDRESSED
Informasjon
Denne feilkoden betyr at CPU ikke kan finne noen I/O-adresserte kort i det hele tatt.

Handling
1. I servicemodus omadresserer du eksisterende I/O-kort. (Krever passord).

12.18Feilkode 24: CHECKSUM FROM DLCU
Informasjon
Programenheten har avdekket en feil i den interne kommunikasjonen i DLCU-prosessoren.

Handling
1. Skift ut CPU-kortet.

12.19Feilkode 27: LEVEL OFFSET
Informasjon
Denne feilkoden oppstår hvis nivåsystemet indikerer et vannivå over det som kan kompenseres for ved programstart.
Dette kan skyldes ett tett avløp, en tett avløpsslange, en vanndråpe i nivåslangen, lekkasje i nivåsystemet, defekt ni-
våkontroll, osv.

Handling
1. Sjekk avløpet for skitt.
2. Blås gjennom nivåslangen og kontroller at den ikke er tett og at den ikke inneholder noe vann.
3. Sjekk nivåindikasjonen i servicemodus.
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12.20Feilkode 28: CPU/DLCU LOW LEVELS
Informasjon
DLCU inneholder en mekanisk nivåovervåking som sørger for at det ikke er noe vann i maskinen når låsen åpnes.
For å sørge for at nivåovervåkingen fungerer korrekt sammenlignes den mekaniske nivåovervåkingen med en nomi-
nell verdi som genereres av CPU og som sammenlignes med den elektroniske nivåkontrollen.
Når vannivået overstiger den nominell verdien gjøres det en kontroll for å garantere at den mekaniske nivåovervåkin-
gen er slått på, og hvis den ikke er det, genereres det en feilkode.
Når den mekaniske EWD-overvåkingen slås på under fylling må vannivået i trommelen ha oversteget den nominelle
verdien målt av en elektroniske nivåkontrollen.
Når den mekaniske nivå-overvåkingen slås av under tømming må vannivået i trommelen være under den nominelle
verdien målt av en elektroniske nivåkontrollen.
Årsaken kan være:
• Nivåkontrollen kan være skadet.
• Krysning i nivåkontrollerens elektriske system.
• Lekkasje i nivåkontrollens luftslanger.
• Feil nominell verdi, mulig forårsaket av en feil i den elektroniske nivåkontrollen.

Handling
1. Sjekk funksjonen til nivåkontrollen. (Slå-på-nivå = 40 mm, slå-av-nivå = 15 mmWg).
2. Sjekk kablene og koblingene deres. Spenningen over nivåkontrolleren skal være 0 V når vannivået er < 15 mm

Wg og 5 V når vannivået er > 40 mmWg.
3. Sjekk at nivåslangene ikke er blokkert. Blås rene alle slangene i nivåsystemet.
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13Smøretabell
MASKINSMØRING

BRUK

Kulelagere
Lagere

Kulelagere
Lagere høy
temperatur

Moneringspa-
sta (gnid-
ningskorro-
sjon)

Bare gir
Kjedeaksler
Gjenge
Glidere

Flenskoblin-
ger
Koblingsrør
Dampkretser

Reduksjoner
med hjul og
skruer

Reduksjoner
med gir

Kretser og
trykkluftinn-
retninger

TYPER SMØRE-
MIDLER OG STAN-
DARDISERING

Litiumsåpe-
fett

Litiumsåpe-
fett +
silikonolje

Litiumsåpe-
pasta + mine-
ralolje + solid
mineralfett

Litiumsåpe-
fett med
MOS2 tilset-
ningsstoff

Grafittfett mi-
ni 60 % gra-
fitt, spesial
lekkasjesik-
ker

Ekstrem
høyttrykks-
olje

Ekstrem
høyttrykks-
olje

Inhibited oil
SAE5

Grade ISO
NLGI2

Grade ISO
NLGI3

Grade ISO
NLGI1

Grade ISO
NLGI2

Grade ISO
NLGI2

Grade ISO
VG150

Grade ISO
VG220

Grade ISO
VG22

TEMPERATUR-
GRENSEOMRÅDE

-20°C + 140°
C

-4°F + 284°F

-40°C + 200°
C

-40°F + 392°
F

-20°C + 150°
C

-4°F + 302°F

-20°C + 135°
C

-4°F + 275°F

-30°C + 700°
C

-22°F +
1292°F

-0°C + 100°C
-32°F + 212°

F

-20°C + 120°
C

-32°F + 248°
F

+10°C + 65°
C

+50°F + 149°
F

ANBEFALT CELTIA G2 NTN SH44 M ALTEMP Q NB
50

MI-SETRAL
43N

GRACO AF
309

REDUCTELF
SP150

REDUCTELF
SP200

LUBRAK ATL
SAE 5W

PRODUKTKODE 96 011 011 96 011 019 96 011 014 96 011 000 96 011 004 96 010 001 96 010 004 96 010 030

TILSVARENDE

ANTAR ROLEXA 2 EPOXA MO2 EPONA Z150 EPONA Z220 MISOLA AH

BP LS EP2 ENERGOL
CRXP150

ENERGOL
CRXP220 SHF 22

CASTROL SPEEROL EP2 ALPHA SP150 ALPHA SP220

ELF EP2 STATERMA
MO10

REDUCTELF
SP150

REDUCTELF
SP220 SPINEF 22

ESSO BEACON EP2
MULTI PUR-
POSE GREA-
SE MOLY

SPARTAN
EP150

SPARTAN
EP220 SPINESSO 22

FINA MARSON EP2 GIRAN SR150 GIRAN SR220

GBSA BELLEVILLE N

GRAFOIL GRACO AF309

KLUBER CENTOPLEX 2 UNISILKON
L50Z

ALTEMP Q.
NB50

UNIMOLY
GL82

WOLFRA-
COAT C LAMORA 150 LAMORA 220 CRUCOLAN

22

MOBIL MOBILUX MOBILGEAR
629

MOBILGEAR
630 DTE 24

KERNITE LUBRA KLC LUBRA KMP TOP BLENB
ISO 80W90

TOP BLENB
ISO 220

LUBRA K ATL
SAE5W

SETRAL MISETRAL
43N

SHELL ALVANIA R2 RETINA AM OMALA 150 OMALA 220 TELLUS 22

TOTAL MULTISS EP2 CARTER
AP150

CARTER
EP220 EQUIVIS 22

MOLYKOTE MOLYKOTE 44 PATE DX

OPAL GERVAIR SP SUPER MOS2 GEAROPAL
GM65 ISO 150

GEAROPAL
GM75 SO 220

HYDROPAL
HO110 HM+

+22

ITECMA GRL-ULTRA VULCAIN SILUB-P GMO LHT-C DURAGEAR
BL

DURAGEAR
BL AEROSYN

DOW CORNING SH 44M

Til å smøre dørmekanismen på WSB5, bruk referanse 96010068 Loctite LB 8001.
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14Konvertering av måleenheter
Herunder følger en liste over samsvar med de oftest brukte måleenhetene, slik at du ikke skal trenge å bruke noen
konverteringstabell.

bar 1 bar = 100 000 Pa
1 bar = 1.019 7 kg/cm²
1 bar = 750.06 mm Hg
1 bar = 10 197 mm H2O
1 bar = 14.504 psi

Britisk varmeenhet 1 Btu = 1 055.06 J
1 Btu = 0.2521 kcal

kalorier 1 cal = 4.185 5 J
1 cal = 10–6 th
1 kcal = 3.967 Btu
1 cal/h = 0.001 163 W
1 kcal/h = 1.163 W

Kontinental hestekraft 1 ch = 0.735 5 kW
1 ch = 0.987 0 HP

kubikkfot 1 cu ft = 28 316 8 dm³
1 cu ft = 1 728 cu in

kubikktommer 1 cu in = 16.387 1 dm³

fot 1 ft = 304,8 mm
1 ft = 12 in

gallon (U.K.) 1 gal = 4.545 96 dm³ eller l
1 gal = 277,41 cu i

gallon (U.S.A.) 1 gal = 3.785 33 dm³ eller l
1 gal = 231 cu in

hestekraft 1 HP = 0.745 7 kW
1 HP = 1.013 9 ch

tommer 1 in = 25,4 mm joule 1 J = 0.000 277 8 Wh
1 J = 0.238 92 cal

kilogram 1 kg = 2.205 62 lb kg/cm² 1 kg/cm² = 98 066.5 Pa
1 kg/cm² = 0.980 665 bar
1 kg/cm² = 10 000 mm H2O
1 kg/cm² = 735.557 6 mm Hg

pund 1 lb = 453.592 37 g meter 1 m = 1.093 61 yd
1 m = 3.280 83 ft
1 m = 39.37 in

kubikkmeter 1 m³ = 1 000 dm³
1 m³ = 35.214 7 cu ft
1 dm³ = 61.024 cu in
1 dm³ = 0.035 3 cu ft

pascal 1 Pa = 1 N/m²
1 Pa = 0.007 500 6 mm Hg
1 Pa = 0.101 97 mm H2O
1 Pa = 0.010 197 g/cm²
1 Pa = 0.000 145 psi
1 MPa = 10 bar

psi 1 psi = 0.068947 6 bar thermie 1 th = 1 000 kcal
1 th = 10+6 cal
1 th = 4.185 5 x 10+6 J
1 th = 1.162 6 kWh
1 th = 3 967 Btu

watt 1 W = 1 J/s
1 W = 0.860 11 kcal/h

watt-time 1 Wh = 3 600 J
1 kWh = 860 kcal

yard 1 yd = 0.,914 4 m
1 yd = 3 ft
1 yd = 36 in

Temperatur grader 0 °K = —273,16 °C
0 °C = 273,16 °K
t °C = 5/9 (t °F-32)
t °F = 1.8 t °C + 32



Bruksveiledning 75

15Forklaring av vaskesymboler
(ISO 3758:2005 standard)
For å overkomme språkbarrierer brukes følgende internasjonale symboler for veiledning og anbefalinger for vask av
forskjellige tekstiler.

15.1 Vask
Karet symboliserer vask.

Symboler Maks. vasketempe-
ratur i °C Mekanisk handling

95 normal

95 mild

70 normal

60 normal

60 mild

50 normal

50 mild

40 normal

40 mild

40 svært mild

30 normal

30 mild

30 svært mild

40 vaskes for hånd

- må ikke vaskes

15.2 Bleking
Trekanten symboliserer bleking.
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Symboler Forklaring

Bleking tillatt (klor eller oksygen).

Bleking tillatt (bare oksygen).

Må ikke blekes.

15.3 Tørking
En sirkel inne i en firkant symboliserer tørketromling.

Symboler Forklaring

Kan tørkes i tørketrommel. Normal
temperatur.

Kan tørkes i tørketrommel. Lavere
temperatur.

Ikke putt i tørketrommel.

15.4 Stryking
Strykejernet symboliserer stryking og pressing i hjemmet.

Symboler Forklaring

Maks. temperatur 200 °C.

Maks. temperatur 150 °C.

Maks. temperatur 110 °C. Dampen kan for-
årsake uopprettelige skader.

Må ikke strykes.

15.5 Vaskes eller renses.
Sirkelen symboliserer vasking eller rensing.

Symboler Forklaring

Normal tørrensing med perkloretylen,
hydrokarbonløsning.

Mild tørrensing med perkloretylen,
hydrokarbonløsning.

Normal tørrensing med hydrokarbonløsning.
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Mild tørrensing med hydrokarbonløsning.

Må ikke tørrenses.

Normal vask.

Mild vask.

Svært mild vask.
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