NY OPVASKEMASKINE

Beboerlokalet har fået en ekstra opvaskemaskine, som kan vaske store mængder af opvask i løbet af væsentlig kortere tid.
Begge maskiner er sluttet til det samme blødgøringsanlæg som gør, at ingen af maskinerne skal have salt!

Den gamle opvaskemaskine ASKO Professional kræver opvasketabletter og afspændingsmiddel. Bestyrelsen kontrollerer med jævne mellemrum, at maskinen har tilstrækkelig med afspændingsmiddel, men du skal selv medbringe opvasketabletter, hvis der
ikke findes nogle efterladt i køkkenet.

Den nye maskine er en industri-opvaskemaskine Gam 560. Den er forsynet med automatisk sæbe- og afspændingsindtag. Så du skal HVERKEN bruge opvaskemiddel eller
afspændingsmiddel. For en sikkerheds skyld, så kig under vasken, at der fortsat er sæbe
og afspændingsmiddel i de to dunke/flasker, og at slangerne er nede i væsken. Den gule
slange går til sæben, og den grønne til afspændingsmidlet.

INDUSTRI-OPVASKEMASKINEN GAM 560
Du skal huske at starte maskinen i god tid. Maskinen skal varme mange liter vand op,
før den er klar til brug. Vaskekarret (TNK) skal være over 50 grader og skylletanken (boiler) skal være over 80 grader. Der går ca. 30 minutter før maskinen er klar (Ready).
Maskinen har også en sparefunktion, som efter 30 minutter sænker vandets temperatur
i vaskekarret (til ca. 40 grader) og skylletanken (til 60 grader).

Når der trykkes på en af knapperne på betjeningspanelet, vågner maskinen op igen og
genopvarmer vandet til ca. 60 grader vaskekarret og 84-85 grader i skylletanken. Der
kan gå op til 15 minutter, før maskinen igen er klar (Ready) til opvask.

HVILKEN MASKINE SKAL DU BRUGE?
Hvis tiden er vigtig, og du har store mængder af opvask, så er der ingen tvivl om, at du
skal vælge industri-opvaskemaskinen skal vælges, men formentlig skal du være indstillet
på, at kvaliteten og tørringen ikke er så god, som »Normal-programmet« på den gamle
opvaskemaskine, men som til gengæld tager 160 minutter. Et alternativ er at bruge A
Sani-programmet, som varer 75 minutter. eller B-Sani, som varer 70 minutter. eller at
prøve industri-opvaskemaskinen og bedømme resultatet.
SKRIV TIL BESTYRELSEN
Bestyrelsen vil gerne høre om dine erfaringer med brug af den nye opvaskemaskine, og
hvis du har ændringer til vejledningen.
Send mail til: bestyrelsen@sab-askholm.dk

BRUG AF INDUSTRI-OPVASKEMASKINEN GAM 560

FORSTÅ DISPLAYET (viser engelsk tekst og forkortelser, dansk program findes ikke). Et eksempel:
1. linie: d 140 = Bogstavet angiver, hvilket program, maskinen er indstillet på d = dishes (tallerkner).
Tallet 140 angiver tiden i sekunder for programmet = 140 sekunder.
2. linie: Tekst på engelsk med oplysning om på hvilket trin i programmet, maskinen befinder sig.
I eksemplet »Ready« dvs. klar til opvask.
3. linie: TNK 62C: Temperaturen i vaskekarret (TNK= Tank) er 62 grader celcius.
4. linie: BLR 59C: Temperaturen i skylletanken (BLR = boileren) er 59 grader celcius.
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MASKINENS KNAPPER
1.
Skærm (Display).
2
Pil op: Går tilbage i programmerne.
3.
Pil ned: Går frem i programmerne.
4.
Tænd/Sluk for maskinen.
5.
START-knappen: Starter det valgte program, når der står »Ready« på Displayet.
6.
Skylning: Skyller i ca. 15 sekunder.
7.
Drænpumpe: Tømmer maskinen for vand og rengør maskinen efter endt vask. Husk at tage
bundproppen op, inden du trykker på knappen (pas på det varme vand).

PROGRAMMER/ TID I SEKUNDER
d 140 = Dishes (tallerkner), 140 sekunder.
C 130 = Cups (kopper), 130 sekunder.
G 110 = Glasses (glas), 110 sekunder.
F 320 = Flatware (bestik), 320 sekunder.

BRUG AF MASKINEN
1.
Sørg for, at bundproppen er sat trykket rigtig ned. Det er vigtigt!!!
2.
Tryk på ON/OFF-knappen (4) i 3 sekunder for at starte maskinen, hvorefter maskinen tager vand
ind og varmer det op. Det tager ca. 30 minutter.
3.
Når begge temperaturer er på det valgte, er maskinen klar til brug, og der vil stå READY i
displayet.
4.
Vælg vaskeprogram ved at trykke på pil op (2) eller pil ned (3).
5.
Indsæt kurven med opvask og kontroller, at der ikke er noget i højden, som forhindrer spolearmene
at dreje rundt.
6.
Tryk på START (5) i 2 sekunder. Opvasken starter.
7.
På displayet tæller maskinen ned i sekunder. Når der står END (SLUT) i displayet, så er maskinen
klar til at blive tømt.
8.
Hvis du skifter program, så vil der nogen gange gå nogle minutter, før vandet i opvaskemaskinen
igen er oppe på den rigtige temperatur.
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TØMNING AF MASKINEN FOR VAND OG SLUKNING
Når du er færdig med at bruge opvaskemaskinen, skal den tømmes for vand og filtrene
i bunden af maskinen skal rengøres. Maskinen er forsynet med en drænpumpe, som
tømmer maskinen for vand. Følg nedenstående vejledning:
1.

Fjern bundproppen (se billede). Pas på ikke at få hånden ned i det varme vand!!!

2.

Tryk på knappen for Dræn-pumpen (7), hvorefter maskinen vil blive tømt for vand
og rengjort.
Hvis du har glemt at tage bundproppen op, så vil tømningen stoppe halvvejs, og
du vil på displayet se en fejlmeddelelse (Error 12, se billede ovenfor).
Sker det, så åbn lågen og fjern bundproppen. Luk lågen. Tryk på Tænd/Slukknappen (4) og herefter igen på drænpumpeknappen (7), hvorefter maskinen vil
blive tømt for vand.
Når tømningen og rengøringen er afsluttet, slukker displayet automatisk og
opvaskemaskinen går på »Stand by«.
ADVARSEL: Tryk ikke på Tænd/Sluk for at slukke maskinen, for så starter
opvaskemaskinen igen op og begynder at tage vand ind og varme det op.
Fjern både trådfiltret og plastikfiltret (se billede nedenfor) og rengør dem under
vandhanen.

3.

4.

Sæt bundproppen og de rengjorte filtre tilbage på plads, så maskinen er klar til
den næste bruger.

