Gebruiksaanwijzing Vaatwasmachine LASA 44XL
Aansluiten van het toestel (op een vlakke ondergrond = waterpas)




Sluit het toestel steeds aan op ontkalkt stadswater.
Sluit de afvoer aan. De afvoerdarm mag niet lager dan 30cm en niet hoger dan 100cm,
gemeten van het vloerniveau, worden aangesloten.
Stop de leiding met het plastic uiteinde in de bidon met vaatwasmiddel



Stop de leiding met het inox uiteinde in de bidon met glansspoelmiddel



Controleer of de vlotter verticaal staat.
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Controleer of de zeef goed geplaatst werd.



Opgelet! Dit toestel verbruikt een hoog wattage. Sluit het toestel daarom aan op een apart
elektrisch circuit. Bij gebruik van een verlengkabel; minimum kabeldikte 2.5mm² en
maximale lengte van 15m. Kabel steeds volledige afrollen.
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Het controlepaneel

A. Hoofdschakelaar AAN/UIT
B. Keuzeschakelaar wasprogramma
LED 1, blauwe led, cyclus 1 = kort programma
LED 2, blauwe led, cyclus 2 = lang programma
LED 1 + LED 2, cuclus 1 + 2 = lang programma + naspoelen met koud water
C. Startknop voor wasprogramma
D.

Schakelaar voor regeneratie cyclus (spoelen van machine indien uitgerust met een zoutreservoir  niet van
toepassing voor dit model.
LED 3, groene led voor regeneratie cyclus (spoelen van machine)
Oplichten = toestel spoelt
Knipperen elke 0.3 seconden = deur geopend
Knipperen elke 1 seconde = vraag tot regeneratie (spoelen van machine)

LED 4, groene LED
Oplichten = watertemperatuur heeft 55°C bereikt en het toestel is klaar voor
gebruik
Wasprogramma’s
Cyclus
1



2



1+2





Fases
Wassen
Inwerken
Naspoelen met water en glansspoelmiddel
Wassen
Inwerken
Naspoelen met water en glansspoelmiddel
Wassen
Inwerken
Naspoelen met water en glansspoelmiddel
Naspoelen met water












Tijd
60 seconden
5 seconden
15 seconden
120 seconden
5 seconden
15 seconden
180 seconden
5 seconden
15 seconden
6 seconden
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Voorbereiden van het vaatwerk
 Verwijder het grootste vuil en etensresten van de borden door de vaat af te spoelen en zorg
ervoor dat de etensresten niet zijn aangekoekt.
 Week het bestek gedurende 10 minuten in warm water.
 Plaats de borden en het bestek correct in de vaatkorf.
 Een propere vaat komt uit een propere machine. Reinig, indien nodig, tussendoor de zeef en
wastank. Bij extreme vervuiling laat u de wastank leegpompen en start u het toestel opnieuw
op (zie stappen onderaan)
Leegpompen van de watertank
 Verwijder de zeef met overloop en spoel deze schoon.
Deze stukken nog niet terug monteren!







Hou de startknop (knop C) gedurende 3 seconden ingedrukt met een geopende deur. (De
zeef en overloop mag niet geplaatst zijn bij het uitvoeren van deze stap. De wastank loopt nu
leeg.
Reinig de tank en binnenkant van het toestel m.b.v. een waterslang.
Spoel de was armen schoon.
Herhaal bovenstaande stappen indien er nog water in het toestel blijft.
Plaats de zeef en overloop terug.
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Algemeen






Het toestel mag uitsluitend rechtopstaand vervoerd worden.
Gebruik het apparaat alleen in een overdekte ruimte en op een droge, vlakke ondergrond.
Laat kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet zonder het benodigde toezicht of de
juiste instructies gebruiken.
Laat kinderen, zelfs onder toezicht, niet met het apparaat spelen.
Het apparaat moet geaard zijn! Vermogen toestel 5000 W.

Wij verzoeken U vriendelijk alles terug te plaatsen zoals het geleverd werd. (Conform de algemene
voorwaarden)
Onze materialen zijn steeds gecontroleerd voor ze verhuurd worden. Bij schade wordt de huurder
verantwoordelijk gesteld. Het beschadigde goed wordt dan aangerekend aan de nieuwwaarde.

Vermogen
Afmetingen
Uurcapaciteit
Gewicht

5000 W
64 x 67 x 96 cm
Ca. 40 mandjes per uur
80 kg
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