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INTRODUCTIE 
 

AT-OS producten zijn eenvoudig in gebruik. Zij mogen echter alleen door geautoriseerd personeel, 
welke bekend zijn met de inhoud van dit manual bediend worden. Met andere woorden, alleen door 

personeel welke bekend is met de inhoud van deze instructie. 

Dit manual dient bij de machine aanwezig te zijn of op een makkelijk te bereiken plaats indien zich 
problemen voordoen. Wij willen u eraan herinneren dat onze service afdeling beschikbaar is voor het 
geven van advies indien dit manual geen duidelijk antwoord geeft om misverstanden te voorkomen. 

Dit manual geeft een duidelijk beeld van de bediening, onderhoud, installatie, ontkoppeling en 
transport van de machine. Het geeft tevens zinvolle tips voor een optimaal gebruik van de machine. 

 
 

Symbolen zoals deze worden weergegeven in dit manual 

  

 

Als dit symbool wordt weergegeven dan betekent dit een waarschuwing voor de gebruiker van de 
machine en dient geen onderhoud aan de machine uitgevoerd te moeten worden (onderhoud 
betekend niet het verwisselen van lege chemie tanks) en dient zich te beperken tot een eenvoudige 
bediening van de machine. 

 

Dit symbool betekent dat er een technische handeling verricht moet worden door een op deze 
apparatuur getraind persoon welke bekend is met de techniek en het gebruik van de machine en in 
staat zijn de apparatuur na een storing weer in de juiste status terug te brengen.  

 

 

Dit symbool betekent dat er z.s.m. contact moet worden opgenomen met het AT-OS S.r.l. Service 
Center of de lokale distributeur zodat een geschoolde technicus, erkend door AT-OS S.r.l., de 
interventie kan uitvoeren. 

AT-OS S.r.l. Service Center Allhydest B.V. 

Tel. ++39 045 6159411                                Tel. ++31 180 845780 

Fax ++39 045 6159422                                Mob. ++31 646118065 

 

Dit symbool betekent dat de omschreven procedure speciale aandacht vraagt aan de persoon die het 
uitvoert. 

 
LET OP: DATA M.B.T. WASPROGRAMMA’S, INGESTELDE WAARDEN VAN ELECTRISCH VERBRUIK, WATERVERBRUIK EN 
ANDERE DATA M.B.T. TOT DEZE MACHINE ZIJN VOLGENS HET "ECO" PROGRAMMA ZONDER NASPOELMIDDEL. 
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
VOOR UW VEILIGHEID ADVISEREN WIJ U ONDERSTAANDE RICHTLIJNEN AANDACHTIG DOOR TE NEMEN. 

De labels van de machine nooit bedekken en/of afplakken en beschadigde labels direct vervangen.  

De elektrakabel dient voorzien te zijn van juiste bedrading en aarde aansluiting. 

De machine nooit in een explosieve ruimte plaatsen. 

De machine mag niet gebruikt worden voor het reinigen van verpleegmiddelen die, volgens de richtlijn van de producent, niet 
geplaatst kunnen worden in de houder. U dient zich altijd strikt te houden aan de instructies en richtlijn voor het beladen van de 
machine. 

Schakel de hoofdschakelaar van de machine uit en sluit de toevoerkranen als de machine lange tijd buiten gebruik is.  

De deur mag tijdens gebruik niet geopend worden. De machine is voorzien van een special beveiliging welke voorkomt dat de deur 
tijdens dit proces wordt geopend. 

Installatie, de-installatie, onderhoud, aanpassingen of enige andere vorm van interventie aan de machine waarbij panelen verwijderd 
en/of geopend Moeten worden, mag alleen UITGEVOERD WORDEN DOOR GEKWALIFICEERD EN GEAUTORISEERD 
PERSONEEL VOLGENS DE INSTRUCTIE VAN DE FABRIKANT. 

Voorbereidingen aan elektrische en waterbouwkundige aansluitingen op de locatie waar de machine wordt geplaatst dient te worden 
uitgevoerd door daarvoor gekwalificeerd personeel en dient uitgevoerd te worden volgens de locale richtlijnen.  

Bij onderhoud dient men de machine los te koppelen van het elektrische systeem. Dit kan door het omschakelen van de 
hoofdschakelaar in de machine of de bouwkundig geïnstalleerde hoofdschakelaar. Zorg ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen 
genomen worden alvorens aan de machine te werken. 

Deze richtlijn geldt voor volwassenen welke bekend zijn met de inhoud van deze manual. 

NOOIT, voor welke reden dan ook, wijzigingen in specificaties en parameters aanbrengen en/of doorvoeren. 

Na gebruik van de machine, belading van de te reinigen of ontlading van de gereinigde verpleegmiddelen (bedpannen, urinalen, 
etc.) de deur sluiten om nare luchtjes vanuit de afvoer te voorkomen. 

GEBRUIK NOOIT WATER om in geval van brand vlammen te doven. Gebruik hiervoor een poederblusser.  

Het is niet toegestaan de machine te reinigen met hoge druk watersysteem, een waterslang of met corrosie veroorzakende 
middelen. 

Indien u storingen constateert, controleer of deze niet zijn veroorzaakt door het niet uitvoeren van jaarlijks onderhoud. Indien dit niet 
het geval is dient u contact op te nemen met het AT-OS S.r.l. Service Center of uw locale dealer. Reparaties uitgevoerd door niet 
gekwalificeerd personeel kunnen leiden tot verder schade en/of letsel aan personen.  

Vraag altijd naar de ORIGINELE AT-OS S.r.l. ONDERDELEN wanneer één of meerdere componenten van de machine moeten 
worden vervangen. Gebruik alleen door AT-OS S.r.l. aanbevolen producten zoals deze zijn opgenomen in dit manual. 

De machine dient bij vervanging volgens de juiste richtlijnen te worden afgevoerd.  

Controleer of de ruimte en de vloer sterk genoeg zijn om de machine correct te kunnen plaatsen. De machine zorgt niet voor 
schadelijke trillingen tijdens gebruik.  

Alvorens de machine geïnstalleerd wordt dient u zich ervan te vergewissen dat de Elektra- en wateraansluiting geheel zijn 
uitgevoerd volgens de gevraagde specificaties. Hierbij dient de afvoer volgens de aansluittekening uitgevoerd te zijn met de juiste 
maten,  

Wees tijdens installatie voorzichtig en voorkom schade aan kabels en slangen. 

Het niet naleven van deze regels kan de veiligheid van het apparaat beschadigen en vervalt de garantie ONMIDDELLIJK.  

De machine dient aan de vloer bevestigd te worden met behulp van de meegeleverde ankers.  

De machine mag niet geplaatst worden in patiëntenkamers. De machine zorgt voor verhoging van de temperatuur en vochtigheid in 
de ruimte. 
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WERKOMGEVING, TECHNISCHE DATA 
Het gebruik van de machine is gegarandeerd in een inpandige omgeving. Deze ruimte dient schoon te zijn, beschikken over een 
standaard temperatuur (kamertemperatuur), niet onderhevig te zijn aan grote verschillen en dient een normale relatieve vochtigheid 
te bezitten. Onderstaande tabel toont alle technische data van de machine en een overzicht van de standaard technische 
karakteristieken voor aansluitingen en gebruik. 

*Machinehoogte ìs voor versie M 1550mm. 
 

AF2.45/ AF2.75P G 

Disinfezione termica con generatore di 
vapore incorporato e pompetta dosatrice 
per liquido anticalcare. 
 
Thermische desinfectie met ingebouwde 
stoomopwekker en doseerpomp voor 
naglansmiddel. 

Tensione Frequenza Potenza 
Installata 

Potenza 
Massima 

Corrente 
Assorbita 

Interruttore 
Generale 

Voltage Frequentie Aansluitwaarde Maximaal Amperage Hoofd-
schakelaar 

200 V ~ 

50-60 Hz 

2700 W 2050 W 9A 16 A 

200 V 3 ~ 7A 

230 V ~ 3550 W 2700W 11A 

230 V 3 ~ 7A 

400 V 3N ~ 7A 

 

AF2.45/ AF2.75P V 

Disinfezione termica con allacciamento a 
linea vapore di rete. 
 
Thermische desinfectie met aansluiting 
aan bouwkundig stoomnet. 

Tensione Frequenza Potenza 
Installata 

Potenza 
Massima 

Corrente 
Assorbita 

Interruttore 
Generale 

Voltage Frequentie Aansluitwaarde Maximaal Amperage Hoofd- 
Schakelaar 

200 V ~ 
50-60 Hz 

650 W 650 W 7A 16 A 

230 V ~ 850 W 850 W 

  AA FF 22 .. 44 55 PP   GG   AA FF 22 .. 44 55 PP   VV   AA FF 22 .. 77 55 PP   GG   AA FF 22 .. 77 55 PP   VV   

P e so  

Ge w i c h t  k g  8 5  8 0  8 5  8 0  

L a r g h e zza  

B r e ed t e  m m  4 50  4 50  7 50  7 50  

P r o f o n d i t à  

Di ep t e  m m  5 00  5 00  6 00  6 00  

A l t e zza  

Ho o g t e  m m  1 50 0  1 50 0  8 60  8 60  

P r es s i o ne  d i  a l im en t a z i o n e  H 2 O  

W ate r d r uk  
k P a  

M i n  7 0  ( 0 . 7  b a r )  

Ma x  6 0 0  ( 6 .0  b a r )  

M i n  7 0  ( 0 . 7  b a r )  

Ma x  6 0 0  ( 6 .0  
b a r )  

M i n  7 0  ( 0 . 7  
b a r )  

Ma x  6 0 0  ( 6 .0  
b a r )  

M i n  7 0  ( 0 . 7  
b a r )  

Ma x  6 0 0  ( 6 .0  
b a r )  

P r es s i o ne   d i  a l im e n ta z i o ne  
va p o re  

S t oo md r u k   
k P a  - - - - - -  

M i n  1 5  ( 0 , 15  ba r )  

Ma x  5 0  (0 , 5  b a r )  
- - - - - -  

M i n  1 5  ( 0 , 15  
b a r )  

Ma x  5 0  (0 , 5  
b a r )  

T em p e r a t u r a  d i  a l im e n t a z i on e  
H 2 O  c a l d a  

He e t wa t e r  t e mp e r a t u u r  

°C  
M i n  3 0   

Ma x  6 0  

M i n  3 0   

Ma x  6 0  

M i n  3 0   

Ma x  6 0  

M i n  3 0   

Ma x  6 0  

A l l ac c i am e n t o  ac q u a  

W ate r  aa n s l u i t i ng  D N  1 5  ( ¾ ”G )  1 5  ( ¾ ”G )  1 5  ( ¾ ”G )  1 5  ( ¾ ”G )  

A l l ac c i am e n t o  va p o re  d i  r e te  

S t oo m a a n s l u i t i ng   D N  - - - - - -  1 5  ( ¾ ”G )  - - - - - -  1 5  ( ¾ ”G )  

S i f o ne  d i  s ca r i c o  

A fv o e r  D N  9 0  ( 90  m m )  9 0  ( 90  m m )  9 0  ( 90  m m )  9 0  ( 90  m m )  

Co n sum o  H 2 O:  f r e d d a  -  c a l da  

W ate r  v e r b r u i k  k o ud -  wa r m  l  
M i n  0  –  1 0  

Ma x  1 0  -  1 1  

M i n  0  –  1 0  

Ma x  1 0  -  1 1  

M i n  0  –  1 0  

Ma x  1 0  -  1 1  

M i n  0  –  1 0  

Ma x  1 0  -  1 1  

Rum o ro s i t à  

Ge l u i dn i v e a u  
dB (A

)  
5 4  5 4  5 4  5 4  

Um id i t à  r e l a t i va  m as s im a   

Re la t i ev e  v o ch t i g he i d  ma x .  %  9 0  9 0  9 0  9 0  

T em p e r a t u r a  d i  l av o r o  

Ru i mt e  t e mp e r a t u u r  °C  
Min  6  

Max  4 0  

Min  6  

Max  4 0  

Min  6  

Max  4 0  

Min  6  

Max  4 0  

KW h p e r  c i c l o  

K W h p e r  c yc l e  KW h 
Min 0 ,26  

Max 0 ,35  

Min  0 ,26  

Max 0 ,35  

Min  0 ,26  

Max 0 ,35  

Min  0 ,26  

Max 0 ,35  
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1. INSTALLATIE en TRANSPORT 
 
Het ontvangen van de machine 

Na ontvangst van de machine controleren of alle materialen, zoals vermeld op de verzendingsdocumenten, aanwezig zijn. 
Controleer eveneens of de machine niet beschadigd is. In geval van schade contant opnemen met de transporteur en de dealer, 
binnen een periode van uiterlijk 2 dagen. Reparatie en/of vervanging is alleen mogelijk binnen deze responstijd. 

 
1.1  Tillen en Transporteren 
Om de machine te transporteren dient men te beschikken over de juiste transportmiddelen. Transport van de machine dient te 
worden uitgevoerd met een hoge mate van precisie en volgens de juiste procedures:  
 

 Voor het optillen van de machine dient met gebruik te maken van een vorkheftruck die de houten pallet, welke onderdeel 
uitmaakt van de totale verpakking, aan de onderzijde kan optillen: 

 
 

 

 Iedere beweging bij het transporteren van de machine moet uitgevoerd worden met special aandacht. Hierbij dient de machine 
horizontaal te blijven.  

Belangrijk: houdt u strikt aan de richtlijnen zoals vermeld op de verpakking (zie bovenzijde, stel niet bloot aan vochtige of natte 
ruimten, bescherm tegen extreme weersomstandigheden. Niet stapelen en behandel met grote zorg). Indien het nodig is om de 
machine te verplaatsen volg altijd de instructie van deze manual. 

 
1.2  Verwijderen van de verpakking  
Verwijder de verpakking van de machine pas als deze in de ruimte is waar deze geplaatst moet worden. De opening van de 
verpakking is aan de bovenzijde (kartonnen doos). In geval van een houten krat dient u alle schroeven te verwijderen. De verpakking 
buiten bereik van kinderen houden (zakken, polystyreen etc.), deze kunnen gevaar opleveren.  
Wij raden aan de verpakking te bewaren voor eventueel tussentijds transport of installatie op een andere locatie, in ieder geval tot na 
de testfase. Vergewist u ervan dat u geen onderdelen weggooit met het verpakkingsmateriaal.  

 
1.3 Installatie 
De volgende hoofdstukken bevatten de termen “hoofdschakelaar”, “afvoer” (Fig. J. pag. IV appendix 1) en “afsluitkranen” (Fig. L pag. 
IV appendix I) zoals opgenomen in dit manual. 

 
1.3.1 Hoofdschakelaar 
De hoofdschakelaar moet een meerpolige onderbrekingsschakelaar te zijn die alle contacten, incl. neutraal, onderbreekt. De afstand 
tussen de contacten dient minimaal 3 mm te zijn en uitgevoerd met een magneetbeveiliging of in combinatie met zekeringen welke 
voldoende zijn om de maximale stroom niveaus zoals vermeld op het typeplaatje te ondersteunen. ( hierbij dient men rekening te 
houden met locale richtlijnen en wetten).  
De stroomonderbreker of zekeringen moeten worden ingesteld op basis van het vermogen van het typeplaatje op de machine. 
Juiste schakelpositie is aangegeven op het installatieschema. 
 

 

AT-OS adviseert deze manier van installeren van de machine aan de elektrische 
voeding. Dit waarborgt de veiligheid van de machineoperators en iedereen die hierbij in 
contact komt, zelfs per ongeluk, te beschermen.  

PALLET 

MACHINE 

BESCHERMING (HOUTEN KRAT 
of KARTONNEN DOOS) 

INSTEEKRUIMTE 

VOOR  

VORHEFTRUCK 
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1.3.2  Afsluitkranen 
De afsluitkranen dienen op een snelle manier het toevoerwater te kunnen afsluiten. Zij dienen tevens geschikt te zijn voor de 
bouwkundige waterdruk. Voor een indicatie hiervoor verwijzen wij naar onze technische specificaties (zie pa. 32).  
INDIEN DE BOUWKUNDIGE WATERDRUK HOGER IS DAN DE GEVRAAGDE WATERDRUK IN DEZE TECHNISCHE 
SPECIFICATIES, DAN DIENT EEN REDUCEERVENTIEL TE WORDEN GEINSTALLEERD. 
De afsluitkranen dienen geplaatst te worden volgens onze aansluittekening. 
De machine is eveneens voorzien van afsluiters. Deze kunnen de waterstroom onderbreken wanneer de hoofdwaterleiding niet 
afgesloten kan worden. (deze zijn geplaatst aan de achterzijde van de machine). 

 
1.3.3 Afvoer 
De machine is voorzien van een sifon (Fig. J pag. IV appendix I), en dient aangesloten te worden op de bouwkundige afvoer waar de 
machine wordt geïnstalleerd. De afvoer kan aangesloten worden aan een vloer- of wandaansluiting. De juiste afmeting en plaats van 
de afvoer worden weergegeven op onze aansluittekening. Het is de taak van de gebruiker om periodiek onderhoud aan de 
afvoerleidingen uit te voeren om verstoppingen te voorkomen.  

 
1.3.4  Voordat u de machine plaats dient u te controleren dat… 

Alle benodigde aansluitingen voor een juist gebruik van de machine correct zijn aangebracht: hoofdschakelaar, afsluitkranen, afvoer 
en overige aansluitingen indien gewenst. Deze aansluitingen dienen alle gevraagde en/of noodzakelijke eigenschappen te bezitten 
en dienen aangebracht te zijn zoals gevraagd op onze aansluittekening. Gebruik van niet deugdelijk materiaal en/of aansluiting 
welke afwijken van wat is gevraagd op onze aansluittekening kan leiden tot schaden en daardoor komt de garantie te vervallen.  

De kenmerken van het elektriciteitsnet dienen, om een goede werking te garanderen, overeen te komen met de waarden die zijn 
aangegeven op het typeplaatje van de machine en de gegevens zoals vermeld in onze technische specificaties. 

Er dient een goedgekeurd elektriciteitsnet aanwezig te zijn om de machine aan te sluiten (geheel volgens de richtlijnen). 

Bij installatie van het model AF2.45S dient gecontroleerd te worden dat gaten zijn aangebracht voor het aanbrengen van ankers met 
behulp van de bijgeleverde pluggen (zie paragraaf 7.3.9). 

 

De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade welke is ontstaan door een slecht 
werkend elektriciteitsnetwerk of onjuiste installatie. 

 

 

De machine niet plaatsen in een patiëntenkamer. De temperatuur in de ruimte kan 
stijgen en de vochtigheid kan verhogen.  

 
1.3.5  Aansluiting op water 
Als de waterleiding lange tijd buiten gebruik is geweest of voor de eerste keer wordt gebruikt dient de leiding gedurende een aantal 
minuten doorgespoeld te worden om vuil, luchtbelletjes en/of andere delen die schade kunnen veroorzaken aan machine en filters te 
voorkomen. Sluit de slangen, komend vanuit de machine, voor heet- en koud water, gemarkeerd met een rode en blauwe kleur, aan 
op de bouwkundige afsluitkranen zoals aangegeven op de aansluittekening.  
Sluit de stoomleiding aan volgens de aansluittekening (indien van toepassing). 
De gebruiker dient te controleren dat het koude water een temperatuur heft lager dan 45°C om een juiste waswerking te garanderen. 
De aansluitingen voor heet- en koud water dienen alleen voor gebruik van de bedpanspoeler. Andere apparatuur mag hier niet op 
aangesloten worden. Dit is om te voorkomen dat er tijdens een wasproces geen watertekort optreedt. (indien dit het geval is zal de 
machine een alarmmelding geven). 

 
1.3.6 Aansluiting op elektra 
Gebruik bij aansluiting op Elektra GEEN stekkerblokken, verlengkabels of ondeugdelijk materiaal.  
 

DE STROOMKABEL MAG ALLEEN VERVANGEN WORDEN DOOR EEN KABEL MET DEZELFDE EIGENSCHAPPEN EN 
WELKE GEHEEL CONFORM IS AAN DE DOOR AT-OS OPGEGEVEN SPECIFICATIE. 

 
Sluit de kabel van de machine aan op de bouwkundige hoofdschakelaar. Gebruik alleen kabels met een afmeting van min. 2,5 mm2  
tot 10 mm2 .  De aansluiting dient aan de achterzijde van de machine te worden aangebracht bij het aangegeven symbool. Zorg altijd 
voor een correcte en juiste aansluiting geheel volgens locale richtlijnen.  
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1.3.7  Aansluiting op afvoer (muur of vloer) 
De machine is voorzien van een sifon voor aansluiting op de bouwkundige afvoer. Voor een correcte aansluiting zie; Fig. J pag. IV 
appendix I). 
 

1.3.8. Na opstelling van de machine 

Controleer of er geen belemmeringen zijn voor het openen van de deur en dat er geen voorwerpen kunnen worden beschadigd als 
er eventueel stoom uit het apparaat komt. Controleer of het apparaat correct is aangesloten op de elektrische installaties, loodgieterij 
en afvoer. Stel de machine geheel waterpas m.b.v. de eenheden (afb. K pagina IV bijlage I). Indien het model AF2.45 moet worden 
geïnstalleerd dient het apparaat te worden bevestigd aan de muur m.b.v. de verankering kit en de instructies, zoals omschreven in 
paragraaf 7.3.9.  

Na installatie verwijder de PVC beschermers die de panelen afdekken. controleer dat de cans voor zeep- en naglansmiddel zijn 
gevuld en dat de aanzuiglansen zijn geplaatst volgens de beschrijving van de zeepleverancier. Een label in de buurt van de kap 
geeft het type vloeistof aan welke gebruikt moet worden. (Fig. I pag. IV appendix I). 
De eerste keer dat het apparaat wordt opgestart dient u ervoor te zorgen dat de pomp niet verstopt is (dit kan worden veroorzaakt 
door kalkaanslag welke is gevormd als gevolg van verdamping van het resterende water gebruikt bij het testen van het apparaat). 
Als de pomp niet functioneert, kunt u m.b.v. een schroevendraaier de centrale pin van de ventilator, geplaatst tegenover de waaier, 
losdraaien en schoonmaken (Fig. M pag. IV appendix I). 

 

Het is belangrijk dat alle werkzaamheden voor installatie en in bedrijf stelling wordt 
uitgevoerd door vakkundig personeel. 

 
 

1.3.9 Bevestiging van de machine aan de vloer (alleen model AF2.45) 
De bevestigingskit voor machine op de vloer bestaat uit: 

 No.1 Inbussleutel (CH5) 

 No.4 Sluitringen 

 No. 4Zelf tappende schroeven M5x60 

 No.4 Plastic pluggen 

 

1. Boor 4 gaten met een diameter van 8 mm in de vloer (volgens 
de maatvoering op afbeelding A) en plaats hierin de plastic 
pluggen.  

2. Na het plaatsen van de pluggen controleer of deze niet boven 
het gat uitsteken of te diep in het gat zijn geplaatst. 

3. Plaats de machine volgens de juiste instructie (zie paragraaf 
7.3) 

4. Plaats een sluitring om iedere schroef 
5. Bevestig de machine aan de vloer m.b.v. de 4 schroeven (zoals weergegeven op afbeelding B) 

 

LET OP: Wij adviseren u alle 4 meegeleverde schroeven te gebruiken. 

 
 

Tekening A 
Plaats de plug en de schroef in de beugel. M.b.v. de meegeleverde inbussleutel 
de schroef vastdraaien tot de machine stevig verankerd is op de vloer. Ter 
controle kunt u de machine licht heen en weer bewegen om te controleren of 
deze stevig gemonteerd is.   
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Tekening  B 

Verankering van de machine aan de muur (alleen AF2.45 modellen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.10  Gebruik chemie en opslag 
De machine is door de fabrikant voorzien van doseersystemen van chemie om het wasproces te verbeteren, de efficiëntie en 
werking te verbeteren. Het naglansmiddel met geïntegreerde ontkalker is geschikt voor water met een hardheid van 30 graden (F). 
Indien u een afwijkende hardheid van het water heeft kunt u contact opnemen met Allhydest B.V. of met het AT-OS S.r.l. Service 
Center. HET GEBRUIK VAN CHEMIE MET DE STOFFEN IODINE EN/OF CHLORINE ZIJN DOOR HUN CORONDERENDE 
WERKING SCHADELIJK VOOR ROESTVRIJSSTAAL. Gebruik geen schuimvormende middelen. Wij adviseren de middelen te 
gebruiken van Dr. Weigert. Indien u een ander fabricaat chemie wenst te gebruiken raden wij u aan dit vooraf aan ons kenbaar te 
maken.  

Chemie Type en model Dosering in ml/l 

Naglansmiddel SBN, Decalcenex 0.5 ml/l 

Zeepmiddel SBR, Clear 0.5 ml/l 

   

Tabel A 

LET OP: Raadpleeg hoofdstuk 9 voor gebruikershandleiding, opslag en andere informatie betreffende chemie.  
Chemie wordt tijdens het wasproces gedoseerd volgens onderstaand programma. (voor dosering zie tabel A): 

 

        Kort prog. Zeepmiddel 6ml (ca. 4 seconds) Naglansmiddel 6ml (ca.4 seconds) 

Normaal prog.  Zeepmiddel 6ml (ca.4 seconds) Naglansmiddel 6ml (ca.4 seconds) 

Intensief prog.       Zeepmiddel 9ml (ca.6 seconds) Naglansmiddel 6ml (ca.4 seconds) 

 
1.4  Het loskoppelen van de apparatuur 
Het loskoppelen dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, welke:  

 Afsluitkranen voor warm- en koud water en evt. stoom (indien aangesloten) 

 Schakel de hoofdschakelaar of bouwkundige elektrische aansluiting uit (Fig. op pag. 42, paragraaf 11.1)  

 Leeg en reinig de afvoerleidingen, sifon, breektank en stoomgenerator ter voorkoming van ijsvorming en/of bacterievorming. 

 Tap de doseerpompen voor zeep en naglansmiddel af (indien aanwezig).  

 Verwijder de chemie cans met zeep en naglans.(indien aanwezig). 

 Ontkoppel de machine volledig van elektra en water.  
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1.5  Garantie 
De garantie heeft betrekking op alle mechanische en hydraulische onderdelen voor een periode gedurende één jaar, gerekend vanaf 
de factuurdatum of vanaf de datum van in bedrijfstelling. (inbedrijfstel gegevens volgens special document van AT-OS S.r.l.). 
Garantie is niet van toepassing op mechanische, hydraulische en/of elektrische schade welke is ontstaan door wijzigingen in het 
elektranet, explosie of andere oorzaken. 
De garantie komt bij ondeskundig gebruik (anders dan omschreven in de manual) per direct te vervallen. Hieronder wordt ook 
verstaan het gebruik van “vreemde” componenten, ontmanteling of reparatie door niet geautoriseerd personeel.  
 
 

1.6  Bestellen van reserve onderdelen 
Bij het bestellen van reserve onderdelen dient u op te geven: 
1. Het serienummer van de machine zoals vermeld op het type plaatje 
2. Het artikelnummer zoals vermeld in onze reserveonderdelen lijst 
3. Een beschrijving van het onderdeel 
4. Het aantal 
5. Het juiste afleveradres 

 

 
Training van eindgebruikers 
Na installatie dient het bedienend personeel geïnstrueerd te worden op de werking van de machine, bestaande uit: 

 Het instrueren van de gebruiker op gebruik en veiligheidsmaatregelen.  

 Controleren of het bedieningsmanual aanwezig is. 

 Het afgeven van de sleutel voor de toegangsdeur, welke toegang verleent aan elektronica en hydraulische componenten, aan 
de verantwoordelijke aangewezen vertegenwoordiger. 

AT-OS. biedt de mogelijkheid de eindgebruiker, in hun fabriek, trainingen te geven voor technisch personeel. 

 

 

De sleutel om de deur te openen dient onder verantwoording te blijven van technisch 
gekwalificeerd personeel en niet van het bedienend personeel. Reden hiervoor is dat deze 

sleutel toegang geeft aan de technische ruimte waar elektrische en hydraulische onderdelen 

zijn geplaatst. 

 
 

 

VERWIJDEREN EN AFVOEREN 

 

 
 

 Het verwijderen en afvoeren van de machine dient volgens de juiste richtlijn te worden uigevoerd.  

 Afvoeren en recyclen volgens de richtlijn is goed voor mens en milieu. 

 Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EC WEEE mag bij vervanging door apparatuur van dezelfde fabrikant de te vervangen  
apparatuur geretourneerd worden aan de fabrikant.  

 De overheid en de producenten van EEE zijn toegewijd aan het faciliteren van de processen voor hergebruik en nuttige 
toepassing van WEEE door de collectie en de organisatie van de activiteiten door middel van het gebruik van een juist ontwerp.  

 



B                                                BBBBBBEDIENINGSVOORSCHRIFT AT-OS BEDPANSPOELER  
MODEL: COMPACT 

 

12 

 
 

3 START INSTRUCTIES 
Deze inspectie controleert of de machine correct functioneert. Deze handelingen dienen uitgevoerd te worden na installatie van de 
apparatuur.  

 Open de watertoevoer naar de machine. LET OP: Er mag geen water gaan stromen in de opslagtank. Als dat zo is betekent dit 
dat één of beide magneetkleppen (geplaatst in de onderbouw van de machine) vuil of vastgelopen zijn vanwege langdurige 
opslag in het magazijn. De magneetklep(pen) moeten worden gereinigd (zoals uitgelegd in de technische handleiding). 

 

 Controleer of er geen water lekt in buisleidingen. Plaats de aanzuiglansen (geplaatst in de onderbouw van de machine) in de 
overeenkomstige cans (zeepmiddel, naglansmiddel en/of anderen). 

 

 Schakel de stroomtoevoer naar de machine in. De berichten A, B1, B2 en C op pagina 44 verschijnen in volgorde: “AT-OS, 
even geduld aub", "Set-up, even wachten aub" en vervolgens "MP0227AA rev. xx MPO225AA rev. xx “. “Programma keuze " 
blijft zichtbaar in het display (als er geen andere waarschuwing of alarmmeldingen verschijnen). Dit betekent dat het apparaat 
klaar is voor gebruik. 
 

 Controleer vervolgens of de waterslangen correct zijn aangesloten: selecteer het programma "verlaagd" (programma 1) en sluit 
de warmwatervoorziening wanneer de machine begint te vullen met water (als deze afsluitvoorziening niet aanwezig is, 
ontkoppel dan het filter (geplaatst aan het eind van de slang met rode aanduiding).de warmwater slang aan het eind van de 
rode slang in het apparaat). Dan moet het geluid van het stromen van water stoppen. 

 
LET OP: Denk eraan de afsluitkraan in de juiste positie terug te draaien of het warmwaterfilter terug te plaatsen. 
 

 Controleer de niveausondes van de aanzuiglansen (zeepmiddel, naglansmiddel en/of anderen). Om dit te doen verwijder de 
aanzuiglans uit de can één voor één en controleer of het corresponderende alarm knippert op het display, met vermelding om 
de can te vullen met vloeistof. De machine stopt na 40 wasbeurten met wassen na het verschijnen van dit alarm. Voer 3 à 4 
wasprogramma’s als test uit en reinig vervolgens de waterfilters (geplaatst in de onderbouw van de machine). 

 
 
LET OP: Deze controle dient uitgevoerd te worden bij het starten van de eerste cycle van de machine; het is achteraf 
moeilijk dit alsnog te controleren. 
 

 Controleer het functioneren van de stoomgenerator. Druk op programmaknop 4 (rinse wasbak) en breng gelijktijdig een metalen 
voorwerp in de buurt van de klep om het magnetisch veld te controleren. (deze klep is het meest rechts geplaatst en voorzien 
van de code EV1).  

 

 Voer deze procedure ook uit op het functioneren van de wasklep. Voer deze controle op alle aanwezige kleppen uit. (Let op: 
niet op de magneetklep van de stoomgenerator).  

 

 Voer drie à vier wasprogramma’s uit en reinig aansluitend de waterfilters. 
 

 Controleer de afvoer en sifon op lekkage en of deze correct aan de afvoer is gemonteerd.  
 Controleer of de doseerpompen de chemie uit de can aanzuigen.  
 Controleer of het niveau van de vloeistof in de slangen stijgt. Als de vloeistof niet stijgt (Dit kan gebeuren doordat langdurige 

opslag de slang heeft vervormd), de cartridge los maken van de pomp en openen (drukken op de haken) om de slang te 
verwijderen. Masseer vervolgens de slang tussen je vingers totdat de normale vorm terugkeert. Aansluitend de gehele unit 
opnieuw installeren. 

 
WAARSCHUWING: Het is belangrijk deze instructie uit te voeren voor een correct werkende machine met automatische deur-
opening en sluiting. In geval van een machine met automatische deur, open de deur en voorzie de drie zijde van de afdichting met 
een klein beetje vet. (door lange opslag in het magazijn kan dit uitgedroogd zijn). Open en sluit de deur diverse malen en ondersteun 
daarbij, met lichte druk van beide handen, het mechanisme. Tijdens het sluiten iets meer druk hanteren aan de rechterzijde van de 
deur.  
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4  GEBRUIK VAN CHEMIE 
 
4.1  ZEEPMIDDEL 
 
4.1.1.  Opslag 
Houdt de can hermetisch gesloten, opgeslagen op een droge plaats, buiten bereik van zonlicht. Optimale opslag temperatuur ligt 
tussen de +5° to +25°C. Maximale houdbaarheid is aangegeven op het label van de can. AT-OS adviseert het principe "first-in - first-
out”. 

 
4.1.2 Samenstelling/informatie van de bestanddelen 
Bevat geen gevaarlijke stoffen volgens EC richtlijnen. 

 
4.1.3. Eerste Hulp maatregelen 
 In geval van contact met de ogen, grondig spoelen met veel water; 

 In geval van contact met de huid, grondig spoelen met veel water; 

 In geval van inhaleren: geen specifieke veiligheidsinstructies; 

 In geval van inslikken: veel water drinken. 
Wij raden u aan de veiligheidsvoorschriften op de verpakking goed te lezen. 

 
4.1.4.  Maatregelen in geval van morsen: 

A Reiniging en opruim advies: Grote hoeveelheden: niet lozen op het riool, oppervlaktewateren of 
waterhoudende lagen. Verzamel met absorberende materialen. Afvoeren 
van het opgenomen materiaal volgens de huidige regelgeving betreffende 
verwijdering. 

Kleine hoeveelheden: verdunnen met overvloedig water en goed spoelen. 

B Schoonmaakmateriaal Goed spoelen met overvloedig water. 

 

 
4.1.5. Controle van blootstelling/persoonlijke bescherming 

A Sanitaire Maatregelen: Nooit eten of drinken tijdens de werkuren. Houd de vloeistof uit de buurt 
van voedsel en dranken. 

B Persoonlijke bescherming: Bescherming van de handen: niet noodzakelijk 

Bescherming van de ogen: niet noodzakelijk 

Lichaamsbescherming: niet noodzakelijk 

Ademhaling bescherming: niet noodzakelijk 

 
4.1.6. Instructies voor verwijdering 

Voldoe aan de lokale omstandigheden bij het afvoeren van de vloeistof: hier zijn geen speciale instructies voor. 
Spoel eventueel besmette verpakking na het legen zoveel mogelijk af met overvloedig water. De verpakking kan worden behandeld 
als normaal huishoudelijk afval of kan worden verzameld voor recycling. 

 
4.1.7. Doseerhoeveelheid zeepmiddel 
De pomp voor het zeepmiddel heeft een capaciteit van gemiddeld 1,7 ml / seconde. Dit betekent dat, elke seconde van dit specifieke 
proces, 1,7 ml vloeistof in het water wordt gedoseerd. 
Voorbeeld: als er 6 liter water is en de concentratie is 1 ml / l, dient de dosering gelijk te zijn aan 6 ml vloeistof. Gevolg is dat de 
zeeppomp actief is voor ongeveer (6 / 1,7 =) 3,6 seconden. De totale tijd is ingesteld op 4 seconden. 
 
 
 
 
 
 



B                                                BBBBBBEDIENINGSVOORSCHRIFT AT-OS BEDPANSPOELER  
MODEL: COMPACT 

 

14 

 
 

4.2  NAGLANSMIDDEL 
 
4.2.1.  Opslag 
Houd de container hermetisch gesloten, bewaar het op een droge plaats waar het wordt beschermd tegen zonlicht. Optimale 
opslagtemperaturen van + 5 ° tot + 25 °C. Bewaartijd in de originele verpakking wordt aangegeven op het label. Wij raden u aan het 
uitvoeren van "first-in - first out" voorraadbeheer. 

 
4.2.2. Samenstelling/informatie over de bestanddelen 

Gevaarlijke ingrediënten:  Citroenzuur 
Inhoud:     10-20%; 
CAS-nummer:   77-92-9; 
R-phrases :    Xi, R36 

 
4.2.3.  Gevaar identificatie 
De vloeistof is irriterend voor de ogen. 
 

4.2.4. Eerste hulp maatregelen 
  In geval van contact met de ogen grondig spoelen met veel water en een arts raadplegen. Oogdouche met lauw water moet 

 bij de hand worden gehouden. 

  In geval van contact met de huid wassen met veel water en verwijder de vochtige en vervuilde kleding. 

  In geval van inademing: geen bijzondere veiligheidsvoorschriften. 

  In geval van inslikken: spoel de mond en drink veel water. NIET braken. Raadpleeg een arts 

 
4.2.5.  Brandbestrijding maatregelen 
Water is het beste middel voor het blussen in geval van brand. Speciale vloeistoffen voor brandbestrijding hoeven niet te worden 
gebruikt. 
 

4.2.6.  Maatregelen in geval van morsen 
  
A Reiniging en opruim advies: 

 

 

 

B Schoonmaakmateriaal 

Goed spoelen met overvloedig water. 

 

 

Grote hoeveelheden: niet lozen op het riool, oppervlaktewateren of 
waterhoudende lagen. Verzamel met absorberende materialen. Afvoeren 
van het opgenomen materiaal volgens de huidige regelgeving betreffende 
verwijdering. 

Kleine hoeveelheden: verdunnen met overvloedig water en goed spoelen. 

Goed spoelen met overvloedig water. 

 

 

4.2.7.  Controle van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 
A Sanitaire Maatregelen: Nooit eten of drinken tijdens de werkuren. Houd de vloeistof uit de buurt 

 van voedsel en dranken. 
 

B Persoonlijke bescherming: Bescherming van de handen: beschermende handschoenen 

Bescherming van de ogen: goed gevormde bril 

Lichaamsbescherming: beschermende kleding 

Ademhaling bescherming: niet noodzakelijk 

 

4.2.8.  Instructies voor verwijdering 
Voldoe aan de lokale omstandigheden bij het afvoeren van de vloeistof. 320 gram kaliumhydroxide(50%) is vereist voor elke kg. 
product met een pH van 7-8. Spoel eventueel besmette verpakking na het legen zoveel mogelijk af met overvloedig water. De 
verpakking kan worden behandeld als normaal huishoudelijk afval of kan worden verzameld voor recycling. 
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4.2.9.  Doseerhoeveelheid naglansmiddel 
De pomp voor het naglansmiddel heeft een capaciteit van gemiddeld 1,7 ml / seconde. Dit betekent dat, elke seconde van dit 
specifieke proces, 1,7 ml vloeistof in het water wordt gedoseerd. 
Voorbeeld: als er 6 liter water is en de hardheid raadt aan een gebruik van1 ml / l, dient de dosering gelijk te zijn aan 6 ml vloeistof. 
Gevolg is dat de naglanspomp actief is voor ongeveer (6 / 1,7 =) 3,6 seconden. De totale tijd is ingesteld op 4 seconden. 
De vereiste concentratie is afhankelijk van de hardheid van het water volgens de volgende tabel:  

 

Water hardheid 
(Franse graden) 

Water hardheid 
(Duitse graden) 

Advies concentratie Draaitijd pomp 
(tijd in seconden voor 6 liter water)  

15 Franse graden 8 Duitse graden 1.5 ml/l ~ 5 seconden 

25 Franse graden 14 Duitse graden 2 ml/l ~ 7 seconden 

35 Franse graden 20 Duitse graden 3 ml/l ~ 11 seconden 

 
Waterhardheid (Franse graden) Waterhardheid (Duitse graden) aanbevolen concentratie en draaitijd pomp 
(tijd in seconden voor 6 liter water): 
 

 15 Franse graden  8 Duitse graad 1,5 ml / l ~ 5 seconden 

 25 Franse graden 14 Duitse graad 2 ml / l ~ 7 seconden 

 35 Franse graden 20 Duitse graad 3 ml / l ~ 11 seconden 
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5 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 
Dit is een reiniging- en desinfectie apparaat (thermisch model) ontworpen en gebouwd voor het legen, spoelen en desinfecteren van 
bedpannen, urineflessen, maatbekers, containers, nierbekken schaaltjes, wondafzuigflessen en andere klinische verpleegmiddelen 
welke gebruikt worden op ziekenhuisafdelingen. Het apparaat reinigt alle bovengenoemde verpleegmiddelen met gebruikmaking van 
een uitgekiend sproeisysteem grondig. Aansluitend wordt hoge temperatuur stoom in de waskamer gebracht waarmee de 
verpleegmiddelen worden gedesinfecteerd. Al deze processen worden uitgevoerd volgens speciaal daarvoor ontwikkelde 
wasprogramma’s welke zijn opgeslagen in de verschillende wasprocessen; paragraaf (pagina 42). 
Elektra is noodzakelijk voor de werking van het apparaat en het opwekken van stoom in de ingebouwde stoomgenerator. 
De verpleegmiddelen worden automatisch geleegd tijdens het sluiten van de deur. De inhoud van de verpleegmiddelen wordt in de 
waskamer gestort en via de afvoer afgevoerd naar het riool. 
Het wasproces vindt plaats door heet en koud water afkomstig uit de breektank, geheel volgens DIN 1988-4 (12.88) Standaard. Wij 
attenderen u dat het wasprogramma geen invloed heeft in schommelingen in de waterdruk omdat de machine is uitgevoerd met een 
eigen breektank. De waspomp verkrijgt het benodigde spoelwater vanuit deze tank. 
Desinfectie (thermisch) geschiedt door een directe invoering van stoom in de waskamer. Deze stoom kan opgewekt worden door 
een daarvoor speciaal ontwikkelde stoomgenerator (als de machine is uitgerust met dit systeem), of kan direct aangesloten worden 
aan een bouwkundig stoomleiding netwerk (als het gebouw de beschikking heeft over een stoomleiding netwerk). Om 
verpleegmiddelen op de juiste temperatuur in de waskamer te desinfecteren dient deze temperatuur voor een periode van minimaal 
60 seconde + 80 °C te zijn. (A-0 waarde). De verpleegmiddelen voor het reinigen en desinfecteren worden geplaatst in een speciaal 
daarvoor ontwikkelde houder. De machine werkt geheel zelfstandig. Indien het bedienend personeel een wasprogramma heeft 
geactiveerd, is deze vrij van handeling tot het programma is beëindigd. 

 
5.1.  Desinfectie systemen 
De machine kan worden uitgerust met twee verschillende desinfectie systemen: 

 
5.1.1.  Thermische desinfectie met ingebouwde stoomgenerator 
Een kleine boiler is uitgevoerd met een verwarmingselement welke het water verwarmt tot stoom. De machine is voorzien van 
speciale software voor behoud van desinfectie temperatuur en tijd. 
Alle At-Os 15883 machines beschikken over een zelf desinfectie systeem welke automatisch wordt gestart als de machine 24 uur 
buiten gebruik is geweest. 
 
In dit geval is het noodzakelijk om gedurende de tijd dat de machine buiten werking is, of beter na elke wascyclus, de deur 
te sluiten. Zowel in het geval van een automatische als een handmatige sluiting. 

 
5.1.2.  Thermische desinfectie met aansluiting op bouwkundig stoomnet 
De stoom wordt via een bouwkundig stoomnet in de machine gevoerd. De druk is in te stellen m.b.v. een magneetklep en verzorgt / 
voorkomt het vrij uittreden van stoom direct in de waskamer.  
 

5.2 Accessoires 
 

5.2.1     Automatische deuropening en sluiting (Model AF2.45) 
Het openen en sluiten wordt geactiveerd door de controleschakelaar van het voetpedaal (zie pag.1 appendix 1 pos. 7). Een infrarood 
sensor met identieke functies als het voetpedaal kan optioneel geactiveerd worden (zie pag. 1 appendix 1 pos 10). Het indrukken 
van het gewenste wasprogramma (zie pag. 1 appendix 1 pos. 11 en 2) zorgt ervoor dat de deur automatisch sluit en na een aantal 
seconden het wasprogramma start. Een veiligheidshendel voorkomt het openen voordat het wasprogramma is beëindigd. Als tijdens 
het sluiten de deur wordt geblokkeerd wordt deze automatisch geopend om schade aan verpleegmiddel of personen te voorkomen. 
Als de deur wordt geblokkeerd tijdens openen stopt deze direct. De rode drukknop (zie pag. 1 appendix 1 pos.8) blokkeert iedere 
handeling van de machine in geval van een noodsituatie. Om de machine te resetten draai de veiligheidsknop in de richting van de 
pijl die is aangegeven. Aan het eind van het wasprogramma kan de deur eveneens automatisch openen (optie). Dit zorgt voor een 
sneller droogproces van de gereinigde verpleegmiddelen en informeert het bedienend personeel dat het wasprogramma is 
beëindigd.  
 

 

De rode noodknop blokkeert alle functies van de machine, met uitzondering van de 
stroomtoevoer. Om deze uit te schakelen dient de hoofdschakelaar te worden geactiveerd.  
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5.2.2     Automatische deuropening en sluiting (Model AF2.75) 
Het openen en sluiten wordt geactiveerd door de controleschakelaar van het voetpedaal. Het indrukken van het gewenste 
wasprogramma (zie pag. 1 appendix 1 pos. 2) zorgt ervoor dat de deur automatisch sluit en na een aantal seconden het 
wasprogramma start. Een veiligheidshendel voorkomt het openen voordat het wasprogramma is beëindigd. Als tijdens het sluiten de 
deur wordt geblokkeerd wordt deze automatisch geopend om schade aan verpleegmiddel of personen te voorkomen. Als de deur 
wordt geblokkeerd tijdens openen stopt deze direct. De rode drukknop (zie pag. 1 appendix 1 pos.8) blokkeert iedere handeling van 
de machine in geval van een noodsituatie. Om de machine te resetten draai de veiligheidsknop in de richting van de pijl die is 
aangegeven. Aan het eind van het wasprogramma kan de deur eveneens automatisch openen (optie). Dit zorgt voor een sneller 
droogproces van de gereinigde verpleegmiddelen en informeert het bedienend personeel dat het wasprogramma is beëindigd.  
 
 

5.2.3.  Naglansmiddel 
De machine is uitgevoerd met een doseerpomp voor het naglansmiddel (genoemd: anti-kalk). Dit product, gemengd met water in de 
laatste spoelbeurt, voorkomt kalkaanslag en versnelt het drogen van de verpleegmiddelen (zie hoofdstuk 9 voor instructies met 
betrekking tot anti-kalk behandeling en opslag). 

 
5.2.4. Zeepmiddel 
De machine kan optioneel worden uitgerust met een doseerpomp voor een zeepmiddel. Dit middel wordt tijdens de warmwater 
spoeling mee gedoseerd ter verbetering van het wasresultaat van de zwaar vervuilde verpleegmiddelen (zie hoofdstuk 9 voor 
instructies met betrekking tot zeepmiddel, behandeling en opslag). 

 

 Neem contact op met AT-OS S.r.l. of uw locale dealer indien u de concentratie van het 
zeep- en naglansmiddel wilt wijzigen. 

 
5.2.5.  Beveiliging in geval van verstopte afvoer 
De machine is voorzien van een veiligheidsmechanisme dat alle functies van de machine blokkeert als de sifon is verstopt. Dit 
voorkomt dat de machine wordt gebruikt tot de verstopping is verholpen. 
 

5.2.6.  Signaal einde proces (optioneel) 
De machine kan worden uitgevoerd met een audio signaal (buzzer) dat gedurende enkele seconden piept aan het einde van de 
wascyclus en daarmee aangeeft dat het programma is beëindigd. 
 

5.2.7.  Elleboog startknop (optioneel voor model AF2.45) 
Een wasprogramma kan gestart worden door het indrukken van één van de drie elleboogstartknoppen (Zie pag. I appendix I,pos. 11) 
en door gebruikmaking van het bedieningsdisplay. Het symbool op de elleboogstartknop is gelijk aan het symbool op het 
bedieningsdisplay.  
Een infrarood sensor heeft dezelfde functie als het voetpedaal; het kan gebruikt worden voor het openen en sluiten van de 
waskamer. 
Het gebruik van een elleboogstartknop op de At-Os machines is onderdeel van de hygiëne filosofie die de firma al jaren verkondigt.  
Hoofdzakelijk worden handschoenen gebruikt bij het plaatsen van de verpleegmiddelen in de houder. Vaak zijn deze handschoenen 
vuil, dat is ontstaan tijdens het uitvoeren van de taak, de elleboogstartknop stelt de gebruiker in staat de machine te starten zonder 
daarbij de handschoenen uit te doen. Wij raden daarbij onderstaande procedure aan: 
1. Zodra u voor de machine staat met de te reinigen verpleegmiddelen in uw handen opent u de deur m.b.v. het voetpedaal.  
2. Plaats de verpleegmiddelen in de houder 
3. Start het wasproces door het indrukken van de juiste elleboogstartknop (Zie afbeelding) 
4. Wanneer het wasprogramma is beëindigd, blijft de machine in de stand-by modus.   
5. Druk het voetpedaal of activeer de infrarood sensor voor het automatisch openen van de deur.  
6. Verwijder de gereinigde verpleegmiddelen. 
7. Sluit de deur door het activeren van de infrarood sensor. 
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 Wastijden zijn 
indicatief en 

kunnen variëren 
afhankelijk van de 

waterdruk en 

omgevingsfactoren. 

 
INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER 
 
6.1 Starten van de machine 
 
 

Het apparaat is klaar voor gebruik en operationeel wanneer u alle benodigde 
installatieprocedures (zie: "Installatie" paragraaf 7.3 op pagina 33) heeft beëindigd. 
Om toegang te krijgen tot de hoofdschakelaar (zie de afbeelding links) van een AF2.45 model 
moet u het bovenste paneel verwijderen, (zie pagina I Appendix I, positie 5). 
Om toegang te krijgen tot de hoofdschakelaar (zie foto) van een AF2.75 model is het noodzakelijk 
om de tankkamer te openen (zie pag. I, bijlage I, positie 5) met behulp van de sleutel, welke is 
meegeleverd met de machine. 
De hoofdschakelaar is zichtbaar aan de rechterzijde van het compartiment dat wordt geopend 
door het verwijderen van dit paneel. Deze schakelaar moet ingeschakeld zijn om elektrische 
stroom te geven aan het toestel. 
Draai de AAN / UIT schakelaar op AAN door hem op stand 1 te zetten. Het scherm wordt 
ingeschakeld en de machine is klaar voor gebruik. Een paar seconden zijn nodig om de set-up 
procedure uit te voeren (AAN is schakelaar is positie “1”, UIT is schakelaar in positie "0"). 

6.2 Wasprogramma’s 
 
 
 

6.2.1.  Display 
 

 
De afbeelding links toont het bedieningsdisplay (zie: witte rechthoek), waarop alle 
servicemeldingen van het apparaat worden weergegeven. 
Het display zorgt voor een groot bedieningsgemak en geeft een grote hoeveelheid 
informatie van de status van het apparaat, evenals andere informatie, zoals de 
temperatuur in de waskamer. Het display toont ook alle waarschuwingen en 
alarmmeldingen die nodig zijn voor correct gebruik van het apparaat. De machine 
kan uitgevoerd worden met elleboog startknoppen. 

 
 
 
 

6.2.2.  Bedieningsknoppen 
 

 KORT PROGRAMMA (wasprogramma 1) 

 

 

Fase 1: spoelen met heet water gemengd met zeepmiddel. 

Waskamer verwarmd door stoom. 

Fase 2: desinfectie bij ongeveer 85 °C gedurende tenminste 60 seconden 
(thermisch). 

Fase 3 (optioneel): naspoeling met heet water. 

Totale wastijd: ca. 7 minuten. 

 NORMAAL PROGRAMMA (wasprogramma 2) 

 
 

 
 

Fase 1: koud water spoelen 

Fase 2: kort spoelen met heet water gemengd met zeepmiddel 

Fase 3: kort spoelen met heet water gemengd met zeepmiddel 

Waskamer verwarmd door stoom. 

Fase 4: desinfectie bij ongeveer 85 °C gedurende tenminste 60 seconden 
(thermisch. 

Fase 5 (optioneel): naspoeling met heet water 

Totale wastijd: ca. 8 minuten. 
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 INTENSIEF PROGRAMMA (wasprogramma 3) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fase 1: koud water spoelen 

Fase 2: kort spoelen met heet water gemengd met zeepmiddel 

Fase 3: spoelen met heet water gemengd met zeepmiddel 

Waskamer verwarmd door stoom. 

Fase 4: desinfectie bij ongeveer 85 °C gedurende tenminste 60 seconden 
(thermisch). 

Fase 5 (optioneel): naspoeling met heet water 

Totale wastijd: ca. 8 minuten. 

 

 

 

UITSTORTUNIT 

Het spoelen met gemengd water van de uitstortunit. 

 

 

 

 

 

RESETKNOP 

Het herstelt machine bedieningsfuncties na stilstand veroorzaakt door een 
alarm. 

 

 

 

 

 

EXTRA Programma 

Knop voor het activeren van een speciaal geprogrammeerd programma op 
verzoek van de gebruiker. 

 

 

 

 

MULTIWAS Programma 

Knop voor het activeren van het multiwas programma met gebruikmaking 
van kort AF66. 

 

 

 

 

 

CHEMIEKNOP (Optioneel) 

Drukknop voor het vooraf sprayen met een chemisch middel. Dit voor het 
verwijderen van zinkzalf. 

 

 

 

 

 

De RESETKNOP is tijdens wasproces niet actief ter voorkoming dat de machine wordt 
gestopt voordat alle verpleegmiddelen zijn gedesinfecteerd. (alleen thermisch). 
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Om de machine te starten selecteert u op het bedieningspaneel de knop met betrekking tot het gewenste programma: KORT, 
NORMAAL, INTENSIEF OF UITSTORT. Vanaf dit moment werkt de machine geheel automatisch, de deur is vergrendeld en het 
gekozen programma start automatisch. In geval van een storing stopt de machine automatisch en het display toont de oorzaak 
waarom de machine is gestopt. 

Zodra het wasprogramma is beëindigd, de deur openen en de gereinigde verpleegmiddelen uit de machine halen. 

 

 

Een veiligheidssysteem voorkomt dat de deur kan worden geopend bij een temperatuur 
hoger dan 75 °C en de temperatuur van de stoomgenerator lager is dan de kooktemperatuur 

van het water. 

 
 
 

6.3 Belading en ontlading 
 De machine wordt geleverd met een standaard houder voor medische verpleegmiddelen (Zie foto F pagina III Bijlage I). Deze 
houder kan worden gebruikt om de meest voorkomende bedpannen en urineflessen op verpleegafdelingen te reinigen. AT-OS. kan 
op speciaal verzoek andere houders leveren die kunnen worden uitgewisseld met de standaard houder en welke gebruikt kunnen 
worden om schalen, maatbekers en ondersteken te reinigen met een afwijkende vorm. Het is een goede gewoonte om altijd te 
controleren of de, te reinigen, verpleegmiddelen passen in de standaard houder. Controleer daarbij dat de verpleegmiddelen 
voldoende stevig in de houder blijven zonder dat de positie verandert wanneer de deur gesloten is. 
Elk land gebruikt zijn eigen soorten verpleegmiddelen en hebben dus elk verschillende fysieke kenmerken. Gevolg daarvan is dat 
niet alle houders geschikt zijn voor het reinigen van zeer specifieke verpleegmiddelen. 
De afbeeldingen op de pagina's 25 en 26 tonen een paar voorbeelden van houders die AT-OS kan leveren. Deze houders zorgen 
voor een automatische leging in de machine, perfecte reiniging en desinfectie van de verpleegmiddelen. (thermisch model). 
Elke houder heeft eigen instructies met betrekking tot het specifieke gebruik waarvoor deze is ontworpen. Deze instructies zijn om 
de gebruiker te tonen hoe de houder verwisseld moet worden. Een correcte positionering van de houder is van fundamenteel belang 
voor het bereiken van een goed reinigings resultaat. 
Na het laden van de verpleegmiddelen, die moeten worden gereinigd (zoals beschreven in de instructies van de houder) kan het 
wasprogramma van de machine worden gestart door het selecteren op het bedieningspaneel van het programma dat het beste past 
bij de verpleegmiddelen die zijn ingevoerd in het apparaat. 
 
 

6.3.1 Verwijderen van de houder 
Soms kan het nodig zijn om de houder te verwijderen om deze te vervangen of tijdens het uitvoeren van onderhoud. Om de houder 
te verwijderen trekt u deze naar u toe totdat de houder vrijkomt uit de twee ankerplaten. Om de houder terug te plaatsen voert u 
deze handelingen in omgekeerde volgorde uit(zie foto's F en G op pagina III Bijlage I). 

 

 

Wanneer een nieuwe houder wordt geplaatst zorg ervoor dat deze correct is bevestigd aan 
de ankerplaten (Positie A, afbeelding G op pagina III Bijlage I). 
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6.4 Display meldingen 
Tijdens het reinigingsproces worden op het display berichten weergegeven over de status en bij eventuele storingen. 
Hier is een voorbeeld van hoe een bericht wordt weergegeven op het display (zie paragraaf 11.2.1 "Display"): 
 

 
 
De volgende tabel geeft, in de "Fase" kolom, de berichten die op het scherm verschijnen (sommige berichten worden weergegeven 
in een enkele regel op het display). De kolom "Beschrijving" geeft een eenvoudige uitleg van het bericht: 

 Fase  Beschrijving 

A 
AT-OS 

Rev. 0-0 

 Dit bericht verschijnt wanneer de machine wordt gestart en ingeschakeld op elektra. Op het display verschijnt de 
programmaversie die in de machine is geinstalleerd.  

B1 
Set-up  

Wachten aub 

 Dit bericht verschijnt na het inschakelen van de machine, tijdens het uitvoeren van het startproces.  

B2 
MP0227AA Rev. x.x 

MP0225AA Rev. x.x 

 Dit bericht toont de laatste sofftwareversie welke in de machine is geinstalleerd. 

C Programma keuze 
 Dit bericht verschijnt wanneer de machine in de stand-by positie staat, wachtend op de gebruiker om het programma te 

selecteren: de machine is operationeel.  

D 

Programma xx 

Koud water spoeling            
zz°C 

 Dit bericht verschijnt tijdens het reinigingsproces (het getal “xx” geeft het gekozen programma weer) wanneer de machine spoelt 
met koud water. 

E 

Programma xx 

Warm water spoeling              
zz°C 

 Dit bericht verschijnt tijdens het reinigingsproces (het getal “xx” geeft het gekozen programma weer) wanneer de machine spoelt 
met warm water. 

F 

Programma xx 

Mix spoeling               
zz°C 

 Dit bericht verschijnt tijdens het reinigingsproces (het getal “xx” geeft het gekozen programma weer) wanneer de machine spoelt 
met koud en warm water. 

G 
Wacht op hoge 
temperatuur  zz°C 

 
Dit bericht verschijnt als de temperatuur in de waskamer oploopt of als het water in de ingebouwde boiler afkoelt. Dit vindt plaats 
aan het einde van de wascyclus of wanneer een wascyclus is onderbroken.  

H 

Programma xx 

Desinfectie   

zz°C 

 Dit bericht verschijnt tijdens de desinfectiefase van het wasproces. 

I* 
Programma einde 

Ontlaad de machine 

 Dit bericht geeft aan dat het wasproces is beëindigt en dat de deur kan worden geopend om de gereinigde en gedesinfecteerde 
verpleegmiddelen te verwijderen. Als de machine is uitgevoerd met een automatische deur wordt dit bericht niet weergegeven.  

L Vervang naglansmiddel  
 

Dit bericht waarschuwt de gebruiker dat de can met naglansmiddel moet worden vervangen. 

M Vervang zeepmiddel 
 

Dit bericht waarschuwt de gebruiker dat de can met zeepmiddel moet worden vervangen. 

N Vervang mixmiddel 
 

Dit bericht waarschuwt de gebruiker dat de can met gemengd zeep-/ naglansmiddel moet worden vervangen. 

O 
Storing interface 

 
Dit bericht waarschuwt de gebruiker dat er een verkeerde procedure is geweest bij het gebruik van de machine of dat er 
problemen zijn in de data overdracht in de elektronica.  

P Sluit de deur  Dit bericht wordt weergegeven wanneer een wasprogramma is geselecteerd maar de deur niet correct is gesloten. 

Q Bel Service  Dit bericht wordt weergegeven wanneer een technicus moet worden ingeschakeld om een storing in de machine op te lossen. . 

R** 
Onderhoud 

 
 

Deze melding waarschuwt de gebruiker dat periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd (neem contact op met Allhydest B.V.). 

Voor nadere toelichting zie; paragraaf 12.3 “Onderhoud” op pag. 50. 

S 
Droging 

 
 

Deze melding verschijnt tijdens de droogfase aan het einde van het wasprogramma.In deze fase worden de waskamer en de 
verpleegmiddelen m.b.v. een ventilator gedroogd. 
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6.5 Alarm meldingen 
De machine is geprogrammeerd om alarmmeldingen te geven wanneer deze in werking is. 
Hier is een voorbeeld van twee regels met een alarmmelding op het display (zie paragraaf 11.2.1 "Display") 

 

De volgende tabel geeft, in de "Alarm" kolom, de berichten die op het scherm verschijnen (sommige berichten worden weergegeven 
in een enkele regel op het display). De kolom "Beschrijving" geeft een eenvoudige uitleg van het bericht: 
 

Alarm Beschrijving 
 Wat te doen 

Alarm 

E00: PTC Probe Break 

Kabelbreuk 

Weergegeven als er een voedingskabel voor een temperatuursensor (PTC) in de waskamer 

is gebroken. 
 

Alarm 

E01: PTC Probe Short C 

Kabelbreuk 

Weergegeven als er een temperatuursensor  (PTC) in de waskamer niet juist functioneert.. 
 

Alarm 

E02: No PTC Connected 

Geen PTC aansluiting 

Weergegeven als de temperatuursensor (PTC) in storing is. 
 

Alarm 

E03: Plumb.Syst.Probl 

Water aanvoer probleem  

Weergegeven wanneer er problemen zijn met de wateraansluiting (magneetventielen en / of 
leidingen verstopt zijn en/ of pomp kapot is) om overstroming te voorkomen.  

Alarm 

E04: Detergent Empty 

Can zeep leeg  

Weergegeven wanneer de can met zeepmiddel vervangen moet worden. 
   

Alarm 

E05: Solvent Empty 

Can mixmiddel leeg 

Weergegeven wanneer de can met zeep- / naglansmiddel vervangen moet worden. 
   

Alarm 

E10: Water not Filled 

Waterniveau 

Weergegeven wanneer het waterniveau in de breektank niet binnen een vooraf ingestelde 
tijd is bereikt.  

Alarm 

E11: Low W. Lev. Off 

Niveauschakelaar  

Weergegeven wanneer er problemen zijn met de niveauschakelaars in de breektank 
(gebroken, losgekoppeld of vies).  

Alarm 

E12:  Door timeout 

Deur  

Weergegeven wanneer er problemen zijn met het openen / sluiten van de deur, dit kan een 
aanzienlijke vertraging veroorzaken.  

Alarm 

E13:  Door overloading 

Deur overbelast  

Weergegeven als de veiligheidsschakelaar wordt geactiveerd bij het openen of sluiten van 
de deur, in het algemeen veroorzaakt door objecten die klem zitten en deur en machine.  

Alarm 

E14:  Door Sensor ERR. 

Deur sensor 

Weergegeven als er problemen zijn met de magneetsensor van de deur. De sensor kan zijn 
losgeraakt of beschadigd.  

Alarm 

E15:  Manual Interrup. 

Handmatig onderbreking  

Weergegeven wanneer de toets "Reset" wordt ingedrukt terwijl de machine in de stand-by 
positie is of bij het openen / sluiten van de deur.    

Alarm  

E16: No washing 

Geen waswerking  

Weergegeven aan het einde van het reinigingsproces, in het geval dat het waterniveau in de 
breektank nog niet onder het ingestelde niveau is gedaald.  
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Alarm Beschrijving 
 Wat te doen 

Alarm 

E17: Softener Supply 

Naglansmiddel toevoer  

Weergegeven wordt de maximale tijd wanneer het naglansmiddel moet worden vervangen. 
 

Alarm 

E18: Detergent Supply 

Zeepmiddel toevoer 

Weergegeven wordt de maximale tijd wanneer het zeepmiddel moet worden vervangen. 
 

Alarm 

E20:  NO Disinfection 

Geen desinfectie 

Weergegeven als de machine de ingestelde desinfectie tijd niet heeft gehaald en desinfectie 
niet heeft plaatsgevonden.  

Alarm 

E21:  SteamGen Timeout 

Boiler time-out 

Weergegeven als de maximale tijd voor het vullen van de ingebouwde boiler is 
overschreden.  

Alarm 

E22:  Sol. Valves Off 

Magneet kleppen uit 

Weergegeven aan het begin van het reinigingsproces als de magneetafsluiters niet 
geprogrammeerd zijn.   

Alarm 

E30:  Softener Empty 

Naglansmiddel leeg  

Weergegeven wanneer de can met naglansmiddel vervangen moet worden. 
   

Alarm 

E31:  Temp Not Reached 

Temperatuurbereik  

Weergegeven als de benodigde (vooraf ingestelde) temperatuur niet is bereikt. 
 

Alarm 

E32:  St.G. Heat: Tout 

Boiler fout  

 

Weergegeven als het water in de ingebouwde boiler niet de desinfectie temperatuur bereikt 
binnen de vooraf ingestelde tijd..  

Alarm 

E33:  Tank Temp. Tout 

Tank fout 

(OPTIE) Weergegeven als het water in de breektank niet de temperatuur bereikt binnen de 
vooraf ingestelde tijd.  

Alarm 

E40:  StGen Overheated 

Boiler oververhit 

Waarschuwt de gebruiker wanneer de stoomgenerator oververhit raakt. Een technicus moet 
worden opgeroepen om een correcte werking van de machine te herstellen.  

Alarm 

E41:  Leak Perist.Pump 

Lekkage doseerpomp 

Weergegeven bij lekkage van vloeistof uit een doseerpomp. 
 

Alarm 

E42:  Clogged Siphon 

Sifon verstopt 

Weergegeven als de sifon is verstopt en de machine niet naar behoren kan functioneren 
totdat het probleem is opgelost.  

 

Alarm 

E43: Door open 

Deur open 

Dit verschijnt als tijdens het reinigingsproces de deur wordt geopend om een technische 
reden.  

Alarm 

E44: Maintenance 

Onderhoud  

Weergave dat onderhoud uitgevoerd moet worden. 
 

Alarm 

E50:  Mos Det. Pump  

Doseerpomp zeep  

Weergegeven wanneer er een probleem is met de doseerpomp van het zeepmiddel. 
 

Alarm 

E51:  Mos Solvent Pump 

Doseerpomp mixmiddel 

Weergegeven wanneer er een probleem is met de doseerpomp van het zeep- 
/naglansmiddel.  

Alarm 

E52:  Mos SoftenerPump 

Doseerpomp naglansmiddel 

 

Weergegeven wanneer er een probleem is met de doseerpomp van het naglansmiddel. 
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Alarm Beschrijving 
 Wat te doen 

Alarm 

E53:  Mos cycle Start 

Start  

Weergegeven wanneer er een probleem met “Programma Start" . een beveiliging 
waarschuwt dat het verwarmingselement geactiveerd moet worden.  

Alarm 

E54:  Mos Sol.Valve 1 

Magneetventiel 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met magneetventiel nummer "1". 
 

Alarm 

E55: Mos Sol.Valve 2 

Magneetventiel 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met magneetventiel nummer "2". 
 

Alarm 

E56: Mos Sol.Valve 3 

Magneetventiel 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met magneetventiel nummer "3". 
 

Alarm 

E57: Mos Sol.Valve 4 

Magneetventiel 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met magneetventiel nummer "4". 
 

Alarm 

E60: Mos Sol.Valve 5 

Magneetventiel 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met magneetventiel nummer "5". 
 

Alarm 

E61: Mos Sol.Valve 6 

Magneetventiel 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met magneetventiel nummer "6". 
 

Alarm 

E62: Mos Sol.Valve 7 

Magneetventiel 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met magneetventiel nummer "7". 
 

Alarm 

E63: Mos Sol.Valve 8 

Magneetventiel 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met magneetventiel nummer "8". 
 

Alarm 

E64: Mos ACS Fan 

Droging ventilator 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met de droogventilator.  
 

Alarm 

E65: Mos ACS Pump 

Droging pomp 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem met de droogpomp. 
 

Alarm 

E66:  Mos Door 

deur 

Weergegeven wanneer er een elektrisch probleem is met de automatische deur opening 
(alleen op modellen AF2.45).  

Alarm 

E70:  Mos expansion 1 

Uitbreiding 1 

Weergegeven wanneer er een probleem is met systeem uitbreiding aangegeven met 
nummer 1.  

Alarm 

E71: Mos expansion 2 

Uitbreiding 2 

Weergegeven wanneer er een probleem is met systeem uitbreiding aangegeven met 
nummer 2.  

Alarm 

E72: Mos expansion 3 

Uitbreiding 3 

 

Weergegeven wanneer er een probleem is met systeem uitbreiding aangegeven met 
nummer 3.  

Alarm 

E73: Mos expansion 4 

Uitbreiding 4 

Weergegeven wanneer er een probleem is met systeem uitbreiding aangegeven met 
nummer 4.  

Alarm 

E80:  NTC1 Probe Break 

temperatuursensor 

Weergegeven wanneer de kabel van de temperatuursensor (NTC1, alleen indien 
ingeschakeld) in de breektank is gebroken.  
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Alarm Beschrijving 
 Wat te doen 

Alarm 

E81: NTC1 ProbeShortC 

temperatuursonde 

Weergegeven wanneer de temperatuur sonde (NTC1, alleen indien ingeschakeld) in de 
breektank wordt kortgesloten.  

Alarm 

E82:  NTC2 Probe Break 

Temperatuursensor 

Weergegeven wanneer de kabel van de temperatuursensor (NTC2, alleen indien 
ingeschakeld) in de ingebouwde boiler is gebroken.  

Alarm 

E83:  NTC2 ProbeShortC 

Temperatuursonde  

Weergegeven wanneer de temperatuur sonde (NTC2, alleen indien ingeschakeld) in de 
ingebouwde boiler wordt kortgesloten.  

Alarm 

E84: Cycle x  interrupted 

Programma onderbroken 

Weergegeven wanneer programma nummer "x" wordt onderbroken door een onderbreking in 
de elektrische voeding of na een handmatige onderbreking van het wasprogramma 
(noodknop). 

   

Alarm 

E85:  Cycle Aborted 

Reset  

 

Dit bericht wordt weergegeven wanneer, na weergave van de "E84: ...." bericht de "Reset-
knop" is ingedrukt, waarbij het reinigingsproces bewust is geannuleerd. De toets "Reset" 
moet opnieuw worden ingedrukt om de machine in de stand-by modus te brengen. 

 

Alarm 

E86:  Chamber Overheat 

Waskamer oververhit 

Dit bericht wordt weergegeven wanneer de temperatuur in de waskamer hoger is dan 
ingesteld. De machine heeft het wasprogramma onderbroken om de verpleegmiddelen in de 
waskamer te beschermen. Waarschuw een technicus als het probleem aanhoudt. 

 

 
 

 

Wanneer een alarm wordt getoond in het midden van het display, wordt dit na een aantal 
seconden gevolgd door de oplossing.  

 

 

De deur kan niet worden geopend aan het einde van het wasprogramma tot de temperatuur in de 
waskamer en de boiler onder de ingestelde temperatuur is gedaald. Op het display verschijnt de 

melding "Koelen". Wacht tot deuropening is ingeschakeld. 

 

 

Neem contact op met de Allhydest B.V. als de machine nog steeds niet juist functioneert. 

 
 
 

6.6 Het reinigen van de machine 
Reinig de buitenkant van het apparaat met producten die geschikt zijn voor reiniging van roestvast staal. Maak, indien mogelijk, 
gebruik van de producten die worden aanbevolen door Allhydest B.V. en de AT-OS. Het gebruik van “verkeerde” producten kan 
leiden tot schade. Producten geschikt voor het reinigen van roestvast staal kan de machine onherstelbaar beschadigen en de 
machine onbruikbaar maken. 
Als u niet beschikt over een vloeistof die geschikt is voor het reinigen van dit apparaat kunt u een mengsel van water (75%) en 
alcohol (25%) gebruiken, voldoende met elkaar vermengd in een container. Voor een goed resultaat mixt u de juiste verhoudingen. 
Reinig met een geschikte doek (geschikt voor roestvast staal), bevochtig deze doek met de gekozen en geschikte reinigingsvloeistof. 
Let op dat u geen overtollig vloeistof gebruikt ter voorkoming van vocht in elektrisch gevaarlijke zones. Dit geldt zowel voor de 
machine als het bediend personeel. 
Het display en het scherm moeten worden gereinigd met een mild zeepmiddel of, beter nog, met een doek bevochtigd met water en 
alcohol mix zoals hierboven aangegeven. 
 
 
Het is niet nodig om handmatig te reinigen in de waskamer. Voer wasprogramma 4 uit met een lege waskamer zonder belading. 
 

 

De machine niet reinigen met een slang of hogedrukspuit.  

Niet reinigen met chloorhoudende middelen ( bijvoorbeeld bleekwater). 
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7 ONDERHOUD 
 
 

 

Het is aan te bevelen, vooral bij hard water, periodiek onderhoud en inspectie uit te voeren. 

 

 

Wees voorzichtig met de verwarmingselementen (het element dat de boiler verwarmt) en het 
niveau schakelaars. 

 
7.1 Veiligheid thermostaat 
De machine is uitgevoerd met een veiligheidsthermostaat (alleen machine modellen met ingebouwde boiler), die de voeding naar het 
verwarmingselement naar de boiler onderbreekt wanneer deze een bepaalde grens overschrijdt. Overschrijding van deze limiet kan 
schade aan het verwarmingselement veroorzaken. Om het apparaat te herstarten dient u eerst de storing op te lossen ( "E40: 
“Oververhitting" verschijnt op het display). (zie paragraaf 11.5 met betrekking tot alarmmeldingen). 

 

7.2 Wekelijkse controle 
 

7.2.1.  Naglansmiddel 
Controleer regelmatig het niveau van het naglansmiddel in de can (indien aanwezig) die in de ruimte onder de waskamer in 
geplaatst. Een label op de aanzuiglans geeft het type vloeistof weer in de can. (zie foto I op pagina IV bijlage I). Een bericht op het 
display waarschuwt wanneer de vloeistofniveau laag is en wanneer het is helemaal op is (zie paragraaf 11.5 met betrekking tot 
alarmmeldingen). 
Bovendien heeft de machine een volumemeter die de dosering regelt. Dit is een ander besturingssysteem: de meter stopt de 
werking en op en het display zal een alarm worden weergegeven waaruit blijkt dat de doseerpomp niet goed werkt of als de vloeistof 
helemaal op is. Zie voor meer informatie over het naglansmiddel hoofdstuk 9 van deze handleiding. 
Aanbevolen product: "SBN" of "AT-OS Decalcenex" 
 

7.2.2 Zeepmiddel of gecombineerd middel 
Controleer regelmatig het niveau van het zeepmiddel in de can (indien aanwezig) die in de ruimte onder de waskamer in geplaatst. 
Een label op de aanzuiglans geeft het type vloeistof weer in de can. (zie foto I op pagina IV bijlage I). Een bericht op het display 
waarschuwt wanneer de vloeistofniveau laag is en wanneer het is helemaal op is (zie paragraaf 11.5 met betrekking tot 
alarmmeldingen). 
Bovendien heeft de machine een volumemeter die de dosering regelt. Dit is een ander besturingssysteem: de meter stopt de 
werking en op en het display zal een alarm worden weergegeven waaruit blijkt dat de doseerpomp niet goed werkt of als de vloeistof 
helemaal op is. Zie voor meer informatie over het zeepmiddel hoofdstuk 9 van deze handleiding. 
Aanbevolen product: "SBR" of "AT-OS Clear" 
Aanbevolen Gecombineerd product: "Deconex 41 STS Alka" 
 

7.3  Wat te doen als de machine lange tijd buiten gebruik is 
 

7.3.1 Breektank 
Als het apparaat lange tijd buiten werking is gesteld, zonder aansluiting op elektrische voeding, is het goed om de breektank 
handmatig te legen met behulp van het afvoerventiel. Hiermee wordt bacterie groei voorkomen. 
In alle EN 15883 machines geschiedt dit automatisch. 
 

7.3.2 Ingebouwde boiler 
Als het apparaat lange tijd buiten werking is gesteld, zonder aansluiting op elektrische voeding, is het goed om de ingebouwde boiler 
handmatig te legen met behulp van het afvoerventiel. Hiermee wordt bacterie groei voorkomen. 
 

 

Gebruik alleen producten die zijn aanbevolen door Allhydest B.V. en AT-OS omdat deze al 
zijn getest op de apparatuur. Als de machine is aangesloten op zowel zeep- en 

naglansmiddel dient de aanzuiglans corresponderend in de juiste can te worden geplaatst. 
Lees altijd het gekleurde label op de aanzuiglans en het etiket op de can van het zeep- en 

naglansmiddel. 
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7.3.3.  Onderhoudsschema 
Het display toont de benodigde onderhoudsprocedures die elke 2000 wasbeurten uitgevoerd moeten worden. Preventief onderhoud 
moet worden uitgevoerd afhankelijk van het aantal wascycli die zijn voltooid. Als de machine minder dan 15 keer per dag 
(gemiddelde waarde) wordt gebruikt dient deze toch periodiek geïnspecteerd te worden volgens de tijdsintervallen in de tabel (of 
tenminste eenmaal per jaar). 
 
Tijdens onderhoud dienen onderstaande procedures te worden gecontroleerd en/of uitgevoerd: 
A.  Controleer de roterende sproeiers: op onzuiverheden en goede rotatie 
B.   Controleer op lekkages 
C.  Controleer de stroom aansluiting 
D.   Reinig de warm- en koud water magneetventielen 
E.   Controleer de sifon op lekkage 
F.  Reinig de magneetklep van de boiler 
G.  Inspecteer de conditie van de afdichting en de siliconen band van de waskamer 
H.   Controleer de gasveer (vervang indien nodig) 
I.   Controleer vloeibare slangaansluitingen 
J.   Controleer (indien aanwezig) de sensor in het sifon 
K.   Controleer de positie van de sproeiers in het onderste deel van de waskamer en controleer de afdichtingen op lekkage           

(geplaatst tussen fitting en behuizing) 
L.   Reinig de niveauschakelaar in de breektank 
M.  Controleer automatische deur 
N.   Reinig de filters 
O.   Controleer verbruik en conditie van het verwarmingselement (vervang indien nodig) 
P.   Vervang het policarbonaat scherm (afb. pagina 42.); indien nodig 
Q.   Controleer de waspomp op lekkage 
R.   Reinig de stoomsproeiers 
S.   Controleer de aansluitingen op het verwarmingselement 
T.   Controleer de ingebouwde boiler op niveau, reinig de regelaar  
U.  Controleer de peristaltiek pomp (vervang indien nodig de cartridge), controleer de nozzle op juiste werking 
V.  Voer testprogramma uit 
W.  Controleer elektra aansluiting. 
  

TIJD AANTAL 
BEURTEN 

PREVENTIEF ONDERHOUD 

-     500* T A K B R      
6 maanden   2000 T A K B R      
1 jaar   4000 N T G C D      
1 jaar en 6 maanden   6000 T E U F V W     
2 jaar   8000 H I N J       
2 jaar en 6 maanden 10000 C L T U G K M L U S 
5 jaar 20000 O P Q        

OPMERKING: Onderhoud procedures moeten worden uitgevoerd op basis van het aantal wasbeurten of de gebruikstijd van de 
machine 
 

 

Correct onderhoud moet worden uitgevoerd om een juiste en probleemloze werking van de 
machine te garanderen, het voorkomen van storingen (ook veroorzaakt door het type water 

dat wordt gebruikt) en het waarborgen van een lange levensduur van de machine. 

 

 

Als de machine, zelfs na het uitvoeren van regulier onderhoud, storingen vertoont dient u 
zich te wenden tot Allhydest B.V., met vermelding van de storing, het model van de 

machine, de locatie en het serienummer. 

 

 

Allhydest B.V. is in staat u geheel te informeren over mogelijke onderhoudscontracten en/of 
serviceovereenkomsten. 

 

Gebruik alleen door At-Os en Allhydest B.V. aanbevolen en goedgekeurde producten.  



 AT-OS S.r.l. 
Viale del Lavoro, 19 37030 Colognola ai Colli (Verona) Italy 

Tel. ++39 045 6159411- Fax ++39 045 6159422 - e-mail: info@at-os.com – www.at-os.com 
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