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Lees vóór het eerste gebruik 
van uw apparaat deze originele 

gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk 
en bewaar hem voor later gebruik of voor 
een latere eigenaar.

Cardanolie niet in het milieu terecht laten 
komen. Gelieve bodem te beschermen en 
oude olie op een milieuvriendelijke manier 
tot afval verwerken.
Mineraaloliehoudend afvalwater niet in bo-
dem, water of zonder voorbereiding in het 
riool terecht laten komen. Gelieve plaatse-
lijk geldende wettelijke voorschriften en af-
valwaterreglementen in acht nemen.

Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen 
vindt u onder: 
www.kaercher.com/REACH

� Gevaar
Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat 
leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichame-
lijke letsels.
� Waarschuwing
Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die 
zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs do-
delijke lichamelijke letsels.
Voorzichtig
Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die 
kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of 
materiële schade.

Om gevaren voor personen, dieren en 
voorwerpen te vermijden, gelieve voor het 
eerste gebruik van de installatie: 
– de gebruiksaanwijzing
– alle veiligheidsinstructies 
– de overeenkomstige nationale voor-

schriften van de wetgever
– de veiligheidsinstructies bij de gebruik-

te reinigingsmiddelen (in de regel op 
het verpakkingsetiket) te lezen.

Voor het gebruik van de installatie in de 
Bondsrepubliek Duitsland gelden de vol-
gende voorschroften en richtlijnen (verkrijg-
baar via Carl Heymanns Verlag KG, 
Luxemburger Straße 449, 50939 Keulen):
– voorschriften inzake ongevallenpreven-

tie „Algemene voorschriften“ BGV A1
– verordening inzake bedrijfsveiligheid 

(BetrSichV).
Vergewis u ervan:
– dat u zelf alle instructies begrepen heeft
– dat alle gebruikers van de installatie op 

de hoogte zijn van de instructies en 
deze ook begrepen hebben.

Deze gebruiksaanwijzing moet door de ex-
ploitant van de wasinstallatie omgezet wor-
den in een bedrijfsinstructie, rekening 
houdend met de lokale en persoonlijke om-
standigheden. De bedrijfsinstructie moet 
op geschikte wijze door neerleggen of uit-
hangen op de werkplek bekendgemaakt 
worden.

Voor het gebruiken, reviseren, repareren, 
onderhouden en controleren van voertuig-
wasinstallaties mogen alleen personen in-
geschakeld worden die met deze 
werkzaamheden en met de gebruiksaan-
wijzing vertrouwd zijn en die uitleg hebben 
gekregen over de met de installatie verbon-
den gevaren.

Bij zelfbedieningsvoertuigwasinstallaties 
moet tijdens de bedrijfsgereedheid een 
persoon bereikbaar zijn die met de installa-
tie vertrouwd is en die in geval van storing 
de voor de vermijding van eventuele geva-
ren nodige maatregelen kan uitvoeren of 

kan laten uitvoeren.
Voor de gebruiker van de installatie moeten 
goed zichtbare aanwijzingen over bedie-
ning en reglementair gebruik van de instal-
latie op de wasplaats aangebracht zijn.

Instandhoudingswerkzaamheden mogen 
in principe alleen bij een uitgeschakelde in-
stallatie uitgevoerd worden. Daarbij moet 
de hoofdschakelaar beveiligd worden te-
gen herinschakelen door onbevoegden.

Bij de omgang met reinigingsmiddelencon-
centraten die voor de gezondheid schade-
lijke stoffen bevatten, moeten er 
veiligheidsmaatregelen getroffen worden. 
In het bijzonder moeten veiligheidsbril, be-
schermhandschoenen en beschermende 
kleding gedragen worden en moeten de 
merkbladen/veiligheidsinformatiebladen 
die bij de reinigingsmiddelen worden gele-
verd in acht worden genomen.

Onbevoegde personen mogen de voertuig-
wasinstallatie niet betreden. Er moet duide-
lijk en voortdurend gewezen worden op het 
toegangsverbod.

In de installatie bestaat slipgevaar door 
nattigheid op de grond en op installatiede-
len. Bij werkzaamheden aan de installatie 
moet voorzichtig bewogen worden en moet 
geschikt schoeisel gedragen worden. Was-
klanten moeten door geschikte waarschu-
wingsborden op het slipgevaar gewezen 
worden.

� Waarschuwing
Om gevaren door verkeerde bediening te 
vermijden, mag de installatie alleen be-
diend worden door personen die
– in de handhaving ervan onderricht heb-

ben gehad
– hun vaardigheden voor het bedienen 

toonbaar hebben gemaakt
– uitdrukkelijk de opdracht hebben gekre-

gen voor het gebruik.
De gebruiksaanwijzing moet voor elke be-
diener toegankelijk zijn. De installatie mag 
NIET bediend worden door personen onder 
de 18 jaar. Een uitzondering hierop vormen 
mensen in opleiding ouder dan 16 jaar en 
met toezicht.

Deze wasinstallatie is bestemd voor de ex-
terne reiniging van voertuigen die in deze 
gebruiksaanwijzing vermeld zijn.
De in het hoofdstuk „Technische gegevens/
afmetingen“, grensafmetingen van het 
voertuig aangegeven voertuigafmetingen 
mogen niet overschreden worden.
Tot een reglementair gebruik behoren ook:
– de inachtneming van alle instructies in 

deze gebruiksaanwijzing en
– de naleving van de inspectie- en onder-

houdsinstructies.
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Zorg voor het milieu
De verpakkingsmaterialen zijn 
recyclebaar. Gooi het verpak-
kingsmateriaal niet met het huis-
vuil weg, maar zorg dat het 
gerecycled kan worden.
Oude apparaten bevatten waar-
devolle materialen die gerecy-
cled kunnen worden. Batterijen, 
olie en gelijksoortige stoffen mo-
gen niet in het milieu terechtko-
men. Geef oude apparaten 
daarom bij een geschikte verza-
melplaats af.

In de besturing bevindt zich een 
accu voor de stroomtoevoer van 
de systeemklok bij stroomuitval. 
Accu's bevatten stoffen die nicht 
in het milieu mogen terechtko-
men. Gelieve deze daarom in te 
leveren op de geschikte inza-
melpunten.

Symbolen op het toestel
Verbrandingsgevaar door hete 
oppervlakken!

Gevaar door elektrische 
spanning!

Symbolen in de 
gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Algemeen

Voertuigwasinstallatie

Zelfbediening

Instandhouding

Gevaarlijke stoffen

Betreden van de voertuigwasinstallatie

Slipgevaar

Bediening van de installatie

Reglementair gebruik
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Voorzichtig
Bij het gebruik van Carlite borstels moet het 
voertuig manueel voorgereinigd worden 
wanneer de installatie niet uitgerust is met 
een aanbouwset Hogedruk!
De installatie moet opgesteld worden door 
gekwalificeerd vakpersoneel. Bij de opstel-
ling moeten de lokaal geldende veiligheids-
bepalingen in acht genomen worden (bijv. 
afstanden tussen installatie en gebouw).
� Waarschuwing
Beschadigingsgevaar door ijsvorming in de 
installatie. Bij vorstgevaar moet het water 
uit de installatie en de toevoerleiding afge-
laten worden. De wegen voor wasklanten 
moeten slipvrij gehouden worden (bijv. 
vloerverwarming, grind).
Voorzichtig
Verhoogd corrosiegevaar door gebruik van 
ongeschikte reinigingsmiddelen.
De volgende reinigingsmiddelen mogen 
niet door de installatie verwerkt worden:
– reinigingsmiddelen die bestemd zijn 

voor de reiniging van de washal.
– reinigingsmiddelen die bestemd zijn 

voor de externe reiniging van de wasin-
stallatie.

– zure reinigingsmiddelen.
– Reinigingsmiddelen die met een afzon-

derlijk apparaat aangebracht worden 
op het voertuig (bv. velgreiniger).

– Middelen voor afvalwaterbehandeling.
Enkel door KÄRCHER vrijgegeven reini-
gingsmiddelen gebruiken.

De installatie wordt in bedrijf genomen van-
op de bedieningsplaats. In veel landen is 
het verlaten van het voertuig tijdens het 
wassen voorgeschreven. Gelieve u te infor-
meren over voorschriften die op de plaats 
van opstelling gelden en deze na te leven. 
Tijdens het wassen is het verboden de in-
stallatie te betreden.

� Waarschuwing
Materiële schade! Indien de grensafmetin-
gen van voertuigen niet in acht genomen 
worden, kan schade optreden aan het 
voertuig en aan de installatie.
De portaal-wasinstallatie mag niet gebruikt 
worden voor de reiniging van voertuigen 
die niet met de borstel mogen gewassen 
worden, bv. speciale voertuigen.
Die voertuigen kunnen echter zonder bor-
stel met de optie Hogedrukwassen gewas-
sen worden.
Speciale voertuigen, d.b. voertuigen met 
een speciale opbouw zoals bijvoorbeeld
– vuilniswagens
– kipwagens
– tank- en silowagens.
– Voertuigen met dakopbouwen die aan 

de voorkant buiten de voorruit uitsteken
kunnen enkel met manuele ingrepen ge-
wassen worden.
Indien het hierboven genoemde niet in acht 
genomen, is de installatiefabrikant niet 
aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende,
–  persoonlijke schade,
– materiële schade, 
– verwondingen van dieren. 

� Gevaar
Gevaar van oogverwondingen door wegstro-
mende perslucht. De pneumatische onderde-
len van de installatie staan ook na het 
uitschakelen bij de hoofdschakelaar of nood-
uit-schakelaar nog onder hoge luchtdruk.
Verwondingsgevaar door wegvliegende 
onderdelen! Wegvliegende breukstukken 
of voorwerpen kunnen personen of dieren 
verwonden. Daarom moet de halvloer vrij 
van losliggende voorwerpen zijn.

� Gevaar
Explosiegevaar! De installatie mag niet ge-
bruikt worden in de buurt van explosiege-
vaarlijke ruimtes. Met uitzondering van 
uitdrukkelijk daarvoor voorziene en geken-
merkte installaties. Als reinigingsmiddel 
mogen geen explosieve, zwaar ontvlamba-
re of giftige stoffen gebruikt worden, zoals 
bijvoorbeeld:
– Benzine
– Stookolie en dieselbrandstof
– Oplosmiddel
– Oplosmiddelhoudende vloeistoffen
– Onverdunde zuren
– Aceton
In geval van twijfel de fabrikant raadplegen.

De geluiden die van de installatie uitgaan, 
zijn ongevaarlijk. Wanneer echter geluids-
versterkende onderdelen / lichamen afge-
spoten worden, kan een te hoge 
lawaaibelasting optreden. In dit geval ge-
hoorbescherming dragen.

� Gevaar
Gevaar door elektrische schok.
– Elektrische kabel, stekkerverbindingen 

en klemmenkastjes nooit met natte 
handen vastpakken.

– Elektrische aansluitleidingen of ver-
lengkabels mogen niet door overrijden, 
beknellen, trekken of iets dergelijks be-
schadigd raken. Kabel beschermen te-
gen hitte, olie en scherpe kanten.

– Met een beweeglijk reinigingsapparaat 
(bijv. met hogedrukreinigers) mag de 
waterstraal nooit op elektrische appara-
ten of installaties gericht worden.

– Alle stroomvoerende delen in het werk-
bereik moeten zijn beschermd tegen 
straalwater.

– Installaties mogen alleen op reglemen-
tair geaarde stroombronnen aangeslo-
ten worden.

– Alle werkzaamheden aan elektrische 
onderdelen van de installatie mogen al-
leen door een elektricien worden uitge-
voerd.

– Accessoires die niet direct met de in-
stallatie zijn verbonden, moeten in de 
potentiaalvereffening geïntegreerd zijn.

� Gevaar
De gebruikte reinigingsmiddelen bevatten 
gedeeltelijk gezondheidsschadelijke stof-
fen, daarom is het van absoluut belang dat 
u de bijgeleverde resp. opgedrukte voor-
schriften in acht neemt.
Het door de installatie afkomstige water 
niet opdrinken! Door bijgemengde reini-
gingsmiddelen heeft het geen drinkwater-
kwaliteit.
Als er voor het gebruik van de installatie ge-
zuiverd, gebruikt water ingezet wordt, dan 
moeten de voorschriften voor antikiemvor-
ming van de fabrikant van de zuiveringsin-
stallatie in acht genomen worden.
Bepaalde stoffen mogen niet in de wasin-
stallatie terechtkomen, daar ze niet bij een 
algemeen gangbare buitenreiniging van 
voertuigen te zien zijn; denk hierbij bijv. aan 
chemicaliën, zware metalen, pesticiden, ra-
dioactieve stoffen, feces of ziektestoffen.

Een ongecontroleerde heropstarten van de 
installatie na stroomuitval is door contruc-
tieve maatregelen uitgesloten.

Voor de verwerking van het afvalwater 
moeten de plaatselijke voorschriften in acht 
genomen worden.

Om een veilig gebruik van de installatie te 
garanderen en gevaren bij onderhoud, su-
pervisie en controle te voorkomen, moeten 
de betreffenden aanwijzingen nageleefd 
worden. 

Onderhoudswerkzaamheden moeten door 
een vakkundige persoon en op regelmatige 
tijdstippen volgens de gegevens van de fa-
brikant uitgevoerd worden, daarbij moeten 
bestaande bepalingen en veiligheids-
vereisten in acht genomen worden. Werk-
zaamheden aan de elektrische installatie 
mogen uitsluitend uitgevoerd worden door 
een electricien.
� Gevaar
Verwondingsgevaar. De installatie moet 
uitgeschakeld en tegen onbedoeld en on-
bevoegd opnieuw inschakelen beveiligd 
zijn, vooraleer onderhouds- en instandhou-
dingswerkzaamheden uitgevoerd worden. 
Luchtdrukreservoirs en luchtdrukleidingen 
staan ook na het uitschakelen van de in-
stallatie onder druk. Voor werkzaamheden 
aan de installatie zeker de druk aflaten. 
Vervolgens de drukloosheid controleren 
aan de manometer van de onderhoudseen-
heid.
Verwondingsgevaar door onverwacht ont-
snappen van een waterstraal onder hoge 
druk. Het hogedruksysteem staat ook na 
het uitschakelen van de installatie onder 
druk. Voor werkzaamheden aan de instal-
latie het hogedruksysteem in elk geval 
drukloos maken.

Werkplaats

Onvakkundig gebruik

Bronnen van gevaar

Algemene gevaren

Explosiegevaar

Gehoorbeschadiging

Elektrische gevaren

Gevaar door gezondheidsschadelijke 
stoffen

Gevaar door stroomuitval

Milieubedreiging door afvalwater

Instandhouding en supervisie

Instandhouding
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De veiligheid van deze wasinstallatie moet 
voor de eerste inbedrijfstelling en daarna 
minstens halfjaarlijks door een vakkundige 
persoon gecontroleerd worden. Deze con-
trole omvat in het bijzonder:
– Visuele controle met betrekking tot uit-

wendig herkenbare slijtage resp. be-
schadiging

– Functionele controle
– volledigheid en functionaliteit van veilig-

heidsinrichtingen bij zelfbedieningsin-
stallaties dagelijks voor het 
bedrijfsbegin, bij bemande installaties 
naar behoefte en minstens maande-
lijks.

Gebruik uitsluitend originele onderdelen 
van de fabrikant of door de fabrikant aan-
bevolen onderdelen aangezien anders de 
garantiebepalingen vervallen. Neem alle 
veiligheids- en gebruiksinstructies van 
deze onderdelen in acht. Het betreft:
– reserve- en slijtageonderdelen
– toebehoren
– bedrijfsstoffen
– Reinigingsmiddel.

Controle

Originele onderdelen gebruiken
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1 Dakborstel
2 Spatbescherming dak (optie)
3 Spatbescherming zijkant (optie)
4 Zijborstel
5 Besturingskast
6 Waterkast
7 Deurvergrendeling
8 Rijbanen
9 Onderstel
10 Hoofdzuil 1
11 Reinigingsmiddelreservoir
12 Doseerpompen
13 Luchtdruk-onderhoudseenheid
14 Vuilreservoir
15 Hoofdzuil 2
16 Sproeibuis vers water, industriewater, 

shampoo, CTH (boog A)
17 Sproeibuis vers water, industriewater, 

shampoo, CTH, schuim (boog B)
18 Sproeibuis vers water, industriewater, 

shampoo, CTH (boog C, optie)
19 Foto-elektrische cel
20 Positioneringslamp (optie)
A Typeplaatje, aan de binnenkant van de 

schakelkast

1 Hogedruk-dakbalk (optie)

1 Rotorspuitkop (spinner), (optie)

Installatiebeschrijving

Installatieoverzicht
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Bij gevaar voor personen, zaken en dieren 
moet de installatie direct uitgeschakeld 
worden door op de nood-uit-knop te druk-
ken. U vindt een "nood-uit"-knop
– aan de waskaart-/codelezer
– aan de bedieningsplaatsen
– aan de ingang naar de washal, voor zo-

ver de bedieningsplaats of de was-
kaart-/codelezer (optie) zich daar niet 
bevindt.

Aan de toevoerverdeler wordt de installatie 
in- en uitgeschakeld en worden verschillen-
de bedrijfsmodi vooringesteld.

1 Noodstopknop
2 Knop „Reset“/manuele ingreep
3 Programmakeuzeschakelaar/manuele 

ingreep
4 Knop „Start/Stop“

De bedieningsplaats is geschikt voor de uit-
voering van de volgende functies:
– Starten van wasprogramma's.
– Uitvoeren van manuele ingrepen.
– Uitvoeren van manuele functies voor 

servicewerkzaamheden.

1 Noodstopknop
2 Programmakeuzeschakelaar
3 Toets „Reset“
4 Knoppen extra programma
5 Knoppen programmaopties
6 Knop „Start/Stop“
7 Knoppen manuele ingreep

De bedieningsplaats is geschikt voor de uit-
voering van de volgende functies:
– Starten van wasprogramma's.
– Uitvoeren van manuele ingrepen.
– Uitvoeren van manuele functies voor 

servicewerkzaamheden.
– Selectie en deselectie van extra pro-

gramma's en opties.

Bedieningselementen

Noodstop

Toevoerverdeler (optie)

1 Hoofdschakelaar

2 Schakelaar Snelheidsselectie
Verplaatsingssnelheid portaal, dak-
borstel/hogedrukbalk normaal

Verplaatsingssnelheid portaal,  
30...120%.

3 Schakelaar Bedrijfsmodusselectie
Installatie kan enkel tijdens de inge-
stelde bedrijfstijd gestart worden.

Installatie buiten bedrijf

Een door de exploitant vooraf ge-
definieerd wasprogramma wordt 
gestart. 

4 Schakelaar Bedieningsplaatsse-
lectie
Wasprogramma's kunnen enkel 
gestart worden vanop de bedie-
ningsplaats.

Wasprogramma's kunnen gestart 
worden vanuit de bedieningsplaats 
en de waskaart-/codelezer.

Wasprogramma's kunnen enkel 
gestart worden vanuit de was-
kaart-/codelezer.

Bedieningsplaats Basic (optie)

Bedieningsplaats Advanced (optie)

Programmakeuzeschakelaar
Geen wasprogramma gese-
lecteerd, installatie buiten be-
drijf.

Vrachtwagen

Vrachtwagen met aanhangwa-
gen

Oplegger

Aanhangwagen solo

Bus

Bestelwagen

Bestelwagen met aanhangwa-
gen

Mini-oplegger

Kleine voertuigen

Vrij omzetbaar

Vrij omzetbaar

Knoppen extra programma's en extra pro-
gramma's of afzonderlijke programma's

Schuimwassen

Intensief wassen

Hogedrukwassen

Standaard wasbeurt
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– Wanneer een extra programma gese-
lecteerd wordt, licht de knop op.

– Het extra programma kan opnieuw ge-
deselecteerd worden door de branden-
de knop in te drukken.

– Wanneer een optie geselecteerd wordt, 
licht de knop op.

– De optie kan opnieuw gedeselecteerd 
worden door de brandende knop in te 
drukken.

De keuze van het wasprogramma gebeurt 
afhankelijk van de uitvoering van de was-
kaart-/codelezer
– door invoer via een toetsenbord,
– door het op de waskaart aangegeven 

programma,
– door invoer van een codenummer.
Verdere informatie staat vermeld op de 
aparte gebruiksaanwijzing bij de waskaart-
/codelezer. 

1 Schakelaar Auto/Manueel

1 Display
2 Toets LINKS
3 Toets RECHTS
4 Toets „OK“
5 Toets „ESC“

In de uitgangstoestand ziet het display er 
als volgt uit:

Z100: Totaal
Z101: Vrachtwagen
Z102: Vrachtwagen met aanhangwagen
Z103: Oplegger
Z104: Aanhangwagen
Z105: Tankoplegger
Z106: Automatisch
Z107: Bus
Z108: Tegenwassen
Z109: Kortrijdwassen
Z110: Doorrijdwassen
Z111: Transporteur
Z112: Transporteur met aanhangwagen
Z113: Mini-oplegger
Z114: Kleine voertuigen

Wasteller, de onderste regel geeft afwisse-
lend het totale aantal afzonderlijke waspro-
gramma's (vrachtwagen, vrachtwagen met 
aanhangwagen,...) aan.

 Toets RECHTS indrukken.

Z100: Totaal
T102: Schuim
T103: Intensief wassen
T104: Hogedrukwassen
T105: Standaard wasbeurt
T106: Euro-cabine
T107: USA-cabine
T108: Onderkant
T109: Spoilers
T110: Laadbrug
T111: Vrachtwagenspiegels
T112: Bus-spiegels
T113: Middenoverdekking
Optieteller, de onderste regel geeft afwis-
selend het totale aantal afzonderlijke opties 
(schuim, intensief,...) aan.

 Toets RECHTS indrukken.

Teller startapparaat, de onderste regel 
geeft afwisselend het totale aantal van het 
startapparaat van de afzonderlijke kaarten 
(kaart 1, kaart 2, ...) aan.

Waarschuwing
Indien in de plaats daarvan actuele sto-
ringsmeldingen verschijnen, knop „OK“ in-
drukken.
Indien gedurende 30 minuten geen toets 
ingedrukt wordt, worden opnieuw alle actu-
ele storingsmeldingen weergegeven.
Indien de storingsmeldingen voor afloop 
van de 30 minuten opnieuw weergegeven 
moeten worden, toets RECHTS en „OK“ te-
gelijkertijd indrukken.
Indien in de plaats daarvan een ander 
scherm verschijnt, toets ESC gedurende 2 
seconden indrukken.

Knoppen opties
Spoilers
selecteerbaar: voor en tijdens het 
wassen
deselecteerbaar: voor het wassen

Laadbrug
selecteerbaar: voor en tijdens 
het wassen
deselecteerbaar: voor en tijdens 
het wassen
Vrachtwagenspiegels
selecteerbaar: voor het wassen
deselecteerbaar: voor het wassen

Bus-spiegels
selecteerbaar: voor het wassen
deselecteerbaar: voor het wassen

Middenoverdekking
selecteerbaar: voor en tijdens 
het wassen
deselecteerbaar: voor en tijdens 
het wassen
2-borstel-wassen (zonder dak-
borstel)
selecteerbaar: voor het wassen
deselecteerbaar: voor het was-
sen
Euro-cabine
selecteerbaar: voor het wassen
deselecteerbaar: voor het wassen

USA-cabine
selecteerbaar: voor het wassen
deselecteerbaar: voor het was-
sen

Waskaart-/codelezer (optie)

Schakelaar Auto/Manueel

Besturing

Z100 =#####
Z101 =#####

Total =#####
Truck =#####

Z100 =#####
T102 =#####

Total =#####
Foam =#####

Z100 =#####
Z131 =#####

Total =#####
Card =#####
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Configuratiemenu
 Toets „OK“ langer dan 2 seconden in-

drukken.

M1: Info
M2: Configuratie
 Toets LINKS indrukken.

M1000: Foutgeheugen
 Toets RECHTS indrukken.

M2000: Configuratie
 Toets „OK“ indrukken.

M2001: Snelheid
Het configuratiemenu is bereikt:

13.08.2008 15:54
< M1 M2>

13.08.2008 15:54
< Info Set up>

[<] [>]
M1000

Select / Choice
Fault

[<] [>]
M2000

Select / Choice
Adjust

[<] [>]
M2100

Select / Choice
Speed menu
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1 Menupunt
2 Parameters

 Menupunt met de toetsen LINKS en 
RECHTS selecteren.

 Parametergroep openen met de toets 
„OK“.

 In te stellen parameters met de toetsen 
LINKS en RECHTS selecteren.

 Toets „OK“ indrukken.
De instelbare variabele knippert.

 Waarde van de variabele met toets 
LINKS en RECHTS instellen.
Om de variabele snel te wijzigen de 
toets ingedrukt houden.

 Waarde door het indrukken van de 
toets „OK“ opslaan.
of
Verandering door indrukken van de 
toets „ESC“ annuleren.

 Toets „OK“ indrukken.
De instelbare variabele knippert.

 Waarde van de variabele met toets 
LINKS en RECHTS instellen.

 Waarde door kort indrukken van de 
toets „OK“ opslaan en tegelijkertijd naar 
de volgende variabele springen.

 Ingestelde waarden door lang indruk-
ken (1 seconde) van de toets „OK“ op-
slaan.
of
Verandering door indrukken van de 
toets „ESC“ annuleren.

 Met de toets „ESC“ springt u in het 
menu terug naar boven.

Hier kan de portaalsnelheid voor de afzon-
derlijke programmastappen geregeld wor-
den.

FW noodwerking No:
Wanneer de industriewatervoorraad opge-
bruikt is, wordt de lopende wasbeurt met 
vers water verdergezet. Na de beëindiging 
van de wasbeurt schakelt de installatie op 
'niet-wasklaar'.
FW noodwerking Yes:
Wanneer de industriewatervoorraad opge-
bruikt is, wordt de lopende wasbeurt met 
vers water verdergezet. De installatie blijft 
wasklaar, er wordt een melding uitgege-
ven.

Instellen van datum, uur en omschakeling 
zomeruur.
Autom. zomer-/wintertijd = YES:
Automatische omschakeling geactiveerd. 
Begin zomeruur op de laatste zondag van 
maart om 2:00 uur. Begin van het normale 
uur (winteruur) op de laatste zondag van 
oktober om 3:00 uur.
Autom. zomer-/wintertijd = NO
Geen automatische omschakeling.

Tijdens de bedrijfstijd is de installatie ge-
opend. Buiten de bedrijfstijd is de installatie 
gesloten.
24 uren geopend: begin en einde van de 
bedrijfstijd instellen op dezelfde waarde.
24 uren gesloten: einde van de bedrijfstijd 
instellen op een vroeger tijdstip dan het be-
gin van de bedrijfstijd.

Veranderlijke feestdagen vallen elk jaar op 
een andere datum en moeten elk jaar op-
nieuw ingesteld worden.
Op de ingestelde feestdagen geldt de be-
drijfstijd die ingesteld is voor feestdagen.
Waarschuwing
Voor niet-benodigde feestdagen datum 
00.00.00 instellen.

Vaste feestdagen vallen elk jaar op dezelf-
de datum.
Op de ingestelde feestdagen geldt de be-
drijfstijd die ingesteld is voor feestdagen.

In te stellen parameters selecteren

Parameters met een variabele instellen

Parameters met verschillende variabe-
len instellen

Menu verlaten

Deselectie / selectie snelheid

Programmastap Instelbereik
Schuim 30%...150%
Intensief 30%...150%
HD-HD dak 30%...150%
HD-zijkantreiniging 30%...150%
Personenauto's 30%...120%
Transp. 30%...120%
Bus 30%...120%
Trucks 30%...120%
Tankwagens 30%...120%
Spoelen 30%...150%

Deselectie / selectie instelling

Deselectie / selectie datum / uur

Deselectie / selectie bedrijfstijd

Deselectie / selectie feestdagen var.

Deselectie / selectie feestdagen fix
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Waarschuwing
Voor niet-benodigde feestdagen datum 
00.00.XX instellen.

Hier kan de taal van de displayweergave 
voor het informenu gekozen worden.

1 Doseerpomp shampoo
2 Doseerpomp CTH (optie)
3 Doseerpomp schuim (optie)

Met de doseerpompen worden aan het 
waswater reinigingsmiddelen toegevoegd 
overeenkomstig het wasprogramma en de 
uitrusting van de installatie.

Instructie
De doseerhoeveelheid wordt door de mon-
teur bij het plaatsen van de installatie inge-
steld. In de regel is er geen hernieuwde 
instelling nodig.

Voorzichtig
Beschadigingsgevaar. Doseerhoeveelheid 
niet bij stilstand veranderen.

1 Ontluchtingshendel
2 Ontluchtingsknop
3 Instelknop doseerhoeveelheid

 Doseerpomp in de handmatige modus 
inschakelen.

 Ontluchtingsknop meermaals indruk-
ken en opnieuw loslaten.

 Instelknop doseerhoeveelheid eruit 
trekken.

 Instelknop op de gewenste waarde 
draaien.

 Ontluchtingsknop loslaten.
 Instelknop doseerhoeveelheid indruk-

ken.

De persluchttoevoer van de installatie moet 
in bedrijf zijn.
 Ontluchtingshendel tegen de klok 

draaien tot de aanslag.
 Doseerhoeveelheid instellen op 100%.
 Ontluchtingsknop zo vaak indrukken tot 

het reinigingsmiddel zonder blazen uit 
de ontluchtingsleiding aan de onder-
kant van de doseerpomp komt.

 Doseerhoeveelheid resetten op de ge-
wenste waarde.

 Ontluchtingshendel met de klok mee 
draaien tot de aanslag.

Deselectie / selectie taal

Doseerpompen instellen
Doseerhoeveelheid instellen

Doseerpomp ontluchten

Technische gegevens

Afmetingen (bij 965 mm borsteldiameter)

Installatieafmetingen
TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

Wasbreedte* mm 2900
Washoogte, installatie met 3 borstels** mm 3600 4250 4600 5050
Washoogte, installatie met 2 borstels mm 3600 4155 4585 4995
Vrije doorrijdbreedte opbouw/wielen mm 3540/3510
Vrije doorrijdhoogte** mm 3668 4318 4668 5118
Installatiebreedte met roterende borstels* mm 4830
Installatiebreedte met zijdelingse spatbescherming*** mm 5000
Installatiehoogte** mm 4539 5189 5539 5989
Installatiehoogte met dakspatbescherming** mm Installatiehoogte +58 mm
* in één stap met 200 mm verkleinbaar
** in 3 stappen telkens met 100 mm verkleinbaar
*** aanpasbaar met +/- 200 mm in functie van de borsteldiameter (standaarddiameter 965 mm)

Kenmerken

Wasborstels
Borsteldiameter zijkant mm 965...

1165
Borsteltoerental zijkant 1/min 129
Borsteldiameter dak mm 965...

1165
Borsteltoerental dak 1/min 129
Portaalsnelheid m/min 0...24
Geluidsdrukniveau LpA dB(A) 79*/

75**
Onzekerheid K dB(A) 4*/3**
*installatie met hogedruk-zijsproeiers, zonder te 
reinigen voertuig
** installatie met hogedruk-dakbalk en spinner 
met te reinigen voertuig

Aansluitwaarden basisinstallatie

Elektrische aansluiting
Spanning** V 400±10%/

3~, P, N
Spanningsschommeling 
max.***

% 5

Frequentie Hz 50
Aansluitvermogen basis-
installatie

kW 5,3

Voorzekering besturings-
kast *

A 16

* aan het gebouw te voorzien volgens de plaat-
selijk geldende voorschriften
**Spanningsvoorziening met generator niet toe-
gestaan
*** Spanningpieken moeten binnen de toege-
stane spanning liggen
Wateraansluiting
Nominale wijdte duim 1

Stromingsdruk conform 
DIN 1988 (bij 100 l/min)

MPa 
(bar)

0,4...0,6
(4...6)

Temperatuur °C max. 50
Luchtdruk aansluiting
Nominale wijdte duim 1/2
Druk MPa 

(bar)
0,6...0,8

(6...8)
Toevoercapaciteit, min. l/min 100
Verbruik bij antvries l/min 500
Verbruik bij schuim, inten-
sief voorspoelen (zijkant 
en/of dak)

l/min 500
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Bij gevaar voor personen, voorwerpen en 
dieren moet de installatie onmiddellijk uitge-
schakeld worden door het indrukken van de 
noodstopknop. U vindt noodstopknoppen
– aan de waskaart-/codelezer
– aan de bedieningsplaats
– aan de ingang naar de washal, voor zo-

ver de bedieningsplaats of de was-
kaart-/codelezer zich daar niet bevindt.

� Waarschuwing!
Beschadigingsgevaar voor het te reinigen 
voertuig. Indien na het aanbrengen van rei-
nigingsmiddel een storing van de wasin-
stallatie optreedt, moet het 
reinigingsmiddel na het uitschakelen van 
de installatie verwijderd worden door gron-
dig afspuiten met water om eventuele lak-
schade door een te lange inwerktijd te 
verhinderen.
Waarschuwing
Bij zelfbedieningsinstallaties moet een vak-
kundige, met de installatie vertrouwde per-
soon bereikbaar zijn die voor de 
voorkoming van eventuele gevaren nodige 
maatregelen kan uitvoeren resp. kan laten 
uitvoeren. 

 Nood-stop-knop door trekken ontgren-
delen.

 Schakelaar Auto/Manueel aan de toe-
voerverdeler op Auto stellen.

 Knop „Reset„ 2 seconden lang indrukken.
De installatie gaat automatisch naar de uit-
gangspositie.
Instructie: Wanneer er zich een voertuig in 
de installatie bevindt, moet de installatie in 
bepaalde gevallen door middel van de 
handmatige functies in de uitgangspositie 
gebracht worden.
In de uitgangspositie brandt de knop „Start/
Stop“.
De installatie is opnieuw bedrijfsklaar.

 Afsluitkleppen voor water en luchtdruk 
openen.

 Hoofdschakelaar op de toevoerverdeler 
op „1“ stellen.

 Snelheid, bedieningsplaats en bedrijfs-
modus selecteren door middel van de 
schakelaars op de toevoerverdeler.

 Schakelaar Auto/Manueel op Auto stellen.
 Knop „Reset„ 2 seconden lang indrukken.
In de uitgangspositie brandt de knop „Start/
Stop“.
De installatie is opnieuw bedrijfsklaar, het 
te wassen voertuig kan naar binnen gere-
den worden.

� Waarschuwing
Bij het gebruik van Carlite borstels moet het 
voertuig manueel voorgereinigd worden 
wanneer de installatie niet uitgerust is met 
een aanbouwset Hogedruk!
� Waarschuwing
Om beschadigingen aan het voertuig te 
voorkomen, moeten voor het starten van 
de wasinstallatie aan het voertuig de vol-
gende voorzorgsmaatregelen getroffen 
worden:
 Ramen, deuren en dakramen sluiten.
 Antennes inschuiven, naar achteren 

omklappen of afschroeven.
 Grote of wijd uitstaande spiegels in-

klappen.
 Voertuig op losse voertuigonderdelen 

onderzoeken en deze demonteren, 
bijv.:

– Sierlijsten,
– spoilers,
– bumpers,
– deurkrukken,
– uitlaten,
– windschermen,
– hoeskabels,
– afdichtranden,
– buiten aangebrachte zonnekleppen,
– bagagadragers.
– skiboxen.

Het licht ondersteunt de wasklant bij de 
correcte positionering van het voertuig.

1 Vooruit rijden
2 Stoppen, positie correct
3 Achteruit rijden

 Voertuig recht en in het midden van de 
rijbanen plaatsen.

 Motor uitzetten.
 In versnelling zetten. Bij automaataan-

drijving positie 'P' selecteren.
 Handrem aantrekken.
 Controleren of voorschriften uit onder-

deel 'Voertuig voorbereiden' nagelopen 
zijn.

 Voertuig verlaten (alle personen) en 
wasprogramma starten.

Instructie: Voertuig niet verlaten bij 
kortrijdwassen, tegenwassen, door-
rijdwassen en automatische start.

Het bedrijf met een waskaart-/codelezer is 
in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing voor 
de waskaart-/codelezer beschreven.

 Programmakeuzeschakelaar op het ge-
wenste programma draaien.

 Knop voor gewenst extra programma 
indrukken.

 Knop voor gewenste programmaoptie 
indrukken.

 Knop „Start/Stop“ indrukken.
Het wasproces wordt gestart.

 Eén of meerdere knoppen indrukken 
om het gewenste wasprogramma te 
starten (zie volgende tabel

 Knop „Start/Stop“ indrukken.
Het wasproces wordt gestart.

 Knop „Start/Stop“ indrukken.
Het wasprogramma wordt onderbroken. 
 Knop „Start/Stop“ opnieuw indrukken.
Het wasprogramma wordt verdergezet.

Werking

Veiligheidsinstructies

Inschakelen na noodstop

Inbedrijfstelling

Voertuig voorbereiden

Voertuig positioneren

Positioneringslamp (optie)

Na de positionering

Programma starten

Op de waskaart-/codelezer (optie)

Met bedieningsplaats Adv. (optie)

Met bedieningsplaats Basic (optie)

1 2 4
Programma 1 X
Programma 2 X
Programma 3 X X
Programma 4 X
Programma 5 X X
Programma 6 X X
Programma 7 X X X

Programma onderbreken
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In het lopende wasprogramma kunnen de 
volgende manuele ingrepen uitgevoerd 
worden.

** De beweging wordt enkel uitgevoerd 
wanneer geen wasprogramma geselec-
teerd is.

De vergrendeling wordt gedeactiveerd door 
de knop voor de tegenrichting kort in te 
drukken.

 Knop „Start/Stop“ bij een lopende pro-
grammastap indrukken. De installatie 
blijft staan.

 Knop Portaal achteruit bewegen in de 
tegenrichting duwen.

 Knop „Start/Stop“ indrukken.
De installatie breekt het vooruit wassen 
af en gaat verder met achteruit wassen.

Als het wasprogramma is beëindigd, dan 
kan het voertuig uit de wasinstallatie gere-
den worden. De positioneringslamp toont 
'Uitrijden voorwaarts' of 'Uitrijden achter-
waarts' aan.

De halpoorten worden door de portaalbe-
sturing via de optie poortbesturing met sig-
nalen aangestuurd. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen zomer-poort-
besturing en winter-poortbesturing.

– Voor aanvang van de wasbeurt zijn de 
poorten open. Het voertuig kan inrijden.

– Bij aanvang van de was worden de 
poorten gesloten.

– Na afloop van de was worden de poor-
ten geopend en blijven ze open.

– Voor aanvang van de was is de inrij-
poort gesloten en moet deze voor het 
inrijden van het voertuig geopend wor-
den. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het 
inschuiven van een waskaart in de was-
kaartlezen.

– Bij aanvang van de was (bv. toets 'start' 
op de waskaartlezer indrukken) wordt 
de inrijpoort gesloten.

– Na afloop van de was wordt de uitrij-
poort geopend en na het uitrijden van 
het voertuig weer gesloten.

 Lopend wasprogramma beëindigen.
 Hoofdschakelaar op '0' zetten.

 Lopend wasprogramma beëindigen.
 Hoofdschakelaar op '0' zetten.
 Watertoevoer sluiten.
 Persluchttoevoer sluiten.
Valt er tijdens de tijd van stillegging vorst te 
verwachten:
 Alle watergeleidende leidingen aftappen.

� Waarschuwing
Beschadigingsgevaar voor de installatie. 
De vorstbeveiligingsinstallatie functioneert 
alleen bij ingeschakelde hoofdschakelaar 
en ongebruikte nood-uit-toets.

Handkleppen voor de handmatige anti-
vriesinrichting bevinden zich in de techni-
sche ruimte.
 Handkleppen voor vers water en pro-

ceswater (optie) sluiten.
 In de handmatig bedrijf (zie „Onder-

houd en instandhouding/handmatig be-
drijf) in groep 7/1 de vorstbescherming 
starten, de besturing start het uitblazen.

 Luchtdruk voor antivries door het ope-
nen van de handklep in de luchtdruklei-
ding vrijgeven.
Altijd slechts één handklep openen (na 
elkaar vers water, industriewater, hoge 
druk). 

 Na het uitblazen handklep luchtdruk 
voor antivries sluiten.

Bij de eerste inbedrijfstelling na manuele 
antivries de handkleppen voor vers water 
en proceswater (optie) openen.

Indien de minimumtemperatuur onder-
schreden werd:
– wordt een eventueel lopende wasfase 

afgewerkt.
– Daarna worden de slangen en sproei-

buizen van het portaal met luchtdruk 
uitgeblazen.

– Er kan geen wasprogramma meer ge-
start worden.

Mochten er bij stillegging van een installatie 
met automatische vorstbeveiliging voorna-
melijk vorstbeveiligingsmaatregelen getrof-
fen worden, dan kan daarvoor vanuit de 
fabriek een extra schakelaar worden geïn-
stalleerd.
Als de kans op vorst verdwenen is, is de in-
stallatie automatisch opnieuw bedrijfsklaar.

Voorzichtig
Beschadigingsgevaar bij vorst. Bij kans op 
vorst doseerpompen leegmaken, reini-
gingsmiddelvat uit de installatie nemen en 
op een vorstvrije plaats opslaan.
Deze maatregelen zijn ook noodzakelijk bij een 
automatische vorstbeveiligingsinstallatie.
 Zuigslangen van de doseerpompen uit 

de reinigingsmiddelvaten nemen.
 Doseerpompen leegmaken. (Het leeg-

maken wordt op dezelfde manier uitge-
voerd als het ontluchten van de 
doseerpompen, zie „Doseerpompen 
ontluchten“).

 Reinigingsmiddelvat uit de installatie 
nemen en op een vorstvrije plaats be-
waren.

Basisprincipe voor een gebruiksveilige in-
stallatie is het regelmatige onderhoud vol-
gens het volgende onderhoudsplan.
Gebruik uitsluitend originele reserveonder-
delen van de fabrikant of door hem aanbe-
volen onderdelen zoals
– reserve- en slijtageonderdelen
– accessoires
– bedrijfsstoffen
– Reinigingsmiddel
� Gevaar
Gevaar door elektrische schok.
Installatie spanningsvrij schakelen door de 
installatie met de hoofdschakelaar op „0“ te 
schakelen en tegen opnieuw inschakelen 
te beveiligen.
Verwondingsgevaar door onverwacht ont-
snappende luchtdruk. Luchtdrukreservoirs 
en luchtdrukleidingen staat ook na het uit-
schakelen van de installatie onder druk. 
Voor werkzaamheden aan de installatie ze-
ker de druk aflaten.
Verwondingsgevaar door onverwacht ont-
snappen van een waterstraal onder hoge 
druk. Voor werkzaamheden aan de instal-
latie het hogedruksysteem in elk geval 
drukloos maken.

Manuele ingreep

Dakborstel/dakbalk vergrende-
ling loszetten, dakborstel laten 
zakken**.

Dakborstel naar omhoog bewe-
gen, vergrendeling naar omlaag 
activeren.

Zijborstels naar binnen bewe-
gen**, vergrendeling loszetten.

Zijborstel naar omhoog bewe-
gen, vergrendeling naar binnen 
activeren.

Portaal achteruit bewegen**.
(niet bij bedieningsplaats Basic)

Portaal vooruit bewegen**.
(niet bij bedieningsplaats Basic)

Wasdeel vooruit afbreken/vroegtijdig beëin-
digen (enkel bedieningsplaats Adv.)

Programmaeinde

Poortbesturing (optie)

Zomer-poortbesturing

Winter-poortbesturing

Buitenwerkingstelling

Kortstondige buitenbedrijfstelling

Langdurige stillegging

Buitenwerkingstelling door 
antivrieselement (optie)

Manueel antivrieselement

Automatisch antivrieselement

Extra vorstbeveiligingsmaatregelen

Onderhoud en reparatie

Onderhoudsinstructies
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Gevaar van oogverwondingen door weg-
vliegende (vuil)deeltjes. Niet in de buurt 
van de roterende borstels staan. Bij onder-
houdswerkzaamheden een veiligheidsbril 
dragen.

Exploitant
Werkzaamheden met de aanduiding 'Ex-
ploitant' mogen alleen door geschoolde 
personen uitgevoerd worden die de wasin-
stallatie veilig kunnen bedienen en onder-
houden.
Klantendienst
Werkzaamheden met de aanduiding „Klan-
tenservice“ mogen alleen door monteurs 
van de Kärcher-klantenservice worden uit-
gevoerd.

Om een betrouwbare werking van de in-
stallatie te garanderen, raden u aan om 
een onderhoudscontract af te sluiten. Ge-
lieve contact op te nemen met uw betref-
fende Kärcher-klantenservice.

Voor de reiniging van de washal is het rei-
nigingsmiddel voor washallen en tegels RM 
841 ASF geschikt.

Uw veiligheid en de veiligheid van anderen 
vereist dat de installatie bij onderhouds- en 
instandhoudingswerkzaamheden uitge-
schakeld is. Troch zijn niet alle te onder-
houden installatieonderdelen vrij 
toegankelijk. Dit maakt het noodzakelijk om 
bepaalde installatieonderdelen tijdens de 
onderhouds- en instandhoudingswerk-
zaamheden te bewegen. Daarvoor is de 
bedrijfsmodus 'handmatig bedrijf' voorzien. 
Het handmatige bedrijf wordt met de be-
dienplaats Basic uitgevoerd.
� Gevaar
Respecteer voor uw eigen veiligheid en 
voor de veiligheid van derden de volgorde 
van de volgende stappen.
 Voertuig uit de installatie rijden.
 Controleren of er zich geen personen of 

dieren in de installatie bevinden.
 Installatie inschakelen.
 Manuele werking inschakelen.
 Installatiedelen verplaatsen.
 Installatie uitschakelen en tegen op-

nieuw inschakelen beveiligen.
 Onderhouds- en instandhoudingswerk-

zaamheden uitvoeren.
� Waarschuwing
Beschadigingsgevaar voor installatie en 
voertuig. Manuele besturing niet voor het 
wassen gebruiken.

1 Schakelaar Auto/Manueel

 Schakelaar Auto/Manueel in stand Ma-
nueel draaien. Bij een geactiveerd 
handmatig bedrijf knippert aan de posi-
tioneringslamp Stop en aan de bedie-
ningsplaats de knop "Reset".

Waarschuwing
Met de bedieningsplaats Basic kunnen niet 
alle manuele functies uitgevoerd worden. 
Ter uitvoering van alle handmatige functies 
is de bedieningsplaats Adv. nodig.

De handmatige functies zijn ingedeeld in 
groep 1 tot 7.
 Knop of knopcombinatie (tegelijkertijd 

indrukken) voor de gewenste groep in-
drukken.

1 Toets „Reset“
2 Knop „1“
3 Knop „2“
4 Knop „4“

De knippervolgorde van de knop „Reset“ 
en de positioneringslamp (optie) toont de 
geselecteerde groep.

 Knop „Reset“ kort indrukken.

 Knop of knopcombinatie (tegelijkertijd 
indrukken) voor de gewenste functie in-
drukken. 

–  I: Functie is actief zolang de overeen-
komstige knop ingedrukt wordt.

–  0-I: Functie wordt ingeschakeld bij de 
eerste knopdruk en uitgeschakeld bij de 
volgende knopdruk.

Wie mag inspectie-, onderhouds- en in-
standhoudingswerkzaamheden uitvoeren?

Onderhoudscontract

Reiniging van de washal

Manuele werking

Manuele werking activeren

Handmatig bedrijf bedieningsplaats 
Basic

Groep selecteren

Toets
Groep 1 2 4
1 Dakborstel X
2 Zijborstels X
3 Hogedruk, intensief X X
4 Portaal X
5 Water X X
6 Signalen, kaartenle-

zer, licht
X X

7 Anti-vries (optie) X X X

Groep uitschakelen

Functie selecteren

Groep 1, dakborstel Toets
Functie 1 2 4
Dakborstel draait voor-
waarts

0-I X

Dakborstel draait ach-
terwaarts

0-I X

Dakborstel laten zakken I X X
Dakborstel optillen I X
Dakborstel/dakbalk 
snelle rit

I X X

Groep 2, zijborstels Toets
Functie 1 2 4
Zijborstels draaien voor-
waarts

0-I X

Zijborstels draaien ach-
terwaarts

0-I X

Zijborstel 1 inschuiven I X X
Zijborstel 1 uitschuiven I X
Zijborstel 2 inschuiven I X X
Zijborstel 2 uitschuiven I X X
Tipmodus, zijborstels I X X X

Groep 3, hogedruk, intensief Toets
Functie 1 2 4
Hogedruk dak 0-I X
Hogedruk zijkant 0-I X
Dakbalk laten zakken I X X
Dakbalk optillen I X
Dakbalk zwenken, voor-
zijde

0-I X X

Dakbalk zwenken, ach-
terzijde

0-I X X

Intensief, zijkant 0-I X X X

Groep 4, portaal Toets
Functie 1 2 4
Portaal vooruit I X
Portaal achteruit I X
Portaal snelle rit 0-I X X
(machine initialiseren) I X
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1 Programmakeuzeschakelaar
2 Toets „Reset“
3 Knoppen functie

De uitgebreide handmatige functies zijn in-
gedeeld in groep 1 tot 9.
 Programmakeuzeschakelaar op het 

overeenkomstige getal draaien.
De knippervolgorde van de knop „Reset“ 
geeft de geselecteerde groep weer.

 Knop functie met het overeenkomstige 
getal indrukken. 

–  I: Functie is actief zolang de overeen-
komstige knop ingedrukt wordt.

–  0-I: Functie wordt ingeschakeld bij de 
eerste knopdruk en uitgeschakeld bij de 
volgende knopdruk.

Groep 5, water Toets
Functie 1 2 4
Doseerpomp CTH, 
boog vooraan (A)

0-I X

Doseerpomp CTH, 
boog achteraan (C)

0-I X

Schuim (B) 0-I X X
Borstelbewatering indu-
striewater A+B+(C)

0-I X

Borstelbewatering vers 
water A+B

0-I X X

Naspoelboog vers water C 0-I X X
Doseerpomp shampoo 0-I X X X

Groep 6, ignalen, kaar-
tenlezer, licht

Toets

Functie 1 2 4
Alarm 0-I X
Wasklaar 0-I X
Wasproces loopt 0-I X X
Vriesalarm 0-I X
Licht vooruit 0-I X X
Licht stop 0-I X X
Licht achteruit 0-I X X X

Groep 7, vorstbescherming Toets
Functie 1 2 4
Vorstbescherming starten I X
Luchtklep vers water 0-I X
Luchtklep industriewater 0-I X X
Luchtklep bodemwassen 0-I X
Luchtklep intensieve 
reiniger

0-I X X

Luchtklep hogedruk 1 0-I X X
Luchtklep hogedruk 2 0-I X X X

Handmatige modus 
bedieningsplaats Adv.

Groep selecteren

Functie selecteren

Groep 1, dakborstel
Dakborstel draait voorwaarts 0-I 1
Dakborstel draait achterwaarts 0-I 2
Dakborstel laten zakken I 3
Dakborstel optillen I 4
Dakborstel/dakbalk snelle rit I 5
Reset vermogensmeter I 8

Groep 2, zijborstels
Zijborstels draaien voorwaarts 0-I 1
Zijborstels draaien achterwaarts 0-I 2
Zijborstel 1 inschuiven I 3
Zijborstel 1 uitschuiven I 4
Zijborstel 2 inschuiven I 5
Zijborstel 2 uitschuiven I 6
Tipmodus, zijborstels I 7

Groep 3, hogedruk, intensief
Hogedruk dak 0-I 1
Hogedruk zijkant 0-I 2
Dakbalk laten zakken I 3
Dakbalk optillen I 4
Dakbalk zwenken, voorzijde 0-I 5
Dakbalk zwenken, achterzijde 0-I 6
Intensief, zijkant 0-I 7
Intensief, dak 0-I 8

Groep 4, portaal
Portaal vooruit I 1
Portaal achteruit I 2
Portaal snelle rit 0-I 3
(machine initialiseren) I 4

Groep 5, water
Doseerpomp CTH, boog vooraan (A) 0-I 1
Doseerpomp CTH, boog achteraan 
(C)

0-I 2

Schuim (B) 0-I 3
Borstelbewatering industriewater 
A+B+(C)

0-I 4

Borstelbewatering vers water A+B 0-I 5
Naspoelboog vers water C 0-I 6
Doseerpomp shampoo 0-I 7
Doseerpomp schuim 0-I 8

Groep 6, ignalen, kaartenlezer, licht
Alarm 0-I 1
Wasklaar 0-I 2
Wasproces loopt 0-I 3
Vriesalarm 0-I 4
Licht vooruit 0-I 5
Licht stop 0-I 6
Licht achteruit 0-I 7
Lampentest 0-I 8

Groep 7, vorstbescherming
Vorstbescherming starten I 1
Luchtklep vers water 0-I 2
Luchtklep industriewater 0-I 3
Luchtklep bodemwassen 0-I 4
Luchtklep intensieve reiniger 0-I 5
Luchtklep hogedruk 1 0-I 6
Luchtklep hogedruk 2 0-I 7
Luchtklep hogedruk 3 0-I 8

Groep 8, bodemwassen
Bodemwassen starten 0-I 1
Omschakelklep pomp 1 0-I 2
Omschakelklep pomp 2 0-I 3

Groep 9, poortbesturing
Poort 1 openen I 1
Poort 1 sluiten I 2
Poort 2 openen I 3
Poort 2 sluiten I 4
Poort 1, licht rood 0-I 5
Poort 1, licht groen 0-I 6
Poort 2, licht rood 0-I 7
Poort 2, licht groen 0-I 8
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Onderhoudsschema

Tijdstip Handeling Betrokken component Oplossing Door wie
Dagelijks Veiligheidsinrichtingen con-

troleren
Noodstopknop aan alle bedieningsplaatsen, 
aan de waskaart-/codelezer, alle andere 
noodstopknoppen aan de installatie, veilig-
heidsschakelaars bij kleine hallen

Wasprogramma starten, noodstopknop of veilig-
heidsschakelaar bedienen, installatie moet stop-
pen, vervolgens knop Stuurspanning/neutrale 
stand op bedieningsplaatsen indrukken.

Exploitant

Instructies voor SB-klanten 
controleren (alleen bij SB-in-
stallaties)

Borden met bedieningsinstructies en regle-
mentair gebruik aan de wasplaats

Borden controleren op volledigheid en leesbaar-
heid. Beschadigde borden vervangen.

Exploitant

Vulniveau van de reinigings-
middelen controleren

Reservoirs voor reinigingsmiddelen in zuil in 
rijrichting rechts

Indien nodig bijvullen of vervangen Exploitant

Sproeiers controleren op ver-
stopping

Sproeiers in het bovenste gedeelte en 
sproeibuizen aan de zuilen, in de bodem-
wasinstallatie (optie) en hogedruksproeiers 
(optie)

Visuele controle (sproeibeeld beoordelen), indien 
nodig reinigen. Opgelet, sproeiers niet verwisse-
len! Sproeiers afzonderlijk losschroeven, met 
luchtdruk reinigen, opnieuw vastschroeven.

Exploitant

Lichtsensors reinigen Alle lichtsensors (afbeeldingen 2 en 9) Lichtsensoren met een zachte, vochtige doek 
zonder reinigingsmiddel met lichte druk schoon-
vegen.

Exploitant

Visuele controle Alle eindschakelaars (zie afbeeldingen 2 tot 
8)

Controleren op mechanische beschadiging en 
stabiliteit.
Afstand tussen eindschakelaar en bedieningsele-
ment moet 5 mm zijn.
De ingebouwde led moet branden wanneer de 
eindschakelaar niet bediend is.

Exploitant

Veer veiligheidsschakelaar (afbeelding 8) Schakelweerstand naar beneden duwen en con-
troleren of hij door de veer terug naar boven ge-
duwd wordt.

Exploitant

Borstelwalsen controleren op 
vreemde voorwerpen

Zijborstels, dakborstel Visuele controle, eventueel voorhanden vreemde 
voorwerpen verwijderen, verontreinigde borstels 
met hogedrukreiniger schoonmaken.

Exploitant

Watertoevoer controleren Spoel- en sproeicircuits In de manuele werking water inschakelen en con-
troleren of voldoende water voorhanden is om 
een voertuig te wassen. Te weinig of geen water 
kan leiden tot schade aan het te wassen voertuig.

Exploitant

Functionele controle Licht Lichtsensors „Positie 1“ en „Positie 2“ (zie afbeel-
ding 2) onderbreken. Het licht moet overeenkom-
stige signalen weergeven.

Exploitant

Wekelijks of 
na 500 was-
beurten

Toestand van de wasbor-
stels controleren

Dakborstelwals en zijborstelwalsen Borstelas op rondloop controleren, borstel op sta-
biliteit controleren, borstel op slijtage controleren 
(minimale borstellengte: nieuwe toestand min 30 
mm) indien nodig laten vervangen.
PE-borstels alle 15000 tot 25000 wasbeurten, 
Carlite-borstels alle 35000 tot 45000 wasbeurten 
door de klantendienst laten vervangen.

Exploitant/
klanten-
dienst

Enkel bij installaties zonder 
schuim
Water aftappen

Afvoerklep waterafscheider in hoofdzuil 2 
(afbeelding 11)

Afvoerklep openen. Wachten tot het water in de 
waterafscheider afgelopen is. Afvoerklep sluiten.

Exploitant

Slangen en buizen op dicht-
heid controleren

Slangen van de toevoerleiding en in het por-
taal

Visuele controle Exploitant/
klanten-
dienst

Functionele controle Looprollen veiligheidsschakelaar hogedruk-
dakbalk (afbeelding 10)

Controleren of geleiderollen gemakkelijk gaan. Exploitant

Na 1000 
wasbeurten

Eerste inspectie volgens onderhoudsboek laten uitvoeren.

Maandelijks 
of na 2000 
wasbeurten

Filter reinigen Zuigfilter voor reinigingsmiddel in de reser-
voirs voor reinigingsmiddel

Deksel van de reinigingsmiddelreservoirs los-
schroeven, filter van de zuigslangen met proper 
water spoelen.

Exploitant

Vuilreservoir reinigen Vuilreservoir proceswater (optie), vuilreser-
voir vers water (afbeelding 1)

Watertoevoer afsluiten, deksel van de vuilreser-
voirs losschroeven, filters met water uitspoelen, 
filters opnieuw plaatsen en deksels vastschroe-
ven.

Exploitant

Visuele controle Platte riem dakborstel, hogedruk-dakbalk, 
tandriem zijborstel

Controle op mechanische slijtage en scheuren, 
riem indien nodig vervangen.

Klanten-
dienst

Halfjaarlijks 
of na 5000 
wasbeurten

Energietoevoerleiding con-
troleren

Kabels en slangen bij: - energiekolom of - 
energieketting of - kabelsleep

Visuele controle: Toestand van de slangen en ka-
bels, ondichtheden van de slangen en verbin-
dingselementen. Lichtlopendheid van de 
loopwagens bij kabelsleep controleren.

Exploitant

Jaarlijks of 
telkens na 
10000 was-
beurten

Inspectie volgens onderhoudsboek laten uitvoeren.
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Afbeelding 1
1 Vuilreservoir
2 Onderhoudseenheid
3 Waterafscheider
4 Drukverlager
5 Drukverlager intensief dak
6 Drukverlager intensief zijkant
7 Pneumatische kleppen hogedruk-dak-

balk zwenken
8 Pneumatische kleppen omschakeling 

hogedruk zijkant/dak

Afbeelding 2
1 Lichtsensor positie 2 bovenaan

2 Eindschakelaar dakborstel onderaan 
(DBU)

3 Lichtsensor positie 2 onderaan

Afbeelding 3
1 Eindschakelaar dakborstel bovenaan 

(DBO)

Afbeelding 5
1 Eindschakelaar vertrek (PFA)
2 Eindschakelaar aankomst (PFE)

Afbeelding 6
1 Eindschakelaar zijborstel buiten 
2 Eindschakelaar zijborstel binnen 

Afbeelding 7
1 Eindschakelaar hogedruk-dakbalk bo-

ven (HdB)
2 Eindschakelaar hogedruk-dakbalk on-

der (HdO)

Afbeelding 8
1 Eindschakelaar veiligheidsschakelaar 

hogedruk-dakbalk
2 Veer

Afbeelding 9
1 Fotocel hogedruk-dakbalk

Afbeelding 10
1 Looprol

Afbeelding 11
1 Aflaatventiel
2 Waterafscheider
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� Gevaar
Gevaar door elektrische schok. 
Werkzaamheden aan de elektrische instal-
latie mogen alleen door erkende elektri-
ciens worden uitgevoerd.
Bij alle werkzaamheden de installatie span-
ningsvrij schakelen, daartoe de installatie 
bij de hoofdschakelaar op '0' schakelen en 
tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
Wie mag storingen oplossen?
Exploitant
Werkzaamheden met de aanduiding „Ex-
ploitant“ mogen uitsluitend door opgeleide 
personen uitgevoerd worden die de wasin-

stallatie op een veilige manier kunnen be-
dienen en onderhouden.
Electriciens
Personen met een beroepsopleiding in de 
elektrotechnische sector.
Klantendienst
Werkzaamheden met de aanduiding „Klan-
tendienst“ mogen uitsluitend door mon-
teurs van de Kärcher-klantendienst resp. 
door Kärcher gevolmachtigde monteurs uit-
gevoerd worden.
� Gevaar
Gevaar door elektrische schok.
Installatie spanningsvrij schakelen door de 
installatie met de hoofdschakelaar op „0“ te 
schakelen en tegen opnieuw inschakelen 
te beveiligen.

Verwondingsgevaar door onverwacht ont-
snappende luchtdruk. Luchtdrukreservoirs 
en luchtdrukleidingen staat ook na het uit-
schakelen van de installatie onder druk. 
Voor werkzaamheden aan de installatie ze-
ker de druk aflaten.
Verwondingsgevaar door onverwacht ont-
snappen van een waterstraal onder hoge 
druk. Voor werkzaamheden aan de instal-
latie het hogedruksysteem in elk geval 
drukloos maken.
Gevaar van oogverwondingen door weg-
vliegende (vuil)deeltjes. Niet in de buurt 
van de roterende borstels staan. Bij onder-
houdswerkzaamheden een veiligheidsbril 
dragen.

Indien het signaal „Vooruitrijden“ en "Ach-
teruitrijden" van de positioneringslamp 

knippert, is één van de hieronder vermelde 
storingen opgetreden. 

Hulp bij storingen

Storingsindicatie positioneringslamp (optie)

Knippergetal Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

2 keer Deuren waterkast open Niet alle 3 sloten zijn vergrendeld Alle 3 sloten vergrendelen.

3 keer Schakelaar kort/smalle hal ingedrukt (op-
tie)

Schakelaar werd door personen in-
gedrukt

Eén of meerdere schakelaars wer-
den ingedrukt, schakelaars manueel 
terugstellen. Wassen verderzetten 
met knop „Start/Stop“.

4 keer Veiligheidsinrichting hogedruk-dakbalk in 
werking getreden

Veiligheidsschakelaar hogedruk-
dakbalk is in werking getreden

Veiligheidsschakelaar aan de hoge-
druk-dakbalk controleren

5 keer Antivries actief Antivries is actief Waswerking is niet meer mogelijk tot 
de antivriestemperatuur opnieuw 
overschreden wordt
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1 Display
2 Toets LINKS
3 Toets RECHTS
4 Toets „OK“
5 Toets „ESC“

Door de besturing herkende storingen wor-
den op het display van de installatie weer-
gegeven en in het foutgeheugen 
opgeslagen. 
Actueel voorhanden storingen worden na 
elkaar met een interval van 2 seconden op 
het display weergegeven.

1 Foutnummer
2 Totaal aantal actuele storingen

 Beschrijving van het foutnummer in de 
volgende tabel opzoeken en de storing 
oplossen zoals vermeld.

 Noodstopknop indrukken, ontgrendelen 
en knop "Reset" op de bedienings-
plaats indrukken

of
 Hoofdschakelaar uit- en opnieuw in-

schakelen.
De storing is gekwitteerd.

In de uitgangstoestand ziet het display er 
als volgt uit:

Indien in de plaats daarvan actuele sto-
ringsmeldingen verschijnen, toets „OK“ in-
drukken.
Waarschuwing
Indien gedurende 30 minuten geen toets 
ingedrukt wordt, worden opnieuw alle actu-
ele storingsmeldingen weergegeven.
Indien de storingsmeldingen voor afloop 
van de 30 minuten opnieuw weergegeven 
moeten worden, toets RECHTS en „OK“ te-
gelijkertijd indrukken.
Indien in de plaats daarvan een ander 
scherm verschijnt, toets ESC gedurende 2 
seconden indrukken.
 Toets „OK“ langer dan 2 seconden in-

drukken.

 Toets LINKS indrukken.

 Toets „OK“ indrukken.

M1100: Fouten
Z100: Totaal
Het foutgeheugen is in 5 groepen onder-
verdeeld. Elke groep kan maximum 40 sto-
ringen opslaan. De meest recente 
storingen staan helemaal bovenaan de 
groep.

Storingsindicatie display

Storingen oplossen

Foutgeheugen bekijken

Z100 =#####
Z101 =#####

Total =#####
Truck =#####

13.08.2008 15:54
< M1 M2>

13.08.2008 15:54
< Info Set up>

[<] [>]
M1000

Select / Choice
Fault

M1100 1-49
Z100: 05

Faults 1-49
Total: 05
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M1100: Fout
Z100: Totaal
 Gewenste groep met de toetsen LINKS 

en RECHTS selecteren.
 Eerste storingsmelding met de toets 

„OK“ oproepen.
 Andere storingsmeldingen met de toet-

sen LINKS en RECHTS selecteren.
 Groep met de  toets „ESC“ verlaten.

Bij het wissen, worden alle storingsmeldin-
gen van een groep tegelijkertijd gewist.
 Te wissen groep met de toetsen LINKS 

en RECHTS selecteren.
 Toets LINKS indrukken en vasthouden.
 Toets RECHTS ook indrukken.

M1x00: foutgeheugen
Z300 = OK: Wissen = OK
-Toets „OK“ indrukken.
Instructie
Hieronder zijn uitsluitend storingen weer-
gegeven die door de exploitant kunnen 
worden opgelost. Indien andere fouten op 
het display verschijnen, moet de klanten-
dienst verwittigd worden.

Foutgeheugen wissen

M1x00
Z300     = OK

Erase Faultlist
Confirm = OK

Dis-
play

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

1 Eindschakelaar portaal „Rijden begin“ - 
„Rijden einde“ tegelijkertijd ingedrukt

Eindschakelaar door vreemd metalen deel 
bezet of defect
Zijborstelwagen zit vast of borstel raakt het 
voertuig.

Vreemd deel verwijderen.
Eindschakelaar op beschadiging controle-
ren.
Zijborstelwagen controleren, borstel van 
het voertuig weg bewegen.
Wasfase herhalen, klantendienst raadple-
gen

2 Wegteller zijborstel 1 telt niet
3 Wegteller zijborstel 2 telt niet
4 Naderingsschakelaar “Zijborstel 1 binnen” 

- en “Zijborstel 1 buiten” tegelijkertijd bezet
5 Naderingsschakelaar “Zijborstel 2 binnen” 

- en “Zijborstel 2 buiten” tegelijkertijd bezet
6 Naderingsschakelaar “Dakborstel boven” - 

en “Dakborstel beneden” tegelijkertijd be-
zet

9 Naderingsschakelaar „Hogedruk-dakbalk 
boven“ en „Hogedruk-dakbalk onder“ tege-
lijkertijd bezet.

10 Teller portaalrijden telt niet Teller portaalrijden defect, motoren portaal 
defect, eindschakelaar portaal rijden begin/
einde defect

Eindschakelaar portaalrijden controleren 
op beschadigingen, metaaldelen op de 
grond van de washal verwijderen, installa-
tie uit- en inschakelen, wasfase herhalen, 
klantendienst raadplegen

12 Teller dakborstel optillen/neerlaten telt nietWegteller defect, hefmotor dakborstel de-
fect, eindschakelaar dakborstel boven/on-
der, hogedruk-dakbalk boven/onder defect

Eindschakelaar dakborstel, hogedruk-dak-
balk controleren op beschadigingen, in-
stallatie uit- en inschakelen, wasfase 
herhalen, klantendienst raadplegen

13 Wegteller hogedruk-dakbalk telt niet.
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14 Frequentieomvormer portaalrijden niet 
klaar

Storing frequentieomvormer portaalrijden Kabels en motoren portaalrijden controle-
ren, installatie uit- en inschakelen, wasfase 
herhalen, klantendienst oproepen.

15 Frequentieomvormer optillen/neerlaten 
niet klaar

Storing frequentieomvormer dakborstel/
dakbalk optillen

Kabels en motoren van dakborstel en dak-
balk controleren, installatie uit- en inscha-
kelen, wasfase herhalen

16 CAN-Bus-fout master geen module actief Verbindingskabel van de platinen los, plati-
nes defect

Installatie uit- en inschakelen, wasfase 
herhalen, klantendienst raadplegen

19 CAN-Bus-fout module A14 geen verbin-
ding (waterverdeler)

Verbindingskabel van de platinen los, plati-
nes defect

20 CAN-Bus-fout module A13 geen verbin-
ding (stroomverdeler)

24 CAN-Bus-fout module A21 geen verbin-
ding (antivries)

29 CAN-Bus-fout module A26 geen verbin-
ding (interface waskaartlezer in de stroom-
verdeler)

30 CAN-Bus-fout module A27 geen verbin-
ding (hogedrukpomp)

32 Overstroom uitgangen CAN-Bus module 
A10 (hoofdplatine)

Kortsluiting, binnendringen van water

33 CAN-Bus-fout module 17 geen verbinding Verbindingskabel van de platine los, plati-
ne defect

34 Overstroom uitgangen CAN-bus module 
17

Kortsluiting, binnendringen van water

35 Overstroom uitgangen CAN-Bus module 
A14 (waterverdeler)

36 Overstroom uitgangen CAN-Bus module 
A13 (stroomverdeler)

40 Overstroom uitgangen CAN-Bus module 
A21 (antivries)

45 Overstroom uitgangen CAN-Bus module 
A26 (interface waskaartlezer in de stroom-
verdeler)

46 Overstroom uitgangen CAN-Bus module 
A27 (hogedrukpompen)

49 E_prom fout controlesom Fout in de hoofdplatine
50 Eindschakelaar FA (Rijden begin) niet ver-

laten ondanks rij-instructie
Eindschakelaar door vreemd metaal bezet 
of defect

Eindschakelaar portaalrijden controleren 
op beschadigingen, metaaldelen op de 
grond van de washal verwijderen, installa-
tie uit- en inschakelen, wasfase herhalen, 
klantendienst raadplegen

51 Eindschakelaar FA (Rijden begin) op ver-
wachte positie niet bereikt

52 Eindschakelaar FE (Rijden einde) niet ver-
laten ondanks rij-instructie

53 Eindschakelaar FE (Rijden einde) op ver-
wachte positie niet bereikt

54 Eindschakelaar SB1A (zijborstel 1 buiten) 
niet verlaten ondanks rij-instructie

Eindschakelaar zijborstels controleren op 
beschadiging, installatie uit- en inschake-
len, wasproces herhalen55 Eindschakelaar SB1A (zijborstel 1 buiten) 

op verwachte positie niet bereikt
56 Eindschakelaar SB1E (zijborstel 1 inge-

schoven) niet verlaten ondanks rij-instruc-
tie

57 Eindschakelaar SB1E (zijborstel 1 inge-
schoven) op verwachte positie niet bereikt

58 Eindschakelaar SB2A (zijborstel 2 buiten) 
niet verlaten ondanks rij-instructie

59 Eindschakelaar SB2A (zijborstel 2 buiten) 
op verwachte positie niet bereikt

60 Eindschakelaar SB2E (zijborstel 2 inge-
schoven) niet verlaten ondanks rij-instruc-
tie

61 Eindschakelaar SB2E (zijborstel 2 buiten) 
op verwachte positie niet bereikt
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62 Eindschakelaar DBO (Dakborstel boven) 
niet verlaten ondanks rij-instructie

Eindschakelaar defect of hefsysteem de-
fect

Eindschakelaar controleren op beschadi-
ging, hefsysteem controleren, installatie 
uit- en inschakelen, wasfase herhalen63 Eindschakelaar DBO (Dakborstel boven) 

op verwachte positie niet bereikt
66 Eindschakelaar DBU (Dakborstel bene-

den) niet verlaten ondanks rij-instructie
67 Eindschakelaar DBU (Dakborstel bene-

den) op verwachte positie niet bereikt
68 Eindschakelaar TrB / HdB ondanks rijbevel 

niet verlaten (8 seconden na inschakelen 
van de aandrijving).

69 Eindschakelaar TrB / HdB niet bereikt (tel-
lerstand overschrijdt grens met 50 cm)

70 Eindschakelaar TrO / HdO ondanks rijbe-
vel niet verlaten (8 seconden na inschake-
len van de aandrijving).

71 Eindschakelaar TrO / HdO niet bereikt (tel-
lerstand overschrijdt grens met -50 cm).

73 CAN-bus-fout module A33 geen verbinding 
(lichtverdeler 1)

Verbindingskabel van de platinen los, plati-
nes defect

Installatie uit- en inschakelen, wasfase 
herhalen, klantendienst raadplegen

74 CAN-bus-fout module A34 geen verbinding 
(lichtverdeler 2)

75 CAN-bus-fout module A35 geen verbinding 
(HD-pomp 2)

76 CAN-bus-fout module A36 geen verbinding 
(HD-pomp 3)

78 CAN-Bus-fout module A39 geen verbin-
ding (radiobediening)

79 CAN-bus-fout module A40 geen verbinding 
(lichtverdeler 3)

80 Afstelling dakborstel te hoog Kabel, motor of drijfwerk rotatie dakborstel 
defect of motorveiligheidsschakelaar in 
werking getreden

Installatie uit- en inschakelen, alle motor-
veiligheidsschakelaars controleren, wasfa-
se herhalen, klantendienst raadplegen

81 Afstelling dakborstel te laag
83 Vermogen dakborstel tijdens de was te 

laag
84 Afstelling zijborstel 1 te hoog Kabel, motor of drijfwerk rotatie dakborstel 

1 defect of motorveiligheidsschakelaar in 
werking getreden

85 Afstelling zijborstel 1 te laag
87 Vermogen zijborstel 1 tijdens de was te 

laag
88 Afstelling zijborstel 2 te hoog Kabel, motor of drijfwerk rotatie dakborstel 

2 defect of motorveiligheidsschakelaar in 
werking getreden

89 Afstelling zijborstel 2 te laag
91 Vermogen zijborstel 2 tijdens de was te 

laag
93 Overstroom uitgangen CAN-bus module 

A33 (lichtverdeler 1)
Kortsluiting, binnendringen van water Installatie uit- en inschakelen, wasfase 

herhalen, klantendienst raadplegen
94 Overstroom uitgangen CAN-bus module 

A34 (lichtverdeler 2)
95 Overstroom uitgangen CAN-bus module 

A35 (HD-pomp 2)
96 Overstroom uitgangen CAN-bus module 

A36 (HD-pomp 3)
98 Overstroom uitgangen CAN-bus module 

A39 (radiobediening)
99 Overstroom uitgangen CAN-bus module 

A40 (lichtverdeler 3)
102 Dakborstel grens 4 te lang overschreden Kabel, motor of drijfwerk rotatie dakborstel 

defect of voertuigtype niet wasbaar
Voertuig uit de installatie rijden, installatie 
uit- en inschakelen, wasfase herhalen, 
klantendienst oproepen103 Zijborstel 1 grens 4 te lang overschreden Kabel, motor of drijfwerk rotatie zijborstel 1 

defect of voertuigtype niet wasbaar
104 Zijborstel 2 grens 4 te lang overschreden Kabel, motor of drijfwerk rotatie zijborstel 2 

defect of voertuigtype niet wasbaar
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105 Wasstap duurt te lang Wasinstallatie beweegt niet meer tijdens 
het wassen

Installatie uit- en inschakelen, wasfase 
herhalen, klantendienst raadplegen106 Maximale stilstandtijd portaal overschre-

den
107 Frequentieomvormer hefmotoren, uitscha-

keling door overstroom dakborstel optillen/
neerlaten

Hefsysteem dakborstel zwaarlopend Hefsysteem controleren, installatie uit- en 
inschakelen, wasfase herhalen, klanten-
dienst raadplegen

109 Er is onderspanning opgetreden Schommelingen van de netspanning Spanningtoevoer controleren, installatie 
uit- en inschakelen, wasfase herhalen

110 Debietschakelaar borstelwas is geacti-
veerd

Geen water tijdens borstelwas Watertoevoer van vers water en proces-
water controleren, wasfase herhalen

112 Storing hogedruk extern Motorveiligheidsschakelaar in werking ge-
treden of watertekort aan de hogedruk-
pomp

Hogedrukpomp ontroleren, installatie uit- 
en inschakelen, wasfase herhalen, klan-
tendienst raadplegen

113 Storing bodemwassen extern

122 Veiligheidsschakelaar hogedruk-dakbalk is 
in werking getreden

Eindschakelaar defect, mechanica van de 
veiligheidsschakelaar defect

Veiligheidsschakelaat en eindschakelaars 
op lichtlopendheid en beschadigingen con-
troleren. Installatie uit- en inschakelen, 
wasfase herhalen

129 Veiligheidsschakelaar vooraan in werking 
getreden

Schakelaar werd door personen ingedrukt Schakelaar manueel terugstellen en knop 
"Start/Stop" indrukken om het wassen 
voort te zetten130 Veiligheidsschakelaar achteraan in wer-

king getreden
131 Zijborstels nemen bij het inschuiven aan 

het begin van het borstelwassen vermogen 
op

Voertuig is te ver naar voren gepositio-
neerd

Voertuig juist positioneren

132 Dakborstel neemt bij het zakken aan het 
begin van het borstelwassen reeds vermo-
gen op

133 Deur aan zuil 2 geopend Deur in zuil 2 niet afgesloten Deur sluiten en knop „Start/Stop“ indruk-
ken om het wassen verder te zetten.

139 Motorveiligheidsschakelaar verswater-
pomp is geactiveerd

Motorveiligheidsschakelaar in de pomp-
schakelkast is geactiveerd

Motorveiligheidsschakelaar opnieuw in-
schakelen, wasfase herhalen, klanten-
dienst raadplegen

143 Intensieve reiniger leeg Reinigingsmiddelcontainer leeg Lege container vervangen door een volle
144 Storing proceswater Storing waterbehandeling Industriewatertank en waterbehandeling 

controleren, klantendienst oproepen
145 Storing vers water Droogloop verswaterreservoir Verswaterreservoir controleren, toevoer-

waterdruk controleren, wasfase herhalen, 
klantendienst raadplegen

148 Vulniveau schuim te laag Reservoir reinigingsmiddel bijna leeg Overeenkomstig reinigingsmiddel navullen
149 Vulniveau shampoo te laag
150 Vulniveau drooghulp te laag
155 Watergebrek hogedrukpompen Hogedrukpompen watertoevoerreservoir 

leeg
Waterreservoir controleren, wasfase her-
halen, klantendienst contacteren

156 Hogedrukpomp 1 motorveiligheidsschake-
laar is geactiveerd

Motorveiligheidsschakelaar in de pomp-
schakelkast is geactiveerd

Motorveiligheidsschakelaar opnieuw in-
schakelen, wasfase herhalen, klanten-
dienst raadplegen157 Hogedrukpomp 2 motorveiligheidsschake-

laar is geactiveerd
158 Hogedrukpomp 3 motorveiligheidsschake-

laar is geactiveerd
159 Hogedrukpomp 1 thermoschakelaar is ge-

activeerd
Motor van hogedrukpomp 1 te heet of de-
fect

Wasproces herhalen, noodwerking met de 
tweede hogedrukpomp mogelijk, klanten-
dienst contacteren

160 Hogedrukpomp 2 thermoschakelaar is ge-
activeerd

Motor van hogedrukpomp 2 te heet of de-
fect

Wasproces herhalen, noodwerking met de 
eerste hogedrukpomp mogelijk, klanten-
dienst contacteren

161 Hogedrukpomp 3 thermoschakelaar is ge-
activeerd

Motor van hogedrukpomp 3 te heet of de-
fect

Wasproces herhalen, noodwerking met de 
eerste hogedrukpomp mogelijk, klanten-
dienst contacteren
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162 Drukschakelaar hogedrukpomp is bij de 
daksproeiers vooruit geactiveerd

Hogedruksproeiers van dak vooruit ver-
stopt of luchtdruktoevoer naar het portaal 
uitgezet of drukschakelaar defect

Overeenkomstige hogedruksproeiers rei-
nigen, luchtdruktoevoer controleren, was-
fase herhalen, klantendienst contacteren

164 Drukschakelaar hogedrukpomp is bij de zij-
sproeiers geactiveerd

Hogedruksproeiers van de zijbuizen ver-
stopt of luchtdruktoevoer naar het portaal 
uitgeschakeld of drukschakelaar defect

166 Drukschakelaar hogedrukpomp is bij de 
bodemwas geactiveerd

Hogedruksproeiers van de bodemwas ver-
stopt of luchtdruktoevoer uitgeschakeld of 
drukschakelaar defect

168 Drukschakelaar hogedrukpomp ondanks 
bypass nog in werking

Luchtdruktoevoer naar het portaal uitgezet 
of drukschakelaar defect

Luchtdruktoevoer controleren, wasfase 
herhalen, klantendienst contacteren

172 Antivries actief (licht vooruit en achteruit 
knippert 5 x)

Antivries is actief Waswerking is niet meer mogelijk tot de 
antivriestemperatuur opnieuw overschre-
den wordt

175 Trekhaak herkend Zijborstel is in de trekhaak vastgehaakt Geen verdere handeling nodig, wassen 
wordt automatisch voortgezet zonder dat 
de achterkant van het voertuig een tweede 
keer gewassen wordt

178 CAN-Bus-fout module A38 geen verbin-
ding (intensieve reiniging)

Verbindingskabel van de platinen los, plati-
nes defect

Installatie uit- en inschakelen, wasfase 
herhalen, klantendienst raadplegen

179 Overstroom uitgangen CAN-bus module 
A38 (intensieve reiniging)

Kortsluiting, binnendringen van water

180 CAN-Bus-fout module A8 geen verbinding 
(optillen, neerlaten, portaal rijden)

Verbindingskabel van de platinen los, plati-
nes defect

181 CAN-Bus-fout module A9 geen verbinding 
(hogedrukverdeler op portaal)

185 CAN-Bus-fout module A37 geen verbin-
ding (pompschakelkast)

187 CAN-Bus-fout module A31 geen verbin-
ding (deurbesturing Basic)

188 CAN-Bus-fout module A19 geen verbin-
ding (bedieningsplaats Adv.)

189 CAN-Bus-fout module A20 geen verbin-
ding (bedieningsplaats Adv.)

190 Overstroom uitgangen CAN-Bus module 
A8 (optillen, neerlaten, portaal rijden)

Kortsluiting, binnendringen van water

191 Overstroom uitgangen CAN-Bus module 
A9 (hogedrukverdeler op portaal)

195 Overstroom uitgangen CAN-Bus-module 
A37 (pompschakelkast)

197 Overstroom uitgangen CAN-Bus module 
A31 (deurbesturing Basic)

198 CAN- bus- fout module 19 Uitgangen over-
belast (Comfort bedieningsplaats)

199 CAN- bus- fout module 20 Uitgangen over-
belast (Comfort bedieningsplaats)

200 Stuurspanning ontbreekt Noodstop bediend, motorveiligheidsscha-
kelaar geactiveerd, resetknop werd niet in-
gedrukt

Alle noodstopschakelaars deactiveren, 
controleren of alle motorveiligheidsscha-
kelaars ingeschakeld zijn, resetknop aan 
de bedieningsplaats indrukken

201 Installatie niet in bedrijf (tijdsuitschakeling)Nachtuitschakeling van de installatie is ac-
tief, sleutelschakelaar aan stroomverdeler 
staat op „0“

Sleutelschakelaar aan stroomverdeler 
controleren (op 1 of 2 stellen)

203 Portaal niet in neutrale stand Installatie niet in neutrale stand Installatie in neutrale stand brengen
204 Zijborstels niet buiten
205 Zijborstel 1 niet buiten
206 Zijborstel 2 niet buiten
207 Vrijgavesignaal ontbreekt Vrijgavesignaal van externe besturing aan 

signaalverdeler ontbreekt.
Vrijgavesignaal controleren, geen externe 
besturing voorhanden: kabelbrug conform 
stroomschema aanbrengen.

208 Dakborstel niet boven Installatie niet in neutrale stand Installatie in neutrale stand brengen
209 Hogedruk-dakbalk niet boven
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220 Poort 1 is niet gesloten Inrijpoort heeft eindpositie niet bereikt Poort controleren
221 Poort 1 is niet geopend
222 Poort 2 is niet gesloten Uitrijpoort heeft eindpositie niet bereikt
223 Poort 2 is niet geopend
226 Storing poort 1, fotocel 1 Fotocel is vuil, geblokkeerd of defect Lichtschranke reinigen

Installatie uitschakelen, even wachten, in-
stallatie weer inschakelen.

227 Storing poort 1, fotocel 2
228 Storing poort 2, fotocel 2
229 Storing poort 2, fotocel 1
234 Fout fotocelversterker A53 (pos. 1) Fotocelversterker defect, verkeerde bedra-

ding
Installatie uitschakelen, even wachten, in-
stallatie weer inschakelen.
Bij herhaling de klantendienst raadplegen.

235 Fout fotocelversterker A50 (pos. 2)

236 Storing Fotocel droger vooraan / dakbalk 
vooraan onder

Fotocel is vuil, geblokkeerd of defect Lichtschranke reinigen
Installatie uitschakelen, even wachten, in-
stallatie weer inschakelen.237 Storing Fotocel droger midden / dakbalk 

boven
238 Storing Fotocel droger achteraan / dakbalk 

achteraan onder
239 Fout fotocelversterker externe positione-

ring.
Fotocelversterker defect, verkeerde bedra-
ding

Installatie uitschakelen, even wachten, in-
stallatie weer inschakelen.
Bij herhaling de klantendienst raadplegen.

240 Veiligheidsschakelaar hogedruk-dakbalk is 
tijdens de wasbeurt in werking getreden

Hindernis, veiligheidsschakelaar geklemd Lichtschranke reinigen
Veiligheidsschakelaat en eindschakelaars 
op lichtlopendheid en beschadigingen con-
troleren. Installatie uit- en inschakelen, 
wasfase herhalen

241 Storing Hogedruk-dakbalk tijdens rit in uit-
gangspositie (fotocellen, veiligheidsscha-
kelaar)

Fotocel is vuil, geblokkeerd of defect
Hindernis, veiligheidsschakelaar geklemd

242 Storing Fotocellen hogedruk-dakbalk aan 
het begin van de wasbeurt

Fotocel is vuil, geblokkeerd of defect Lichtschranke reinigen
Installatie uitschakelen, even wachten, in-
stallatie weer inschakelen.

245 Na start van het wasprogramma geen 
voertuig gevonden

Geen voertuig in de wasinstallatie Voertuig naar binnen rijden

246 Radiobediening buiten bedrijf Radiobediening tijdens de wasbeurt uitge-
schakeld of accu van de bedieningsplaats 
leeg.

Accu vervangen, radiobedineing inschake-
len en „Start/Stop“-knop indrukken.
of
Knop „Start/Stop“ bij een bedrade bedie-
ningsplaats indrukken.

247 Fout bij het schrijven/lezen via de USB-in-
terface

USB-stick defect of geheugen vol USB-stick wissen of een andere USB-stick 
gebruiken
Installatie uitschakelen, even wachten, in-
stallatie weer inschakelen.
Bij herhaling de klantendienst raadplegen.

248 Fout bij het schrijven/lezen van het geheu-
gen van de besturing

Geheugen van de besturing vol of defect Installatie uitschakelen, even wachten, in-
stallatie weer inschakelen.
Bij herhaling de klantendienst raadplegen.

250 Installatie is niet geïnitialiseerd Meetrit werd nog niet uitgevoerd Geen waswerking mogelijk, klantendienst 
contacteren

251 Noodwerking proceswater actief Proceswaterinstallatie heeft storing Industriewaterinstallatie herstellen
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Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde 
machine door haar ontwerp en bouwwijze 
en in de door ons in de handel gebrachte 
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende 
EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar 
geldigheid wanneer zonder overleg met 
ons veranderingen aan de machine worden 
aangebracht.

De ondergetekenden handelen in opdracht 
en met volmacht van de directie.

Documentatieverantwoordelijke:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/01/01

In elk land gelden de door onze bevoegde 
verkoopmaatschappij uitgegeven garantie-
voorwaarden. Eventuele storingen aan de 
accessoires herstellen wij binnen de garan-
tieperiode kostenloos voor zover een mate-
riaal- of productiefout de oorzaak is. Voor 
garantieaanspraken wendt u zich met uw 
aankoopbewijs tot uw handelaar of de 
dichtstbijzijnde, bevoegde klantendienst.

– Er mogen uitsluitend toebehoren en re-
serveonderdelen gebruikt worden die 
door de fabrikant zijn vrijgegeven. Origi-
nele toebehoren en reserveonderdelen 
bieden de garantie van een veilig en 
storingsvrije werking van het apparaat.

– Een selectie van de meest frequent be-
nodigde reserveonderdelen vindt u 
achteraan in de gebruiksaanwijzing.

– Verdere informatie over reserveonder-
delen vindt u op www.kaercher.com bij 
Service.

Storingen zonder indicatie

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Door wie
Reinigingswerking 
onvoldoende

Geen of te weinig reinigingsmiddel, geen of te 
lage luchtdruk in de toevoerleiding, versleten 
borstels

Vulniveau van de reinigingsmiddelen controleren, in-
dien nodig navullen, doseerpomp ontluchten. Lucht-
druk controleren, indien nodig instellen (0,5 MPa (5 
bar) aan de manometer onderhoudseenheid). Zuigfil-
ter reinigingsmiddel reinigen, reinigingsmiddelleidin-
gen controleren op beschadigingen. Borstels 
controleren, indien nodig vervangen.

Exploitant

Uit de sproeiers komt 
te weinig of geen water

Vuilreservoir verstopt, waterdruk onvoldoen-
de, sproeiers verstopt, magneetklep of toe-
voerleiding defect

Vuilreservoir reinigen, watertoevoerdruk en pompen 
controleren, sproeiers met luchtdruk reinigen, mag-
neetkleppen en toevoerleidingen (water en electrici-
teit) indien nodig herstellen.

Exploitant

Na het wassen komt 
nog steeds water uit 
de sproeiers

Magneetklep verontreinigd Magneetkleppen reinigen. Klanten-
dienst

Droogresultaat on-
voldoende

Te weinig of te veel drooghulpmiddel, verkeer-
de drooghulpmiddel, geen of te weinig lucht-
druk

Dosering verhogen of verlagen, vulniveau van de rei-
nigingsmiddelen controleren, zuigfilters reinigen, do-
seerpomp ontluchten, originele drooghulpmiddelen 
van Kärcher gebruiken.

Exploitant

Borstels worden snel 
vuil

Shampoodosering te laag Dosering shampoo instellen, waterhoeveelheid con-
troleren, indien nodig instellen.

Exploitant

Installatie niet functi-
oneel

Fout in de spanningtoevoer Zorgen voor een storingsvrije spanningtoevoer con-
form aansluitwaarden.

Exploitant/
electricien

Portaal is uitgescho-
ven via eindschake-
laar voor einde 
rijbaan

Eindschakelaar verkeerd ingesteld Afstand tussen eindschakelaar en schakelweerstand 
controleren (vooropgesteld: 4mm).

Exploitant/
klanten-
dienst

EU-conformiteitsverklaring

Product: Wasinstallatie
Type: 1.534-xxx
Van toepassing zijnde EU-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG) 
2014/30/EU
Toegepaste geharmoniseerde normen
EN ISO 12100

EN 60204–1 
EN 55014–2: 2015
(Limit Class A)
EN 61000–3–3: 2013
Toegepaste landelijke normen

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Garantie

Reserveonderdelen
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