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BESTEKPOLEERMACHINE TD-8000 FILL&GO  
 
Inbedrijfname 

Het is bijzonder noodzakelijk dat de machine voorverwarmd wordt om het granulaat op de 

bedrijfstemperatuur te brengen. Machine pas gebruiken als groen indicatielamp brandt. (dit duurt 

ongeveer 20 minuten), ook dan pas gaat de bestektoevoerbak bovenop de machine trillen. 

Om een optimale kwaliteit te waarborgen moet het bestek, schoon, vetvrij en nat in de bak bovenop 

de machine worden geworpen.  

Dit kan rechtstreeks vanuit de spoelmachine of vanuit een bak met warm water (TIP! Met azijn), waarin 

het bestek na de spoelmachine in is gelegd. 

Reeds ingedroogde watervlekken (kalkresten) kunnen door de machine niet meer worden verwijderd. 

 

Machine na poleren 1 seconde op de reset knop drukken en de machine draait dan nog ongeveer  

20 minuutjes om het granulaat te drogen en zal vanzelf stoppen. U dient enkel de hoofdschakelaar uit 

te schakelen. 

 

Wisselen van het granulaat 

Als het granulaat zo fijn of vervuild raakt, moet u het granulaat vervangen. 

Uw machine houdt zelf bij hoe lang het granulaat gebruikt is. (uurmeter) 

Om het granulaat te vervangen kunt u het beste de halfronde bovenplaat verwijderen en met een 

stofzuiger het granulaat uit de binnenbak zuigen. 

Als al het granulaat is verwijderd kunt u met een vochtige doek (met water) de bestekkorf even 

reinigen. 

 

Het vullen van de machine met granulaat 

De hoeveelheid granulaat waarmee de machine moet worden gevuld bedraagt 6 kg.(volle 10 liter 

emmer) 

Verdeel de emmer rechtstreeks in de binnenbak van de machine en plaats de halfronde bovenplaat 

weer terug op de binnenbak. Tussen het granulaat in de bak en de perforaties bij de uitvoeropening 

dient ongeveer 2-3 cm ruimte te zijn als de machine draait. 

Om de granulaat uurmeter te resetten: Machine aanschakelen en starten, de reset knop ongeveer 5 

seconden ingedrukt houden en daarna de machine voor minimaal 10 seconden uitschakelen. 

 

Voor storingen, onderhoud en granulaat kunt u contact met ons opnemen. 

 

Frank van Beneden 

+31(0)6-54378488 
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