Gebruiksaanwijzing
MIKE 3 - CE
Sturing voor vaatwassers model K160 / BTA

Vertaling van de "Originele gebruiksaanwijzing"

NL

Lees vóór gebruik van de machine de gebruiksaanwijzing!
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www.meiko-global.com
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1

Beknopte gebruiksaanwijzing
Open de waterafsluitklep van het
gebouw.

Toetsenveld

Schakel de netstroom van het
gebouw in.

Betekenis
Startconditie: Machine uit!

Door op de "Vullen-verwarmen"-toets te drukken
worden de wastanks van de machine gevuld en
verwarmd.

Display
Machine uit

Vullen

Zodra het minimum vulpeil is bereikt, schakelen
de tankverwarmingen in.

Vullen/verwarmen
WT1 45°C KSP1 80°C

Zodra alle tanks volledig zijn gevuld, verschijnt
er:

Verwarmen
WT1 45°C KSP1 80°C

Wanneer de vereiste tanktemperatuur is bereikt,
is de machine "Bedrijfsgreed".

Bedrijfsgereed
WT1 65℃ KSP1 82℃

Door op de "Afwassen" toets te drukken wordt er
met het afwassen begonnen.

Werking
WT1 65℃ KSP1 82℃

(De programmakeuzetoetsen (I - II) zijn op het
ogenblik nog zonder functie.)
Door op de "Waspauze" toets te drukken wordt
het afwassen onderbroken.
Op het display verschijnt:

Door op de „Machine-uit“-toets te drukken wordt
de vaatwasser uitgeschakeld.

Bedrijfsgereed
WT1 65℃ KSP1 82℃

Machine uit

Schakel de netstroom van het gebouw uit.

Reinigde machine,
zie in de gebruiksaanwijzing van de vaatwasser het hoofdstuk „Reiniging“.
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Algemeen

De gebruiksaanwijzing hoort bij de leveringsomvang van de sturing en moet voor het
bedienings- en onderhoudspersoneel te allen tijde toegankelijk te worden bewaard.
Deze gebruiksaanwijzing is geldig vanaf versie: V2.2A.
De bediening en het onderhoud mag alleen door personen worden uitgevoerd die zich van
tevoren met deze gebruiksaanwijzing vertrouwd hebben gemaakt. Bij ondeskundige
hantering met de sturing komt de garantieplicht van de fabrikant te vervallen.
Neem de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing van de vaatwasser en de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht.
Wijzigingen in het kader van verdere ontwikkelingen blijven voorbehouden. Claims,
onverschillig welke, kunnen uit deze gebruiksaanwijzing niet worden herleid.
Vóór de eerste ingebruikstelling moet de gebruiksaanwijzing door de gebruiker worden
gelezen om zich met de belangrijke bedieningsfuncties vertrouwd te maken.

3

Beschrijving van de elektronica MIKE 3 CE

De multifunctionele "MIKE 3 CE" is een programmeerbare microprocessor-sturing en dient
voor de regeling en bewaking van de bedrijfsveiligheid en hygiënische veiligheid van
korventransportautomaten van MEIKO.
De elektronica werkt met een veiligheidslaagspanning van 24 Volt.

3.1

Beschrijving van het folietoetsenbord, bediening

Vullen/verwarmen
Machine uit
Display

Waspauze
Spoel
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Programma I – II

3.2

Bediening

Wanneer de vaatwasser volgens de gebruiksaanwijzing van de vaatwasser voor de
werking is voorbereid kan ze worden ingeschakeld. Alle hiervoor noodzakelijke
bedieningsstappen zijn hierna beschreven.
Open de waterafsluitklep van het
gebouw.

Schakel de netstroom van het
gebouw in.

Uitgangspunt is de uitgeschakelde vaatwasser.
Op het display staat:

Machine uit

Alle stappen die nu worden beschreven, kunnen van toepassing zijn.
Niet iedere machine hoeft echter met deze mogelijkheden te zijn uitgevoerd.

3.2.1 Vullen-verwarmen
Door op de "Vullen-verwarmen"-toets te drukken
worden de wastanks van de machine gevuld en
verwarmd.

"Vullenverwarmentoets"

Hiervoor moeten alle deuren en aflopen gesloten
zijn. Open deuren worden op het display
aangegeven.
De LED van de „Vullen-verwarmen-toets“ knippert!

Op het display staat:
Op het display wordt de procesvoortgang weergegeven.

Zodra er en een minimaal vulpeil is bereikt schakelt de
tankverwarming automatisch bij. Op het display verschijnt:
(Uitzondering: De temperatuur van het vulwater heeft al de in de
elektronica geprogrammeerde vultemperatuur van de wastank bij
het vullen bereikt.)
Zodra alle tanks volledig zijn gevuld, verschijnt er:
Op het display wordt zo lang Verwarmen
aangegeven tot de geprogrammeerde
tanktemperatuur is bereikt.

Vullen

Vullen/verwarmen
WT1 45°C KSP1 80°C

Verwarmen
WT1 45°C KSP1 80°C

Bedrijfsgereed
WT1 65℃ KSP1 82℃

Vervolgens wordt op het display aangegeven:
De LED van de toets vullen/verwarmen brandt nu
continu.
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3.2.2 Spoelen
Door op de "Afwassen" toets te drukken wordt
er met het afwassen begonnen.
De LED van de „Afwassen“-toets brandt continu.

„Afwassen“toets
Op het display verschijnt:

Wanneer de korvenschakelaar aan het einde
van de tafel met een korf is bezet, verschijnt op
het display:
Wanneer het vaatwerk wordt verwijdert, draait
de vaatwasser vanzelf weer verder.
Op het display verschijnt:

Werking
WT1 65℃ KSP1 82℃

eindschakelaar
transp.
WT1 65℃ KSP1 82℃

Werking
WT1 65℃ KSP1 82℃

3.2.3 Waspauze
Door op de "Waspauze" toets te drukken wordt
het afwassen onderbroken.

„Waspauze“toets

Alle functies met uitzondering van de
tankverwarming worden uitgeschakeld.
(aparte aggregaten kunnen nadraaien!)
De vaatwasser blijft bedrijfsgereed.
Op het display staat:

3.2.4 Programmakeuze
Bij het inschakelen van de vaatwasser start de
afwaswerking altijd met programma I.
Door op de "Programmakeuze"-toets I of II te
Programmakeuze- drukken kunnen er verschillende programma´s
worden geselecteerd. (optie)
toets
Het actueel gekozen programma wordt met
een continu brandende LED aangegeven.
Na een waspauze start de vaatwasser met het
telkens als laatste ingestelde programma.
Het omschakelen van de programmakeuze (III) is tijdens de werking mogelijk.

9666372
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Bedrijfsgereed
WT1 65℃ KSP1 82℃

3.2.5 Machine-uit
Door op de „Machine-uit“-toets te drukken wordt
de vaatwasser uitgeschakeld.

Op het display verschijnt:

Machine uit

„Machine-uit“toets

3.2.6 Taktschakeling
Indien de vaatwasser met een taktschakeling is uitgevoerd, draait
de eerste cyclus nadat de "Afwassen"-toets is ingedrukt.
Vervolgens, wanneer er geen nieuw vaatwerk door de vaatwasser
loopt, wordt de machine in de stand "taktpauze" gezet. Alleen de
tankverwarming en het korventransportmechanisme werken verder.
Bij de korventransportautomaat draait het transport verder.

Op het display verschijnt taktpauze.

Taktpauze

De korventransportautomaat draait na het plaatsen van een nieuwe
korf weer automatisch verder.
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Beschrijving van het folietoetsenbord, navigatie
Navigatietoetsen

Display

Wijzigings/bevestigingstoets

Navigatie naar de informatie-uitwisseling
Op het navigatielevel van de sturing kunt u in iedere bedrijfstoestand van de machine
temperaturen en bedrijfstijden aflezen en bovendien parameters lezen, wijzigen en
rapporteren.
Voor de dialoog zijn er 4 pijltoetsen en 1 wijzigings-/bevestigingstoets.
Deze hebben de volgende betekenis:
Instap in de dialoog informatie-uitwisseling
resp.
resp.

parameterlijst doorbladeren,
waarde wijzigen (omhoog/omlaag)
Wanneer deze toetsen langer (1 sec.) worden ingedrukt, wordt er naar
de snelle bladermodus geschakeld, d.w.z. de lijst van mogelijke
waarden wordt automatisch doorlopen tot de toets weer wordt
losgelaten.
Sprong naar het bijbehorende submenu (selectie)
 Verlaten van het actuele submenu
 Annuleren in wijzigingsmodus
(hier wordt er gevraagd of de uitgevoerde wijziging zonder op te
slaan moet worden verworpen)

De rode LED knippert bij foutmelding of waarschuwingsmelding.
De melding verschijnt dan op het display.

Bovendien is van toepassing:
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Wanneer er binnen de 4 minuten geen toets wordt ingedrukt, verschijnt de
normale bedrijfsstatusweergave.
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Navigatie aan de hand van het voorbeeld: Lezen van de
tanktemperatuur
Aanwijzing:

Alleen werkelijk aanwezige opties worden weergegeven!

Uitgangspunt is de weergave van de bedrijfstoestand, bijv.:

Werking
WT1 65℃ KSP1 82℃

Druk op de pijltoets

, dan verschijnt op het display:

Info-uitgave

Door nog een keer op de pijltoets
display verschijnt:

te drukken wordt de info-uitgave vertakt. Op het

* INFO-UITGAVE*
Temperaturen

Door nog een keer op de pijltoets

te drukken verschijnt op het display:
* INFO-UITGAVE*
Temperatuur WT1
61°C

Door op de pijltoets

te drukken verschijnt op het display:
* INFO-UITGAVE*
Temperatuur KSP1 ...
82℃

Door op de pijltoets
display verschijnt:

te drukken komt men weer in het vorige submenu terecht. Op het
* INFO-UITGAVE*
Temperaturen

Door nog een keer op de pijltoets

te drukken verschijnt op het display:

Info-uitgave

Door nog een keer op de pijltoets
bedrijfstoestands-weergave:

te drukken verschijnt op het display de

Werking
WT1 65℃ KSP1 82℃

Om de navigatierichting in het submenu te wijzigen,
drukt u op de pijltoets
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4.1

Info-uitgaven

4.1.1 Overzicht info-uitgaven

Aanwijzing:

Alleen werkelijk aanwezige opties worden weergegeven!

Uitgangspunt is de weergave van de bedrijfstoestand, bijv.:
Werking
WT1 65℃ KSP1 82℃

Druk op de pijltoets

, dan verschijnt op het display:
* INFO-UITGAVE*
Temperaturen

Info-uitgave

* INFO-UITGAVE*
Werkingstijden

* INFO-UITGAVE*
Algemeen

Zie het hoofdstuk
"Temperaturen"

Zie het hoofdstuk
"Werkingstijden"

Zie het hoofdstuk "Algemeen"

4.1.2 Temperaturen
* INFO-UITGAVE*
Temperaturen

* INFO-UITGAVE*
Temperatuur WT1

Werkelijke temperatuur in wastank 1 (WT1).

66°C

* INFO-UITGAVE*
Temperatuur KSP1

Werkelijke temperatuur in glansspoeling 1 (KSP1).

83℃

* INFO-UITGAVE*
Temperatuur droging
68°C

9666372

10 / 14

Werkelijke temperatuur in de droging.

4.1.3 Werkingstijden
* INFO-UITGAVE*
Werkingstijden

Algemeen is van toepassing:
Datum sinds het laatste resetten van de teller door
de hiervoor geautoriseerde monteur!

* INFO-UITGAVE*
Volgende
onderhoudsbeurt na
01.03.08

995 uur

* INFO-UITGAVE*
Bedrijfsduur totaal
01.03.08

Bedrijfsuren tot de volgende onderhoudsbeurt.

155 uur

Totale bedrijfsduur in uur.
(vanaf het indrukken van de vullen-toets tot het
indrukken van geheel-uit).

* INFO-UITGAVE*
Bedrijfstijd
Waspompen
01.03.08
5 uur

Bedrijfstijd in uur waarin de waspomp(en) zijn
ingeschakeld.

* INFO-UITGAVE*
Bedrijfstijd
Droogventilator
01.03.08
5 uur

Bedrijfstijd in uur waarin de ventilator is ingeschakeld.

4.1.4 Algemeen
* INFO-UITGAVE*
Algemeen

* INFO-UITGAVE*
Ordernummer

Ordernummer van de vaatwasser.

0800157010

* INFO-UITGAVE*
Serienummer

Serienummer van de vaatwasser.

10092548
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4.2

Parametrering

4.2.1 Instap in de parametrering
Uitgangspunt is de weergave van de bedrijfstoestand, bijv.:
Werking
WT1 65℃ KSP1 82℃

Druk op de pijltoets

, dan verschijnt op het display:

Info-uitgave

PARAMETRERING

Parametreren
Code invoeren a.u.b.
0****

Op het display staat de cursor op het 1e cijfer (0 wordt knipperend weergegeven).
Dit gedeelte is alleen voor geautoriseerd servicepersoneel toegankelijk!

5

Foutmeldingen

5.1

Foutmeldingen, geen afwaswerking mogelijk

Tekst op het display Beschrijving
(display donker)
Noodstoptoets is bediend of hoofdschakelaar UIT!

Foutnr.:201
Eerstvulfout

Foutnr.:202
Bijvulfout

Foutnr.:701
Bandoverlast

Waterpeil bij het eerste vullen in de wastank niet bereikt;
vlotter vervuild
Standpijp niet geplaatst
Vuilvanger verstopt
Watertoevoer in het gebouw te weinig
Waterpeil bij het bijvullen in de wastank niet bereikt;
vlotter vervuild
Standpijp niet geplaatst
Vuilvanger verstopt
Watertoevoer in het gebouw te weinig
Korventransportslede draait stroef
Vaatwerk in het transportmechanisme ingeklemd

In dit geval moet de fout snel worden verholpen. Om weer verder te kunnen werken moet
de machine met de toets Vullen-verwarmen worden gestart.

9666372
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5.2

Info-meldingen, afwaswerking beperkt mogelijk

Tekst op het display Beschrijving
Infonr.:110
Onderhoudsbeurt
uitvoeren

Infonr.:111
Deur open

Infonr.:112
Code is onjuist

Onderhoudsbeurt noodzakelijk.

Deur sluiten;
reinigingskleppen plaatsen
Juiste code invoeren

Indien er verdere foutnr. /infonr. op het display verschijnen:
Servicetechnicus bellen!!!

6

Sturingsversie

Om de sturingsversie van de MIKE 3 -CE sturing te krijgen schakelt u de
voeding aan de hoofdschakelaar even uit en na korte tijd weer in.
Bij het initialiseren gaan alle LEDs in het folietoetsenbord even
branden.
Op het display verschijnt:

MEIKO OFFENBURG
MIKE 3 V2.2A
11.05.08

In dit geval is de actuele versie: V2.2A.
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MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3
77652 Offenburg
Germany
www.meiko-global.com
info@meiko-global.com

Wijzigingen van uitvoering en constructie voorbehouden!
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