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A gombok használata a programozáshoz
Az érték növelése /
előre lapozás

Funkció mező

Az érték csökkentése /
visszafelé lapozás

Átvesz /
módosít

Megszakítás

Érték mező

A szerviz szintjén a következő fő tételek állnak rendelkezésre:
1-1 ----Paraméter megtekintése / módosítása
1-2 ----A végöblítő légtelenítése
1-3 ----A tisztítószer légtelenítése
Paraméter megtekintése:
1-1 ----- Vegye át a tételt az „Átvesz” gombbal és az „I” vagy „III” gombbal válassza ki
a paramétert. Bal oldalon van a Pxxx paraméter kijelzése,
és jobbra a hozzá tartozó érték.
A „0” gombbal egy szintet visszaléphet.
Paraméter módosítása:
1-1 ----- A paraméter kiválasztása mint a megtekintésnél, de belépés a „szervizadatok
módosítása” kóddal.
A módosításhoz válassza ki a paramétert az „Átvesz” gombbal, az érték villog.
Az „I” vagy „III” gombbal válassza ki az értéket, és tárolja el az „Átvesz” gombbal.
A „0” gombbal hagyható el az adott szint, visszalépve az előző szintre.
A végöblítő-vezeték légtelenítése
A tisztítószer-vezeték légtelenítése

Általában:
A vezérlés programozásához legyen biztosítva az áramellátás, továbbá az automata
legyen teljesen kikapcsolva (egy LED se világítson).
Kódbevitel:
A szervizadatok megtekintése: CODE 10000
a szervizadatok módosítása: CODE 10001
Ehhez a „0” gombot mindaddig nyomni kell, amíg a kijelző egységen Code 1---- nem jelenik meg. (kb. 3 s) A
„0” gomb ismételt megnyomásával a programozási terület bármikor elhagyható.
A módosítható számjegy villog. A kijelzőegységen látható érték az „I” gombbal növelhető és az „Átvesz” gombbal vehető át. Így minden számjegyet egymás után ki kell
választani, amíg a teljes kódot be nem írta.
Téves bevitel esetén a kódbevitel bezárul és Info 122 kijelzés jelenik meg, míg az
összes számjegy helyes beírása esetén megtörténik a hozzáférés a szerviz szinthez.
Az „I” gombbal előre, míg a „III” gombbal visszafelé lehet lapozni.

1-2 ----1-3 -----

Válassza ki a kívánt tételt. Az „Átvesz” gombbal vezérelhető meg a kiválasztott adagoló szivattyút és jeleníthető meg a maradék futásidőt.
A légtelenítő program megszakítása a „megszakítás” gomb
megnyomásával.

Infó / hiba kijelzése:
Infó kijelzésekor be kell tartani az utasításokat. A mosogatás továbbra is lehetséges.
Hibajelzés esetén rendszerint nem lehetséges a további
mosogatás.
Értesítse az ügyfélszolgálatot.

Paraméter-üzemmód
Figyelem: A gyárilag beállított paraméterek módosítása korlátozhatja az automata teljes körű működését.
A paraméterek fel nem hatalmazott személy részéről történő önhatalmú módosítása esetén megszűnik a garanciális igény!
Par.
Szervizparaméter/ Beállítási
Használata mint
ÉrtéktartoEgység
Gyári
Sz.
opciók
mány
beállítás

Megjegyzés

101

Mosogató program / 1-es gomb

Paraméter

1 .. 50

-

1

A mosogató program számának hozzárendelése a 1-es gombhoz; a
kiosztás beállítható

102

Mosogató program / 2-as gomb

Paraméter

1 .. 50

-

3

A mosogató program számának hozzárendelése a 2-es gombhoz; a
kiosztás beállítható

103

Mosogató program / 3-as gomb

Paraméter

1 .. 50

-

4

A mosogató program számának hozzárendelése a 3-as gombhoz; a
kiosztás beállítható

104

Végöblítő adagolási mennyisége

Paraméter

0,10 .. 1,00

ml/liter víz

0,2

Az értéket csak durván állítsa be a gyártó adatai szerint, ezután a
víz keménységétől és az öblítés eredményétől függően állítson rajta.

105

Tisztítószer adagolási mennyisége

Paraméter

0,1...
20,0

ml/liter víz

2,0

Az értéket csak durván állítsa be a gyártó adatai szerint, ezután a
víz keménységétől és a mosási eredménytől függően állítson rajta.

107

A csipogás be- / kikapcsolása

Paraméter

0/1

-

1

Csipogó hangos készjelzés be- / kikapcsolása

111

Teljes üzemidő Kijelzés

Kijelzés

5 jegyű

Óra

0

Üzemidő, csak lekérdezés

112

Az összes mosó ciklusok száma

Kijelzés

5 jegyű

-

0

Mosóciklusok / adagok, csak lekérdezés

113

A mosó ciklusok száma az
utolsó visszaállítás óta

Kijelzés

5 jegyű

-

0

Mosóciklusok / adagok, lehetséges a visszaállítás

114

Sorozatszám

Kijelzés

8 jegyű

-

119

Infravörös kommunikáció

Paraméter

0/1

-

1

Lehetőség az infravörös interfész kommunikációjának letiltására (0)

120

A szervizparaméterek gyári beállításának betöltése

Paraméter

0/1

-

0

Csak a hálózat KI / BE kapcsolása után hatásos.
Figyelem! A szervizparaméterek összes módosítása visszaáll. A
hálózati visszaállítást 5 percen belül végre kell hajtani, egyébként
nem tölti be a gyári beállításokat.
Hálózati visszaállítás nélkül az Info 123 marad.

121

Karbantartási jelzés aktiválása

Paraméter

0 .. 3

122

Üzemórák referenciaértéke

Paraméter

10 .. 10000

123

Adagszámláló referenciaértéke

Paraméter

100 .. 50000

Sorozat- A gyári beállítások lekérdezésének lehetősége
szám
Figyelem: Az első 5 számjegyet az utolsó 3 számjeggyel váltakozva
mutatja ki!

0

0 = KI
1 = Üzemóra
2 = Adagszámláló
3 = Üzemóra vagy adagszámláló

óra

0

Kiértékelés üzemóra szerint

adag

0

Kiértékelés az adagok száma szerint

Par.
Sz.

Szervizparaméter/ Beállítási
opciók

124

Karbantartási jelzés visszaállítása

Használata mint
Paraméter

Értéktartomány
0/1

Egység

Gyári
beállítás
0

Megjegyzés
0 = NEM
1 = IGEN
Tudnivaló: Az M-Commander esetében a visszaállításhoz fel- és letöltés szükséges.

Mosogató programok, paraméter: 101-103
A mosási idő előírt ér- A mosónyomás csöktéke
kentésének előírt értéke
Mosás
Összes

Mosogató
program
sz.

A boiler hőmérséklet parancsolt
értéke

1

83

95

120

0

3
4

83
83

215
335

240
360

0
0

A további előre definiált mosogató programokat az üzemeltetési útmutató sorolja fel.

