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1 Inleiding en algemene aanwijzingen
Geachte klant,
wij zijn verheugd over uw vertrouwen in onze producten.
Wij hopen dat u veel plezier, comfort en voordeel ondervindt bij het werken met de producten van de firma MEIKO.
Indien u de volgende aanwijzingen precies in acht neemt, zal uw installatie altijd tot uw
volledige tevredenheid functioneren en een lange levensduur hebben.
De installatie werd bij ons in de fabriek opgesteld en onderworpen aan een nauwgezette
controle. Dit geeft ons de zekerheid en u de garantie dat u beschikt over een geavanceerd
product.
Daarom willen wij u vragen om eerst deze gebruiksaanwijzing grondig door te nemen. Eventuele verdere bijbehorende gebruiksaanwijzingen van accessoires en geïntegreerde externe fabrikaten moeten principieel in acht worden genomen!
Deze gebruiksaanwijzing maakt de gebruiker van deze installatie vertrouwd met de opstelling, werkwijze, bediening, veiligheidsinstructies en het onderhoud.
De aanwijzingen helpen u om de installatie nauwkeurig te leren kennen en correct te gebruiken. Bovendien kunt u eventueel reparaties en de daarmee verbonden stilstandkosten
vermijden.
Schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
maakt de garantie ongeldig. Voor daaruit resulterende schade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
MEIKO werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle types.
Daarom vragen wij u om er begrip voor te hebben dat wij wijzigingen van de leveringsomvang qua vorm, uitrusting en techniek altijd moeten voorbehouden.
Daarom kunnen uit de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing geen aanspraken worden afgeleid.
Indien u meer informatie wenst of als bijzondere problemen optreden die in de gebruiksaanwijzing niet uitvoerig genoeg zijn toegelicht, kunt u de vereiste informatie opvragen bij
de verantwoordelijke MEIKO-dochtermaatschappij.
Alle verplichtingen van MEIKO resulteren uit de overeenkomstige koopovereenkomst die
ook de volledige en enig geldige garantieregeling bevat.
De contractuele garantiebepalingen worden noch uitgebreid noch beperkt door de uitvoeringen van de gebruiksaanwijzing.
Deze volledige technische documentatie krijgt u gratis.
Extra exemplaren zijn verkrijgbaar tegen betaling van een bijdrage.
De firma MEIKO wenst u veel plezier en succes.
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1.1 Bewaring
Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd bij de installatie! De gebruiksaanwijzing moet altijd
binnen handbereik zijn!

1.2 Autorisatie van servicetechnici van de servicepartner
MEIKO geeft alleen geautoriseerde servicepartners toestemming op de betreffende productgroepen inbedrijfstellingen, plaatsingen, reparaties, onderhoud,
montage en opstelling van resp. aan MEIKO-apparaten uit te voeren.

1.3 Omschrijving van het soort installatie
Gelieve bij alle vragen en/of bestellingen van reserveonderdelen het volgende te vermelden:

Type:

SN:

9018455
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2 Verklaring van de gebruikte veiligheidssymbolen
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende veiligheidssymbolen gebruikt. Deze symbolen moeten de lezer vooral attent maken op de tekst van de ernaast vermelde veiligheidsinstructies.

Dit symbool wijst erop dat gevaren bestaan voor het leven en de gezondheid
van personen.
OPGELET!

GEVAAR!

Dit symbool wijst erop dat gevaren bestaan voor de installatie, het materiaal
of het milieu.

Dit symbool kenmerkt informatie die kan bijdragen tot een beter begrip van de
installatieprocessen.

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!

Niet in de draaiende installatie grijpen!

Gebruiksaanwijzing lezen

Er moet oogbescherming worden gebruikt of een veiligheidsbril worden gedragen

Er moet handbescherming worden gedragen
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3 Algemene beschrijving en reglementair gebruik
3.1 Algemene beschrijving
Het binnenkomende, lege dienblad wordt door sensoren herkend en automatisch
in de lengterichting in de vaatwasmachine geplaatst.

3.1.1 Korte beschrijving
Lengte

980 mm

Breedte

500 mm

Opvoerhoogte

915 of 1065 mm

Dienbladencapaciteit

30 dienbladen/min.

Toepassingsgebied

Dienblad-inschuifvoorziening is geschikt voor rechthoekige en
trapezevormige dienbladen
Lengte 460 mm - 530 mm
Breedte 320 mm - 370 mm
Alleen de ingestelde afmetingen van het dienblad mogen worden gebruikt!

Dienbladtransport

Riemtransportsysteem

Dienbladstop door aandrijving met rem

3.2 Reglementair gebruik
De dienblad-inschuifvoorziening is uitsluitend voor het plaatsen van dienbladen in horizontale stand bedoeld.
GEVAAR!

Alleen de vooraf aangegeven en af fabriek ingestelde afmetingen van het dienblad mogen worden gebruikt.
Los vaatwerk of andere voorwerpen mogen niet door de dienblad-inschuifvoorziening worden geschoven.
Een andere toepassing is niet reglementair.

4 EG-/EU-conformiteitsverklaring
Bij de machine wordt een inbouwverklaring geleverd indien de machine niet bedrijfsgereed is, dus volgens de machinerichtlijn als onvolledige machine, wordt geleverd.
De machine wordt geleverd met een EG-/EU-conformiteitsverklaring wanneer deze als
volledige machine bedrijfsklaar wordt geleverd.

9018455
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5 Algemene veiligheidsvoorschriften
5.1 Zorgvuldigheidsplicht van de exploitant
Bij de constructie en bouw van de installatie is rekening gehouden met een risico- en
gevarenanalyse en zijn de in acht te nemen geharmoniseerde normen en andere technische specificaties zorgvuldig geselecteerd. Deze machine voldoet zodoende aan de stand
van de techniek en garandeert een optimale veiligheid.
Die veiligheid kan in de praktijk echter alleen worden bereikt wanneer alle vereiste maatregelen worden genomen. Het behoort tot de zorgvuldigheidsplicht van de exploitant van
de machine om die maatregelen te plannen en de uitvoering ervan te controleren.

OPGELET!

Na montage, ingebruikname en overdracht van de installatie bij de klant / exploitant mogen
geen veranderingen worden uitgevoerd (bijv.: elektrisch of standplaats). Door wijzigingen
aan de dienblad-inschuifvoorziening en in het bijzonder door technische wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant en door niet-geautoriseerde personen vervalt de garantie volledig en sluiten wij de productaansprakelijkheid volledig uit.

De exploitant moet vooral waarborgen dat ...
... de installatie uitsluitend reglementair wordt gebruikt.
Bij ander gebruik of verkeerde bediening kunnen beschadigingen of gevaren ontstaan
waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden (zie hoofdstuk „Reglementair gebruik“).
OPGELET!

... voor het behoud van de functie- en veiligheidsgarantie alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant mogen worden gebruikt.
De gebruiker kan geen aanspraak maken op eventuele claims, indien hij voor het apparaat
andere onderdelen dan de originele reserveonderdelen toepast.
... alleen hiervoor gekwalificeerd en geautoriseerd personeel de installatie bedient, onderhoudt en repareert.
OPGELET!

... dit personeel regelmatig wordt geïnformeerd over toepasselijke kwesties van arbeidsveiligheid en milieubescherming en dat het de gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheidsinstructies kent.
OPGELET!

... de installatie uitsluitend in onberispelijke toestand wordt gebruikt, alle veiligheidsvoorzieningen en afdekplaten zijn gemonteerd en vooral de veiligheids- en schakelvoorzieningen regelmatig op hun functionaliteit worden gecontroleerd.
OPGELET!

... noodzakelijke persoonlijke veiligheidsmiddelen voor onderhouds- en reparatiepersoneel ter beschikking staan en worden gedragen.
OPGELET!

.... de gebruiksaanwijzing altijd leesbaar en volledig op de plaats van de installatie beschikbaar is.
OPGELET!

... alle aan de installatie zelf aangebrachte veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet
worden verwijderd en leesbaar zijn.
OPGELET!

OPGELET!

… geschikte werkkleding wordt gedragen
Losse of wijde kleding en sieraden vergroten het gevaar dat u blijft hangen aan uitstekende delen.
 Draag strakke werkkleding. Draag een lange broek of schort.


Draag geen ringen, kettingen of andere sieraden.



Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.

Draag stevig, geschikt schoeisel. (Wij raden werkschoenen met stalen neuzen aan)
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Door spanningvoerende, bewegende of roterende onderdelen kan letselgevaar en materiële schade ontstaan. De bediener mag daarom niet in de draaiende installatie
grijpen, omdat letsel kan ontstaan.

5.2 Fundamentele veiligheidsmaatregelen
5.2.1 Fundamentele veiligheidsmaatregelen bij normaal bedrijf
De installatie mag alleen door hiervoor opgeleid en bevoegd personeel worden bediend,
dat de gebruiksaanwijzing kent en deze ook naleeft!

Voordat de installatie wordt ingeschakeld, controleren en waarborgen dat…
OPGELET!




...zich alleen bevoegde personen in het werkbereik van de installatie bevinden
...niemand door het opstarten van de installatie gewond kan raken!

Vóór iedere ingebruikname




de installatie op zichtbare schade controleren en ervoor zorgen dat deze uitsluitend in onberispelijke staat wordt gebruikt!
Vastgestelde defecten bij de verantwoordelijke leidinggevende melden!
Materialen en voorwerpen uit het werkgebied van de installatie verwijderen die
niet voor de werking van de installatie noodzakelijk zijn!
Controleren en waarborgen dat alle veiligheidsvoorzieningen correct functioneren!

5.2.2 Principiële veiligheidsmaatregelen bij onderhoud en instandhouding
Neem de in de gebruiksaanwijzing vermelde onderhoudsintervallen in acht!
Neem de onderhoudsinstructies voor de afzonderlijke componenten in deze gebruiksaanwijzing in acht!
OPGELET!

Vóór de uitvoering van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moet het werkbereik van
de installatie voor onbevoegde personen worden afgesloten! Breng aanwijzingsborden
aan, waarmee op onderhouds- of reparatiewerkzaamheden attent wordt gemaakt!
Zet vóór onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de hoofdschakelaar van de stroomvoorziening uit en beveilig deze met een hangslot! De sleutel voor dit hangslot moet in
handen zijn van degene die de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert! Bij het
negeren van deze instructie kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade ontstaan.
Controleer of voor het begin van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alle onderdelen op de machine die eventueel worden aangeraakt, tot omgevingstemperatuur zijn afgekoeld!
Milieuschadelijke smeer,- koel- of schoonmaakmiddelen moeten volgens de voorschriften
worden afgevoerd!

9018455
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5.2.3 Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting
Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door een geschoolde elektricien, met naleving van de elektrotechnische voorschriften, worden uitgevoerd.
Vóór werkzaamheden aan de elektrische installatie en voor het openen van de bekledingsplaten de installatie spanningsloos schakelen. De ter plaatse aanwezige hoofdschakelaar
op UIT zetten en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
Alle bekledingsplaten aanbrengen alvorens de machine weer in werking te zetten.
Elektrische voorzieningen regelmatig controleren!
Losgeraakte verbindingen weer bevestigen!
Beschadigde leidingen / kabels moeten onmiddellijk worden vervangen!
De schakelkast altijd gesloten houden! Toegang is voorbehouden aan bevoegde personen met sleutel/gereedschap!
Elektrische onderdelen, schakelkasten en behuizingen van andere elektrotechnische
componenten mogen niet worden afgespoten met een waterslang of een hogedrukreiniger. (EN 60 335 en ongevallenpreventievoorschriften (UVV) in Duitsland)

5.2.4 Vóór ingebruikname na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden

OPGELET!

Vóór ingebruikname, na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden…
 ...controleren of alle schroefverbindingen goed zijn vastgedraaid!
 ...controleren of verwijderde zeven, afdekkingen of voorzieningen ter voorkoming
van ongevallen opnieuw zijn gemonteerd!

Na afloop van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en vóór het opnieuw
in gebruik nemen van de installatie controleren of…
 ...alle voor de uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden noodzakelijke materialen, gereedschap en andere voorwerpen uit het werkbereik van de
installatie zijn verwijderd.
 ...eventueel vrijgekomen vloeistoffen zijn verwijderd.
 ...alle veiligheidsvoorzieningen van de installatie onberispelijk functioneren!

5.2.5 Voorschriften voor de milieubescherming in acht nemen
Bij alle werkzaamheden op of met de machine moeten de wettelijke plichten betreffende
voorkoming van afval en de juiste verwerking/verwijdering van afval worden nageleefd!
Vooral bij installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen stoffen die schadelijk zijn voor het water zoals:
 smeervetten en oliën
 hydraulische oliën
 koelmiddelen
 oplosmiddelhoudende reinigingsvloeistoffen
niet in de bodem of in de riolering belanden! Deze stoffen moeten in hiervoor geschikte
reservoirs worden bewaard, getransporteerd, opgevangen en afgevoerd!
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6 Levering, transport, opstelling en montage
6.1 Levering
Controleer direct na de ontvangst de volledigheid van de levering door vergelijking met de
MEIKO-orderbevestiging en/of het afleveringsbewijs.
Reclameer ontbrekende onderdelen indien van toepassing onmiddellijk bij de expediteur
en waarschuw MEIKO. Controleer de volledige installatie op transportschade. Bij elk vermoeden van transportschade moet onmiddellijk:
 de expediteur
 de firma MEIKO
schriftelijk worden geïnformeerd en moet een foto van de beschadigde onderdelen naar
MEIKO worden gestuurd.

6.2 Transport

OPGELET!

Om beschadigingen of levensgevaarlijke verwondingen bij het transport van de machine
te vermijden, moeten de volgende punten per se in acht worden genomen:
- Transportwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door daarvoor gekwalificeerde personen die de veiligheidsinstructies in acht nemen.
Voor het veilige transport zijn de installatie-onderdelen aan de onderzijde van een speciaal
balkenframe voorzien. Het transport naar binnen mag uitsluitend op dit houten frame worden uitgevoerd met een hefwagen of vorkheftruck.
- Lees ook het hoofdstuk "Algemene veiligheidsinstructies".

6.3 Opstelling en montage
Volgens uw wensen en suggesties is door MEIKO een montageschema gemaakt, waarop
standplaats, aansluitwaarden en energieverbruik zijn vermeld.
De plaatsing en de montage van de installatie worden volgens dit montageschema uitgevoerd.
De installatie mag alleen op de in het montageschema aangegeven plek door deskundig
personeel op de hiervoor bedoelde poten of muursteunen worden geplaatst.
De installatie moet, vooral in spoelkeukens, vast op de vloer worden bevestigd, zodat deze
niet kan worden verschoven.
De opstelplaats mag alleen met toestemming van de firma MEIKO worden veranderd.
Indien u de installatie zelf wenst te plaatsen en te monteren, verzoeken wij u om een
uitvoerige en gedetailleerde plaatsings- en installatie-instructies aan te vragen.
OPGELET!

De aansluiting van de installatie mag in ieder geval u i t s l u i t e n d door competent
vakpersoneel worden uitgevoerd.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade door onvakkundige aansluitingen.

6.4 Aanwijzingen - plaatsen van dienbladen
Neem de instructiebordjes voor de gebruikers in acht!

9018455
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7 Voorbereiding - Bedrijf
De installatie kan in continubedrijf of met beperkte werking worden gebruikt!

7.1 Continubedrijf
1. Inschakelen van de hoofdschakelaar van de aangesloten vaatwasmachine
2. Ontgrendelen van de noodstopschakelaar (indien geactiveerd)
3. Ontgrendelen van de transportstop-schakelaar van het transportband (indien geactiveerd).
4. Wachten tot de spoelmachine bedrijfsgereed is.
5. Inschakelen van het transport van de vaatwasser.
6. Inschakeltoets bij de instructieplaats van de transportband indrukken. De transportband start.

Nu is de dienblad-inschuifvoorziening bedrijfsgereed en de dienbladen
die moeten worden gereinigd kunnen naar de vaatwasmachine worden
toegevoerd!

7.2 Beperkte werking (zonder vaatwasmachine en TST 6)
1. Inschakelen van de hoofdschakelaar.
2. Ontgrendelen van de noodstopschakelaar (indien geactiveerd).
3. Ontgrendelen van de transportstop-schakelaar op de transportband (indien geactiveerd).
4. Inschakeltoets bij de instructieplaats van de transportband indrukken. De transportband start.

8 Uitzetten en reiniging
1. Uit-toets bij de instructieplaats van de transportband indrukken.
2. Vaatwasmachine uitschakelen.
3. Zet de hoofdschakelaar op de schakelkast op UIT!
4. De glijvlakken van de snaar en de snaar zelf moeten van kleverig vuil worden ontdaan.
5. Er moet op worden gelet dat geen reinigingsmiddelen worden toegepast die na het drogen
kleverig worden.
6. Alcoholhoudende, zure en chloorhoudende schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen
etc. moeten worden vermeden omdat deze de snaren en schijven aantasten.
7. Wij adviseren u om de reiniging met zwak alkalische reinigingsmiddelen uit te voeren.
8. Algemeen: sensoren op vervuiling controleren.

9. Controleren van de transportriem op vervuiling en evt. schade in de vooruit- en achteruitbewe
ging.
10. Alle vreemde voorwerpen moeten worden verwijderd.
De g r o n d i g e en d a g e l i j k s e reiniging van de installatie is absoluut noodzakelijk voor de onberispelijke en hygiënische werking van de aanvoerband
voor dienbladen en de TST 6.

Aanwijzing!
Ingeval van een defect van het apparaat mag alleen speciaal hiervoor opgeleid
personeel in het mechanische of elektrische gedeelte van de machine werkzaamheden uitvoeren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
schade die door ondeskundige behandeling wordt veroorzaakt.
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9 Instelling
9.1 Functiebeschrijving

S1 - Achteruit uitschakeling, beperkte werking
S2 - Dienbladherkenning, plaatsing
S3 - Signaalgever M-IQ
M1 - Motor spoelkeuken
M2 - Motor dienbladstop

Machinetransport actief
S2

 S2 herkent een dienblad.
M2

 Wanneer S3 geen vrijgave geeft,
stopt M2 en S1 wordt geactiveerd.

S1

 Als een volgend dienblad door S1
wordt herkend, schakelt M1 uit.

M1

S3

 Bij vrijgave van S3, worden M2 en
M1 weer geactiveerd. Het dienblad
kan worden geplaatst.

Machinetransport inactief
S1

 Bij inactief machinetransport, staat
M2 stil

S2

 De S1 is actief en heeft een eigen
eindschakelaarfunctie (achteruit uitschakeling).

M2

M1

 Herkent S1 een dienblad, dan schakelt M1 uit.
S3

M1-2 = motoren
S1-3 = sensoren

9018455
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 Als de machinetransportband weer
start, worden alle motoren tegelijkertijd actief.

9.2 Dienbladplaatsing
Op het aandrijfwiel van het vaatwasserband is een verstelbare schijf met 8 (60 divisie)
resp. met 4 (108 divisie) uitsparingen voor de bepaling van de impulsen aangebracht.
De signaalgeving gebeurt met een sensor (S3).
Met de uitsparingen signaleert sensor (S3) signaalvrijgave of signaalstop.
Deze functie van vrijgave of stop wordt door motor dienbladstop (M2) uitgevoerd.
Sensor (S2) aan het einde van de dienblad-stoptraject herkent het naderende dienblad
en laat het bij signaalvrijgave (S3) passeren.
Als geen signaalvrijgave voorhanden is, wordt het dienblad door de motor dienbladstop
(M2) gestopt, tot de volgende vrijgave wordt gesignaleerd.

Signaalschakeling

Ideale instelling

Zie voor het instellen van het plaatsingspunt de volgende instructies:
Opgelet!
Na elk te plaatsen dienblad moet de plaatsingssensor (S2) vrij worden, voordat het volgende dienblad komt!!
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Wanneer het dienblad tijdens de plaatsing tegen de dienblad-meenemer (zie tekening
hieronder) beweegt, moet de schijf met de transportrichting mee iets worden verdraaid.
Als de plaatsingssensor (S2) bezet is en S3 het dienblad vrijgeeft (doorloper) moet
het dienblad door de meenemer nog worden opgenomen!

Wanneer het dienblad tijdens de plaatsing tegen de dienblad-meenemer (zie tekening
hieronder) beweegt, moet de schijf tegen de transportrichting in iets worden verdraaid.

9018455
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10 Eigen hulp bij storingen
Storing

Oplossing

Dienblad-inschuifvoorziening, staat stil

 Motor defect
 Transportband vaatwasser staat stil
 Sensor defect of vervuild

Het dienblad wordt niet juist
in het band van de vaatwasser geplaatst.

 Instelling van de signaalgever-schijf controleren
 Afstand van signaalgever (S3) te groot.
Dit mag max. 3 mm zijn.
 De remhendel bevindt zich nog in de motor voor
plaatsing (M2)

11 Opleiding van het personeel
Alleen opgeleid en geïnstrueerd personeel mag aan de installatie werken. De verantwoordelijkheden van het personeel moeten duidelijk worden vastgelegd voor bediening, onderhoud en reparaties.
Personeel in opleiding mag alleen onder toezicht van een ervaren persoon aan de installatie werken.
Personen
Activiteit

Geïnstrueerde Personen met
personen
een technische opleiding

Elektricien

Competente leidinggevende

Opstelling en montage
Ingebruikname
Bedrijf
Veiligheidsinrichtingen
controleren
Bediening
Storingsopsporing
Storingsoplossing,
mechanisch
Storingsoplossing,
elektrisch
Instandhouding
Reiniging
Reparaties
Onderhoud

Alleen geïnstrueerd personeel mag de besturingen bedienen.
De instructie moet schriftelijk worden bevestigd.
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12 Installatie verwijderen
De verpakking en het oude apparaat kunnen naast waardevolle grondstoffen en herbruikbare materialen ook voor de gezondheid en het milieu schadelijke stoffen bevatten die
nodig waren voor de werking en veiligheid van het oude apparaat.
Gooi uw oude apparaat niet bij het restafval. Neem in plaats daarvan contact op met uw
dealer of met de inzamelpunten in uw gemeente voor informatie over het afvoeren van
uw oude apparaat.
Pos : null /Übersc hriften/1.1/Ents orgung des Ver pac kungs materi als @ 0\mod_1414757344181_6.doc x @ 840 @ @ 1

12.1 Afvoer van het verpakkingsmateriaal
Pos : null /Demontag e/Entsorgung des Verpac kungsmaterials @ 0\mod_1414757241588_6.doc x @ 838 @ @ 1

Al het verpakkingsmateriaal is gemaakt van herbruikbare materialen. Het gaat hierbij om
de volgende materialen:
–

Balkenframe van hout

–

Kunststof folie (PE-folie)

–

Karton (randbescherming)

–

Verpakkingsband (bandstaal)

–

Verpakkingsband (kunststof (PP))

Aanwijzing
Het houten balkenframe bestaat uit onbehandeld, ruw dennen-/vurenhout. Ter bescherming tegen ongedierte kunnen landspecifieke invoerrichtlijnen behandeld hout
voorschrijven.
Pos : null /Übersc hriften/1.1/D emontage und Entsorgung des Altg eräts @ 16\mod_1580463813076_6.doc x @ 202227 @ @ 1

12.2 Demontage en afvoer van het oude apparaat
Pos : null /War nhi nweis e/WARNUNG/WARNUN G - Verletz ungsgefahr durc h Kontakt mit C hemi kalien @ 0\mod_1413539826683_6.doc x @ 260 @ @ 1

Waarschuwing
Gevaar voor verwondingen door contact met chemicaliën
Reinigings- en naglansmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid bij contact met de
huid of ogen en bij het inslikken ervan.
•

Gebruik oogbescherming.

•

Draag veiligheidshandschoenen.

•

Raadpleeg bij het inslikken van chemicaliën of water dat chemicaliën bevat
(waswater) onmiddellijk een arts.

Pos : null /Demontag e/Entsorgung der M asc hine @ 16\mod_1580470326186_6.doc x @ 202288 @ @ 1

•

Eventueel moeten machineonderdelen, reservoirs, doseerunits en slangen met
drinkwater worden gespoeld om resten van chemicaliën te verwijderen. Daarbij
moet geschikte beschermende kleding (handschoenen, veiligheidsbril) worden gedragen.
Het apparaat is gemarkeerd met dit symbool. Neem de plaatselijke voorschriften in
acht voor een correcte afvoer van uw oude apparaat.
De componenten moeten overeenkomstig het materiaal bij voorkeur worden gerecycled.
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13 Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd, wanneer de installatie is
uitgeschakeld. Bovendien moet de hoofdschakelaar van het transportsysteem worden uitgeschakeld en vergrendeld.

Aanwezige veiligheidsvoorzieningen mogen niet worden gedemonteerd!
Wij adviseren om met onze dochtermaatschappij een onderhoudscontract af te sluiten zodat een lange levensduur wordt bereikt.

Onderhoudswerkzaamheden

maandelijks

per
kwartaal

halfjaarlijks

Meetwaarden-/-taak uitgevoerd

1. Bandaandrijvingen
Transmissiemotor op onberispelijke functie en geluiden
controleren



Alle lagers op geluiden en slijtage controleren



Riemschijf op werking en beschadiging controleren



2. Transport
Riemen op voldoende spanning controleren



Op schade en volledigheid controleren



Riemen op gelijkmatige beweging controleren




Dienbladgeleiding compleet controleren
3. Dienbladstop



Transportstop – Aandrijving controleren
4. Elektrische installatie



Alle zekeringen en aansluitingen aandraaien



Bekabeling controleren


Alle sensoren op functie, beschadiging en bevestiging controleren (borgen van de sensoren bijv. met Loctite 454

5. Functiecontrole van de TST
TST op interactie van alle functies controleren,
Plaatsingsproces controleren (zie hoofdstuk "Instelling")



Aanwijzing:
"Slijtageonderdelen conform code "V" op de lijst met onderdelen vervangen."
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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!

9018455 / Geldig vanaf: 2018-02 / Update: 2021-03

