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Snabbguide för byte av ett ej förinställt kort ESP
OBS! Denna instruktion ska användas då antingen datorkortet eller panelkortet ska bytas och då
datorkortet inte är förinställt för en specifik maskin av Wexiödisk.

Viktigt!
Använd medföljande handledsband för att förebygga att kortet utsätts för elektrostatiska urladdningar.

Byte av datorkort
1. Utgå från en spänningslös maskin där huvudbrytaren på väggen är avslagen.
Kontrollera att kemdisktanken är tom.
2. Byt datorkort och anslut kontakterna J2, J21-22 och, i förekommande fall, J41-48.
Om inte kontakt J47 finns i elskåpet ska medföljande kontakt med artikelnummer 62202612
anslutas på kontakt J47 på datorkortet, annars ges larmkod ER96 och maskinen fungerar ej.
3. Kontrollera en extra gång att kontakten till panelkortskabeln J2 monteras åt rätt håll på datorkortet.
4. Anslut J86.
5. Se till att luckan/huven är ÖPPEN. Slå till huvudbrytaren och starta maskinen. Fyll EJ. Kontrollera
att inga larm är aktiva.
6. Gå in på rad 35 i börvärdestabellen och ändra rad 35 till 0. Se justeringsinstruktionen. Gå sedan ur
serviceläget. Börvärdena i panelkortet överförs från panelkortet till datorkortet.
7. Stäng av maskinen när displayen återgår till normal visning. När maskinen är avstängd, bryt
strömmen på huvudbrytaren på väggen.
8. Montera kontakterna J69, J70, J71, J72, J73 och J74. OBS! Alla kontakter är inte aktuella för alla
maskinkonfigurationer.
9. Slå på huvudbrytaren och starta maskinen. Provkör maskinen och kontrollera att den fungerar enligt
önskemål.

Byte av panelkort
1. Utgå från en spänningslös maskin där huvudbrytaren på väggen är avslagen.
2. Byt panelkort och anslut kontakten J2. Kontrollera en extra gång att kontakten sitter på rätt håll.
3. Slå på huvudbrytaren och starta maskinen. Provkör maskinen och kontrollera att den fungerar enligt
önskemål.
Vid garantiärende ska de utbytta korten omgående återsändas till Wexiödisk i emballaget som
utbyteskortet kom i med nedanstående talong ifylld. Följande adress ska användas:
Returgods, Wexiödisk AB, Mårdvägen 4, 352 45 VÄXJÖ.
……………………………………………………………………………………………………………..
Ordernummer:……………………….

Datum: …………………….

Kortnummer på kortet som har bytts ut:……………………………….
Maskinnummer:……………………… Maskintyp:………………………….
Utbytt av (namn och telefonnummer):………………………………………………………………….
Felsymptom:…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
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Quick guide for changing a board that not is pre-configured ESP
IMPORTANT! This instruction shall be used when either the computer board or the panel board shall
be changed and when the computer board not is pre-configured for a specific machine by Wexiödisk.

Important
Use the enclosed wristband to protect the boards from electrostatic discharge when you change the
board.

Change of computer board
1. Start from a machine that is not voltage-fed and make sure that the main switch is turned off.
Also make sure that the chemical tank is empty.
2. Change the computer board and connect contacts J2, J21-22 and, when appropriate, J41-48.
If contact J47 not is present in the electrical cabinet then connect the enclosed contact with article
number 62202612 to the contact J47 on the computer board, otherwise alarm code ER96 will show.
3. Check one more time that the contact from the panel board J2 has been mounted in right direction
on the computer board.
4. Connect J86.
5. Make sure that the door/hood is OPEN. Turn on the main switch and start the machine. Make sure
that the machine NOT starts a filling cycle and that no alarms are active.
6. Go to row 35 in the nominal table and change row 35 to 0. See the adjustment instructions for more
details. Then leave the service mode. The nominal values stored in the panel board are then
transferred to the computer board.
7. Turn off the machine when the display goes back to normal. When the machine is turned off, break
the current on the main switch.
8. Mount the cable J69, J70, J71, J72, J73 and j74.
9. Turn on the main switch and start the machine. Test the machine and check that the machine works
as you wish.

Change of panel board
1. Start from a machine that is not voltage-fed and make sure that the main switch is turned off.
2. Change the panel board and connect the contact J2. Control once again that the contact has been
mounted in the right direction on the computer board.
3. Turn on the main switch. Test the machine and check that the machine works as you wish.
For warranty service, return replaced boards immediately, in the packing that the new boards came in
together with the stub below completed with information. Use this address:
Returgods, Wexiödisk AB, Mårdvägen 4, 352 45 VÄXJÖ, Sweden.
…………………………………………………………………………………………………………….
Order number:………………………

Date:………………………

Board number on the old board: ………………………………………..
Machine number:……………………… Machine type: ………………………….
Changed by (name and phone number):………………………………………………………………….
Error symptom:……………………………………………………………………………………………

