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Byte av EJ förinställt datorkort, ESP1
WD-4/6/7/8/12/12S: WD61101100
WD-6/7 Glasdisk: WD61101100
WD-6D/7D: WD61101102
WD-6D/7D Glasdisk: WD61101102
INFO! Från 2021 är kortets relän vita.
Öppna luckan / huven och töm tanken.

Frivilligt men rekommenderas:
Läs av och om möjligt anteckna börvärde A1 och A2.
Stäng av maskinen med ON/OFF knappen.
Bryt strömmen med säkring FU.

Se nedan

Byt datorkort (använd handledsband).

Slå till strömmen med säkring FU och sedan maskinen med
ON/OFF knappen.
Gå till maskinens serviceläge med serviceknappen på datorkortet.
Håll knappen intryckt i minst fem (5) sekunder.

Gå till rad 20 genom att trycka på knapp P2 en (1) gång.
Gå till börvärde 35 genom att trycka upprepade gånger på P1.
Ändra börvärdet för rad 35 till ”0” med knappen P3.
Gå till nästa börvärde med knappen P1.
Gå ur serviceläget med ON/OFF knappen.
Frivilligt men rekommenderas:
Kontrollera att börvärde A1 och A2 är som de antecknade.
Gör maskinen klar för disk igen genom att montera nivåröret och
stänga luckan / huven.

Se nedan
Se även punkt A på maskinens
snabbguide.

Avläsning av börvärde A1 och A2:
1. Gå in i maskinens serviceläge med serviceknappen på kretskortet. Håll den intryckt ca fem (5) sekunder till
00 visas på den övre displayen.
2. Gå till rad A0 genom att trycka på knapp P2 på displayen upprepade gånger.
3. Gå till rad A1 genom att trycka på knapp P1 en (1) gång. Anteckna värdet eller jämför med det antecknade.
4. Gå till rad A2 genom att trycka på knapp P1 en (1) gång. Anteckna värdet eller jämför med det antecknade.
5. Gå ur serviceläget med ON/OFF knappen, håll den intryckt ca fem (5) sekunder tills displayen växlar till att
visa diskläge.
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Replacement of NON-preset computer card, ESP1
WD-4/6/7/8/12/12S: WD61101100
WD-6/7 Glass wash: WD61101100
WD-6D/7D: WD61101102
WD-6D/7D Glass wash: WD61101102
INFO! From 2021, the card's relays are white.
Open the hatch/hood and empty the tank.

Voluntary but recommended:
Read and if possible make a note of reference values A1 and A2.
Turn off the machine using the ON/OFF button.
Isolate the power supply using fuse FU.

See below

Replace the computer card (use a wrist strap).

Turn on the power supply using fuse FU and then the machine
using the ON/OFF button.
Switch to the machine's service mode using the service button on
the computer card.
Press and hold the button for at least five (5) seconds.

Go to row 20 by pressing button P2 once.
Go to reference value 35 by repeatedly pressing P1.
Change the reference value for row 35 to ”0” using button P3.
Go to the next reference value using button P1.
Exit service mode using the ON/OFF button.
Voluntary but recommended:
Check that reference values A1 and A2 are the same as the noted
values.
Prepare the machine for washing again by mounting the level pipe
and closing the hatch/hood.

See below

See also point A in the machine’s quick
guide.

Reading of reference values A1 and A2:
1. Enter the machine's service mode using the service button on the circuit board. Hold and press for approx.
five (5) seconds until 00 is displayed in the upper display.
2. Go to row A0 by repeatedly pressing button P2 on the display.
3. Go to row A1 by pressing button P1 once. Make a note of the value or compare with the recorded value.
4. Go to row A2 by pressing button P1 once. Make a note of the value or compare with the recorded value.
5. Exit service mode using the ON/OFF button. Hold and press the button for approx. five (5) seconds until
the display changes to show the wash mode.

