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BU SERVİS KILAVUZU, DAHA ÖNCE YAYINLANAN TÜM GSK ÇALIŞTIRMA
KILAVUZLARINI HÜKÜMSÜZ KILAR (YALNIZCA AB)

 TEHLİKE
Aygıtınızın güvenli ve verimli kullanımı, doğru şekilde monte edilmesine bağlıdır.

Montaj bölgesel yasalara uygun şekilde yapılmalıdır; bölgesel yasalar mevcut değilse,
bulunduğunuz ülkedeki elektrikli aygıtlarla ilgili yasaların en son haline uyulmalıdır.

 TEHLİKE
Bu aygıt yalnızca kapalı yerlerde kullanılmak için tasarlanmıştır. AÇIK HAVADA

KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR

 DİKKAT
Bu aygıtı temizlemek için su püskürtücüsü kullanmayın.  Aygıt hasar görecek ve tüm

garantiler geçersiz hale gelecektir.

 UYARI
Bu ve diğer pişirme aygıtlarının civarında benzin veya başka yanıcı gaz ve sıvılar

bulundurmayın ve kullanmayın.

 DİKKAT
Doğru şekilde yapılmayan montaj, ayar, değişiklik, servis veya bakım ürünün hasar

görmesine, yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Bu aygıtı monte etmeden,
çalıştırmadan veya bakıma almadan önce montaj, çalıştırma ve bakım yönergelerini

tümüyle ve dikkatle okuyun.

 UYARI
Genel saklama kabinini ayarlarken, çalıştırırken veya temizlerken, sıcak yüzeylere temas

etmekten kaçının.

Risk İletişim Standardı, (RİS) - Bu kılavuzdaki işlemler kimyasal ürünlerin kullanımını
içermektedir. Bu kimyasal ürünler italik harflerle yazılmıştır ve işlemin metin bölümünde

arkalarına RİS kısaltması eklenmiştir. İlgili malzeme hakkındaki Güvenlik Bilgileri
Sayfası (Sayfaları) için Risk İletişim Standardı (RİS) kılavuzuna bakın.
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GENEL SAKLAMA KABİNİ – KULLANIM KILAVUZU
BÖLÜM 1: GİRİŞ

1.1  Genel Saklama Kabini

McDonald’s için özel olarak geliştirilmiş ve üretilmiş olan Frymaster Genel Saklama Kabini (GSK),
birçok pişmiş ürün çeşidinin tazeliğini daha uzun korumaya yarayan, kısa süreli kullanıma yönelik
bir saklama aygıtıdır. GSK, tüm McDonald’s güvenlik, verimlilik ve temizlik standartlarına
uygundur.

1.2  Warranty Statement

A. Frymaster L.L.C. makes the following limited warranties to the original purchaser only for
this equipment and replacement parts:

1.2.1  Warranty Provisions – Universal Holding Cabinet

A. Frymaster L.L.C. warrants all components against defects in material and workmanship for a
period of two years.

B. All parts, with the exception of fuses, are warranted for two years after installation date of
cabinet

C. If any parts, except fuses, become defective during the first year after installation date,
Welbilt will also pay straight-time labor costs to replace the part, plus up to 100 miles/160
km of travel (50 miles/80 km each way).

1.2.2  Parts Return

A. All defective in-warranty parts must be returned to a Frymaster Authorized Factory Service
Center within 60 days for credit. After 60 days, no credit will be allowed.

1.2.3  Warranty Exclusions

• This warranty does not cover equipment which has been damaged due to misuse, abuse,
alteration, or accident such as:

• Improper or unauthorized repair;
• Failure to follow proper installation instructions and/or scheduled maintenance

procedures as prescribed in your MRC cards;
• Improper maintenance;
• Damage in shipment;
• Abnormal use;
• Removal, alteration, or obliteration of the rating plate;
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 1.2.3  Warranty Exclusions (cont.)
 
 This warranty also does not cover:
 

• Transportation or travel over 160 km/100 miles (80 km/50 miles each way), or travel
time over two hours;

• Overtime or holiday charges;
• Consequential damages (the cost of repairing or replacing other property that is

damaged), loss of time, profits, use or any other incidental damages of any kind.

There are no implied warranties or merchantability or fitness for any particular use of purpose.

For international warranty, the above procedures apply, except that the customer is responsible for
freight and duty charges.

PARÇA ISMARLAMA VE SERVİS HAKKINDA

Parça siparişlerinizi doğrudan Klimatek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi’ne verebilirsiniz.
Adres: İnönü Caddesi No: 34/1, 80009 Ayazpaşa, İstanbul.
Tel: 0212-293 78 92
Faks: 0212-293 39 03

Tel/plastik tepsi, istifleme kiti, taşıyıcı ve tekerlek siparişlerinin bölgenizdeki Mutfak Donatımı
Sağlayıcısına (MDS) verilmesi gerektiğini lütfen unutmayın.  Frymaster bu aksesuar öğelerini
sağlamaz.

Siparişinizin hızlı bir şekilde işlem görmesi için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

Model Numarası_____________________________________
Seri Numarası_____________________________________
Voltaj___________________________________________
Öğe Parça Numarası___________________________________
İstenen Miktar____________________________________

Servis, Klimatek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi tarafından sağlanabilir. Klimatek Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şirketi’ni telefonla arayarak servis hakkında bilgi alabilirsiniz. Tel: 0212-293 78 92. Size hızlı
ve verimli bir şekilde yardımcı olmak için aşağıdaki bilgi gereklidir:

Model Numarası_____________________________________
Seri Numarası_____________________________________
Arızanın Niteliği___________________________________________________________________

Servis sorununuzun çözülmesinde yararlı olabilecek diğer bilgiler.

BU KILAVUZU DAHA SONRAKİ KULLANIM İÇİN GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN.



1-3

1.3  Ürün Tepsileri

Üç ayrı boyutta ürün tepsisi vardır. Belirli ürün hacimleri ve önerilen saklama boyutları ile süreleri
için, Ek A ve Ek C’ye bakın. Her üründe, aşağıda tanımlandığı gibi, bu ürün için tasarlanmış olan
tepsiyi kullanın:

A. 1/3 boyutunda plastik tepsi– Izgarada pişirilmiş et ve yumurta ürünleri içindir (hamburger
köfteleri, domuz pastırması, yumurta, sosis, vb.). Izgarada pişirilmiş ürünleri saklarken
unutulmaması gereken iki önemli işlem vardır:

• Izgaradan alınırken, ürünün suyu akıtılmamalıdır.
• Ürün, uygun tepsiye istif halinde yerleştirilir. 10-1 ve sosisli börekler üst üste altı adet

halinde istiflenebilir. Yumurtalar (çırpılarak yağda pişirilmiş olanlar dışında), piliç ızgara
ve 4-1 börekler, üst üste üç adet halinde istiflenebilir.

B. 1/2 boyutunda tel tepsi– kızartılmış ürünler içindir (McNuggets, McChicken, Balık
Filetosu vb.) Kızartılmış ürünleri saklarken, aşağıdaki önemli işlemi unutmayın:

• Kızartılmış ürünler tel raf üzerine konulmalıdır. Raf, bir pane tepsisinin üstüne
yerleştirilmelidir. Bu tepsiler için tepsi koruyucusu gerekmemektedir.

C. Tam boyutlu plastik tepsi– fırında pişirilen ürünler içindir (çörekler, küçük ekmekler, vb.)
Fırında pişirilen ürünler için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

• Çörekleri fırından çıkardıktan sonra üzerlerindeki kağıdı çıkarın ve karton kutuyu açın.
• Tepsiye bir koruyucu yerleştirin ve çörekleri bunun üzerine kaydırın. Çörek tepsilerine

en çok 30 donmuş çörek, 20 halka çörek veya 20 küçük ekmek yerleştirilebilir.
 
 Önemli Kullanım İpuçları
 
 Tepsiyi kabine yerleştirirken, tepsinin tutamacı üzerindeki bölme çizgilerinin bölmenin kenarıyla
aynı hizaya gelmesine dikkat edin.
 
 Çatlak veya hasarlı tepsileri atın.
 
 Porsiyonları alırken, tepsiyi yalnızca gerektiği kadar kaydırın, sonra hemen tekrar bölmeye itin.
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1.4 Izgara Kıskacının Yerleştirilmesi

 Izgara kıskacı, aksesuar paketi içinde teslim edilmektedir ve
1/3 boyutundaki ızgara tepsileriyle kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Izgaradan GSK’ya aktarımı daha hızlı ve
daha güvenli hale getirmek için ızgaraya eklenir.
 

• Izgara kıskacının ön tarafını, ızgaranın kenarının
alt kısmına yerleştirin.

• Kıskacın arka tarafını, oluklar ızgara çubuğunun
üstüne oturuncaya dek alçaltın. Izgara kıskacı,
ızgaranın ön tarafına sıkıca oturtulmalıdır.
Kıskaç sıkıca oturmazsa, yalnızca altındaki dört
somunu gevşetin ve çubuğa tespit etmek için
gerektiği biçimde, içeri veya dışarı kaydırın.
Kıskaç uygun şekilde ayarlandıktan sonra,
somunları sıkın.

1.5  4 İnç’lik Ayakların Montajı

 UYARI
Kabini kullanırken veya ayakları monte etmek için birimi öne veya arkaya doğru
yatırırken dikkatli olun. Kabin en az iki kişi tarafından yerinden oynatılmalıdır.

A. Genel Saklama Kabini’ni tabanını gösterecek şekilde, dikkatle sağ yanına yatırın (yön, sizin
birimin ön tarafında olduğunuz düşünülerek belirtilmiştir).

B. Kabinle birlikte verilen 16-¼” ve 20- ½”lik vidaları ve pulları kullanarak, ayak tablalarını
tabana monte edin.

C. Ayağı, monte edilen ayak tablasına iyice sıkışıncaya dek vidalayın.

D. GSK’yı, ayakları üzerinde duracak konuma gelinceye dek, dikkatle doğrultun. 2. adımı
(Çalıştırma İşlemi’ni) uygulayın.

GENEL SAKLAMA KABİNİ TEZGAH ÜSTÜ SEÇENEĞİ İLE MONTE EDİLMİŞSE, GSK
TABANININ  TEZGAH ÜSTÜYLE BİRLEŞTİĞİ BÖLGENİN BESİN

TÜZÜĞÜNE UYGUN BİR YALITIM MALZEMESİYLE YALITILMASINI SAĞLAYIN
SAĞLAYIN

Izgara kıskacı, ızgaraya eklenir
ve saklama kabinine aktarımı
kolaylaştırarak, ızgarada pişirilen ürünü
GSK tepsisinde tutar.
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GENEL SAKLAMA KABİNİ – KULLANIM KILAVUZU
BÖLÜM 2:  ÇALIŞTIRMA YÖNERGELERİ

2.1  Açma

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN TÜM GEREÇLER, YEREL YÖNETMELİKLERE UYGUN
BİÇİMDE TOPRAKLANMALIDIR.

A. Güç gereksinimi:

• Voltaj – 208/240 VAC

• 208V’ta 2620 Watt  – 240V’ta 3420 Watt

• Frekans – 50/60 Hertz

• Monofaze

• 20 amp

BU GEREÇ, ŞOK TEHLİKESİNE KARŞI KORUNMANIZ İÇİN, ÜÇLÜ TOPRAKLAMA
FİŞİ İLE DONATILMIŞTIR VE DOĞRU BİÇİMDE TOPRAKLANMIŞ BİR ÜÇLÜ PRİZE
TAKILMALIDIR. BU FİŞİN TOPRAKLAMA UCUNU KESMEYİN VEYA SÖKMEYİN.

B. Genel Saklama Kabini’ni güç kaynağına bağlayın.

C. Güç anahtarını ON konumuna getirin. Tüm denetim göstergeleri, güç anahtarı devreye girdikten
yaklaşık 2 saniye sonra yeşile döner.

D. Bölmelerin sıcaklık derecesini gözlemleyin. Bölmenin(bölmelerin) çevre (oda) sıcaklığından
68°C’ye (155°F) yükselme süresi, yaklaşık 15 dakika olmalıdır. 93°C’ye (200°F) ulaşması,
yaklaşık 25 dakika sürmelidir. Ayarlanan üst değerlere sürekli olarak bu sınırlar içinde
erişilmemesi durumunda, onarım için aşağıdaki yetkili servis merkezini arayın:

Klimatek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi
Adres: İnönü Caddesi No: 34/1, 80009 Ayazpaşa, İstanbul
Tel: 0212-293 78 92
Faks: 0212-293 39 03).

2.2  Çalışma Sistemine Genel Bakış

Genel Saklama Kabini’nin (GSK), her biri üç ürün tepsisi alan dört veya iki bölmesi vardır. Her
bölmenin, her tepsi konumuna ilişkin saklama süresini ve ürün seçimini gösteren bir denetleyicisi
vardır.
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2.2.1  Genel Saklama Kabini (GSK)

Kullanıcı, aşağıda gösterilen gösterge ve tuş takımı üzerinden, denetleyiciye bilgi girer. Seçilen her
ürünün bir sıcaklık ayar noktası ve ürün saklama süresi vardır. Tüm ürün süreölçerleri birbirinden
bağımsız çalışmaktadır. Bölme sıcaklığı, kabinin ön tarafından bakıldığında, her bölmede en solda
yer alan ürün girişinin sıcaklık ayar noktası tarafından denetlenmektedir. En soldaki seçili
üründen farklı saklama sıcaklığına sahip ürünlerin, o bölmenin ayarlarına girilmesi mümkün
olmayacaktır.

Çoğu GSK’nın her bölme için bir ön ve arka göstergesi vardır. Tüm kullanıcı modu seçimleri,
göstergenin birinden yapılabilir. Program değişiklikleri, yalnızca ön göstergeden gerçekleştirilebilir.
Özel Dağıtım Noktası (ÖDN) kabininin, her bölme için yalnızca bir ön denetleyicisi bulunmaktadır.

GSK Denetleyicisi (Ön Gösterge ve Tuş Takımı)

Süreölçer tuşları (Sol,
Orta ve Sağ), her tepsi
konumuyla ilişkili
süreölçeri çalıştırır ve
durdurur. Süreölçer tuşları
ayrıca sesli uyarı durdurur.

Göstergeler (Sol, Orta ve
Sağ), her tepsi konumu için
ürün seçimini ve saklama
süresini görüntüler.
Göstergeler, aynı zamanda,
program

ENTER

PAGE

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS

Sol Süreölçer
Tuþu

Sol Gösterge

AÞAÐI/YUKARI Ok
Tuþlarý

Orta Gösterge

Orta Süreölçer
Tuþu

Menü Tuþu
Sýcaklýk/

Enter(Giriþ)/
Page(Sayfa) Tuþu

Sað Süreölçer
Tuþu

Sað Gösterge

modunda programlama
bilgileri de sağlar.

MENU tuşu, öğün geçişlerini (kahvaltıdan yemeğe) seçmek, Temizleme Modu işlemi ve bölmeleri
ayrı ayrı çalıştırmak ya da durdurmak için kullanılır. MENU tuşu ayrıca program Modu’na erişim
sağlar.

TEMPERATURE/ENTER/PAGE tuşunun üç işlevi vardır. 1) Bölme sıcaklığını görüntülemek; 2)
İşlem değişikliklerini girmek; ve 3) Program modunda Sayfa parametrelerini seçmek.

Yukarı ve Aşağı OK tuşları, değişkenlerin sayısını artırmak/azaltmak veya seçimleri değiştirmek
için kullanılır.

GSK Denetleyicisi (Arka
Gösterge ve Tuş Takımı,
Yalnızca Geleneksel
GSK) SAUS SAUS SAUS

Sol Süreölçer Tuþu

Sol Gösterge

Sað Süreölçer
TuþuOrta Süreölçer Tuþu

Orta Gösterge Sað Gösterge
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2.3  Kullanıcı Modu

Kullanıcı Modu, tüm bölmelerin uygun sıcaklıkta olduğu ve herhangi bir uyarının söz konusu
olmadığı durumlarda, denetleyicinin normal çalışma modudur. Ürün bilgileri ve saklama süresi
görüntülenir.

2.3.1  Ürün Bilgilerinin Görüntülenmesi

Kullanıcı modunda bölme göstergesi aşağıdakileri gösterir:

1. Tepsi konumu için ürün seçimi.

2. Etkin süreölçerler için kalan saklama süresi (dakika olarak).

Etkin bir süreölçer, dönüşümlü olarak ürün seçimini ve kalan süreyi görüntüler. Etkin olmayan
süreölçerler yalnızca ürün seçimini görüntüler.

2.3.2  Ürün Bilgileri ve Önce Kullan Göstergesi

Kullanıcı Modu, görüntü yoğunluğunu değiştirerek, ürün seçimini ve saklama süresi durumunu
gösterir.

“Önce Kullan Göstergesi”, kalan saklama süresi en kısa olan ürünü gösterir. Ürün durumunu
göstermek için kullanılan iki gösterge yoğunluğu derecesi bulunmaktadır.

1. Daha parlak gösterge yoğunluğu derecesi ve hareketli noktalar, ”önce kullan” ürün
seçimini gösterir.

2. Daha düşük gösterge yoğunluğu derecesi, aşağıdakileri gösterir:

a. En kısa kalan saklama süresine sahip ürün seçimi olmayan etkin süreölçer.

b. Yalnızca ürün seçiminin görüntülendiği, etkin olmayan süreölçer.

Süreölçer Durumu Göstergeleri

ENTER

PAGE

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS

ENTER

PAGE

MENU12121212 20202020 SAUSSAUSSAUSSAUS

Önce Kullan Süreölçeri
Yüksek Yoðunluk

Etkin Süreölçer
Düþük Yoðunluk

Etkin Olmayan Süreölçer
Düþük Yoðunluk

Hareketli Noktalar
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2.4  Süreölçerle Çalışma

2.4.1  Süreölçeri Çalıştırma

Bir süreölçeri başlatmak için, tepsi konumunun üzerindeki Timer tuşuna basın. Süreölçer,
önceden ayarlanmış olan bir değerden başlayarak geriye saymaya başlayacak ve ürün seçimi ile
kalan saklama süresini, dönüşümlü olarak görüntüleyecektir. Ürün seçimine ait  birden çok tepsiyle
ilgili süre belirleniyorsa, kalan saklama süresi en kısa olan ürünün konumu, Önce Kullan gösterge
durumunda gösterilir.

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS

MENU60606060 SAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS

Süreölçeri çalýþtýrmak için TIMER tuþuna basýn.

Etkin gösterge, dönüþümlü olarak saklama süresini ve ürün
seçimini gösterir.

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

2.4.2  Süreölçeri Durdurma

Etkin bir süreölçeri durdurmak için, bölme konumunun üzerindeki Timer tuşuna basın.
Süreölçer, süre ölçme işlemini ve etkin olmayan süreölçer durumunda yapılan gösterge
değişikliklerini durdurur. Ürün seçimine ait birden çok tepsinin için süre ölçümü yapılıyorsa, önce
kullan göstergesi bir sonraki etkin süreölçer olarak değişir.

Önce Kullan göstergesi bir sonraki etkin süreölçer olarak deðiþir.

Duracak
Süreölçer Sonraki En Kýsa Süre

Etkin Olmayan
Süreölçer

ENTER

PAGE

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS

MENU19191919 24242424 SAUSSAUSSAUSSAUS

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS

Etkin gösterge, dönüþümlü olarak saklama süresini ve
ürün seçimini gösterir.

Süreölçeri durdurmak için TIMER tuþuna basýn.

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE
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2.4.3  Süre Bitimi

Süre bitimi göstergesi, kullanıcıyı ürün saklama süresinin dolduğunu bildirir. Kalan saklama
süresi sıfıra ulaştığında, bir uyarı sesi duyulur ve göstergede -00- -00- -00- -00- görüntülenir. Kabindeki diğer
tüm etkin göstergeler, uyarı sesi kapatılıncaya dek, en düşük yoğunluk derecesine geçer.

Süreölçerde gösterilen değeri silmek ve uyarı sesini kapatmak için, süresi biten süreölçerin
Timer tuşuna basın. Kabinde başka süreölçerlerin de süresi bitmişse, tüm süreölçerlerin değerleri
silininceye dek, uyarı sesi sürecektir. Tüm süreölçerlerin gösterdiği değerler silindiğinde, etkin
süreölçerler normal durumlarına döner. Önce Kullan durumu, kalan saklama süresi en kısa olan bir
sonraki süreölçere geçer.

Süresi Dolan Süreölçer Sonraki En Kýsa Süre Etkin Olmayan Süreölçer

ENTER

PAGE

MENU-00--00--00--00- SAUS SAUS

Sesli uyarýyý kapatmak için TIMER tuþuna basýn.

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUS

Gösterge etkin
olmayan
duruma döner.

Önce kullan durumu bir
sonraki etkin süreölçer
olarak deðiþir.

ENTER

PAGE

2.4.4  Arabellek Süreölçeri

Bu özellik, kullanıcıya, belirli bir ürünün saklama süresini, Timer tuşuna basarak ayarlama olanağı
verir. Bu, ürünün uzaktaki bir saklama kabininden aktarılıp, kalan saklama süresinin başka bir
GSK’ya girilebildiği anlamına gelir. Süre ayarları 5 dakikalık adımlarla artırılır veya azaltılır.

Arabellek Süreölçeri: Süreölçer düðmesine üç saniye içinde ikinci kez
basýlarak saklama süresi 5 dakika kýsaltýlabilir.

MENUsaussaussaussaus saussaussaussaus60606060

Baþlangýç Süreölçer Göstergesi: Ürün bölmeye
yerleþtirildikten sonra süreölçere basýldýðýnda gösterilir.

MENU30303030 saussaussaussaussaussaussaussaus

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE
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2.4.4  Arabellek Süreölçeri (devam)

Bir ürünün “Önce Kullan” tepsisi kabine yerleştirildiğinde, ürün süreölçeri ilgili Timer tuşuna
basılarak etkinleştirilir. Gösterge, derhal ürün için en uzun saklama süresini gösterir ve “üç” (en
parlak) Gösterge Yoğunluğu derecesine geçer. Süreölçeri etkinleştirdikten sonra 3 saniye içinde
Timer tuşuna basılırsa, ürün saklama süresi, tuşa her basıldığında 5 dakika kısalır. Üç saniye içinde
Timer tuşuna basılmazsa, gösterge dönüşümlü olarak kalan saklama süresini ve  ürün bilgisini
görüntüler.

Süreölçer Görüntüleme Süresi (TIMR TIME) ve Ürün Görüntüleme Süresi (PROD TIME)
değerleri, her mesajın hangi süreyle (saniye olarak) görüntüleneceğini belirler. Bu değerler için
standart ayarlar, sırasıyla 5 saniye ve 1 saniyedir.

Her ürün için önceden ayarlanan süreyi kısaltmak için Timer tuşuna basın; böylelikle tuşa her
basıldığında görüntülenen süre 5 dakika kısalacaktır. Timer tuşuna 3 saniye içinde basılmalıdır. Üç
saniyeden fazla beklerseniz, süreölçer sıfırlanacaktır. Önceden ayarlanan süreler, her ürün için
belirlenen saklama süreleridir. Önbellek Süreölçer Özelliği, bir başka saklama kabininden ürün
aktarımı yapıldığında çok yararlı olur.

2.5  Cook More Bildirimleri

Cook More (Başka Hazırla) Bildirimleri özelliği, kullanıcıya belirli bir ürüne ait son tepsideki
yiyeceğin tükenmek üzere olduğunu ve bu üründen daha fazla hazırlama zamanının geldiğini
görüntü ve sesle bildirir. Bu özellik, birer dakikalık adımlarla restoran düzeyinde programlanabilir.

MENUmoremoremoremore saussaussaussauscookcookcookcook
ENTER

PAGE

Bir ürünün saklama süresi, önceden ayarlanmış olan “cook more ” süresine eşitse, 3
saniye boyunca bir uyarı sesi duyulur ve gösterge, dönüşümlü olarak yandakileri
gösterir: Kalan saklama süresi / ürün anımsatıcısı / COOK MORE .

- Duyulan uyarı sesinin onaylanması gerekmez. Yalnızca kullanıcının dikkatini
çekmek içindir.

MENUmuffmuffmuffmuff 30303030cookcookcookcook
ENTER

PAGE

Cook More :

Cook More özelliğine eriştikten sonra, başka ürün hazırlama süresini değiştirmek için,
YUKARI ve AŞAĞI ok tuşlarını kullanın.
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2.5  Cook More Bildirimleri (devam)

Cook More Cook More Cook More Cook More süresini değiştirmek için:

- MENU tuşuna basın ve 5 saniye süreyle basılı tutun
- Sayfayı Görüntüle seçeneğine ilerlemek için PAGE tuşuna basın
- Güvenlik Kilidi’ne geçmek için, MENU tuşuna basın
- Yönetici güvenlik kodu 247’ye girmek için, Yukarı ve Aşağı ok tuşlarına basın
- Hazırla Sayfası’na geçmek için, PAGE tuşuna basın
- Ürün Seçimi’ne geçmek için, MENU tuşuna basın
- Cook More  süresini değiştirmek için, Yukarı ve Aşağı ok tuşlarına basın
- Normal işleme geri dönmek için, MENU tuşuna basın ve 5 saniye süreyle basılı

tutun

2.6 Kahvaltı, Yemek, Temizlik Modu ve Bölme Açık/Kapalı Arasında
Geçiş Yapma

MENU tuşuna basarak, her bölme için aşağıdaki bilgilere ilerleyebilirsiniz:

1. Etkin olmayan öğün ürün seçimi (kahvaltı veya yemek).
2. Temizlik Modu.
3. Bölme Açık/Kapalı durumu.

MENU tuşuna yeniden basarsanız, gösterge Kullanıcı Modu’na döner.

2.6.1  Kahvaltı ve Yemeği Seçme

Kahvaltı ve/veya yemek menüsünü oluşturmak için, kullanılacak ürün tepsisinin (tepsilerinin) türünü
ve sayısını belirleyin. Tepsilerin ve ürünlerin ayarlamaları aşağıdaki gibidir:

1/3 boyutunda plastik tepsi – ızgarada pişirilmiş olan et ve yumurta ürünleri içindir
(hamburger köfteleri, domuz pastırması, yumurta, sosis, vb.). Her bölme, bu tür üç tepsi alır.

1/2 boyutunda, tel eklemeli plastik tepsi – ekmekli, kızartılmış ürünler içindir (McNuggets,
McChicken, Filet-O-Fish vb.). Her bölme, bu tür iki tepsi alır.

Tam boyutlu plastik tepsi – fırında pişirilmiş ürünler içindir (çörekler, küçük ekmekler,
vb.). Her bölme, bu türden bir adet tepsi alır.

Bir bölmedeki Kahvaltı’ya uygun ürün çeşitlerini Yemek için uygun olanlarla değiştirmek için,
Yemek için uygun ürün çeşitlerini görüntülemek üzere, MENU tuşuna basın. Öğün çeşidini
etkinleştirmek için, ENTER tuşuna basın. ENTER tuşuna 5 saniye içinde basılmazsa Kahvaltı
öğününün ürün çeşitlerine geri dönülür.
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2.6.1  Kahvaltı ve Yemeği Seçme (devam)

Öğün Seçimini Değiştirme

ENTER

PAGE

MENUSAUS SAUSSAUS

Etkin olmayan öðün seçimini görüntülemek
için MENU tuþuna basýn.

MENUNUGGNUGGNUGGNUGG NUGGNUGGNUGGNUGG NUGGNUGGNUGGNUGG

Öðün seçimini girmek ve normal gösterge moduna
dönmek için ENTER tuþuna basýn.

ENTER

PAGE

MENUNUGGNUGGNUGGNUGG NUGGNUGGNUGGNUGG NUGGNUGGNUGGNUGG
ENTER

PAGE

NOT: Etkin süreölçerler, süreölçer(ler) durduruluncaya, süreleri bitinceye ve sıfırlanıncaya dek,
yeni öğün çeşidine geçmez. Etkin süreölçer(ler) Timer tuşuna basılarak durdurulur. Kahvaltı
menüsü, çalıştırma sırasında standart menüdür.

Öğün için seçilen ürünün saklama sıcaklığı, geçerli sıcaklıktan farklı ise, kullanıcıya saklama
sıcaklığının değiştirilmekte olduğunu bildirmek için yüksek veya alçak sıcaklık uyarı iletisi
görüntülenir. Duyulan uyarıyı kapatmak için, herhangi bir Timer Tuşuna basın. Gösterge, bölme
sıcaklığı önceden ayarlanan sınırlar arasındaki bir değere ulaşıncaya dek dönüşümlü olarak ürün
seçimini ve uyarı mesajını görüntüler. Bölme sıcaklığı önceden ayarlanan sınırlar arasındaki bir
değere ulaştığında uyarı mesajı otomatik olarak sıfırlanır.

Bir bölmenin Yemek için uygun ürün seçimlerini Kahvaltı’ya uygun olanlarla değiştirmek için,
Kahvaltı ürün seçimlerini görüntülemek üzere, MENU tuşuna basın. Öğün seçimini etkinleştirmek
için, ENTER tuşuna basın. ENTER tuşuna 5 saniye içinde basılmazsa Yemek öğününün ürün
seçimlerine geri dönülür.
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2.6.2  Temizlik Modu

Temizlik Modu, kabindeki tüm bölmelerin ayarlanmış sıcaklık değerini, 52°C (125°F) olarak
değiştirir.

Temizlik Modu’nu Başlatma

Temizlik Modu’nu başlatmak için, Temizlik Modu mesajı CLN MODE’a geçmek üzere MENU
tuşuna basın. Temizlik Modu’nu etkinleştirmek için ENTER tuşuna basın. Kabindeki tüm bölmeler,
Temizlik Modu’na geçer. 5 saniye içinde ENTER tuşuna basılmazsa önceki öğünün ürün
seçimlerine geri dönülür. Bölme sıcaklığı 52°C’nin (125°F) üstündeyse, gösterge dönüşümlü olarak,
SLOT CLN MODE ve NOT SAFE YET mesajlarını görüntüler. Bölme sıcaklığı 52°C
(125°F) olduğunda, gösterge SAFE TO CLN mesajını görüntüler.

Temizlik modu mesajýna ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

Temizlik modunu baþlat komutunu girmek için ENTER tuþuna basýn.

MENUSLOTSLOTSLOTSLOT CLNCLNCLNCLN M ODEM ODEM ODEM ODE

Sýcaklýk güvenli seviyenin üzerindeyse gösterge deðiþik mesajlar gösterir.

MENUNOTNOTNOTNOT SAFESAFESAFESAFE YETYETYETYET

MENUSAFESAFESAFESAFE TOTOTOTO CLNCLNCLNCLN

ENTER

PAGE

MENUSAUS SAUSSAUS

MENUCLNCLNCLNCLN M ODEM ODEM ODEM ODE
ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE
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2.6.2  Temizlik Modu (devam)

Temizlik Modundan Çıkma

Temizlik Modundan çıkmak için Temizlik Modu mesajını görüntülemek üzere MENU tuşuna basın.
Temizlik Modundan çıkmak ve normal çalışma moduma dönmek için ENTER tuşuna basın.
Sıcaklık normal kullanım değerlerine ulaşıncaya dek bölme dönüşümlü olarak SLOT TEMP
LOW mesajını ve ürün seçimini görüntüler. 5 saniye içinde ENTER tuşuna basılmazsa bölme
Temizlik Modu’na geri döner.

MENUTO CLNSAFE

CLN (temizlik) modundan çýkýþ mesajýný görüntülemek için
MENU tuþuna basýn.

CLNCLNCLNCLN MENUEX ITEX ITEX ITEX IT M ODEM ODEM ODEM ODE

Temizlik modundan çýkmak ve normal gösterge moduna dönmek için
ENTER tuþuna basýn.

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

2.6.3 Bölme Açık/Kapalı

Bir bölmeyi devreden çıkarmak için, bölmeyi devreden çıkarma mesajı TURN SLOT OFF’a
geçmek üzere, MENU tuşuna basın. Seçimi girmek için, ENTER tuşuna basın. Göstergede, SLOT
IS OFF görüntülenir. 5 saniye içinde ENTER tuşuna basılmazsa bölme Kullanıcı Kipi’ne geri
döner.

Bölmeyi Kapatma
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MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUSSAUSSAUSSAUSSAUS

Slot Off (bölme kapalý) mesajýna ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

CLNCLNCLNCLN MENUEX ITEX ITEX ITEX IT M ODEM ODEM ODEM ODE

Bölmeyi kapatmak için ENTER tuþuna basýn.

MENUSLOTSLOTSLOTSLOT 15151515 OFFOFFOFFOFF
ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE
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2.6.3  Bölme Açık/Kapalı (devam)

Bölmeyi Açma

Bir bölmeyi devreye sokmak için, bölme devrede iletisine (TURN SLOT ON) geçmek üzere,
MENU tuşuna basın. Seçimi girmek ve Kullanıcı Kipi’ne geri dönmek için, ENTER tuşuna basın.
Sıcaklık normal çalışma sınırları arasındaki bir değere ulaşıncaya dek bölme dönüşümlü olarak
SLOT TEMP LOW mesajını ve ürün seçimini görüntüler. 5 saniye içinde ENTER tuşuna basılmzsa
bölme SLOT OFF durumuna geri döner.

MENU15151515 OFFOFFOFFOFFSLOTSLOTSLOTSLOT

SLOTSLOTSLOTSLOT MENUTURNTURNTURNTURN ONONONON

Bölmeyi açýk konuma getirmek ve normal gösterge moduna dönmek için
ENTER tuþuna basýn.

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUS

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

Slot ON (bölme açýk) mesajýna ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

2.7  Bölme Sıcaklığı Bilgisini Görüntüleme (Temperature Tuşu)

Temperature/ENTER/PAGE tuşuna basarak her bölme için aşağıdaki sıcaklık bilgilerini
görebilirsiniz:

1. Üst ısıtıcı sıcaklığı
2. Alt ısıtıcı sıcaklığı
3. Üst ısıtıcı ayarlanan değeri
4. Alt ısıtıcı ayarlanan değeri

Yeniden ENTER tuşuna basarsanız gösterge Kullanıcı Modu’na geri döner. 5 saniye boyunca bir
tuşa basılmazsa gösterge otomatik olarak Kullanıcı Modu’na geri döner.
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2.7  Bölme Sıcaklığını Görüntüleme (Temperature Tuşu-devam)

2.7.1  Raf Sıcaklığı Göstergesi

ENTER

PAGE

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUSSAUSSAUSSAUSSAUS

Üst ýsýtýcý sýcaklýðýný görüntülemek için sýcaklýk tuþuna basýn.

TEM PTEM PTEM PTEM P MENUTOPTOPTOPTOP 71717171

Alt ýsýtýcý sýcaklýðýný görüntülemek için sýcaklýk tuþuna
basýn.

MENUBOTBOTBOTBOT TEM PTEM PTEM PTEM P 71717171

Üst ýsýtýcý için ayarlanan sýcaklýðý görüntülemek için sýcaklýk tuþuna
basýn.

MENUtoptoptoptop tsettsettsettset 71717171

MENUsaussaussaussaus saussaussaussaus saussaussaussaus

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS saussaussaussaus saussaussaussaus

Alt ýsýtýcý için ayarlanan sýcaklýðý görüntülemek için sýcaklýk tuþuna
basýn.

Normal gösterge moduna dönmek için sýcaklýk tuþuna
basýn.

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

2.8  Sıcaklık Uyarıları

Beş sıcaklık uyarı işlevi bulunmaktadır:

1. Yüksek Sıcaklık Uyarısı
2. Düşük Sıcaklık Uyarısı
3. GMİT Uyarısı
4. Algılayıcı Uyarısı
5. Artma Süresi Uyarısı
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2.8  Sıcaklık Uyarıları (devam)

Uyarı koşulları oluşursa, bir uyarı sesi duyulur ve göstergeler dönüşümlü olarak ürün seçimini ve
uyarı mesajını görüntüler. Bir bölmede uyarı koşulları oluştuğunda süreölçerler çalıştırılamaz.

2.8.1  Yüksek ve Düşük Sıcaklık Uyarısı

Bölme sıcaklığı, ürün seçimi için önceden ayarlanan sınırların üstünde veya altında ise, denetleyici,
Yüksek veya Düşük uyarı koşuluna girecektir. Uyarı sesi duyulur ve uyarı mesajı SLOT TEMP
HIGH veya SLOT TEMP LOW şeklinde görüntülenir.

Sesli uyarıyı kapatmak için herhangi bir Timer tuşuna basın. Bölme sıcaklığı önceden ayarlanan
sınırlar arasındaki bir değere ulaşıncaya dek göstergeler dönüşümlü olarak ürün seçimini ve uyarı
mesajını görüntüler. Uyarı mesajı bölme sıcaklığı önceden ayarlanan sınırlar arasındaki bir değere
ulaşıncaya dek görüntülenir.

Uyarı Göstergesi Mesajları

Sesli uyarýyý kapatmak için herhangi bir TIMER tuþuna basýn.

ENTER

PAGE

MENUTEM PTEM PTEM PTEM P LOWLOWLOWLOWSLOTSLOTSLOTSLOT

Sesli uyarýyý kapatmak için herhangi bir TIMER tuþuna basýn.

TEM PTEM PTEM PTEM P MENUSLOTSLOTSLOTSLOT HIGHHIGHHIGHHIGH
ENTER

PAGE

NOT: Düşük sıcaklık uyarısının sesi, sıcaklık yükseldikçe azalır. SLOT TEMP LOW mesajı
bölme sıcaklığı önceden ayarlanan sınırlar arasındaki bir değere ulaşıncaya dek görüntülenir.

2.8.2  Gıda Maddeleri ve İlaç Yönetimi (GMİY) Uyarısı

GMİY Uyarısı, bölme sıcaklığının, ürünün saklanabilmesi için önceden ayarlanmış olan sınırın
altında olduğunu gösterir. Uyarı sesi duyulur ve TEMP UNDR FDA uyarı mesajı görüntülenir.
Etkin süreölçerler otomatik olarak sıfırlanır.

Uyarı sesini kapatmak için herhangi bir Timer tuşuna basın. Uyarı mesajı, bölme sıcaklığı önceden
ayarlanan sınırlar arasındaki bir değere ulaşıncaya dek sürecektir. Bir tuşa basılmazsa, Uyarı sesi ve
Uyarı mesajı sürecektir. GMİY Uyarısını silmek için Timer tuşuna basılmalıdır.

MENUUNDRUNDRUNDRUNDR FDAFDAFDAFDATEM PTEM PTEM PTEM P

Sesli uyarýyý kapatmak için herhangi bir TIMER tuþuna basýn.

ENTER

PAGE
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2.8.3  Algılayıcı Alanı Uyarısı

Algılayıcı Arıza uyarısı, bölmenin 32°C (90°F) ile 121°C’lik (250°F) çalışma sınır değerlerinin
üstündeki veya altındaki bir algılayıcı sıcaklığını gösterir. Uyarı iletisi, SENS ALRM’dır.

Uyarı sesini kapatmak için herhangi bir Timer tuşuna basın. Uyarı mesajı, bölme sıcaklığı çalışma
sınırları içindeki bir değere ulaşıncaya dek görüntülenir. Algılayıcı onarılıncaya kadar, bölmenin
ısıtıcılarına güç aktarımı durdurulur. Algılayıcı uyarısını düzeltmek için servis çağrılması gerekir.

MENU ALRMALRMALRMALRMSENSSENSSENSSENS

Sesli uyarýyý kapatmak için herhangi bir TIMER tuþuna basýn.

ENTER

PAGE

2.8.4  Artma Süresi Uyarısı

Artma Süresi Uyarısı, bölme sıcaklığının, sistemin önceden ayarlanan süre sınırları içindeki çalışma
sıcaklığına ulaşamadığını gösterir.

Uyarı sesini kapatmak için, herhangi bir Timer tuşuna basın. Artma Süresi Uyarısı’nı düzeltmek
için, servis çağrılması gerekir.

MENURISERISERISERISE RATERATERATERATESLOTSLOTSLOTSLOT

Sesli uyarýyý kapatmak ve uyarý mesajýný silmek için herhangi bir TIMER
tuþuna basýn.

ENTER

PAGE

2.8.5  Tolerans Dışı Ek Göstergeler

A. Gösterge= HHHH

Göstergedeki HHHH, bir algılayıcı arızasını gösterir. Bu durumu düzeltmek için,  servis
çağrılması gerekir.

B. Gösterge= LLLL

Göstergedeki LLLL, bir algılayıcı arızasını veya bir bölmenin sıcaklığının 10°C’nin
(50°F) altında olduğunu gösterir. Bölmenin 30 dakika süreyle çalışmasına izin verin. LLLL
mesajı görüntülenmeye devam ederse servis çağrılması gerekir.
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2.9  Ürün Seçimi (Her Bölme İçin)

2.9.1  Program Modu

Tepsilerin ve ürünlerin ayarlarını esas alan bölme denetimlerinin programlanması için doğru
konumlar, aşağıda gösterilmiştir:

• 1/3 boyutunda plastik tepsi – Her bölmeye üç tepsi yerleştirilebildiğinden, tüm göstergeler bir
ürün için programlanabilir. Sol göstergede oluşturulan sıcaklık parametrelerinin tüm bölme
üzerinde etkili olacağını, ancak zamanlama ve ürün ayarlarının, bir bölme içindeki her gösterge
için farklı olabileceğini unutmayın.

• 1/2- boyutunda, tel eklemeli plastik tepsi – Her bölmeye yalnızca iki tepsi
yerleştirilebildiğinden, sol ve sağ göstergeler, ürünleri denetlemek/gözlemlemek için kullanılır.
Merkezi gösterge, NONE seçilerek geçersiz kılınmalıdır; sol ve sağ göstergeler, seçilen ürün
üzerinde etkin olmalıdır. Yine, sol göstergede oluşturulan sıcaklık parametreleri, sağ göstergede
etkin olmakla birlikte, süre ve ürün ayarları bir bölme içindeki her gösterge için farklı olur.

• Tam boyutlu plastik tepsi – Her bölmeye bir tepsi yerleştirilebildiğinden, orta gösterge, ürün
parametreleri oluşturmakta kullanılır. Orta gösterge, bölme için ürün parametresini oluşturur. Sol
ve sağ göstergeler, NONE seçilerek geçersiz kılınmalı, seçilen ürün üzerinde yalnızca orta
gösterge etkin olmalıdır.

Program Modu, her bölme konumu için ürün seçmek için kullanılır. Tüm seçimler, basit PAGE ve
MENU seçimleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Her bölüm konumunun bir ayarlama menüleri sayfası
vardır. Kabindeki en üst bölme, Bölme 1’dir. PAGE tuşu, 1 – 4 bölmelerini seçmek için kullanılır.
MENU tuşu, menü öğelerinin ayarlarını seçer (öğün ve tepsi konumu). Yukarı/Aşağı ok tuşları, her
öğün için mevcut ürün seçimlerini seçmek için kullanılır. Program Modu’na girmek için MENU
tuşuna basın ve en az 5 saniye süreyle tuşu basılı tutun. Gösterge, PROG MODE mesajını
görüntüler.

Program Modu’na Girme

MENUSAUSSAUSSAUSSAUS SAUSSAUSSAUSSAUSSAUSSAUSSAUSSAUS

Program moduna girmek için MENU
tuþunu en az 5 saniye süreyle basýlý tutun.

MENUPROGPROGPROGPROG M ODEM ODEM ODEM ODE
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2.9.2  Sayfa Seçimi

Her bölme, her öğün için ürün seçimlerini içerir (Kahvaltı veya Yemek). Sayfayı seçmek için 1 ve 4
arasında istediğiniz bölmeye ilerlemek üzere, PAGE tuşuna basın.

Bölme Sayfasını Seçme:

MENU M ODEM ODEM ODEM ODEPROGPROGPROGPROG

Bölme sayfasý seçimlerine ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

MENUSLOTSLOTSLOTSLOT

MENUslotslotslotslot 2222

MENUslotslotslotslot 3333

Bölme sayfasý seçimlerine ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

Bölme sayfasý seçimlerine ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

Bölme sayfasý seçimlerine ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

MENUslotslotslotslot 4444
ENTER

PAGE

1111
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2.9.3  Öğün Seçimi ve Tepsi Konumu

MENU tuşuna basarak sol ve orta göstergelerdeki öğün ve tepsi konumlarına ilerleyebilirsiniz.
Geçerli ürün seçimi sağ göstergede görüntülenir.

Öğünü ve Tepsi Konumunu Seçmek İçin:

MENU1111SLOTSLOTSLOTSLOT

LEFTLEFTLEFTLEFT MENUB FSTB FSTB FSTB FST saussaussaussaus

MENUbfstbfstbfstbfst centcentcentcent SAUSSAUSSAUSSAUS

MENUbfstbfstbfstbfst rghtrghtrghtrght saussaussaussaus

MENUlnchlnchlnchlnch leftleftleftleft 10-110-110-110-1

MENUlnchlnchlnchlnch centcentcentcent 10-110-110-110-1

MENUlnchlnchlnchlnch rghtrghtrghtrght 10-110-110-110-1

Öðün Seçimi Tepsi konumu Öðün seçimi ve tepsi konumuna
ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

Öðün Seçimi Tepsi konumu Öðün seçimi ve tepsi konumuna
ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

Öðün Seçimi Tepsi konumu Öðün seçimi ve tepsi konumuna
ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

Öðün Seçimi Tepsi konumu Öðün seçimi ve tepsi konumuna
ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

Öðün Seçimi Tepsi konumu Öðün seçimi ve tepsi konumuna
ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

Öðün Seçimi Tepsi konumu Öðün seçimi ve tepsi konumuna
ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

Öðün Seçimi Tepsi konumu Öðün seçimi ve tepsi konumuna
ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE
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2.9.4  Ürün Seçimi

Yukarı/Aşağı ok tuşları ile her öğün ve tepsi konumu için seçilebilecek ürün çeşitlerine
ilerleyebilirsiniz.

Her öğünün sol tepsi konumu için seçilen ürün, bölmenin saklama sıcaklığını belirler.Yalnızca
çoğunlukla soldaki, 3°C’ye (5°F) kadar olan saklama ısılarındaki ürün çeşitleri, seçim için merkez ve
sağ tepsi konumlarında görüntülenir.

Çoğunlukla soldaki ürün çeşitleri değiştirilirse ve soldaki ürün artık farklı bir sıcaklıktaysa, orta ve
sağ konumlar yeniden girilmelidir. Etkin bir süreölçerin ürün seçimi değiştirilirse, süreölçer
otomatik olarak sıfırlanır.

Ürün Seçimi Girme:

ENTER

PAGE

MENUleftleftleftleft saussaussaussausbfstbfstbfstbfst

Ürün seçimlerine ilerlemek için Yukarý/Aþaðý ok tuþlarýna
basýn.

leftleftleftleft MENUbfstbfstbfstbfst rounrounrounroun

MENUbfstbfstbfstbfst leftleftleftleft foldfoldfoldfold

MENUbfstbfstbfstbfst leftleftleftleft scrascrascrascra

Ürün seçimlerine ilerlemek için Yukarý/Aþaðý ok tuþlarýna basýn.
Ürün seçimleri

Ürün seçimlerine ilerlemek için Yukarý/Aþaðý ok tuþlarýna
basýn.

Ürün seçimleri

Ürün seçimleri

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

Ürün seçimleri

2.9.5  Program Modundan Çıkma

Çalışma Modu’na geri dönmek için, MENU tuşuna basın ve tuşu 5-8 saniye süreyle basılı tutun. 5
saniye boyunca giriş yapılmazsa, denetleyici otomatik olarak program modundan çıkar.

Program Modundan Çıkmak İçin:

MENUleftleftleftleft scrascrascrascrabfstbfstbfstbfst

Program modundan çýkmak için MENU tuþunu en az 5 saniye
süreyle basýlý tutun.

MENUscrascrascrascra saussaussaussaus

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE
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2.9.6  Ürün Seçimini Değiştirme (Örnek)

Bu örnek, üçüncü bölmenin sol konumundaki yemek ürün seçimini 10-1’den NUGG’a değiştirir.
NUGG’ın saklama sıcaklığı 10-1’inkinden farklı olduğu için, ortadaki ve sağdaki ürün seçimleri
silinir. Orta ve sağ konumlara yalnızca 3°C’ye (5°F) kadar olan saklama sıcaklığındaki sol ürün
seçimleri girilebilir.

10-110-110-110-1 10-110-110-110-1

Program moduna girmek için MENU tuþunu yaklaþýk 5 saniye süreyle basýlý
tutun.

progprogprogprog m odem odem odem ode

Bölme seçimlerine ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

SLOTSLOTSLOTSLOT 1111

Bölme seçimlerine ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

SLOTSLOTSLOTSLOT 2222

Bölme seçimlerine ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

SLOTSLOTSLOTSLOT 3333

Öðün seçimi ve tepsi konumuna ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

B FSTB FSTB FSTB FST leftleftleftleft saussaussaussaus

Öðün Seçimi Tepsi Seçimi
Öðün seçimi ve tepsi
konumuna ilerlemek için MENU
tuþuna basýn.

B FSTB FSTB FSTB FST centcentcentcent saussaussaussaus

Öðün Seçimi Tepsi Seçimi Öðün seçimi ve tepsi
konumuna ilerlemek için MENU
tuþuna basýn.

B FSTB FSTB FSTB FST rghtrghtrghtrght saussaussaussaus

Öðün Seçimi Tepsi Seçimi
Öðün seçimi ve tepsi
konumuna ilerlemek için MENU
tuþuna basýn.

lnchlnchlnchlnch leftleftleftleft 10-110-110-110-1

Öðün Seçimi Tepsi Seçimi Öðün seçimi ve tepsi
konumuna ilerlemek için MENU
tuþuna basýn.

lnchlnchlnchlnch leftleftleftleft 4-14-14-14-1

Ürün seçimlerine ilerlemek için Yukarý/Aþaðý ok tuþlarýna basýn.

lnchlnchlnchlnch leftleftleftleft nuggnuggnuggnugg

Program modundan çýkmak için MENU tuþunu yaklaþýk 5 saniye süreyle
basýlý tutun.

nuggnuggnuggnugg



2-21

2.10  Ürün Bilgilerini Girme ve Düzenleme

Ürün seçimlerini, saklama sürelerini ve sıcaklık ayarlarını değiştirmek veya yenilerini girmek,
parolalarla korunan işlevlerdir. Parolayı girmek için MENU tuşuna basın ve tuşu beş saniye süreyle
basılı tutun, sonra Program Modu’na girin (Prog Mode). View PAGE’e ilerlemek için Page
tuşuna basın. Güvenlik Kilidi’ni (SECR LOCK) seçmek için MENU tuşuna basın.

2.10.1  Parola Girme

SausSausSausSaus MENUSAUSSAUSSAUSSAUS saussaussaussaus

Program moduna girmek için MENU
tuþunu 5 saniye süreyle basýlý tutun.

MENUprogprogprogprog m odem odem odem ode

MENUviewviewviewview pagepagepagepage

MENUsecrsecrsecrsecr 156156156156

MENUsecrsecrsecrsecr locklocklocklock 247247247247

VIEW (göster) sayfasýna ilerlemek
için PAGE tuþuna basýn.

VIEW (göster) sayfasýna ilerlemek için
MENU tuþuna basýn.

Parola girmek için Yukarý/Aþaðý ok tuþlarýna basýn.

*Güvenlik kodu 247, yönetici parolasýdýr.

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE
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2.10.2  Ürün Adı Girme

Yeni bir ürün girişi için, ürün adının, saklama süresinin, saklama sıcaklığının, öğün seçiminin ve
Cook More süresinin girilmesi gerekir. Aşağıdaki örnek (XXY adlı) 25 dakika saklama süreli,
saklama sıcaklığı 82°C (180°F) olan ve 5 dakikalık Cook More süresi olan yeni bir ürün girer.

MENUsecrsecrsecrsecr locklocklocklock 247247247247

MENUeditediteditedit pagepagepagepage

MENUprodprodprodprod nam enam enam enam e     ....

MENUprodprodprodprod x x x x ....

MENUprodprodprodprod nam enam enam enam e x  x  x  x  ....

MENUprodprodprodprod nam enam enam enam e xx xx xx xx ....

MENUprodprodprodprod nam enam enam enam e xxxxxxxx....

MENUprodprodprodprod nam enam enam enam e xxyxxyxxyxxy....

nam enam enam enam e

Edit (düzelt) sayfasýna ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

Kullanýlmayan bir ürün boþluðuna ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

X harfine ilerlemek için Yukarý
ok tuþuna basýn.

Not: Ondalýk kesir noktasý, girilmekte
olan gösterge dilimini gösterir.

Bir sonraki gösterge dilimine ilerlemek için Aþaðý ok tuþuna basýn.

X harfine ilerlemek için Yukarý ok tuþuna basýn.

Bir sonraki gösterge dilimine ilerlemek için Aþaðý ok tuþuna basýn.

Y harfine ilerlemek için Yukarý ok tuþuna basýn.

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE
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2.10.3  Ürün Saklama Süresini Girme

MENUnam enam enam enam e xxyxxyxxyxxyprodprodprodprod

Time (Süre) sayfasýna ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

MENUtim etim etim etim e pagepagepagepage

Ürün süre seçimine ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

MENUxxyxxyxxyxxy tim etim etim etim e 20202020

Süreyi 25 dakika olarak deðiþtirmek için Yukarý/Aþaðý ok tuþuna
basýn.

MENUxxyxxyxxyxxy tim etim etim etim e 25252525

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

2.10.4  Ürün Saklama Sıcaklığını Girme

Temp (sýcaklýk) sayfasýna ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

MENUtem ptem ptem ptem p pagepagepagepage

Ürün üst ýsýtýcý sýcaklýðý seçimine ilerlemek için MENU tuþuna
basýn.

MENUxxyxxyxxyxxy ttopttopttopttop 68686868

Üst ýsýtýcý sýcaklýðýný deðiþtirmek için Yukarý/Aþaðý ok tuþuna
basýn.

MENUxxyxxyxxyxxy ttopttopttopttop 82828282

MENUxxyxxyxxyxxy tbottbottbottbot 68686868

MENUxxyxxyxxyxxy tbottbottbottbot 82828282

Ürün alt ýsýtýcý sýcaklýðý seçimine ilerlemek için MENU tuþuna
basýn.

Alt ýsýtýcý sýcaklýðýný deðiþtirmek için Yukarý/Aþaðý ok tuþuna
basýn.

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

MENUtim etim etim etim e 25252525xxyxxyxxyxxy
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2.10.5  Öğün Kullanımını Girme

Öðün sayfasýna ilerlemek için PAGE tuþuna basýn.

MENUm ealm ealm ealm eal pagepagepagepage

MENUxxyxxyxxyxxy m ealm ealm ealm eal allallallall

MENUxxyxxyxxyxxy m ealm ealm ealm eal bfstbfstbfstbfst

Ürün öðün seçimine ilerlemek için MENU tuþuna basýn.

BFST seçeneðini seçmek için Yukarý/Aþaðý ok tuþlarýna basýn.

ENTER

PAGE

MENUxxyxxyxxyxxy tbottbottbottbot 82828282
ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

2.10.6  Pişirme Süresini Girme

MENUxxyxxyxxyxxy m ealm ealm ealm eal allallallall

MENUcookcookcookcook pagepagepagepage

MENUxxyxxyxxyxxy cookcookcookcook 0000

MENUxxyxxyxxyxxy cookcookcookcook 5555

Ýstenen piþme uyarý süresini girmek için Yukarý/Aþaðý ok tuþlarýna basýn.

Program modundan çýkmak ve normal çalýþma moduna dönmek için
MENU tuþunu 5 saniye süreyle basýlý tutun.

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

ENTER

PAGE

Piþirme sayfasýna ilerlemek için PAGE tuþuna
basýn.

Ürün piþirme seçimine ilerlemek için MENU tuþuna basýn.
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2.11  Gösterge Ayarları
2.11.1  Görüntüleme Süresini Değiştirme

Etkin bir süreölçerin, ürün seçimini ve saklama süresini dönüşümlü olarak görüntüleme sıklığı
aşağıdaki yöntemle ayarlanabilir:

• MENU tuşuna basın ve tuşu 5 saniye süreyle basılı tutun
• Sayfayı Görüntüle (View Page) seçeneğine ilerlemek için PAGE tuşuna basın
• Güvenlik Kilidi (SECR LOCK) seçeneğine ilerlemek için MENU tuşuna basın
• Güvenlik kodunu (2 4 7) girmek için, Yukarı ve Aşağı Ok tuşlarına basın
• Ürün Görüntüleme Süresi (PROD TIME) seçeneğine ilerlemek için MENU tuşuna basın
• Ürün Görüntüleme Süresini değiştirmek için Yukarı ve Aşağı Ok tuşlarına basın
• Süreölçer Görüntüleme Süresi (TIMR TIME) seçeneğine ilerlemek için MENU tuşuna basın
• Süreçölçer Görüntüleme Süresini değiştirmek için Yukarı ve Aşağı Ok tuşlarına basın
• Normal çalışma Modu’na geri dönmek için MENU tuşuna basın ve tuşu 5 saniye süreyle

basılı tutun.

2.11.2  Görüntüleme Yoğunluğunu Değiştirme

Ürün durumu için kullanılan yoğunluk derecelerinin her birinin parlaklığı aşağıdaki yöntemle
ayarlanabilir:

• MENU tuşuna basın ve tuşu 5 saniye süreyle basılı tutun.
• Sayfayı Görüntüle (View Page) seçeneğine ilerlemek için PAGE tuşuna basın
• Güvenlik Kilidine (SECR LOCK) ilerlemek için MENU tuşuna basın
• Güvenlik kodunu (2 4 7) girmek için Yukarı ve Aşağı Ok tuşlarına basın
• Gösterge Yoğunluğu Derecesi (Display Intensity Level) seçeneğine ilerlemek için

MENU tuşuna basın
• Yoğunluk derecesini değiştirmek için Yukarı ve Aşağı Ok tuşlarına basın
• Sayfayı Görüntüle (View Page) seçeneğine ilerlemek için PAGE tuşuna basın
• Güvenlik Kilidine (SECR LOCK) ilerlemek için MENU tuşuna basın
• Güvenlik kodunu (2 4 7) girmek için Yukarı  ve Aşağı Ok tuşlarına basın

2.11.3  Santigrad Ölçüm Sistemini Fahrenhayt olarak Değiştirme

Aşağıdaki işlem, sıcaklık göstergelerini °C’den °F’ye dönüştürür.

NOT: Pişirme süresini ayarlamak veya değiştirmek için, Servis kodunu girmeniz gerekir.

• MENU tuşuna basın ve tuşu 5 saniye süreyle basılı tutun.
• Sayfayı Görüntüle (View Page) seçeneğine ilerlemek için PAGE tuşuna basın
• Güvenlik Kilidi (SECR LOCK) seçeneğine ilerlemek için MENU tuşuna basın
• Güvenlik kodunu (2 4 7) girmek için Yukarı ve Aşağı Ok tuşlarına basın
• Gösterge Birimleri (Display Units) seçeneğine ilerlemek için MENU tuşuna basın
• °C’den °F’ye dönüştürmek için Yukarı ve Aşağı Ok tuşlarına basın
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• Normal çalışma Modu’na geri dönmek için MENU tuşuna basın ve tuşu 5 saniye süreyle
basılı tutun.
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GENEL SAKLAMA KABİNİ – KULLANIM KILAVUZU
BÖLÜM 3:  SORUN GİDERME

3.1  Genel Saklama Kabini Sorun Giderme Kılavuzu

Kulbütörü ON (Açýk) konuma
getirin.

Tüm
göstergeler
yandý mý?

Hiç biri
yanmýyor mu?

Bölmeler tam
ýsýtýyor mu?

1. Güç kablosunda güç yok.
2. 20 amp sigorta yanmýþ.
3. Güç düðmesi arýzalý.
4. kablo baðlantýsý arýzalý veya hatalý (CN2'yi
denetleyin).
5. Transformatör arýzalý.
6. Ana kontrol kartý arýzalý.

Süreölçerler
çalýþýyor mu?

Çalýþma normal

1. Kablo baðlantýsý arýzalý veya
yanlýþ.
2. Gösterge arýzalý (düðme arýzalý).
3. Ana kontrol kartý arýzalý.

Hayýr Hayýr

Evet

Evet

Evet

Hayýr

Evet

1. Kablo baðlantýsý arýzalý veya
hatalý.
2. Gösterge arýzalý.
6. Gösterge sürücü kartý arýzalý.
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GENEL SAKLAMA KABİNİ- KULLANIM KILAVUZU
EK

Ek A:  Besin Öğesi Standart Ayarları

Besin Öğesi Görüntülenen
Ad

Öğün Seçimi Sıcaklık Ayarı Süre
(Dakika)

85°C (185°F) üst ısıtıcıSosis SAUS BFST
85°C (185°F) alt ısıtıcı

60

79°C (175°F) üst ısıtıcıKarıştırılmamış Yumurta ROUN BFST
79°C (175°F) alt ısıtıcı

20

79°C (175°F) üst ısıtıcıKarıştırılmış Yumurta FOLD BFST
79°C (175°F) alt ısıtıcı

20

79°C (175°F) üst ısıtıcıÇırpılmış Yumurta SCRA BFST
79°C (175°F) alt ısıtıcı

20

79°C (175°F) üst ısıtıcıDomuz Pastırması CBAC BFST
79°C (175°F) alt ısıtıcı

30

79°C (175°F) üst ısıtıcıKüçük Ekmek MUFF BFST
79°C (175°F) alt ısıtıcı

20

79°C (175°F) üst ısıtıcıFırında Pişirilmiş Ürünler BISC BFST
79°C (175°F) alt ısıtıcı

60

85°C (185°F) üst ısıtıcıBurritos BURR BFST
85°C (185°F) alt ısıtıcı

30

93°C (200°F) üst ısıtıcıNormal Börek 10-1 LNCH
93°C (200°F) alt ısıtıcı

20

93°C (200°F) üst ısıtıcıBüyük Börekler
ve Big Xtra! 4-1 LNCH

93°C (200°F) alt ısıtıcı
20

93°C (200°F) üst ısıtıcıTavuk Izgara NUGG LNCH
93°C (200°F) alt ısıtıcı

60

93°C (200°F) üst ısıtıcıBalık FISH LNCH
93°C (200°F) alt ısıtıcı

30

200°F (93°C) üst ısıtıcıMcChicken McCK LNCH
200°F (93°C) alt ısıtıcı

30
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Ek B:  Temizlik ve Koruyucu Bakım

Her Kullanımdan Sonra - Tepsi ve Rafları Temizleyin

1. Tüm plastik ve tel tepsileri çıkarın. Tepsi ve rafları temizlik için lavaboya alın.

2. Tepsileri, dozajlayıcıdan geçen sıcak McD All-Purpose Super Concentrate (APSC) (HCS)
çözeltisinde yıkayarak temizleyin. Otomatik dozajlayıcı yoksa, her 3,8 litre çözelti için 9 ml McD
APSC (HCS) karıştırın.  Tepsi ve rafları sıcak suyla iyice durulayın.

3. Tepsi ve rafları en az bir dakika süreyle McD Sink Sanitizer (HCS) (her 38 litre suya bir paket)
veya McD Sanitizer (HCS) (her 38 litre suya dört paket) çözeltisine daldırarak sterilize edin.
Sterilize eden çözeltiden çıkarın ve havayla kurumaya bırakın.

Günlük - Kabini Temizleyin

1. Çalışma günü sonunda birimi Temizlik Modu’na geçirin (bkz. Temizlik Modu, Bölüm 2.6.2,
Sayfa 2-9 — 2-10).

Not: Genel Saklama Kabininin dış kısmını temizlemek için McD Sink Sanitizer (HCS)
kullanmayın.

2. SAFE to CLN mesajı görüntüleninceye dek birimin soğumasını bekleyin. Bölme yüzeyindeki
kalıntıları, fırçayla kabinin karşı ucundan dışarı süpürerek temizleyin.

Not: Kabin bölmelerini temizlemek için yalnızca kabin temizleme fırçasını kullanın.  Tel
fırça, aşındırıcı sünger veya metal kazıyıcı kullanımı, kabin bölmelerinin yüzeyinde kalıcı
hasara yol açabilir.

Not: McD (APSC)(HCS) dışında hiç bir temizleyici kullanmayın.  Başka karışımların
kullanılması kontrol bileşenlerine zarar verebilir.

3. Tüm kalıntıları, kabin temizleme fırçasıyla kabinin karşı tarafından dışarı süpürün.

4. Bölmeleri temizlemek için ıslak, temiz/steril bir havlu ve kabin temizleme fırçasını kullanın.
Her bölmenin alt ve üst yüzeyini temizleyin.

5. Kabinin tüm dış yüzeylerini McD ASPC (HCS) ile ıslatılmış temiz ve steril bir havluyla silin.

6. Birimi kapatın.
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Ek B:  Temizleme ve Koruyucu Bakım (devam)

Her Hafta - Kabin Bölmeleri

Bölmeler temiz ve boş halde, çalışma sıcaklığında en az 30 dakika geçtikten sonra dört GSK
bölmesinin üst ve alt ısıtıcılarını aşağıdaki işlemi uygulayarak ayarlayın.

1. Ayarlanan sıcaklığa en az 30 dakika süreyle devamlı olarak erişildiğinden emin olmak için
sıcaklık tuşuna basın (bkz. Bölme Sıcaklığını Görüntüleme, Sayfa 2-11).

2. Atkins algılayıcısını bölmelerden birine algılayıcı yukarıya doğru gelecek şekilde sokarak üst
ısıtıcının sıcaklığını ölçün. Alt ısıtıcının sıcaklığını ölçmek için algılayıcının aşağıya doğru
bakması gerekir. Algılayıcıyı ısıtıcının merkezine doğru hareket ettirin. Doğru okuma için
algılayıcı ısıtıcının merkezinden en çok 2,5 cm’lik bir mesafede olmalıdır.

3. Algılayıcının sabitlenmesi için üç dakika bekleyin.

4. Pirometrenin gösterdiği sıcaklığı okuyun. Pirometrenin gösterdiği sıcaklığın GSK’de okunan
sıcaklıktan en çok ± 3°C (± 5°F) farklı olması gerekir. Sıcaklık tuşuna bir kez basarak bölmenin
üst ısıtıcısını ± 3°C (± 5°F) toleransına getirin, sonraki ısıtıcıyı/bölmeyi kontrol edin.
Okuduğunuz değer tolerans değerleri dışındaysa, aşağıdaki işlemi uygulayın:

• Menu tuşuna en az beş saniye süreyle basarak program moduna girin. Bölme kontrol
ekranında View____PAGE görüntüleninceye dek page tuşuna basın.

• SECR Lock _ _ _ _ görüntüleninceye dek Menu tuşuna basın. Yukarı ve aşağı ok
tuşlarını kullanarak Servis Kodunu (2 4 7) girin.

• Düzeltilecek bölmeyi görüntülemek için Page tuşuna basın. (Bölme 1 için, ekranda
SLOT___1 görüntülenir.)

• Düzeltme için üst veya alt ısıtıcıya gelinceye dek Menu tuşuna basın. (Üst ısıtıcı için ekranda
TOP OFST 0 görüntülenir.)

• Doğru denge sağlanıncaya dek her defasında 1°C/F girmek üzere yukarı ve aşağı ok tuşuna
basın. Örnek: Rezistans sıcaklık algılayıcısı 65°C (150°F) gösterirse ve siz 68°C (155°F)
ölçerseniz, dengeyi sağlamak için +3°C (+5°F) girin. Siz 63°C (145°F) ölçerseniz ve
rezistans sıcaklık algılayıcısı 66°C (150°F) gösterirse, dengeyi sağlamak için -3°C (-5°F)
girin.

Her Yıl - Hava Çıkış Pervanelerini Temizleyin

 UYARI
Fişin elektrik prizinden çekilmemesi ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
Kabin şalteri, kabine gelen elektrik akımını tamamen KESMEZ. Bu servis yalnızca

yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.



A-4

Her Yıl - Hava Çıkış Pervanelerini Temizleyin (devam)

 UYARI
Kabini kaldırırken dikkatli olun. Kabinin ağırlığı 90 kilogramın üzerindedir. Birimin

yerinin değiştirilmesi veya kaldırılması en az iki kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

 1. Çalışma günü sonunda birimi TEMİZLİK MODU’na geçirin (bkz. Temizlik Modu, Sayfa 2-
9 — 2-10).

 2. Günlük bakım için gerekenlerin tümünü uygulayın.

 3. Yıllık bakıma başlamadan önce elektrik bağlantısını kaynağından kesin.  Yukarıdaki uyarıyı
okuyun.

 4. Yan panellerin her birindeki iki vidayı Phillips tornavidayla sökün.  Vidaları emin bir yere
koyun.

 5. Yan panelleri birimden çıkarın.

 6. Hava çıkış pervanelerine ulaşmak için aşağıdakileri yapın:

a. Kabin tek bir birim halindeyse veya istifli bir düzenlemenin üst birimiyse, kabinin
üstünü yerinde tutan dört vidayı sökmek için 5/16”lık soket tornavidası kullanın.
Kabinin üstünü çıkarın.  Adım 10’a geçin.

b. Servise alınacak kabin istifli bir düzenlemenin alt birimiyse, 5/16”lık soket tornavidası
kullanın ve ekipman rafını yerinde tutan dört vidayı sökün.  Vidalar birimin her iki
yanında, iç panelin üst köşelerinin yakınında bulunmaktadır.

 7. Ön plakanın her iki yanındaki altı köşeli iki #10-32 vidayı sökmek için 5/16”lık somun
anahtarı kullanın.

 8. Ön plakayı çıkarın. Anahtarın kablo bağlantısını ayırmanız gerekmez.

 9. Kablo ve kablo donanımını, raf serbest hale gelecek şekilde sökün.  Yeniden bağlarken
sorun çıkmaması için her kabloyu belirgin bir şekilde işaretleyin.  Rafın kenarından tutun ve
engellere takılıncaya dek dışarıya doğru çekin.  Plakayı rafın üzerine yerleştirin.

 10. Hava çıkış pervanelerinin kanatlarını temiz, McD ASPC (HCS) ile nemlendirilmiş bir bezle
silin. Elektrik bağlantılarına bezle temas etmemeye dikkat edin. Bu işlem pervanenin
randımanlı bir şekilde çalışmasını sağlar.

 11. Birimi yeniden monte etmek için adımları sondan başa doğru uygulayın.
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Ek C:  Genel Saklama Kabini (GSK) İçin SOC

Genel Saklama Kabini’nin KIZARTILMIŞ ÜRÜNLER için kullanım yöntemi, geçerli
yöntemimize benzemektedir. Aradaki tek fark, kızartılmış ürünün pane tepsisine giren tel bir rafa
konması ve kabinde önceden belirlenmiş olan bir bölmeye yerleştirilmesidir.  Bu tepsiler için tepsi
koruyucusu gerekmez.

Genel Saklama Kabininin IZGARADA PİŞİRİLMİŞ ÜRÜNLER için kullanım yöntemi,
aşağıdakiler hariç, geçerli yöntemimizle aynıdır:

• Ürün ızgaradan alınırken suyu akıtılmamalıdır.

• Izgarada pişirilen tüm ürünler için tepsi koruyucusu kullanın.

• Ürün, uygun tepsiye istif edilerek yerleştirilir. 10-1 ve sosisli börekler üst üste en çok altı adet
halinde istiflenebilir.  Yumurtalar (çırpılmış olanlar hariç), tavuk ızgara ve 4-1 börekler üst üste
en çok üç adet halinde istiflenebilir. (Bkz. Ek F, Sayfa A-7).

 
 Genel Saklama Kabininin ÇÖREKLER için kullanım yöntemi aşağıdaki gibidir:
 
• Çörekleri fırından çıkardıktan sonra üzerlerindeki kağıdı çıkarın ve karton kutuyu açın.

• Tepsiye bir koruyucu yerleştirin ve çörekleri bunun üzerine kaydırın. Çörek tepsilerine en çok 30
donmuş çörek, 20 halka çörek veya 20 küçük ekmek yerleştirilebilir.

Ek D:  Üretim Çizelgeleri

Hafta Sonu (Hafta
Sonları) Normal Menü

Önerilen Tepsi
Ölçüsü / İstif 9/3 6/3 8/3 1/1 8/1 8/1

Aşırı Büyük Hacim 18/6 12/3 15/3 1/1 10/1 14/1

Birimler Tepsi Tepsi # Adet Poşet # Adet # Adet

Süre 10:1 4:1 GRCK NUGG McCk Balık

Hafta Sonu
(Hafta Sonları) Kahvaltı Menüsü
Önerilen Tepsi
Ölçüsü / İstif 30/1 12/3 6/3 6/1 6/3 15/3 5/1 9/1

Aşırı Büyük
Hacim 30/1 24/6 18/3 6/1 18/3 30/3 20/1 9/1

Birimler Tepsi Tepsi Tepsi Tepsi Tepsi Tepsi Tepsi Tepsi

Süre BISC SAUS FOLD SCRA ROUN CBAC MUFF BURR
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Ek E:  GSK Hızlı Başvuru Kılavuzu

1. Program Moduna Girin

SONUÇ: Program MODUNDASINIZ

MENU tuþunu en az 5 saniye süreyle basýlý tutun.

saussaussaussaussaussaussaussaus saussaussaussaus

m odem odem odem odeprogprogprogprog

3. Öðün ve Tepsi
 Konumunu seçin

Öðünü (Kahvaltý veya Öðle yemeði) ve tepsi konumunu
seçmek için MENU tuþuna basýn.

SONUÇ

Ýstenen öðünü seçmek için MENU tuþuna basmaya devam
edin.

sssslotlotlotlot 2222

leftleftleftleft saussaussaussausbfstbfstbfstbfst

bfstbfstbfstbfst centcentcentcent saussaussaussaus

saussaussaussausbfstbfstbfstbfst rightrightrightright

10-110-110-110-1lnchlnchlnchlnch leftleftleftleft

4. Ürünü Seçin

Ürünü seçmek için Yukarý/Aþaðý ok tuþlarýna basýn.

SONUÇ

10-110-110-110-1lnchlnchlnchlnch leftleftleftleft

leftleftleftleft 4-14-14-14-1lnchlnchlnchlnch

Continue to press the UP and DOWN keys to select the
desired product. nuggnuggnuggnugglnchlnchlnchlnch leftleftleftleft

Sonraki tepsi konumuna geçmek için MENU tuþuna basýn.

SONUÇ

nuggnuggnuggnugglnchlnchlnchlnch leftleftleftleft

centcentcentcent nonenonenonenonelnchlnchlnchlnch

5. Bir Sonraki Tepsi
Konumuna Geçin 6. Program Modundan Çýkýn

Not: Her bölmede en soldaki tepsi konumu için seçilen ürün, tüm bölmenin saklama sýcaklýðýný belirler (üç tepsi konumunun
tümü). Orta veya sað tepsiler için ürün seçilemiyorsa, saklama sýcaklýðý sol tepsi sýcaklýðýyla uyumlu deðildir. Tipik olarak,
ekmek ve ýzgarada piþirilmiþ ürünler için 68°C, kýzartýlmýþ ürünler için 93°C ayarlanýr.

MENU tuþunu en az 5 saniye süreyle basýlý tutun.

SONUÇ: Program modundan çýktýnýz.

NONE seçiliyse, gösterge normal çalýþma modunda / / / /
gösterir.

nonenonenonenonelnchlnchlnchlnch centcentcentcent

/ / / // / / // / / // / / /nuggnuggnuggnugg nuggnuggnuggnugg

2. Bölme Sayfasýný Seçin

Bölmeyi seçmek için PAGE tuþuna basýn..

SONUÇ

Bir sonraki bölmeyi seçmek için PAGE tuþuna basmaya
devam edin.

m odeprogprogprogprog

slotslotslotslot 2222

slotslotslotslot 1111
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Ek F:  GSK Tipik Ayarlar / İstifli Düzenlemeler

Tipik Ayarlar

Böl. 1

Böl. 2

Böl. 3

Böl. 4

Böl. 1

Böl. 2

Böl. 3

Böl. 4

Böl. 1

Böl. 2

Böl. 3

Böl. 4

Böl. 1

Böl. 2

Böl. 3

Böl. 4

Böl. 1

Böl. 2

Böl. 3

Böl. 4

Böl. 1

Böl. 2

Böl. 3

Böl. 4

Kahvaltý Ayarý
Standart Ayarlar

Öðle Yemeði Ayarý
Standart Ayarlar

10-1 10-1 10-1

GRCK 4-1 4-1

NUGG NONE NUGG

McCK NONE FISH

10-1 10-1 10-1

10-1 10-1 10-1

4-1 4-1 4-1

GRCK GRCK 4-1

SAUS SAUS SAUS

ROUN ROUN CBAC

SCRA FOLD CBAC

SCRA BISC NONE

NUGG NONE NUGG

NUGG NONE McCK

McCK NONE McCK

FISH NONE FISH

Sol Orta Sað Sol Orta Sað

Sol Orta Sað Sol Orta Sað

Tipik Kahvaltý Ayarý
Sol Kabin*

SAUS SAUS SAUS

ROUN ROUN ROUN

FOLD FOLD CBAC

SCRA SCRA CBAC

Sol Orta Sað

SAUS SAUS SAUS

ROUN ROUN CBAC

SCRA FOLD CBAC

SCRA BISC NONE

Sol Orta Sað
Sað Kabin

Tipik Öðle Yemeði Ayarý
Sol Kabin* Sað Kabin

*Not: Bu örnekte, çörekler (BISC) ve küçük ekmekler (MUFF) bölmedeki üç tepsi konumunun tümünü iþgal etmektedir; bu
yüzden orta tepsi ürün (BISC veya MUFF), sol ve sað tepsi konumlarý ise NONE seçeneðine ayarlanmalýdýr. Tepsi
konumlarýndan birinde ürün yoksa, NONE seçeneðini seçin.
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Ek F:  GSK Tipik Ayarlar / İstifli Düzenlemeler (devam)

İstifli Düzenlemeler

10-1 Kýymalý Börek

Önerilen Ýstif - Normal Hacim 9/3

Önerilen Ýstif - Aþýrý Büyük Hacim 18/6


