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УВАГА 
ДІЯ ГАРАНТІЇ ПРИПИНЯЄТЬСЯ, ЯКЩО ДЛЯ ЦЬОГО ОБЛАДНАННЯ «ENODIS» ПРОТЯГОМ 
ГАРАНТІЙНОГО ПЕРІОДУ ПОКУПЕЦЬ ВИКОРИСТАЄ ІНШИЙ КОМПЛЕКТУЮЧИЙ (КРІМ НЕ 
МОДИФІКОВАНОГО НОВОГО АБО БУВШОГО У ВИКОРИСТАННІ КОМПЛЕКТУЮЧОГО, 
ПРИДБАНОГО БЕЗПОСЕРЕДНЬО У КОМПАНІЇ «FRYMASTER»/«DEAN» АБО У БУДЬ-ЯКОМУ 
ОФІЦІЙНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ) ТА/АБО МОДИФІКОВАНИЙ КОМПЛЕКТУЮЧИЙ ВІД ЙОГО 
ОРИГІНАЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ. КОМПАНІЯ «FRYMASTER»/«DEAN» ТА ВСІ ПІДРОЗДІЛИ КОМПАНІЙ 
НЕ НЕСТИМУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ, ЗБИТКИ АБО ВИТРАТИ ПОКУПЦЯ, 
ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ, ПОВНІ АБО ЧАСТКОВІ, ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ БУДЬ-ЯКОГО 
МОДИФІКОВАНОГО КОМПЛЕКТУЮЧОГО ТА/АБО КОМПЛЕКТУЮЧОГО, ЯКИЙ БУЛО ОТРИМАНО 
НЕ ЧЕРЕЗ ОФІЦІЙНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР. 
 
УНІВЕРСАЛЬНА ШАФА ДЛЯ ВИТРИМУВАННЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРІЇ «HD» ПРИЗНАЧЕНА 
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТІЛЬКИ У ПРИМІЩЕННЯХ.  ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ МАЄ 

БУДИ РОЗМІЩЕНИЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ. 
 
УНІВЕРСАЛЬНА ШАФА ДЛЯ ВИТРИМУВАННЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРІЇ «HD» НЕ ПРИЗНАЧЕНА 
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ У МІСЦІ, ДЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВОДОСТРУМИННІ СОПЛА.  НЕ МИЙТЕ 

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВОДОСТРУМИННІ СОПЛА. 
 
 

НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ ПОВІТРОЗАБІРНИК СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ШАФИ ДЛЯ 
ВИТРИМУВАННЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРІЇ «HD» ПОБЛИЗУ ВИКАЧУВАННЯ ГАРЯЧОГО 

ПОВІТРЯ АБО ПАРИ ІНШИМ ПРИСТРОЄМ. 
 

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ 
НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ТА НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БЕНЗИН АБО ІНШІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ РЕЧОВИНИ 

ПОБЛИЗУ ЦЬОГО АБО БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ПРИСТРОЮ. 
 

ЯКЩО ВИ НЕ ПРОЧИТАЛИ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ / ТЕХНІЧНО ОБСЛУГОВУЙТЕ 
УНІВЕРСАЛЬНУ ШАФУ ДЛЯ ВИТРИМУВАННЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРІЇ «HD». 

 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ УНІВЕРСАЛЬНУ ШАФУ ДЛЯ ВИТРИМУВАННЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРІЇ 

«HD», ЯКЩО ВОНА НЕ БУЛА ВСТАНОВЛЕНА НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ТА ПЕРЕВІРЕНА. 
 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ УНІВЕРСАЛЬНУ ШАФУ ДЛЯ ВИТРИМУВАННЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРІЇ 

«HD» ЗІ ЗНЯТИМИ АБО НЕЗАКРІПЛЕНИМИ СЕРВІСНИМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПАНЕЛЯМИ. 
 

НЕ РЕМОНТУЙТЕ ТА/АБО НЕ ЗАМІНЮЙТЕ КОМПЛЕКТУЮЧІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ШАФИ ДЛЯ 
ВИТРИМУВАННЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРІЇ «HD», ЯКЩО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ НЕ 

ВИМКНЕНЕ ПОВНІСТЮ. 
 
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПРИ НАСТРОЮВАННІ, ВИКОРИСТАННІ АБО ОЧИЩЕННІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ 
ШАФИ ДЛЯ ВИТРИМУВАННЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРІЇ «HD», ЗАПОБІГАЙТЕ КОНТАКТУ ІЗ 

ГАРЯЧИМИ ПОВЕРХНЯМИ.  
 

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, КОЛИ ПІДНІМАЄТЕ ПРИСТРІЙ. ВІН ВАЖИТЬ 90,7 КГ (200 ФУНТІВ). ДЛЯ 
ПЕРЕНОСУ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ШАФИ ДЛЯ ВИТРИМУВАННЯ ГОТОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРІЇ «HD» 
ЗНАДОБЛЯТЬСЯ ТРИ АБО ЧОТИРИ РОБОЧИХ ТА ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ 

ПЕРЕНЕСЕННІ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ. 
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1 Універсальна шафа для витримування готових продуктів 
 
Універсальна шафа «Frymaster» (Фраймайстер) для витримування готових продуктів серії «HD» 
розроблена та вироблена виключно для компанії «МакДональдз» та є пристроєм для 
короткострокового зберігання широкого асортименту приготованої продукції. Універсальна шафа 
«Frymaster» (Фраймайстер) для витримування готових продуктів серії «HD» відповідає усім 
стандартам по безпеці, ефективності та чистоти компанії «МакДональдз». 
 

1.1  Гарантійні зобов’язання 
 

A. Компанія «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер) надає наступну обмежену гарантію первинному 
покупцеві тільки на це обладнання та на заміну запчастин: 

 
1.1.1 Гарантійні умови - Універсальна шафа для витримування готових продуктів 
 

A. Компанія «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер) надає гарантію на всі комплектуючі впродовж 
двох років, якщо будуть виявлені недоліки матеріалів та якості виготовлення. 

 
B. Гарантія надається на всі комплектуючі, за винятком запобіжників, протягом двох років від 

дати початкового установлення шафи. 
 

C. Якщо якийсь комплектуючий (за винятком запобіжників) вийде з ладу протягом перших двох років 
після дати початкового установлення, то компанія «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер) компенсує 
вартість праці для заміни/ремонту цього комплектуючого по тарифу за нормальні робочі години, а 
також витрати на відрядження до 160 км/100 миль (80 км/50 миль у кожну сторону). 

 
1.1.2 Повернення комплектуючих 
 

A. Усі несправні комплектуючі, які підлягають гарантійному обслуговуванню, мають бути 
повернені до офіційного сервісного центру компанії «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер) 
протягом 60 (шістдесят) діб для обміну на рівноцінні, або комплектуючі більшої вартості з 
доплатою різниці.  Після 60 (шістдесят) діб, заміна комплектуючих припиняється. 

 
1.2.3  Винятки з гарантійного обслуговування 
 

Ця гарантія не поширюється на обладнання, яке було пошкоджене через неправильну 
експлуатацію, недбале ставлення, видозміни або наступні випадки: 
• Невідповідний або несанкціонований ремонт; 
• Недотримання належних інструкцій по установленню обладнання та/або запланованого 

технічного обслуговування, як вказано у ваших «MRC»- карках (карка-вимога на технічне 
обслуговування); 

• Неналежне технічне обслуговування; 
• Пошкодження обладнання під час перевезення; 
• Порушення правил експлуатації; 
• Зняття, видозміни або знищення заводської таблички з паспортними даними ; 

 
Ця гарантія також не поширюється: 
 

• Витрати на відрядження більш ніж 160 км/100 миль (80 км/50 миль у кожну сторону) або 
більш ніж 2 години дороги туди і назад; 

• Понаднормовий або святковий тариф за робочі години; 
• Непрямі збитки, такі як: вартість ремонту або заміни іншого майна, якого було 

пошкоджено, втрата прибутку, втрата часу, тимчасове невикористання або будь-які інші 
випадкові пошкодження. 
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 Гарантії, не зазначені у цьому документі, відсутні, включаючи гарантії придатності для продажу або 
використання за призначенням. 
 
Для міжнародної гарантії дійсні усі положення, зазначені вище, за винятком того, що споживач несе 
витрати за фрахт та розмитнення вантажу. 

 
 

Замовлення комплектуючих та сервісна інформація 
 
Ви можете розмістити замовлення на комплектуючі безпосередньо через вашого місцевого 
дистриб’ютора або офіційний сервісний центр компанії «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер). Перелік 
дистриб’юторів/офіційних сервісних центрів компанії «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер) надається 
разом з шафою, отриманою Вами з фабрики. Якщо Ви не маєте цього переліку, будь ласка, зверніться 
до відділу сервісного обслуговування компанії «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер) за телефоном 1-800-
24-FRYER або 1-318-865-1711. 
 
Будь ласка, зверніть увагу на те, що замовлення на дротові/пластмасові лотки, комплекти для 
складання, візки та самоорієнтовні колеса має розміщуватися через Вашого місцевого 
постачальника кухонного обладнання Компанія «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер) не поставляє 
ці аксесуари. 
 
Щоб прискорити виконання Вашого замовлення, необхідно надати наступну інформацію: 
 
Номер моделі пристрою _____________________________________  
Серійний номер ____________________________________________  
Напруга ___________________________________________________  
Номер комплектуючого _____________________________________  
Необхідна кількість _________________________________________  
 
Сервісне обслуговування можна отримати звернувшись до Вашого місцевого Дистриб’ютора 
/Офіційного сервісного центру компанії «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер). Отримати сервісну 
інформацію можна зателефонував до відділу сервісного обслуговування компанії «Frymaster L.L.C.» 
(Фраймайстер). Для того, щоб ми могли швидко і ефективно допомогти, Вам необхідно надати 
наступну інформацію: 
 
Номер моделі пристрою _____________________________________  
Серійний номер ____________________________________________  
Зміст проблеми ________________________________________________________________________  
 
А також будь-яка інша інформація, яка може бути корисною у вирішенні Вашої сервісної проблеми. 
 
Зберігайте цю Інструкцію у надійному місці для майбутнього використання. 
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1.2  Лотки для продукції 
 
Існують 3 розміри лотків для продукції 
 

A. 1/3-розміру пластмасовий лоток  
 

B. 1/3-розміру дротовий лоток  
 

C. Повномірний пластмасовий лоток  
 
Використовуйте разом з інструкцією по експлуатації для Вашої країни. 

 
 
Важливі поради по експлуатації 
 
При розміщенні лотка у шафі, переконайтеся, щоб лінія рядка на держаку лотка співпала із краєм 
рядка. 
 
Не використовуйте тріснуті або пошкоджені лотки. 
 
При порціонному вийманні продукції з лотка, видвигайте лоток наскільки це є необхідним, а потім 
швидко поверніть лоток на місце. 
 
Зверніться до Вашого місцевого представництва за новими схемами для 6-ти рядкової універсальної 
шафи «Frymaster» (Фраймайстер) для витримування готових продуктів серії «HD». 
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1.3 Встановлення скоби для грилю 
 
Скоба для грилю призначена для  утримування 1/3-розміру 
пластмасового лотка для грилю.  Вона кріпиться до грилю 
для прискореного та безпечнішого переносу продукції з 
грилю до універсальної шафи. 
 

• Розмістіть передню частину скоби для грилю під 
краєм гриля. 

•  Опускайте задню частину скоби до суміщення 
канавок із грилем. Скоба для грилю має 
непохитно сидіти попереду гриля. Якщо кліпса 
не щільно прилягає, відкрутіть чотири гайки під 
скобою та посуньте її глибше або ближче, щоб 
ущільнити її до грилю. Після належного 
встановлення скоби закрутіть гайки. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
будьте обережні піднімаючи універсальну шафу. пристрій важить 90,7 кг (200 фунтів). 
для перенесення шафи знадобляться три або чотири робочих та дотримання техніки 

безпеки при перенесенні важких речей. 
 

Скоба приєднується до грилю та тримає 
приготовлений продукт у лотку 
універсальної шафи для витримування 
готових продуктів, забезпечуючи легке 
перенесення до шафи. 
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2  Вмикання 
 
 

УСІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ МАЮТЬ БУТИ ЗАЗЕМЛЕНІ ЗГІДНО З МІСЦЕВИМИ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ СТАНДАРТАМИ АБО, ПРИ ВІДСУТНОСТІ МІСЦЕВИХ 

СТАНДАРТІВ, ЗГІДНО ІЗ НАЦІОНАЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ СТАНДАРТАМИ 
(ANSI/NFPA NO. 70-1990). 

 
A. Вимоги до електроживлення: 
 

• Напруга 208/240 В 
 

• Потужність 2620 Вт для напруги 208В – 3420 Вт для напруги 240В 
 

• Частота – 50/60 Гц 
 

• Однофазна 
 

• Струм 20 Ампер 
 
 
ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ МАЄ 

ТРЬОХКОНТАКТНУ ШТЕПСЕЛЬНУ ВИЛКУ ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ, ЯКА МАЄ БУТИ УВІМКНЕНА 
У РОЗЕТКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ІЗ НАЛЕЖНИМ ЗАЗЕМЛЕННЯМ.  НЕ 

ВИДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЮЮЧИЙ КОНТАКТ НА ШНУРІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ. 
 
НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ ПОВІТРОЗАБІРНИК СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ШАФИ 

ПОБЛИЗУ ВИКАЧУВАННЯ ІНШИМ ПРИСТРОЄМ ГАРЯЧОГО ПОВІТРЯ АБО ПАРИ. 
 

УСІ ПРИЛАДИ МАЮТЬ БУТИ ПІДКЛЮЧЕНІ ДО РОЗЕТКИ ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ. 
 
2.1 Прогрівання 
 

1. Увімкніть універсальну шафу для витримування готових продуктів серії «HD» до розетки. 
 

2. Помістіть пусті лотки для продуктів у пази. 
 

3. Увімкніть перемикач електроживлення у позицію «ON» (Увімкнено). 
 

4. Оберіть бажане меню. 
 

5. Універсальна шафа відображатиме надпис «Low Temp» (Низька температура), який зміниться 
на назву обраного меню після того, як необхідна температура буде досягнута. 
 

6.  Вмикайте таймер по мірі додавання продуктів у підігріті лотки. 
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3 Функціональний огляд 
 
Універсальна шафа для витримування готових продуктів серії «HD» має три або шість рядів для 
розміщення по три лотка у кожному ряді. Кожен ряд має дисплей, який відображає продукт та час 
витримування для кожного лотка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Увійти до режиму 
програмування. 

Відображення меню або 
даних програмування та 
функціональних етапів. 

Повернутися до попереднього 
кроку програмування. 

Введення 
літер/цифр. 

Відображення 
залишкового часу 
витримування на 
усіх активних 
рядах. 

Відображення 
температури на усіх 
рядах. 

Вмикає/вимикає 
пристрій. 

Зміна меню для ряду, 
вимикання ряду, 
встановлення ряду в 
режим очищення. 
Обране 
підтверджується 
кнопкою «OK». 

Починає 
зменшення 
часу, зупиняє 
таймер 
зворотнього 
відліку часу. 

Вперед/назад 
Підтвердження 

«OK», «», «», «» 
світяться, коли активовані 

Timer key 
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Універсальна шафа для витримування готових продуктів серії «HD» готова для використання відразу 
після отримання та має стандартні настройки меню. 
 

3.1 Функціонування шафи 
 
1. Увімкніть перемикач електроживлення у позицію «ON» (Увімкнено). 
2. Дисплей засвітиться та відображатиме надпис «Low Temp» (Низька температура), який зміниться 

на назви продуктів після того, як необхідна температура буде досягнута. 
3. Завантажте продукт до відповідного ряду та натисніть кнопку таймера. Найяскравіші дисплеї 

вказують на пази з найменшим залишковим часом витримування. 
4. Натисніть кнопку режимів роботи ряду (крайня праворуч) для зміни меню ряду, вимкнення ряду 

або встановлення у режим очищення. Натисніть кнопку «OK» для підтвердження зміни.  
 
3.2 Функціонування таймера 

 
Натисніть кнопку таймера поряд з бажаним пазом.  Кнопка світиться, назва продукту також 
світиться, якщо це перша або єдина обрана позиція меню. Яскравість дисплея пункту меню вказує на 
позицію з найменшим залишковим часом витримування. При натисканні починають світитися кнопки 
для однакового продукту. Назва меню буде залишатися тьмяною доти, доки позиція ряду не матиме 
найменший залишковий час витримування. 
 
Послідовність показань дисплея таймера  

• Кнопка та дисплей на позиції рядка світяться, якщо залишковий час витримування є 
найменшим; кнопка світиться для позицій рядка із однаковим продуктом. 

• Надпис «Cook Now» (Готувати зараз) з одним звуковим сигналом наприкінці часу 
витримування 

• Надпис «XXXXX» із безперервним звуковим сигналом наприкінці циклу таймера; натисніть 
кнопку таймера, щоб вимкнути звуковий сигнал.  

  
Зупинка таймера 
 
Натисніть кнопку таймера відповідного ряду, щоб вимкнути таймер. Таймер зупиняється та 
світло на кнопці таймера потухає. Дисплей наступної відповідної позиції ряду стає яскравим. 
 

 
Кнопка та дисплей меню світяться одночасно для позиції, де продукт має використовуватися 
першочергово. Світиться тільки кнопка в позиції, яка активована, але не з найменшим залишковим 
часом витримування. Назва меню для цієї позиції стане яскравішою, коли залишковий час 
витримування стане найменшим. 

 



Універсальна шафа для витримування готових продуктів серії «HD» 
 

3-3 

3.3 Зміна параметрів ряду 
 
Натисніть кнопку режимів роботи ряду праворуч на шафі. Дисплеї обраного ряду перемикаються 
циклічно по пунктам меню, режим очищення та «Off» (Вимкнено). Якщо відображений бажаний 
пункт меню, натисніть кнопку «OK» на панелі. Майстер-контроль відображатиме пункт меню або 
надпис «Mixed» (Змішаний), якщо шафою використовується більше одного меню. 
 
3.4 Сигнал «Cook Now» (Готувати зараз) 
 
Сигнал «Cook Now» (Готувати зараз) подається у заздалегідь встановлений час до завершення часу 
витримування останнього лотка з одним видом продукту. Немає необхідності у підтвердженні. Трьох-
секундний звуковий сигнал та відображення «CooK NOW» (Готувати зараз) нагадує про готування 
додаткової кількості необхідного продукту. 
 

3.5 Використання режиму «Clean Mode» (Режим очищення) 
 
Натискайте кнопку меню доти, доки не з’явиться надпис «Clean Mode» (Режим очищення). Натисніть 
кнопку «OK». Обирання «Clean Mode» (Режим очищення) за допомогою кнопок меню буде 
неможливим, якщо є активовані таймери. Якщо активованих таймерів немає, то обирання «Clean 
Mode» (Режим очищення) призведе до встановлення режиму очищення для всієї шафи.  
Назви змінюються для усіх позицій рядів. Температура для усіх рядів встановлюється 52°C. Дисплей 
відображає «SLOT CLN MODE» (Режим очищення паза) та «NOT SAFE YET» (Поки небезпечно) доти, 
доки температура паза не встановиться 52°C .  Надпис дисплея змінюється на «CLEAN» (Очищення). 
 
3.6 Вимикання пазів 
 
Натискайте кнопку режимів роботи рядка (крайня праворуч) доти, доки не з'явиться надпис «OFF» 
(Вимкнути). Натисніть кнопку «OK» на панелі. 
 
3.7 Зменшення часу витримування 
 
Час витримування може бути знижений із кроком у 5 хвилин, натискаючи та відпускаючи кнопку 
таймера активованого паза. Це робиться, щоб зменшити час для продукту, який тримався у іншій шафі. 
 

3.8 Відображення температури 
 
Натисніть кнопку температури на шафі, щоб відобразити температури верхньої та нижньої 
нагрівальних пластин на дисплеях лівого ряду.  

• Температура верхньої нагрівальної пластини 
• Температура нижньої нагрівальної пластини 

 
3.9 Сигналізація про температурні збої 
 
Чотири різновидності температурних збоїв: 
 

• Висока температура 
• Низька темпратура 
• Датчик 
• Час підвищення 

 
Якщо виникають збої, подається звуковий сигнал та дисплей почергово відображає назви продукту і 
повідомлення про збій. Увімкнення таймера неможливе, якщо відображається повідомлення про збій 
для паза.  
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3.9.1 Сигналізація про високу та низьку температуру 
  
Якщо температура паза є вище або нижче граничних значень для обраного продукту, на дисплеї 
відображується «SLOT TEMP HIGH» (Висока температура паза) або «SLOT TEMP LOW» (Низька 
температура паза). Прозвучить звуковий сигнал. Щоб відключити звуковий сигнал, натисніть кнопку 
таймера. Звуковий сигнал не подається при первинному запуску шафи. 
 
3.9.2 Сигналізація про діапазон датчика 
 
Сигналізація про збій роботи датчика вказує на те, що значення температури датчика є вище або 
нижче 32-121°C діапазону паза. Подається звуковий сигнал. На дисплеї відображується «SENS 
ALRM» (Збій датчика). Щоб відключити звуковий сигнал, натисніть кнопку таймера. Щоб усунути 
збій роботи датчика, необхідне проведення сервісного обслуговування. 
 
 
3.9.3 Сигналізація про час підвищення температури 
 
Сигналізація про час підвищення температури вказує на те, що завдане значення робочої температури 
паза не було досягнуте протягом завданого часу після запуску пристрою. На дисплеї відображується 
«SLOT RISE RATE» (Темп підвищення для паза). Подається звуковий сигнал. Щоб відключити 
звуковий сигнал, натисніть кнопку таймера. Щоб усунути збій часу підвищення температури, 
необхідне проведення сервісного обслуговування. 
 
 
3.9.4 Додаткові повідомлення про збої 
 
Повідомлення «HHH» на дисплеї вказує на помилку датчика. Необхідне проведення сервісного 
обслуговування. 
Повідомлення «LLLL» вказує на помилку датчика або температуру паза нижче, ніж 10°C. Залиште паз 
працюючим на 10 хвилин. Якщо повідомлення «LLLL» не зникне, зверніться до сервісного центру. 
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Огляд функцій програмування  
 
 
 
 

 
 
Для програмування використовується панель та кнопки таймера у лівих стовбцях рядів шафи.  
Натисніть кнопку «Program» (Програмування) на панелі та введіть код, шафа відобразить зміни (як 
зображено вище). 
При відображенні «Program» (Програмування) на дисплеї пульта управління:  
 

• Натисніть кнопку таймера поряд із надписом «Modes» (Режими) для відображення 
конфігурації меню та режиму очищення. 

 

• Натисніть кнопку таймера поряд із надписом «Menus» (Меню), щоб змінити конфігурацію 
меню. 

 

• Натисніть кнопку таймера поряд із надписом «Items» (Пункти), щоб додати, видалити або 
редагувати існуючий пункт меню. 

 

• Натисніть кнопку таймера поряд із надписом «Locale» (Регіональні настройки) для зміни 
відображеної мови або одиниць вимірювання температури з градусів Фаренгейта на Цельсія. 

 

• Натисніть клавішу таймера поруч з Установками Settings (Установками), щоб 
відрегулювати рівень звуку, змінити дисплей відображення рядка на продукт і час, що 
залишився для отримання, отримати  доступ до конфігурації властивостей експорту та 
імпорту та подивитися номери версій програмного забезпечення. Кожне натискання на цю 
кнопку змінює рядки стану в цьому приладі. Відображаються номери, що відносяться до 
обраного меню. На дисплеї клавіатури прокручуються інструкції. 

MENUS (Меню) 
 

Відображення 
конфігурації меню. 
Використовується 
для зміни пунктів 
конфігурації 

Натискання кнопки програмування та введення коду забезпечує доступ до п’ятьох 
областей настроювання шафи, див. нижче. 
 

Modes (Режими) 
 

Відображає меню шафи. 
Використовується для зміни 
відображеної конфігурації або 
включення режиму очищення. 

Locale(Регіональні настройки) 
 

Використовується для 
додавання нових та 
редагування існуючих 
пунктів. 

Items (Пункти) 
 

Використовується для 
зміни гучності звукових 
сигналів. 

Settings (Установками) 
 

Використовується для зміни рівня 
звуку, конфігурації завантаження 
або експорту, для встановлення 
дисплеїв для показу продукту та 
часу, що залишився на його 
утримання, а також версій 
програмного забезпечення. 
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Зміна режимів 
 
Використовується для загальної зміни меню 
шафи. 
 

1. Натисніть кнопку «Program» 
(Програмування). 

2. Відображається «Enter access sequence» 
(Введіть код доступу). 

3. Введіть 1955. 
4. Натисніть кнопку «OK». 
5. Натисніть підсвічену кнопку поряд із 

«Modes« (Режими), перший стовбець дисплеїв 
покаже п’ять варіантів меню та режим 
очищення. 

6. Оберіть бажане меню. 
7. Усі дисплеї відображатимуть обраний пункт 

меню. На контролері відображатиметься 
надпис «Press OK to confirm mode 
change» (Натисніть ОК, щоб підтвердити 
зміну режиму). 

8. Натисніть кнопку «OK». 
9. На контролері відображатиметься надпис 

«CHG Complete» (Зміну виконано). Кнопка зі 
стрілкою зостанеться підсвіченою. 

10. Натисніть кнопку «» тричі, щоб шафа 
повернулася у режим функціонування згідно 
з обраним меню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка: Ця дія змінить меню шафи для 
усіх рядів одночасно. Окремі ряди можуть 
бути змінені за допомогою кнопки ряду, 
розташованої праворуч на кожному ряді. 
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Зміна пунктів відображеного меню 
1. Натисніть кнопку «Program» (Програмування). 
2. Відображається «Enter access sequence» (Введіть 

код доступу). 
3. Введіть 1955. 
4. Натисніть кнопку «OK». 
5. Натисніть кнопку таймера поряд із дисплеєм «Menu» 

(Меню).  
6. Лівий стовбець дисплеїв шафи перетворюється на 

п’ять виборів меню. 
7. Оберіть бажане меню. 
8. Відображатиметься поточна конфігурація меню. 
9. Натисніть кнопку таймера на позиції, яку бажаєте 

змінити *. 
10. Передивіться список можливих варіантів за 

допомогою кнопки таймера або кнопок «» «» 
(кнопки зі стрілками дозволяють прокручування 
списку вперед та назад) на контролері. 

11. Якщо відображений бажаний пункт, натисніть кнопку 
«OK». 

12. На контролері відображатиметься надпис «CHG 
Complete» (Зміну виконано). Кнопка «» зостанеться 
підсвіченою. 

13. Натисніть кнопку «» тричі, щоб шафа повернулася у 
режим функціонування згідно з обраним меню. 

 
 
 
 
 
Зміна меню одного ряду 
 

1. Натисніть кнопку режиму роботи на бажаному ряду.  
2. При кожному натисканні кнопки будуть відображені варіанти меню, «OFF« (Вимкнути) и 

«Clean« (Очищення). 
3. Якщо відображений бажаний пункт меню, 

натисніть кнопку «OK» на панелі. 
4. Дисплей контролера відображатиме «Mixed« 

(Змішаний) замість назви попереднього пункту 
меню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Примітка:  Пункти меню, які 
змінюють температуру ряду, мають 
вводитися у лівій позиції ряду. Пункти 
для центральної та правої позицій 
мають мати однакову температуру. 
Пункти меню, в яких температура не 
співпадатиме із температурою лівої 
позиції, не відображатимуться при 
перегляді продуктів. 

 
Натисніть кнопку режимів роботи ряду 
(вказано стрілкою); це викликає послідовність 
із варіантів менюЯкщо відображений бажаний 
пункт меню для ряду, натисніть кнопку «OK» 
на панелі. 

 
Зображена шафа із відображеним 
меню «Breakfast» (Сніданок). 
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Додавання, зміна або видалення продукту 
 

1. Натисніть кнопку «Program» (Програмування). 
2. Відображається «Enter access sequence» (Введіть код 

доступу). 
3. Введіть 1955. 
4. Натисніть кнопку таймера поряд із дисплеєм «Items» 

(Продукти).  
5. На дисплеї шафи відображається «Add Item» (Додати 

продукт), «Chg Item» (Змінити продукт), «Del Item» 
(Видалити продукт). 

6. На дисплеї панелі відображається «Select Task» (Обрати 
завдання).   

 
Інструкції по кожному завданню описані нижче: 
 
Додати новий продукт 
 
Поки шафа знаходиться у режимі «Items» (Продукти), натисніть 
кнопку таймера поряд із дисплеєм «Add Item» (Додати продукт). 
Лівий стовбець дисплеїв шафи перетворюється на: 

• «Item Name» (Назва продукту) 
• «Top Temp» (Максимальна температура) 
• «Bot Temp» (Мінімальна температура) 
• «Hold Time» (Час витримування) 
• «Cook Now» (Готувати зараз) 

 
1. Натисніть кнопку «Item Name» (Назва продукту). На дисплеї 

панелі відображається «Select Setting to Change» 
(Обрати параметр для зміни). Дисплей назви відображає «Name 
New Item» (Назва нового продукту). Скористайтеся 
кнопковою панеллю для вводу назви продукту.  

2. Натисніть кнопку «». Дисплей відображає «Select Setting 
to change or Press OK to Save» (Обрати параметр для 
зміни або натиснути «ОК», щоб зберегти зміни). 

3. Натисніть кнопку «Top Temp» (Максимальна температура).  
Скористайтеся кнопковою панеллю для вводу максимальної 
температури.  

4. Натисніть кнопку «». Дисплей відображає «Select 
Setting to change or Press OK to Save» (Обрати 
параметр для зміни або натиснути «ОК», щоб зберегти 
зміни). 

5. Натисніть кнопку «Bot Temp» (Мінімальна температура). 
Скористайтеся кнопковою панеллю для вводу мінімальної 
температури.  

6. Натисніть кнопку «». Дисплей відображає «Select 
Setting to change or Press OK to Save» (Обрати 
параметр для зміни або натиснути «ОК», щоб зберегти зміни). 

7. Натисніть кнопку «Hold Time« (Час витримування). 
Скористайтеся кнопковою панеллю для вводу часу 
витримування продукту. 

8. Натисніть кнопку «». Дисплей відображає «Select Setting to change or Press OK to Save» 
(Обрати параметр для зміни або натиснути «ОК», щоб зберегти зміни). 

9. Натисніть кнопку «Cook Now» (Готувати зараз). На дисплеї панелі відображається «Change Item» 
(Змінити продукт). Скористайтеся кнопковою панеллю для вводу часу таймера зворотнього відліку, в 
який шафа подасть сигнал «Cook Now» (Готувати зараз). 

10. Натисніть кнопку «OK». Дисплей відображає «Select Setting to change or Press OK to Save» 
(Обрати параметр для зміни або натиснути «ОК», щоб зберегти зміни). 

11. Натисніть кнопку «OK». На дисплеї відображається надпис «CHG Complete» (Зміну виконано). 
12. Натисніть кнопку «» один раз, якщо бажаєте ввести продукт, починаючи з меню «Items» (Продукти). 

Натисніть кнопку «» ще два (2) рази, якщо бажаєте повернути шафу до робочого режиму та 
припинити програмування. 

 
Відображаються «Add Item» (Додати 
продукт), «Chg Item» (Змінити продукт), «Del 
Item» (Видалити продукт), коли обраний 
пункт «Items» (Продукти) у режимі 
«Program» (Програмування). 

 

 
Обирання будь-якої опції у меню «Items» 
(Продукти) викликає відображення 
наступних пунктів, зображених вище.  

 Примітка: Неможливо ввести 
температури вище, ніж 93°C та нижче, ніж 
73°C. Якщо встановлена температура 
максимальної або мінімальної величини, 
деякі цифрові кнопки стають недіючими, 
щоб запобігти введення більшого, ніж 
максимальне або меншого, ніж 
мінімальне значення. 
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Змінити продукт 
 

Поки шафа знаходиться у режимі «Items» (Продукти), натисніть кнопку таймера поряд із дисплеєм «CHG Item» 
(Змінити продукт). Дисплеї шафи відображатимуть назви продуктів.Натисніть кнопку таймера поряд із назвою 
продукту, який бажаєте змінити. 
Дисплей шафи перетворюється на: 

• «Item Name» (Назва продукту) 
• «Top Temp» (Максимальна температура) 
• «Bot Temp» (Мінімальна температура) 
• «Hold Time» (Час витримування) 
• «Cook Now» (Готувати зараз) 

Натисніть кнопку таймера поряд із параметром, який бажаєте змінити, та дотримуйтеся кроків, описаних у 
розділі «Додати новий продукт» для зміни одного або більше параметрів витримування продукту.  Натискайте 
кнопку «» доти, доки шафа не повернеться до робочого режиму. 
 
Видалити продукт  
 
Поки шафа знаходиться у режимі «Items» (Продукти), натисніть кнопку 
таймера поряд із дисплеєм «Del Item» (Видалити продукт). 
Дисплеї шафи відображатимуть назви продуктів. 
Передивляйтеся додаткові назви за допомогою підсвічених кнопок «» 
«». Натисніть кнопку таймера поряд із назвою продукту, який бажаєте 
видалити. 
Дисплей шафи перетворюється на: 

• «Item Name» (Назва продукту) 
• «Top Temp» (Максимальна температура) 
• «Bot Temp» (Мінімальна температура) 
• «Hold Time» (Час витримування) 
• «Cook More» (Готувати довше) 

Дисплей контролера відображає «Delete Item» (Видалити продукт). 
Натисніть кнопку «OK» на панелі. На дисплеї панелі відображається 
«Change Complete» (Зміну виконано). 
Натискайте кнопку «», щоб повернути шафу до робочого режиму. 
 

Змінити мову 
 

1. Поки шафа знаходиться у режимі «Program» 
(Програмування), натисніть кнопку таймера поряд із 
дисплеєм «Locale» (Регіональні настройки). 

2. Дисплеї шафи ліворуч перетворюються на «Language» 
(Мова) та «Degrees» (Градуси). Центральний дисплей 
відображає поточні настройки. 

3. Натисніть кнопку «Language» (Мова). 
4. Дисплеї шафи відображатимуть мови. Якщо необхідно, 

передивляйтеся додаткові мови за допомогою кнопок зі 
стрілками на панелі. 

5. Верхній лівий дисплей відображає поточну мову.  
6. Натисніть кнопку з бажаною мовою. Обрана мова 

відображається у лівому дисплеї верхнього рядка, усі інші 
дисплеї пусті. 

7. Натисніть кнопку «OK». 
8. Натискайте кнопку «», щоб повернути шафу до робочого 

режиму з новими настройками мови.  
 

Примітка: Якщо необхідно, 
передивляйтеся додаткові 
продукти за допомогою 
кнопок «» та «» на 
панелі. 

 
Зображена шафа із пунктами меню. 
Продукт, який бажаєте видалити, 
обирається за допомогою кнопки 
таймера. Видалення підтверджується 
кнопкою «ОК» на дисплеї контролера. 

 
Зображена шафа із меню 
«Locale« (Регіональні настройки). 
Поточна обрана мова 
знаходиться поряд із дисплеєм 
«Language« (Мова); поточні обрані 
одиниці вимірювання 
температури знаходяться поряд 
із дисплеєм «Degrees« (Градуси).  

 Вхід в режим програмування 
Натисніть кнопку програм 
Відображається послідовність 
введення доступу  
Введіть 1955. 
Натисніть клавішу OK. 
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Зміна одиниць вимірювання температури 
 

1. Поки шафа знаходиться у режимі «Program» 
(Програмування), натисніть кнопку таймера поряд із 
дисплеєм «Locale» (Регіональні настройки). 

2. Дисплеї шафи ліворуч перетворюються на «Language» 
(Мова) та «Degrees» (Градуси). Дисплеї поряд 
відображають поточні настройки. 

3. «Language» (Мова) та «Degrees» (Градуси) 
відображаються із поточними настройками у 
сусідніх пазах. 

4. Натисніть кнопку таймера поряд із «Degrees» 
(Градуси). 

5. Надписи «Fahrenheit» (Фаренгейт) та «Celsius» 
(Цельсій) відображаються один над другим. 

6. Натисніть кнопку таймера поряд із бажаними 
одиницями вимірювання. 

7. Обрана одиниця вимірювання відображається у лівому 
дисплеї верхнього рядка, усі інші дисплеї пусті. 

8. Натисніть кнопку «OK», щоб підтвердити зміну. 
9. Натискайте кнопку «», щоб повернути шафу до 

робочого режиму з новими настройками одиниць 
вимірювання температури. 

 
Установки 
 
Меню Установки пропонує кілька опцій: 
регулювання рівня звуку, регулювання дисплея, 
яке додає час отримання на дисплей позиції рядка, 
імпорт конфігурації з сайту конфігурації приладу 
McDonald’s на базі Інтернету та експортує файли 
конфігурації для використання в інших приладах.  
Ви можете також переглянути версії програмного 
забезпечення. Особливості описуються нижче в 
порядку їх появи в приладі. 
 
Звук 
 

1. На приладі в режимі Програма натисніть 
кнопку таймера поруч з Настройка дисплея. 

2. Настройка поточного звуку відображається 
у верхньому лівому куті; інші рівні звуку 
відображаються безпосередньо на позиціях 
рядків, розташованих нижче. 

3. Дисплей з клавіатурою прокручує 
інструкції. 

4. Натисніть клавішу таймера поряд з 
потрібною установкою.  

5. Обрана установка відображається у верхньому лівому куті, а всі 
інші дисплеї порожні. 

6. Натисніть ОК, щоб підтвердити вибір. 
7. Натисніть кнопку зі стрілкою повернення, щоб повернутися до 

роботи приладу з новим рівнем звуку. 
 

 
Натискання кнопки таймера поряд із 
дисплеєм «Degrees« (Градуси) викликає 
відображення пунктів меню, 
зображених вище. Натисніть кнопку 
таймера поряд із бажаними 
настройками одиниць вимірювання 
температури. 

 

 

Вхід в режим програмування 
Натисніть кнопку програм 
Відображається послідовність 
введення доступу 
Введіть 1955. 
Натисніть клавішу OK. 
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Дисплей 
 

1. Коли прилад буде знаходитися в режимі Program 
/Програма, натисніть кнопку таймера поруч з DISPLaY. 

2. Режим DSP MODE  відображається у верхньому лівому 
куті; поточні настройки дисплея - FULL або SHORT - 
відображаються вгорі в центрі. Дисплей з клавіатурою 
прокручує інструкції. FULL показує повну назву продукту. 
SHORT показує скорочену назву, та залишок часу 
утримання. 

3. Натисніть кнопку поруч з DSP MODE. 
4. Верхня позиція прокручує поточну настройку; ці позиції 

відразу ж стають FULL та SHORT. 
5. Натисніть клавішу таймера поряд з потрібним режимом 

дисплея. 
6. Обрана установка відображається у 

верхньому лівому куті, а всі інші дисплеї 
порожні. 

7. Натисніть ОК, щоб підтвердити вибір. 
8. Натисніть кнопку зі стрілкою 

повернення, щоб повернутися до роботи 
приладу з новим відображенням на 
дисплеї. 

 
Імпорт 
 

1. На приладі в режимі Program встановіть 
флеш-накопичувач з конфігураціями  
приладу, отриманими з  веб-сайту  
програмування McDonald’s або  
експортуйте з приладу. 

2. Натисніть кнопку таймера поруч з IMPORT. 
3. Позиції рядів приладу заповнюються  

назвами файлів конфігурації приладу на  
флеш-диску. 

4. Натисніть клавішу таймера поряд з  
потрібною конфігурацією. 

5. Ім'я обраного файлу відображається у  
лівій позиції верхнього рядка. Інші  
позиції рядка залишаються порожніми.  
Щоб прокрутити дисплей, натисніть OK  
для підтвердження. 

6. Натисніть клавішу OK. 
7. Відображається CHG Complete  

(Завершене). 
8. Натисніть для виходу з програмування  

і повернення приладу до постійної роботи.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Перша позиція прокручує 
поточний вибір. Обрані кнопки 
підсвічуються нижче. 

 

 
У режимі дисплея SHORT назва позиції та залишок 
часу утримання показуються постійно. Деякі назви 
позицій будуть скорочені. 

 

 

 
Назви файлів конфігурацій приладу на флеш-пам'яті 
видно на приладі (зверху) під час імпортування 
конфігурації. Конфігурація вибирається натисканням 
на розташовану поруч кнопку таймера. Ім'я цього 
файлу з'явиться на верхній лівій позиції (див. нижній 
малюнок). Кнопки всіх таймерів гаснуть, а дісплеї 
позицій всіх інших рядків залишаються порожніми. 

 

ПРИМІТКА: Конфігурації меню, що 
захоплені на флеш-диск із звичайним кодом, 
описаним на сторінках 4-13, не можуть 
завантажуватися в цей прилад як файл, 
створений в Інтернеті. Використовуйте для 
цих файлів звичайний код, а процедуру на базі 
Інтернету для створюваних файлів на базі 
Інтернету. 

ПРИМІТКА: * Доступ до програмного забезпечення на базі 
Інтернету та до інструкцій щодо його використання 
керується виключно компанією McDonald’s.   
 

Контактна інформація: Glen Schackmuth (Глен Шакмут) 
Телефон:  630-623-2154 
електронна пошта:  Glenn.Schackmuth @ us.mcd.com 

 

mailto:Glenn.Schackmuth@us.mcd.com�
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Експорт 
 

1. Вставте флеш-диск в прилад в 
режимі Program.  

2. Натисніть кнопку таймера 
поруч з exPORT. 

3. Позиція верхньої лівої кнопки 
рядку світиться, а екран Master 
Display прокручується Enter 
Export Filename (Введіть ім'я 
Файлу). 

4. Введіть ім'я файлу з клавіатури. 
Біля кнопки, яка підсвічується, з'являються букви. (Це ім'я, яке матиме цей файл, і в 
кореневому каталозі флеш-диска та на приладі буде видно, що цей файл імпортується з флеш-
диска). 

5. Натисніть клавішу OK. 
6. CHG Complete (Завершене) відображається. 
7. Натисніть для виходу з програмування і повернення приладу до постійної роботи. 

 
Версія 
 

1. Коли прилад знаходиться в режимі Program/Програма, натисніть кнопку часу поруч з Version.  
2. Вбудоване програмне забезпечення відображається у верхній лівій позиції рядка; номер версії 

відображається відразу справа. 
3. USB відображається у верхній лівій позиції рядка; номер версії відображається відразу справа. 
4. Натисніть  для виходу з програмування і повернення приладу до постійної роботи. 

 

 
Назва файлу повинна надаватися при його експорті з пристрою. 

 



Універсальна шафа для витримування готових продуктів серії «HD» 
 

4-1 

Очищення та профілактичне технічне обслуговування 
 
 
Кожні чотири (4) години чистіть лотки /полки 
 
1. Вийміть усі дротові та пластмасові лотки. Покладіть лотки/полки у мийку для миття. 

2. Помийте лотки у гарячому розчину «Суперконцентрат загального призначення McD» (HCS), який 
подається через дозатор мийки або додайте 9 мл. вказаного засобу на кожні 3,8 л розчину.  
Ретельно сполосніть лотки/полки у гарячій воді. 

3. Продезінфікуйте лотки/полки занурюючи їх (мінімум на 1 хвилину) у розчин «Дезінфікуючого 
засобу для мийок McD (HCS)» (одна упаковка на 38 л. води) або у розчин «Дезінфікуючого засобу 
McD (HCS)» (чотири упаковки на 38 л. води). Вийміть із дезінфікуючого розчину та дайте 
висохнути природним шляхом. 

 
Щоденно – Очищення шафи 
 
1. Наприкінці робочого дня активуйте «Clean Mode» (Режим очищення). Дотримуйтесь інструкцій на 

стор. 3-3. 
 

Примітка: Не використовуйте «Дезінфікуючий засіб для мийок McD (HCS)» для чищення 
зовнішніх поверхонь універсальної шафи для витримування готових продуктів серії «Р». 

 
2. Дайте приладу охолонути доти, доки дисплей «SLOT CLN MODE» (Режим очищення паза) не 

потьмяніє. Для видалення будь-якого залишкового забруднення на поверхнях пазів, скористайтеся 
щіткою, виштовхуючи частки до протилежної сторони шафи. 

 
Примітка: Використовуйте тільки спеціальну щітку для очищення пазів шафи.  
Використання дротових щіток, абразивних губок або металевих скребків може призвести до 
невиправних пошкоджень поверхонь пазів шафи. 

 
Примітка: Не використовуйте інші чистячи засоби, крім «Суперконцентрату загального 
призначення McD» (HCS). Використання інших чистячих засобів може призвести до 
пошкодження керуючих компонентів. 

 
3. Користуйтеся щіткою для чищення шафи та виштовхуйте частки до протилежної сторони шафи. 
 
4. Використовуйте вологий чистий/продезінфікований рушник та щітку для чищення кожного паза 

шафи.  Почистіть верхню та нижню поверхні кожного паза. 
 
5. Ретельно протріть усі зовнішні поверхні шафи чистим продезінфікованим рушником, змоченим у 

«Суперконцентраті загального призначення McD» (HCS). 
 
6. Вимкніть прилад. 
 
  

 



Адреса доставки:  8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana  71106 

Тел.: 1-318-865-1711 Факс (Комплектуючі) 1-318-219-7140   Факс (Тех. підтримка) 1-318-219-7135 

Надруковано у Сполучених Штатах 
Америки 

Гаряча лінія сервісної підтримки 
1-800-551-8633 

Ціна:  6,00 доларів
819-6707

FEB 12
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Chapter 3, revised with config capture_Ukranian.pdf
	3 Функціональний огляд




