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 NEVARNOST 
ZARADI NEPRAVILNE NAMESTITVE, PRILAGODITEV, SPREMEMB, VZDRŽEVANJA ALI 
POPRAVIL LAHKO PRIDE DO MATERIALNE ŠKODE, OSEBNIH POŠKODB ALI SMRTI. 

PRED NAMESTITVIJO ALI POPRAVILOM TE OPREME POZORNO PREBERITE 
NAVODILA ZA NAMESTITEV, UPORABO IN POPRAVILA. 

 

 NEVARNOST 
ZA LASTNO VARNOST V BLIŽINI TE ALI KATEREKOLI DRUGE NAPRAVE NE 

SHRANJUJTE ALI UPORABLJAJTE BENCINA ALI DRUGIH VNETLJIVIH TEKOČIN 
ALI HLAPOV. 

 

TA OPREMA MORA BITI NAMEŠČENA V SKLADU Z OSNOVNIMI PREDPISI ZA 
CEVOVODNE NAPELJAVE ZDRUŽENJA BUILDING OFFICIALS AND CODE 

ADMINISTRATORS INTERNATIONAL, INC. (BOCA) IN SANITARNIM PRIROČNIKOM ZA 
PREHRAMBENE STORITVE URADA ZDRUŽENIH DRŽAV FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION (FDA). 
 

RAČUNALNIKI 
FCC 

Ta naprava izpolnjuje zahteve dela 15 pravil agencije FCC. Za delovanje naprave sta predpisana naslednja 
dva pogoja: 1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj. 2) Ta naprava mora prenesti kakršnekoli 

prejete motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Čeprav je ta naprava 
uvrščena v razred A, ustreza tudi omejitvam razreda B. 

 
KANADA 

Ta digitalna naprava ne presega omejitev razreda A ali B za emisije radijskega šuma, ki jih določa 
standard ICES-003 kanadskega ministrstva za komunikacije. 

 

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B 
prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada. 
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1.1 Informacije o naročanju delov in servisu 

Predstavniki pooblaščenega servisnega centra ali servisnega oddelka podjetja Frymaster potrebujejo 
določene informacije o vaši opremi, da bi vam lahko čim hitreje pomagali. Večina teh informacij je navedena 
na ploščici s podatki, ki je pritrjena na zgornjem desnem vogalu na desni strani enote. Določene številke 
delov so navedene v 5. poglavju tega priročnika. 
 
Dele lahko naročite neposredno pri lokalnem pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem distributerju. 
Tovarniški pošiljki je poleg vaše enote priložen tudi seznam pooblaščenih servisnih centrov podjetja 
Frymaster. Če tega seznama nimate, se obrnite na servisni oddelek podjetja Frymaster na številko  
1-800-551-8633. 
 
Pri naročanju delov potrebujete naslednje informacije: 
 

Številka modela:
Serijska številka:

Napetos t:
Številka dela:

Potrebna količina:  
 
Za servisne informacije se obrnite na lokalni pooblaščeni servisni center ali na lokalnega distributerja. Servis 
lahko naročite tudi prek telefona, tako da servisni oddelek podjetja Frymaster pokličete na številko 1-800-
551-8633. 
 
Pri naročilu servisa potrebujete naslednje informacije: 
 

Številka modela:
Serijska številka:

Napetost:  
 

Poleg številke modela, serijske številke in napetosti, imejte pripravljene informacije o vrsti težave in druge 
informacije, ki bi bile po vašem mnenju koristne za odpravo težave. 
 
1.2 Varnostne informacije 
 
Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila v tem priročniku. Priročnik vsebuje več zapisov v okvirjih z 
dvojno obrobo, kakršen je okvir v nadaljevanju. 
 

 NEVARNOST 
Primer okvirja z opisom NEVARNOSTI. 

 
Okvirji z naslovom POZOR vsebujejo informacije o dejanjih ali pogojih, ki lahko povzročijo ali imajo za 
posledico okvaro vaše enote. 
 
Okvirji z naslovom OPOZORILO vsebujejo informacije o dejanjih ali pogojih, ki lahko povzročijo ali 
imajo za posledico poškodbe vaše enote in lahko povzročijo okvaro vaše enote. 
 
Okvirji z naslovom NEVARNOST vsebujejo informacije o dejanjih ali pogojih, ki lahko povzročijo ali 
imajo za posledico poškodbe osebja ter lahko povzročijo poškodbe vaše enote in/ali okvaro vaše enote. 



 

1-2 

1.3 Opis opreme 
 
Dozirnik za eno košaro SinBaD II je izdelan za doziranje serij pomfrita enake teže v standardne košare za 
cvrtje. SinBaD II je različica originalnega modela SinBaD. Deluje popolnoma enako kot originalna enota, 
vendar ima manjšo omarico. 
 
Deli enote so: 
 

• zbiralna posoda, v kateri je lahko shranjenih do 17,79 kg pomfrita, 
• dozirno korito za doziranje izbrane količine pomfrita za eno košaro, 
• računalnik in nadzorna plošča za nadzor delovanja, 
• približevalno stikalo za odpiranje korita, ki pomfrit sprosti v košaro, ko košaro namestite pod dozirno 

korito, 
• okence za preverjanje količine pomfrita v zbiralni posodi. 
 
Enote so opremljene tudi s kolesci za lažje premikanje. Sprednji kolesci imata zaporo, ki prepreči premikanje 
enote. 
 
Gumbi za izbiranje teže serije vaše enote SinBaD so tovarniško nastavljeni za doziranje štirih standardnih 
tež, toda lahko jih nastavite tudi na druge teže. Tovarniško nastavljene teže se razlikujejo med državami, za 
katere je bila enota proizvedena. Navedene so na strani 2-3. 
 
1.4 Osebje za izvedbo namestitev, uporabo in servis 
 
Informacije o uporabi opreme podjetja Frymaster je pripravilo usposobljeno in/ali pooblaščeno osebje, kot 
je definirano v odseku 1.5. 
 
Vse namestitve in servis opreme Frymaster mora izvajati usposobljeno osebje, ki ima za to ustrezne 
certifikate, licence in pooblastila, kot je definirano v odseku 1.5. 
 
1.5 Definicije 
 
USPOSOBLJENO IN/ALI POOBLAŠČENO OPERATIVNO OSEBJE 
 
Med usposobljeno/pooblaščeno operativno osebje spadajo tiste osebe, ki so pozorno prebrale informacije v 
tem priročniku in so se seznanile s funkcijami opreme ali imajo pretekle izkušnje z uporabo opreme, opisane v 
tem priročniku. 
 
USPOSOBLJENO OSEBJE ZA NAMESTITEV OPREME 
 
Usposobljeno osebje za namestitev opreme so posamezniki, družbe, korporacije ali podjetja, ki so osebno ali 
prek zastopnika zadolženi in odgovorni za namestitev industrijskih električnih naprav. Usposobljeno osebje 
mora imeti izkušnje s tovrstnim delom, mora biti seznanjeno z vsemi varnostnimi ukrepi pri ravnanju z 
elektriko in mora upoštevati veljavne državne in lokalne predpise. 
 
USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE 
 
Usposobljeno servisno osebje so osebe, ki so seznanjene z opremo podjetja Frymaster in imajo pooblastilo 
podjetja Frymaster za servisiranje te opreme. Vso pooblaščeno servisno osebje mora posedovati vse 
priročnike za servis in dele ter imeti minimalno zalogo delov za opremo podjetja Frymaster. 
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Tovarniški pošiljki je poleg enote priložen seznam pooblaščenih servisnih centrov podjetja Frymaster. 
Garancije ne bo mogoče uveljavljati, če z opremo ne bo ravnalo usposobljeno osebje. 
 
1.6 Postopek za uveljavljanje zahtevkov zaradi poškodb med transportom 
 
Vaša oprema je bila pred odpošiljanjem pozorno pregledana in zapakirana. Po predaji opreme prevoznemu 
podjetju je to podjetje v celoti odgovorno za varno dostavo. 
 
Kaj storiti pri prejemu poškodovane opreme: 
 
1. Takoj vložite odškodninski zahtevek, ne glede na obseg poškodb. 
 
2. Preglejte opremo in zabeležite vse vidne pomanjkljivosti in poškodbe ter zagotovite, da se te 

informacije zapišejo na dobavnico ali račun za transport, ki ga mora podpisati tudi dostavljavec. 
 
3. Zabeležite skrite pomanjkljivosti in poškodbe, ki jih opazite po razpakiranju opreme. Prevozno 

podjetje ali špediterja o tem obvestite takoj po odkritju teh napak. Odškodninski zahtevek za skrito 
napako je treba vložiti v roku 15 dni od datuma prejema pošiljke. Vso embalažo shranite za kasnejši 
pregled. 

 
Podjetje Frymaster NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA POŠKODBE 

ALI POMANJKLJIVOSTI, KI SO NASTALE MED PREVOZOM. 
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PREDSTAVITEV 
NOVE ENOTE SinBaD 

Ročice merilne celice 
(za sprednjo ploščo 

dozirnega korita)

Pokrov

Okence

Prikazana posoda za 
drobce in nastavek za 

košaro sta odstranjena 
iz enote.

Stikalo ON/OFF 
(VKLOP/
IZKLOP)

Izbirni dodatek –
držalo za košare

Približevalno 
stikalo Dozirno korito

Gumb načina za 
DOZIRANJE

Gumb za 
PRAZNJENJE

Gumbi za izbiranje 
TEŽE SERIJE

Indikatorska lučka za 
PREVERJANJE ZBIRALNE POSODE

Nadzorna 
plošča

Zbiralna 
posoda

Gumb za 
PROGRAMIRANJE
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2.1 Namestitev 
 

 NEVARNOST 
Vse naprave na električni pogon morajo biti ozemljene v skladu z lokalnimi ali državnimi predpisi. Če 
je ta naprava opremljena z ozemljenim vtičem s tremi priključki za vašo zaščito pred električnim 
udarom, mora biti priključena neposredno v ustrezno ozemljeno vtičnico s tremi priključki. 
OZEMLJITVENEGA PRIKLJUČKA S TEGA PRIKLJUČKA NE SMETE ODREZATI ALI ODSTRANITI! 
 

 NEVARNOST 
Ta naprava je namenjena le za notranjo uporabo. NAPRAVA NI PRIMERNA ZA ZUNANJO UPORABO. 

 

 NEVARNOST 
Te naprave ne nameščajte na območjih, kjer je mogoča uporaba vodnega curka. 

 

 NEVARNOST 
To napravo namestite na vodoravno površino, kjer je naklon tal manjši kot 2°. 
 

 POZOR 
Za pravilno delovanje namestite to napravo v prostor, kjer je temperatura med 4 in 43 °C. 

 
Svojo enoto SinBaD namestite tako, da jo postavite na vodoravno površino blizu električne vtičnice z 
ustrezno napetostjo (ta podatek si poglejte na ploščici s podatki, ki je pritrjena na zgornjem desnem vogalu na 
desni strani enote), zablokirate kolesci z zaporo in priključite na primeren vir električne energije. Kadar je 
enota priključena na vir energije s stalnim priključkom in upogljivim kablom, mora biti omogočen tudi 
način za odklop, v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi. 
 
Enoto namestite na lokaciji, kjer se osebje med delom vanjo ne bo zaletavalo in je premikalo. Premikanje 
enote med delovanjem lahko povzroči nenatančno polnjenje dozirnega korita. Enoto postavite na ustrezno 
lokacijo in jo priključite v napajanje ter odstranite zaščito z merilne celice. Zaščita merilne celice je 
sestavljena iz vijaka, rdeče krilne matice, ploščice in velike rdeče etikete. Za pravilno delovanje 
MORATE odstraniti vijak in ploščico. 
 
2.2 Samodejno ničliranje 
 
Enota SinBaD omogoča samodejno ničliranje. Samodejno ničliranje se izvede vsakič, ko enoto preklopite v 
način za DOZIRANJE. Vratca dozirnega korita se ob tem postopku odprejo za približno 20 sekund, lučke na 
gumbih za izbiranje teže pa zaporedno utripajo. Vratca se zaprejo in lučke prenehajo utripati, ko se samodejno 
ničliranje zaključi. 
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2.3 Uporaba 
 

 POZOR 
Pred namestitvijo zbiralne posode prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) preklopite v položaj 

OFF (IZKLOP). 
 
1. Preverite, ali je prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) v položaju OFF (IZKLOP). 
 
2. Preverite, ali je posoda za drobce pravilno nameščena v odprtini na dnu enote. 
 
3. Preverite, ali je nastavek za košaro pravilno nameščen, tako da je širši del obrnjen proti vam. 
 

4. Preverite, ali je dozirno korito pravilno nameščeno na ročicah merilne celice, tako da so vijaki tečajev 
vratc na vaši desni strani. Če korita ne namestite pravilno, lahko pride do nepravilnega doziranja. 

 
5. Preverite, ali sta boben in usmerjevalnik pravilno nameščena v zbiralni posodi. Če namestitev ni pravilna, 

lahko pride do okvare vaše enote. Če je usmerjevalnik deformiran (na primer zvit ali izkrivljen), lahko 
pride do okvare vaše enote. 

  

 NEVARNOST 
Med vrtenjem bobna vam lahko prste stisne med boben in zbiralno posodo. Pred nameščanjem ali 
odstranjevanjem usmerjevalnika ali dozirnega korita, prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) 

preklopite v položaj OFF (IZKLOP). 
 
6. Preverite, ali je zbiralna posoda pravilno nameščena v nastavku. Prepričajte se, da je zbiralna posoda 

postavljena za obročem na nastavku. Če namestitev ni pravilna, lahko pride do okvare vaše enote. 
 
7. Preverite, ali je okence na zbiralni posodi nameščeno. Če okence ni nameščeno, bo med delovanjem 

pomfrit padel iz zbiralne posode. 
 
8. Prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) preklopite v položaj ON (VKLOP). Stikalo bo zasvetilo, 

kar pomeni, da je enota priklopljena na vir električne energije. 
 
9. Za preklop enote v način za DOZIRANJE enkrat pritisnite gumb načina za DOZIRANJE . Indikatorska 

lučka na gumbu bo zasvetila. Enota bo izvedla postopek samoumerjanja. Pri tem se bodo odprla vratca 
dozirnega korita in lučke gumbov za izbiranje teže bodo zaporedno utripale. Čez približno 20 sekund se 
bodo vratca zaprla in lučke bodo prenehale utripati, postopek umerjanja pa bo s tem končan. Svetila bo 
samo lučka načina za DOZIRANJE.  

 
10. Odprite pokrov zbiralne posode in jo napolnite z največ 17,79 kg pomfrita. Zaprite pokrov zbiralne posode. 
 
11. Pritisnite gumb za izbiranje TEŽE SERIJE z nastavljeno želeno težo pomfrita. Tovarniško nastavljene teže se 

razlikujejo med končnimi uporabniki, za katere je bila enota proizvedena. Štiri skupine tovarniško nastavljenih 
tež si oglejte v tabeli v nadaljevanju. (OPOMBA: Enote izdelane za Burger King®so označene z BK). 

 
ZDA ZDA (Izključeni 

podatki za BK)
Kanada Vse druge države

1 = 0,45 kg 1 = 0,62 kg 1 = 0,23 kg 1 = 0,17 kg
2 = 0,57 kg 2 = 0,56 kg 2 = 0,50 kg 2 = 0,34 kg
3 = 0,68 kg 3 = 0,43 kg 3 = 0,59 kg 3 = 0,43 kg
4 = 0,45 kg 4 = 0,34 kg 4 = 0,77 kg 4 = 0,62 kg  
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Indikatorska lučka gumba za izbiranje teže serije bo zasvetila in boben se bo pričel vrteti ter prenašati 
pomfrit iz zbiralne posode v dozirno korito. Ko je izbrana teža prenesena, se boben preneha vrteti. 
  

12. Prazno košaro vstavite čim bližje zadnji steni prostora za polnjenje košare. Vratca dozirnega korita se 
odprejo in pomfrit pade v košaro. Ko je korito prazno, se vratca zaprejo in enota prične prenašati novo 
serijo pomfrita v korito. 

 

 POZOR 
Prenos pomfrita v košaro sproži induktivno približevalno stikalo v prostoru za polnjenje košare. 
Približevalno stikalo se sproži, ko zazna kovinski predmet, ki presega določeno velikost (vstavljena 
košara). Stikala ne bo sprožila roka uporabnika, čistilna krpa ali drugi nekovinski predmeti. Dozirni 
postopek pa lahko sproži prstan, ura ali drug kovinski predmet, če tak predmet približate področju 
zaznavanja stikala. 
 

OPOMBA: Vgrajena logika prepozna, če je košara odstranjena ali nadomeščena. Ko je dozirni postopek 
končan, lahko v prostor za polnjenje košare vstavite drugo košaro. Ko pomfrit v dozirnem koritu doseže 
izbrano težo, bo enota dozirno korito takoj izpraznila v košaro. Enota NE bo pričela novega postopka 
doziranja, če polne košare ne odstranite in nadomestite. Prav tako ga ne po pričela, če v dozirnem prostoru 
ni nove košare. 
 
Če želite spremeniti težo serije pred izpraznitvijo korita, pritisnite drug oštevilčen gumb za izbiro teže. Če težo 
povečate, se bo postopek doziranja nadaljeval, dokler ne bo dosežena nova teža. Če težo serije zmanjšate, bo 
sprememba začela veljati pri naslednjem dozirnem postopku po tem, ko se dozirno korito izprazni. 
 
Če se dozirno korito ne napolni v 30 sekundah, bo indikatorska lučka za PREVERJANJE ZBIRALNE 
POSODE  na sredini nadzorne plošče pričela utripati in boben se bo prenehal vrteti. Preverite, ali 
je zbiralna posoda prazna. Če je prazna, jo napolnite in nato pritisnite gumb za PROGRAMIRANJE , 
da znova vklopite enoto. Če je v zbiralni posodi še dovolj pomfritov, so se pomfriti najverjetneje 
»zagozdili« (sprijeli so se in nad bobnom oblikovali obok). Pomfrite prerazporedite, nato enkrat 
pritisnite gumb za PROGRAMIRANJE , da znova vklopite enoto. 
 
2.4 Programiranje gumbov za izbiranje teže serije 
 
Štirje gumbi za izbiranje teže serije na vaši enoti SinBaD so tovarniško nastavljeni s štirimi standardnimi 
težami serij (glejte stran 2-3). Če jih želite spremeniti, lahko dozirne teže serij nastavite na najmanj 0,23 kg in 
največ 1 kg. 
 

 POZOR 
Če dozirno težo serije nastavite na manj kot 0,23 kg, lahko pride do nepravilnega doziranja. 

 

Način za PROGRAMIRANJE lahko nastavite samo, ko je enota v načinu PRIPRAVLJENOSTI. Za vklop 
načina PRIPRAVLJENOSTI, enkrat pritisnite gumb načina za DOZIRANJE . Preverite, da indikatorska 
lučka na gumbu ne sveti. Če sveti, ponovno pritisnite gumb načina za DOZIRANJE. 
 
1. Iz enote odstranite vse sestavne dele zbiralne posode. OPOMBA: Če zbiralna posoda ni prazna, si oglejte 

navodila za praznjenje zbiralne posoda na strani 3.1. 
 
2. Za vklop načina za PROGRAMIRANJE enkrat pritisnite gumb za PROGRAMIRANJE . Indikatorska 

lučka na gumbu bo utripala. Štirikrat pritisnite gumb za izbiranje TEŽE SERIJE s številko 1. Indikatorske 
lučke na vseh gumbih za izbiranje teže bodo zaporedno utripale. Ko bodo vse štiri svetile, bo lučka na 
gumbu za PROGRAMIRANJE prenehala utripati, lučka na gumbu za PRAZNJENJE pa bo pričela 
utripati. 
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OPOMBA: Če v 5 sekundah po preklopu v način za PROGRAMIRANJE ne pritisnete gumba za 
izbiranje teže s številko 1, bo enota samodejno preklopila v način PRIPRAVLJENOSTI. Če pritisnete 
gumb za izbiranje TEŽE SERIJE z drugo številko, bo enota takoj preklopila v način 
PRIPRAVLJENOSTI. 
 

3. Enkrat pritisnite gumb za PRAZNJENJE . Vratca dozirnega korita se bodo odprla in lučke na 
oštevilčenih gumbih za izbiranje teže bodo utripale, kar pomeni, da sistem izvaja samodejno »ničliranje« 
oziroma je v postopku samoumerjanja. Ta postopek traja 20 sekund. Ko je končan, se vratca dozirnega 
korita zaprejo in indikatorske lučke ugasnejo. 

 
4. Na vratca dozirnega korita previdno položite predmet, ki je za 0,11 kg lažji od želene teže serije, in 

počakajte vsaj 5 sekund, da se merilna celica stabilizira. Na primer, za namestitev teže serije na 0,45 kg, 
uporabite predmet s težo 0,34 kg. 

 
5. Za nastavitev teže pritisnite enega od oštevilčenih gumbov, ki ga želite povezati s to težo. Lučka gumba 

bo za trenutek ugasnila, kar pomeni, da je bila teža za ta gumb uspešno shranjena. 
 
6. Ponovite koraka 4 in 5 za preostale oštevilčene gumbe. 
 
7. Za izklop načina za PROGRAMIRANJE enkrat pritisnite gumb za PROGRAMIRANJE . 
 
8. Za vrnitev v način za DOZIRANJE enkrat pritisnite gumb načina za DOZIRANJE . Lučka na gumbu bo 

zasvetila in vratca dozirnega korita se bodo odprla. Vratca bodo ostala odprta 20 sekund, medtem ko bo 
enota izvajala postopek ničliranja. Med izvajanjem samodejnega ničliranja bodo lučke gumbov za 
izbiranje teže zaporedno utripale. Ko se vratca zaprejo, za vnovično delovanje enote napolnite zbiralno 
posodo. 

 
2.5 Ročna uporaba 
 
Če postopek ničliranja ne uspe, lahko do prihoda serviserja enoto upravljate ročno. Upoštevajte naslednji 
postopek: 
 
1. Izklopite računalnik (pritisnite gumb načina za DOZIRANJE ). 
 
2. Pod vratca dozirnega korita namestite košaro. 
 
3. Za prenos pomfritov v košaro enkrat pritisnite gumb za PRAZNJENJE . OPOMBA: Če se vratca ne 

odprejo, povlecite ročico vratc in jih odprite ročno.  
 
4. Ko je v košari želena količina pomfritov in želite doziranje ustaviti, enkrat pritisnite gumb za 

PRAZNJENJE . 
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3.1 Čiščenje in vzdrževanje 
 
Rutinsko čiščenje v skladu z naslednjimi koraki je edino uporabniško vzdrževanje, ki ga zahteva vaša enota 
SinBaD. 
 
1. Enoto preklopite v način PRIPRAVLJENOSTI. Pod dozirno 

korito postavite posodo in pritisnite gumb za PRAZNJENJE 
. Indikatorska lučka na gumbu bo zasvetila. Vratca 

dozirnega korita se bodo odprla in boben se bo pričel vrteti 
ter s tem pomfrit prenesel iz zbiralne posode v posodo pod 
vratci.  Za ustavitev prenosa znova pritisnite gumb za 
PRAZNJENJE. Če želite prenesti več pomfrita, ponovno 
pritisnite gumb za PRAZNJENJE. Ko je zbiralna posoda 
prazna, enkrat pritisnite gumb načina za DOZIRANJE , da 
enoto preklopite v način PRIPRAVLJENOSTI. Vratca 
dozirnega korita bodo ostala odprta. 

 
2. Prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) preklopite v 

položaj OFF (IZKLOP). 
 
3. Odstranite pokrov zbiralne posode in kovinski 

usmerjevalnik. Dvignite zbiralno posodo in jo previdno 
povlecite proti sebi. S tem zbiralno posodo sprostite od 
nastavka, da jo lahko povlečete k sebi in odstranite. 

 
Odstranite dozirno korito, tako da ga dvignete z ročic 
merilne celice in ga previdno povlečete proti sebi. 

 

Sestavni deli so
prikazani ločeno od 
omarice za boljši 
prikaz ročic merilne 
celice.

Dozirno
korito

Ročici merilne 
celice

 
 

 OPOZORILO 
ALUMINIJASTIH ROČIC MERILNE CELICE NIKOLI NE ODSTRANJUJTE IZ ENOTE, SAJ LAHKO S TEM 

RESNO POŠKODUJETE SVOJO ENOTO! 
 
4. Vse sestavne dele očistite v skladu s predpisanimi sanitarnimi postopki vaše organizacije. Vse sestavne 

dele temeljito osušite in jih nato namestite nazaj v enoto v obratnem vrstnem redu. 
 

 NEVARNOST! 
Za čiščenje te naprave ne uporabljajte vodnega curka. Zbiralno posodo, usmerjevalnik, posodo za 
drobce, dozirno korito in druge dele lahko očistite z vodnim curkom, če jih prej odstranite iz enote. 

 

 POZOR 
Pri nameščanju dozirnega korita poskrbite, da so vijaki tečajev vratc na vaši desni strani. 

 
3.2 Odpravljanje težav pri uporabi 
 
Namen teh navodil za odpravljanje težav je pomoč uporabnikom pri reševanju rutinskih težav, s katerimi se 
lahko srečajo med uporabo naprave. 
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TEŽAVA Možni vzroki Ukrep 

ENOTA SE NE VKLOPI 
ali KO JO PREKLOPITE 

V NAČIN ZA 
»DOZIRANJE«, SE NE 

ZGODI NIČ. 

A. Prekucno stikalo ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP) je v položaju OFF 
(IZKLOP). 

A. Prekucno stikalo preklopite v položaj 
ON (VKLOP). 

B. Enota ni priključena na napajanje. B. Enoto priključite na napajanje. 
C. Glavni tokovni odklopnik je odklopljen. C. Ponastavite tokovni odklopnik. 
Če težave s temi dejanji ne odpravite, pokličite pooblaščeni servisni center. 

LUČKI ZA NAČINA ZA 
»DOZIRANJE« IN 

»PROGRAMIRANJE« 
UTRIPATA. 

A. Dozirno korito ni pravilno nameščeno na 
ročicah merilne celice. 

A. Dozirno korito namestite tako, da trdno 
leži na ročicah merilne celice. 
Prekucno stikalo ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP) najprej preklopite 
v položaj OFF (IZKLOP) in nato v 
položaj ON (VKLOP). Pritisnite gumb 
načina za DOZIRANJE. 

Sočasno utripanje lučk načina za DOZIRANJE in načina za PROGRAMIRANJE pomeni, 
da naprava ni pravilno ničlirana. Če težave s tem ne odpravite, pokličite pooblaščeni 
servisni center. 

KO PRITISNETE GUMB 
ZA IZBIRO TEŽE 

SERIJE, SE NIČ NE 
ZGODI. 

A. Dozirno korito je polno. A. Če se je dozirno korito napolnilo in ga 
niste izpraznili, se ne bo zgodilo nič, 
dokler korita ne izpraznite ali povečate 
težo serije. V prostor za polnjenje 
vstavite košaro in izpraznite dozirno 
korito. 

B. Enota ni v načinu za DOZIRANJE. B. Enkrat pritisnite gumb načina za 
DOZIRANJE. 

Če težave s temi dejanji ne odpravite, pokličite pooblaščeni servisni center. 

KO VSTAVITE 
KOŠARO, SE DOZIRNA 
VRATCA NE ODPREJO. 

A. Merilna celica ni zaznala izbrane teže v 
30 sekundah, zaradi prazne zbiralne 
posode ali zagozdenih pomfritov.  

A. Preverite, ali je usmerjevalnik v 
zbiralni posodi pravilno nameščen. Če 
so v zbiralni posodi pomfriti, preverite, 
ali so se morda zagozdili. Če je 
zbiralna posoda prazna, jo napolnite. Z 
gumbom za PROGRAMIRANJE enoto 
preklopite nazaj v delovanje. 

Če težave s tem dejanjem ne odpravite, pokličite pooblaščeni servisni center. 

TEŽE DOZIRANIH 
SERIJ SO 

NEPRAVILNE. 

A. Če so teže doziranih serij nepravilne samo 
občasno, so razlog najverjetneje udarci, 
premiki in/ali nenavadne vibracije (ker ste 
na primer vstavili košaro z nepotrebno 
silo, zaloputnili z vrati hladilnika, ali je v 
bližini mimo peljal vlak). 

A. Pri delu v bližini enote bodite previdni, 
da se vanjo ne zaletavate ali je med 
delovanjem ne premikate. Enoto 
postavite tako, da se ne dotika sten in 
pod njo postavite gumijasto podlogo 
ter na ta način zmanjšajte vpliv 
okoljskih vibracij. 

B. Če so teže doziranih serij nenehno 
nepravilne, so razlog najverjetneje 
neporavnani sestavni deli (B1) ali 
nepravilno nastavljene teže serij (B2). 

B1. Preverite, ali je dozirno korito pravilno 
nameščeno na ročicah merilne celice, 
ali je usmerjevalnik pravilno nameščen 
v zbiralni posodi in ali je zbiralna 
posoda trdno nameščena za obročem 
na nastavku. 
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TEŽAVA Možni vzroki Ukrep 

TEŽE DOZIRANIH 
SERIJ SO 

NEPRAVILNE. 
(nadaljevanje s  
prejšnje strani) 

Nadaljevanje s prejšnje strani. 
 

B2. Najmanjša teža, ki jo lahko nastavite, 
je 0,17 kg. Če nastavite in izberete 
težo, ki je manjša od 0,17 kg, bo enota 
dozirala nepravilne teže serij. Preverite 
programiranje v skladu z navodili v 2. 
poglavju. 

Če težave s temi dejanji ne odpravite, je težava lahko v merilni celici. Obrnite se na 
pooblaščeni servisni center. 

MOTOR BOBNA SE NE 
USTAVI, DOKLER SE 
DELOVANJE ENOTE 
NE USTAVI ZARADI 

NAPAKE 
»PREVERJANJE 

ZBIRALNE POSODE«, 
ČEPRAV STA 

ZBIRALNA POSODA IN 
DOZIRNO KORITO 

POLNA. 

A. Pomfriti v zbiralni posodi so se zagozdili. A. Odstranite zagozdene pomfrite (kepe 
sprijetih pomfritov so nad bobnom 
in/ali izhodno odprtino zbiralne posode 
oblikovale obok). 

B. Nepravilno nameščen boben in/ali 
zbiralna posoda ali nepravilno nameščeno 
dozirno korito. 

B. Preverite, ali sta zbiralna posoda in 
boben pravilno nameščena. Če motor 
bobna nima dobrega stika z bobnom, 
motor deluje, vendar se boben ne vrti 
ali se vrti nepravilno. 

 
Preverite, ali je dozirno korito pravilno 
nameščeno na ročicah merilne celice. 

C. Nastavljena teža serije je enaka ali večja 
od 1 kg. 

C. Največja teža, ki jo merilna celica 
lahko izmeri, je 1 kg. Če je nastavljena 
ali izbrana večja teža, merilna celica te 
teže ne more izmeriti. Za najboljše 
delovanje težo serij nastavite na največ 
0,9 kg. Preverite programiranje v 
skladu z navodili v 2. poglavju. 

Če težave s temi dejanji ne odpravite, je težava lahko v merilni celici. Obrnite se na 
pooblaščeni servisni center. 

ENOTA NE PREKLOPI 
V NAČIN ZA 

PRAZNJENJE. 

A. Ko ste poskušali preklopiti v način za 
PRAZNJENJE, enota ni bila v načinu 
PRIPRAVLJENOSTI. 

A. Način za PRAZNJENJE lahko izberete 
samo, ko je enota v načinu 
PRIPRAVLJENOSTI. 

 
B. Za preklop enote v način 

PRIPRAVLJENOSTI enkrat pritisnite 
gumb načina za DOZIRANJE, nato 
pritisnite gumb za PRAZNJENJE. 

Če težave s tem dejanjem ne odpravite, pokličite pooblaščeni servisni center. 
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TEŽAVA Možni vzroki Ukrep 

KO POSKUŠATE 
PREKLOPITI V NAČIN 
ZA PROGRAMIRANJE, 

ENOTA PREKLOPI V 
NAČIN 

PRIPRAVLJENOSTI. 

A. Napaka uporabnika. A. Ko pritisnete gumb za 
PROGRAMIRANJE, morate v 5 
sekundah štirikrat zapored pritisniti 
gumb za izbiranje teže s številko »1«. 
Če porabite več časa ali pritisnete 
gumb z drugo številko, bo enota 
samodejno preklopila v način 
PRIPRAVLJENOSTI. 

Če težave s tem dejanjem ne odpravite, pokličite pooblaščeni servisni center. 
 



Naslov za dostavo: 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106 

TEL.: 1-318-865-1711 FAX (nadomestni deli) 1-318-219-7140 (tehnična podpora) 1-318-219-7135 

NATISNJENO V ZDRUŽENIH 
DRŽAVAH 

CENTER ZA POMOČ UPORABNIKOM 
1-800-551-8633 

Cena: 4,00 USD
819-6787

MAREC (MAR) 
2005 
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