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ОПРЕЗ
ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВА ПРЕ УПОТРЕБЕ КУЋИШТА.

Чувајте ова упутства ради будућих поставки.



Безбедносна обавештења

nУпозорење
Пажљиво прочитајте ово упутство пре коришћења, 
монтаже или одржавања опреме. Непридржавање 
савета из овог упутства може довести до оштећења 
имовине, повреде ии смрти.

nОпрез
Будите опрезни при подизању UHCTHD уређаја. 
Тежина уређаја износи 88.7 кг (195.6 pounds). 
Потребно је троје до четворо људи који би 
стандардним поступцима подизања могли руковати 
кућиштима.

nОпрез
НЕМОЈТЕ користити UHCTHD уређај ако није 
правилно монтиран и прегледан.

nУпозорење
Будите опрезни при подешавању, коришћењу, или 
чишћењу UHCTHD уређаја да бисте избегли контакт 
са загрејаним површинама.

nОпрез
UHCTHD уређај није погодан за употребу на 
отвореном. Када користите овај уређај, он мора бити 
постављен на хоризонталну површину.

ОБАВЕШТЕЊЕ
АКО, ТОКОМ ТРАЈАЊА ПЕРИОДА ВАЖЕЊА 
ГАРАНЦИЈЕ, КОРИСНИК КОРИСТИ ДЕО ЗА ОВУ 
FRYMASTER FOOD SERVICE ОПРЕМУ КОЈИ НИЈЕ 
НЕИЗМЕЊЕН, НОВ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ ДЕО 
КУПЉЕН ДИРЕКТНО ОД FRYMASTER-А ИЛИ БИЛО 
КОЈЕГ ОД ЊЕГОВИХ ОВЛАШЋЕНИХ СЕРВИСНИХ 
ЦЕНТАРА, И/ИЛИ ЈЕ КОРИШЋЕНИ ДЕО ИЗМЕЊЕН У 
ОДНОСУ НА СВОЈУ ОРИГИНАЛНУ КОНФИГУРАЦИЈУ, 
ОВА ГАРАНЦИЈА ЋЕ ПРЕСТАТИ ДА ВАЖИ. ДАЉЕ, 
FRYMASTER И ЊЕГОВЕП ОДРУЖНИЦЕ НЕЋЕ 
ОДГОВАРАТИ НИ ЗА КАКВЕ ПРИМЕДБЕ, ОШТЕЋЕЊА 
ИЛИ ТРОШКОВЕ ИЗАЗВАНЕ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА, 
У ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО, ЗБОГ МОНТАЖЕ БИЛО 
КАКВОГ ИЗМЕЊЕНОГ ДЕЛА И/ИЛИ ДЕЛА ДОБИЈЕНОГ 
ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ ЦЕНТРА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ.

nОпрез
НЕМОЈТЕ стављати UHCTHD уређај близу извора 
паре или топлоте неког другог уређаја.

nОпрез
НЕМОЈТЕ користити UHCTHD уређај осим ако плоче 
за сервис и приступ нису на свом месту и правилно 
обезбеђене.

 ОПАСНОСТ
Немојте монтирати или користити опрему која је 
погрешно коришћена, злоупотребљена, занемарена, 
оштећена или измењена у односу на оригиналне 
производне спецификације.

 ОПАСНОСТ
Чувајте кабл ДАЛЕКО од ЗАГРЕЈАНИХ површина. 
НЕМОЈТЕ потапати кабл или утикач у воду. НЕМОЈТЕ 
допустити да кабл виси преко ивице стола или 
бројача.

nУпозорење
Овлашћени сервисни представници су дужни 
да прате индустријске стандардне безбедносне 
процедуре, укључујући али се не ограничавајући 
на локалне/државне прописе за процедуре 
ископчавања/искључивања/гашења за све уређаје 
који укључују струју, гас, воду и пару.

nУпозорење
НЕМОЈТЕ чувати или користити гасовита или друга 
запаљива испарења или течности у близини овог или 
било којег другог уређаја. Никад немојте користити 
тканине натопљене нафтом или запаљивим 
растворима за чишћење, због чишћења.

nУпозорење
Коришћење, монтажа, и сервисирање овог 
производа Вас може изложити хемикалијама/
производима укључујући [Бисфенол A (BPA), 
стаклену вуну или керамичка влакна и силикатни 
кристал], који је [су] познати у Држави Калифорнији 
као узрочници канцера, оштећења плода и других 
репродуктивних недостатака. За више информација 
идите наwww.P65Warnings.ca.gov. 

nУпозорење
Немојте користити електричне уређаје или прибор 
осим оног који је достављен од стране произвођача.

nУпозорење
Будите опрезни при руковању ивицама металних 
површина на читавој опреми.

www.P65Warnings.ca.gov


nУпозорење
Овај уређај није предвиђен за употребу од стране 
деце млађе од 16 година или особа са смањеним 
физичким, чулним или менталним способностима, 
или недостатком искуства и знања, осим ако немају 
надзор због употребе уређаја, од стране особе 
одговорне за њихову безбедност. Не пуштајте децу 
да се играју са овим уређајем.

nУпозорење
НЕМОЈТЕ користити овај производ у близини воде 
- на пример, близу кухињске судопере, у влажном 
подруму, близу базена за пливање или на сличним 
локацијама.

nУпозорење
НЕМОЈТЕ покушавати поправити или заменити 
било коју компоненту UHCTHD уређаја уколико није 
искључено његово напајање.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Овај уређај је предвиђен само за професионалну 
употребу и треба да га користи само овлашћено 
особље. Frymaster овлашћени сервисер (ФОС) 
или други квалификовани стручњак би требало 
да обавља монтажу, одржавање и поправке. 
Монтажа, одржавање или поправке од стране 
неквалификованог особља могу поништити 
произвођачку гаранцију.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Овај уређај је предвиђен за комерцијалну употребу, 
на пример, у кухињама ресторана, кантинама, 
болницама и комерцијалним предузећима као што су 
пекаре, месаре, итд. али не за масовну производњу 
хране.

nУпозорење
НЕМОЈТЕ користити млазове воде или парочистач 
да очистите ову опрему или монтирати уређај у 
близини употребе млаза воде.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Овај апарат чува храну само топлом и не спрема / 
пече храну.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Максимална радна температура овог уређаја је 121 
° Ц.

Правилна монтажа, пажња и одржавање су 
битни за постизање максималног учинка и 
несметан рад Ваше опреме. Посетите нашу веб 
страницу www.frymaster.com због ажурирања 
упутства, превода или контактних информација о 
сервисним агентима у Вашој близини.

Произведено:

Frymaster, LLC
8700 Line Avenue, 
Shreveport, LA
71106-6800
USA

http://www.mercoproducts.com 
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Бројеви модела

Модели Опис
UHCTHD6 6-улазни

UHCTHD3 3-улазни 

Информације о серијском броју
Серијски број и број модела за UHCTHD кућиште 
за чување се налазе на плочици са подацима. 
Нека Вам серијски број Вашег уређаја увек буде 
доступан када зовете због делова или сервисирања. 

Сервисно особље
Све сервисне услуге на Frymaster опреми мора водити 
квалификовано, сертификовано, лиценцирано, и/
или овлашћено или сервисно особље. 
Квалификовано сервисно особље чине они 
који су упознати са Frymaster опремом и које је 
Frymaster овластио да обављају сервисирање 
опреме. Сво овлашћено сервисно особље треба 
бити опремљено сетовима упутстава за сервис и 
деловe, и имати на залихама минималну количину 
делова за Frymaster опрему. Списак Frymaster 
фабрички овлашћених сервисера (ФОС-а) се 
налази на Frymaster вебсајту на www.frymaster.com. 
Неангажовање квалификованог сервисног особља 
ће поништити Frymaster гаранцију на Вашу опрему.

Законске потврде
Моделе су сертификовали:

•  UL, LLC (Здравство)
•          UL, LLC (САД и Канада)
•          CE (Европа)
•   RATEL(РАТЕЛ)

Информације о гаранцији
Посетите fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/
swr290.pgm да бисте регистровали свој производ 
за гаранцију
1.1 Изјава о гаранцији
A.  Frymaster, L.L.C. прави следеће ограничене 

гаранције првобитном купцу само за ову 
опрему и замењујуће делове:

1.1.1   Одредбе гаранције - Универзално 
кућиште за чување

A.  Frymaster L.L.C. гарантује за све компоненте 
у односу на оштећења у материјалу и изради 
за период од Три године.

Б.  Сви делови, осим прекидача су под 
гаранцијом од Три године након датума 
монтаже кућишта.

Ц  Ако неки од делова, осим прекидача 
постану неисправни током прве Три 
године од датума монтаже, Frymaster ће 
такође платити трошкове радне снаге за 
до два сата времена за замену дела.

1.1.2   Враћање делова
A.  Сви неисправни делови под гаранцијом 

морају бити враћени Frymaster овлашћеном 
сервисеру у року од 60 дана ради замене. 
Након 60 дана, замена неће бити дозвољена.

1.2.3  Изузеци од гаранције
Ова гаранција не покрива опрему која је 
оштећена због погрешне употребе, злоупотребе, 
измена или незгоде попут:
• Неправилне или неовлашћене поправке;
•  Непридржавања упутстава о монтажи 

и/или заказиваним процедурама 
одржавања, како је описано у Вашим MRC 
картицама;

• Неправилног одржавања;
• Оштећење при испоруци;
• Неисправне употребе;
• Уклањања, измене, или уништења плоче;

Ова гаранција такође не обухвата:
•  Последична оштећења (трошкове 

поправке или замене другог оштећеног 
предмета, губитак времена, зараде, 
употреба или било каква друга случајна 
оштећења било које врсте.

Не постоје никакве гаранције о куповини или 
погодности за било коју посебну врсту употребе.

ПОРУЧИВАЊЕ ДЕЛОВА И СЕРВИСНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ

Одељак 1
Опште информацијe

http://fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/swr290.pgm
http://fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/swr290.pgm
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Опште информацијe Одељак 1

Поруџбине делова морају директно да се 
решавају са Вашим локалним ФОС-ом/
дистрибутером.
Ваш најближи Frymaster ФОС је доступан на  
www.frymaster.com или се можете обратити 
Сервисној Frymaster служби на 1-800-551-8633 
или 1-318-865-1711. Пошаљите емаил на 
fryservice@welbilt.com.

Молимо имајте на уму да поруџбине за жичане/
пластичне ладице, делове за слагање, колица 
и точкове треба да буду достављене са Вашим 
локалним Снабдевачем кухињске опреме (СКО).  
Frymaster не доставља ове делове.

Да бисте убрзали своју поруџбину, потребне су 
следеће информације:

Број модела________________________________________
Серијски број______________________________________
Напон______________________________________________
Број дела__________________________________________
Потребна количина_______________________________
Сервис можете добити контактирањем Вашег 
Frymaster овлашћеног сервисера/дистрибутера. 
Сервисне информације можете добити 
позивањем сервисне Frymaster службе. Да би 
Вам се ефикасно помогло, требаће следеће 
информације:

Број модела_____________________________________
Серијски број______________________________________
Природа проблема______________________________

Такође, од користи могу бити и друге 
информације које би могле помоћи у решавању 
Вашег сервисног проблема.

ЗАДРЖИТЕ И ЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО НА 
СИГУРНОМ МЕСТУ ЗБОГ БУДУЋЕ УПОТРЕБЕ.
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 ОПАСНОСТ
Монтажа мора бити усклађена са свим важећим 
прописима против пожара и за заштиту здравља.

 ОПАСНОСТ
Користите одговарајућу безбедносну опрему током 
монтаже и сервисирања.

nУпозорење 
Само обучено и овлашћено сервисно особље или 
складишни руководилац могу приступити сервисним 
екранима. Ако су промене ових подешавања 
неисправно изведене, оне могу изазвати квар 
уређаја.

nОпрез
Будите опрезни при подизању UHCTHD уређаја. 
Тежина уређаја износи 88.7 кг (195.6 pounds). 
Потребно је троје до четворо људи који би 
стандардним поступцима подизања могли руковати 
кућиштима.

МОНТАЖА 
КОНЗОЛЕ ДАЈЕ КЕС.  
TПотребни алати:

7/16 крајњи кључ или 
утичница и раткапица.

Користите постојеће 
вијке.

Носач се убацује испод 
сваке стране ормара и 
вијцима поставља доњу 
страну с 1/4к20 1” вијцима 
који се користе у постојећем 
ормару.

Носачи су 
приказани доле 
причвршћени 
за ормар и 
наслоњени на 
припремни сто.

Положај

nУпозорење
Ова опрема мора бити постављена тако да утикач 
буде доступан осим ако нису обезбеђени неки други 
делови за искључивање из напајања (нпр. прекидач 
кола или прекидач за ископчавање).

nУпозорење
Одговарајући прибор мора бити обезбеђен да би се 
ограничило померање овог уређаја без обзира на 
пренос напона на електрично коло.

nУпозорење
Да би се избегла нестабилност, подручје монтаже 
мора подржавати тежину опреме и производа. Даље, 
опрема мора бити равно постављена гледајући са 
стране и од напред ка назад.

nУпозорење
Ова опрема је предвиђена само за употребу у 
затвореном. Немојте монтирати или користити ову 
опрему напољу.

Одабрани положај за опрему мора испуњавати 
следеће критеријуме. Ако неки од ових 
критеријума нису испуњени, одаберите други 
положај.
• Кућишта за чување су предвиђена само за 

употребу у затвореном.
• Положај МОРА бити раван, стабилан и 

довољан да носи тежину опреме.
• Положај МОРА бити удаљен и одмакнут од 

запаљивих материјала.
• Опрема МОРА бити у равни од напред ка назад 

и од једне до друге стране.
• Поставите опрему тако да се не преврће и не 

клизи.
• Препоручена температура ваздуха износи  

5° - 30°C (41° - 86°F).
• Причврстите за сто користећи монтажне 

склопке.

Одељак 2
Монтажа
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ГРАФИК ОЦЕЊЕНИХ НАПОНА, ЦИКЛУСА, ФАЗА, СНАГЕ, АМПЕРАЖА И КАБЛА ЗА НАПАЈАЊЕ 
Уређаји са утикачима се испоручују са кабловима дужине од неких 1.8 до 3 метара (шест (6) до десет (10) стопа).

Moдел Напон, циклус, фаза Вати Ампери Утикач
UHCTHD6 200-240V, 50/60H, 1Ph 2400-2900 12.0 320P6W/316P6/31-38015 

UHCTHD3 200-240V, 50/60H, 1Ph 1670-2400 8.3-10.0 320P6W/316P6/31-38015 

Тежина опреме

Moдел Тежина
UHCTHD6 88.7kg (195.6 lbs)

UHCTHD3 54kg (120lbs)

Услови зазора

 ОПАСНОСТ
Минимални услови зазора су исти за незапаљива 
места као и за запаљива. Под испод уређаја мора 
бити направљен од незапаљивог материјала.

 ОПАСНОСТ
Опасност од пожара/струјног удара. Морају 
се одржавате сви минимални зазори. Немојте 
покривати вентиле или отворе.

Стране/Задњи део  25mm (1.0”)

Димензије

Moдел Ширина Дубина Висина

UHCTHD6 56.3cm 
(22.2“)

65.4cm 
(25.8“)

66.0cm 
(26.0”)

UHCTHD3 56.3cm 
(22.2“)

65.4cm 
(25.8“)

42.2cm 
(16.6”)

Електрични сервис

 ОПАСНОСТ
Проверите све жичане везе, укључујући фабричке 
терминале, пре почетка рада. Везе могу да се олабаве 
током испоруке и монтаже.

 ОПАСНОСТ
Бакрена жица која је погодна за температуру од 
најмање 75°C (167°F) се мора користити за напонске 
везе.

nУпозорење
Сви уређаји би требало да буду прикључени на 
уземљени систем напајања.

nУпозорење
Овај уређај мора бити уземљен а све спољашње 
жице морају бити усклађене са свим важећим 
локалним и државним прописима. Погледајте плочу 
са вредностима због исправног напона. Крајњи 
корисник мора обезбедити средства за ископчавање 
да би се задовољиле одредбе надлежних органа.

nУпозорење
Сви електрични уређаји морају бити електрично 
уземљени у складу са локалним прописима, а у 
недостатку ових прописа, са државним електричним 
кодом ANSI/NFPA БР. 70-1990.

nУпозорење
Овај уређај има трокраки уземљујући утикач за Вашу 
заштиту од струјног удара и мора бити прикопчан 
директно у правилно уземљен трокраки прикључак.  
НЕМОЈТЕ сећи или скидати уземљујући крак са овог 
утикача.

НАПОН
Сви електрични радови, укључући спајање 
жица и уземљење, морају бити усклађени са 
локалним државним и националним електричним 
прописима. Мора се обратити пажња на следеће 
мере опреза:
• Ова опрема мора бити уземљена.
• Посебни осигурач/прекидач кола мора бити 

обезбеђен за сваки уређај.
• Квалификовани техничар мора утврдити 

правилну величину жице зависно од положаја, 
коришћених материјала и дужине рада 
(минимална струја кола може помоћи при 
одабиру величине жице).

• Максимална дозвољена варијација напона 
износи ±10% оцењеног напона при 
укључивању опреме (када је електрично 
оптерећење највеће).

• Проверите све зелене уземљујуће вијке, 
каблове и жичане везе да бисте проверили јесу 
ли причвршћени пре укључивања. 
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nОпрез
НЕМОЈТЕ стављати UHCTHD уређај близу извора 
паре или топлоте неког другог уређаја.

Монтирајте држач кабла
Монтирајте држач кабла на уређајима чији 
напонски кабл има излаз на задњем делу уређаја. 
Погледајте упутства са опремом 8262717, која су 
испоручена са кућиштем. Зип трака држи кабл на 
свом месту.

Прикључите на струју
Прикопчајте UHCTHD уређај у извор струје.

Ладице са производом
UHCTHD уређај има шест редова од којих сваки 
држи до три ладице производа одједном или три 
реда, од којих сваки по ладицу.
Постоји пет величина ладица за производе:
A. пластична ладица 1/3-величине 
Б. жичана ладица 1/3-величине 
Ц. пластична ладица пуне величине 
Д. пластична ладица 2/3-величине
E. пластична ладица 1/2-величине

Користите заједно са својим упутством за 
коришћење и оспособљавање.

Важни кориснички савети
Када стављате ладицу у кућиште, проверите да ли 
је линија реда на ручки ладице у равни са ивицом 
реда.

Одбаците поломљене или оштећене ладице.

Када скидате порције са ладице, извуците ладицу 
само онолико колико Вам је потребно, а затим 
брзо вратите ладицу у линију прореза.

Проверите код својих локалних трговаца да ли 
имају дијаграме за UHCTHD уређај.

Послажите празне ладице за храну у све редове

Монтирајте склопку за роштиљ
 Склопка за роштиљ је предвиђена за држање 
ладице за роштиљ од 1/3-величине.  Она се 
качи на роштиљ да 
би омогућила бржи и 
сигурнији пренос од 
роштиља до UHCTHD 
уређаја.

• Поставите предњи 
део склопке за 
роштиљ испод отвора 
роштиља.

• Спустите задњи део 
склопке док утори 
не буду изнад шипке 
роштиља. Склопка за роштиљ би требало 
чврсто да налегне на предњи део роштиља. 
Ако склопка не належе у потпуности, само 
одвијте мало четири вијка испод ње и 
повуците је напред или назад колико је 
потребно да бисте је причврстили за шипку. 
Затегните вијке након намештања склопке.
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 ОПАСНОСТ
Надзор на лицу места мора обезбедити да оператери 
буду свесни непосредних опасности при коришћењу 
ове опреме.

 ОПАСНОСТ
Не користите ниједан уређај са оштећеним каблом 
или утикачем. Све поправке мора обављати 
предузеће квалификовано за сервисирање.

 ОПАСНОСТ
Никад немојте стајати на уређају! Они нису 
предвиђени да издрже тежину одрасле особе, и могу 
се срушити или преврнути ако се погрешно користе 
на овај начин.

nУпозорење
Не спајајте покретне делове.

nУпозорење
Сви поклопци и плоче морају бити на свом месту и 
правилно осигурани, пре коришћења ове опреме.

nУпозорење
Не стављајте запечаћене контејнере или пластичне 
кесе у кућиште држача. Храна или течности се могу 
брзо проширити и довести до пуцања контејнера 
или вреће. Пробушите или отворите контејнер или 
врећу пре загревања.

nУпозорење
Рафове, прибор, вођице рафова и површине кућишта 
за чување могу постати вреле током или након 
употребе. Користите прибор или заштитну одећу, 
попут рукавица за тигањ или рукавица са прстом за 
рерну, када морате избећи опекотине.

nУпозорење
НЕМОЈТЕ користити шупљине за чување. НЕМОЈТЕ 
остављати производе од папира, прибор за кување, 
или храну у шупљини када уређај није у употреби.

,Опрез
НЕМОЈТЕ покривати металном фолијом рафове или 
било који други део кућишта за чување. 

Frymaster UHCTHD кућиште за чување је дизајнирано 
тако да оператерима који рукују с храном омогући 
раније кување хране из јеловника а затим њено 
пажљиво чување на рафовима за чување до пријема 
поруџбине. Након достављања поруџбине, особље може 
припремити поруџбину захваљујући врућој и свежој 
храни из јеловника, са рафова држача. Ово омогућује 
оператерима да послуже поруџбину, повећају брзину услуге 
уз одржавање стандарда високог квалитета производа.

UHCTHD је спреман за рад, са екраном на додир који је 
прилагођен рутинским конфигурацијама јеловника.

Прекидач за напајање

Прекидач за напајање се налази на предњем делу 
кућишта. Окрените прекидач за напајање да бисте 
укључили или искључили уређај.

Прекидач за напајање на предњем делу

Коришћење кућишта

1. Окрените прекидач за напајање на ON 
(УКЉУЧЕНО).

2. Екран ће засветлети и приказати жуте екране за 
предгревање, мењајући боју назива производа у сиву, 
када се достигне потребна температура кућишта.

3. Ставите производ на одговарајући раф и 
притисните одговарајуће дугме тајмера/бројчаника.

Одељак 3
Коришћење
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Кориснички интерфејс

ЛОЗИНКА

• Корисник може без лозинке користити све потребне 
екране за свакодневни рад.

• Фабрички подешена лозинка је 1955. 

Притисните иконе на Press & Go екрану

На Press & Go екрану се налази пет икона:

• Почетак

• Управљање редовима

• Очисти

• Језик

• Температура

                           

Одаберите икону Почетак да активирате екран 
за почетак рада.

 Почетак икона

Home Screen (Почетни екран)
Из home (почетног) менија се бира икона Press & Go за 
повратак на екран Press and Go.

PRESS & GO Eкран

PRESS & GO EКРАНИ
Када је уређај укључен, започеће предгревање зоне. 
Eкран Press and Go ће бити приказан.

Екран Press and Go  
за предгревање

 

Уређај ће сигнализирати звуком да су све зоне држања 
постављене и спремне за употребу.

PRESS & GO Eкран

Како се ладице пуне, притисните дугме производа 
повезано са локацијом.  Притисак на дугме производа 
поново у року од две (2) секунде док светли црном 
бојом ће смањити време за 5 (пет) минута, сваки 
пут када се дугме притисне.  Ово је корисно за 
пребацивање производа на другу локацију. 

Зелено

Press & Go 
пет икона
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Бројеви на екрану су повезани са локацијама кућишта. 
Они ће засветлети зеленом бојом и покренуће се тајмер 
за производ. 

Press & Go екран са  
активним тајмерима 

Зелени део тајмера за ладицу представља преостало време. 
Сваки оброк из јеловника има програмирано трајање 
упозорења. Када се време за упозорење достигне, преостало 
време ће бити приказано жутом бојом и огласиће се аларм.

Тајмер достиже Трајање упозорења

Сваки оброк из јеловника има програмирано време 
чувања. Када тајмер истекне, одговарајући тајмер за 
ладицу ће постати црвен, огласиће се аларм и биће 
приказано DISCARD! (ОДБАЦИ!).

Тајмер за чување производа истиче

Аларм ће се огласити на 10 секунди. Тајмер приказује 
време колико је производ био чуван по истеку 
програмираног трајања чувања. Требало би извадити 
ладицу и храну. Ресетујте истекли тајмер за ладицу тако 
што ћете га одабрати.

Када морате отказати или ресетовати тајмер пре истека 
времена чувања, одаберите тајмер за ладицу да бисте 
га ресетовали. Питање Reset? (Ресетовати?) ће искочити 
а Ви одаберите зелену квачицу да бисте ресетовали. 
Одаберите црвено X да наставите.

Reset Pop Up (Искакање ознаке за ресетовање)

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЛАДИЦЕ
Користите прву за идентичне производе

Када су два идентична производа активна, онај са 
мање преосталог времена ће засветлити зеленом 
бојом а остали ће бити сиви. Нема измена се односи на 
одбројавање или понашање тајмера. Када је прво јело 
отказано или ресетовано, следеће у поруџбини ће бити 
означено зеленом бојом.

Прво користите ладицу која светли

Услови за Лажно дно

• Никаква линија испод назива производа значи да 
нема лажног дна или решетке у ладици.

• Тачкаста линија испод назива производа значи да 
се у ладици користи решетка или лажно дно.

Група у Менију

Производ у менију је део групе ако се испод његовог 
назива налазе тачке. Пређите прстом преко производа 
са тачкама да бисте одабрали други оброк из групе.
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ПРОМЕНА ДЕЛОВА ДНЕВНОГ МЕНИЈА 

Додирните икону за управљање редовима и пређите 
прстом улево преко тачака, испод избора дневног менија, 
да бисте према реду одабрали дневни мени. Постоји пет 
доступних дневних менија (Доручак, Ужина, Ручак и друга 
два). Притиском на икону за дневни мени се мењају сви 
редови истог дневног оброка. Када завршите, притисните 
дугме за враћање назад. 

Икона за управљање редовима

 

  
                         Избор дневног оброка

Aктивни тајмери се преносе у нови мени. Након 
ресетовања оброка, приказаће се нови производ. 
Чекање је приказано када се мени промени и када се 
мења температура зоне али је тајмер и даље активан у 
зони старе температуре. Полица чека да се загреје до 
нове температуре док се сви активни тајмери за стару 
температуру не заврше.

Укључен нови мени са активним тајмерима из 
прошлог менија 

ПРОМЕНА ЈЕЗИКА 

Додирните језик да промените језик. Језик је приказан 
на икони за језик.

Икона Jезик

ЕКРАН ЗА ЕСО РЕЖИМ
Појединачни прорези се могу ставити у ECO режим, 
који привремено смањује грејну температуру, када нису 
у употреби

Додирните дугме за управљање редовима и додирните 
ECO дугме да ставите прорез у ECO режим.  Притисните 
ECO дугме поново да изађете из ECO режима.  
Притисните дугме за назад да напустите.

Икона за 
управљање 
редовима

ECO режим

ИСКЉУЧИВАЊЕ ПРОРЕЗА
Појединачни прорези се могу искључити.

Додирните дугме за управљање редовима и дугме на 
десној страни прореза да бисте искључили прорез.  
Притисните дугме поново да бисте укључили прорез. 
Притисните дугме за назад да напустите.

Икона за 
управљање 
редовима

   Row OFF (Ред ИСКЉУЧЕН) режим

ЕКРАН ТЕМПЕРАТУРА
Додирните дугме за температуру да би се приказале 
више и ниже температуре прореза. 

Икона  
Температура
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ПРИКАЗИ МЕНИЈА

Одабиром иконе менија из почетног екрана се 
приказује екран са менијем. 

Икона Мени

На екрану менија се налазе иконе за 
навигацију.

• Прва икона се враћа на екран са списком 
производа.

• Друга икона приступа екрану са списком 
група.

• Трећа икона приступа екрану за 
уређивање дневног оброка.

• Да бисте се вратили на почетни екран, 
одаберите стрелицу уназад.

Иконе Мени, Група, Дневни оброк и Почетак

Екран са менијем приказује производе сачуване 
у уређају за чување на врућој температури. 100 
производа може бити сачувано.

Екран са менијем

Да бисте направили измене на три странице менија, 
морате унети лозинку 1955. Одаберите катанац у 
доњем левом делу екрана. Унесите лозинку 1955 у 
искачућем прозору за унос бројева. Ако је лозинка 
прихваћена, икона катанца ће постати откључана. Да 
бисте се вратили на почетни екран, одаберите стрелицу 
уназад.

Ако су странице откључане, иконе за брисање, 
уређивање и додавање ће се приказати на екрану 
менија.

Иконе Откључано, Брисати, Уредити и Додати

Обрисати производ

Одаберите нежељени производ а затим икону за 
брисање притиском на дугме X. Искочиће прозор 
за потврду. Одаберите зелену квачицу да обришете 
производ. Одаберите црвено X да се вратите на екран 
са менијем.

Прозор за потврду Брисања производа

Уређивање или додавање производа

Да бисте додали производ, одаберите неискоришћену 
локацију производа на списку и притисните + дугме. 

Да бисте уредили производ, одаберите производ и 
притисните икону Оловка. 

Када је производ уређен или додат, захтеване 
спецификације обухватају следеће:

• Name (Назив): Назив производа

Кликните унутар оквира са именом и појавиће се 
тастатура. Када се име дода или измени, одаберите 
тастер за повратак (десно десно).

Ако су постављени други језици, померање размака 
лево или надесно омогућиће употребу других језичких 
тастатура.

• Upper Temp (Горња температура): одржавана 
температура у лежишту ± 5 ° Ф (± 3 ° Ц)

• Lower Temp (Доња температур): одржавана 
температура у лежишту ± 5 ° Ф (± 3 ° Ц)

• Hold time (Време чувања): максимално време 
током којег производ може бити чуван и послужен. 
Унесите време у сатима, минутама и секундама 
00:00:00. 

• Warning time (Време упозорења): аларм ће се 
огласити када преостане ова количина времена за 
ладицу. Преостало време на траци тајмера мења 
боју из зелене у жуту.

• Lid type (Врста поклопца): Никакав, Чврст или 
Вентилиран

• Bottom type (Врста дна): Обично или Лажно 
(са ладицом)

• Zone Splits (Поделе зоне): 1/3 = 1/3 величине плоче, 
1/2 = 1/2 величине плоче,  2/3 = 2/3 величине плоче 
и 1- читава ладица или читава плоча.
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Да бисте уредили поље, одаберите то поље.

Табла на додир се користи за уређивање температура и 
времена. Када завршите, притисните стрелицу уназад да 
се вратите на задњи екран пре уређивања/додавања. 

Сачувајте уређивање или додавање производа 
одабиром квачице. Одаберите X да откажете 
уређивања и вратите се на списак производа.

Екран за уређивање или додавање производа

Уређивање или додавање група

Групе производа који се могу дефинисати. Производи 
морају имати исту врсту поклопца, поделу зоне и 
температуру чувања. Време чувања, време упозорења 
и температура производа се могу разликовати унутар 
групе.

Одаберите икону групе из екрана за мени. Страница 
групе приказује списак програмираних група. ID групе, 
назив групе, температура чувања, подела зоне, врста 
поклопца и садржани производи у групи су наведени за 
засветљену групу.

Икона групе

Екран групе

Ако је страница групе откључана, иконе за брисање, 
уређивање и додавање ће се приказати на екрану 
групе.

Иконе Откључано, Брисати, Уредити и Додати

Одаберите нежељену групу а затим обришите икону, 
X. Искочиће прозор за потврду. Одаберите зелену 
квачицу за потврду да обришете групу. Одаберите 
црвено X да се вратите на екран групе.

Прозор за потврду Брисања групе

Одаберите групу коју треба уредити и икону за 
уређивање, односно икону оловке. Појавиће се група 
у искачућем прозору. Назив групе се може уредити а 
производи могу да се додају или уклоне. 

Кликните унутар оквира са називом и појавиће се 
тастатура. Када је назив групе уређен, одаберите дугме 
за повратак (доње десно).

Искачућа тастатура

Испод назива се налазе спецификације групе. Само ће 
одговарајући производи бити осветљени и доступни за 
додавање.

• Одаберите нови производ за групу и зелену 
стрелицу да га додате.
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• Одаберите постојећи производ у групи и црвену 
стрелицу да га уклоните.

• Да бисте одабрали одговарајући производ за групу 
(производ ће бити приказан када се одабере дневни 
оброк), притисните и држите дугме тог производа 
током три секунде.

• Док је уређај у режиму Press & Go називи могу да се 
превуку прстом с лева на десно по истом редоследу 
како су наведени у групи, од врха ка дну. Обришите 
производе и поново и додајте како бисте креирали 
одговарајући редослед. 

Када су уређивања завршена, вратите се на екран групе 
одабиром ознаке X у горњем левом углу. 

Да бисте додали групу, одаберите икону за додавање 
странице групе, односно + икону. Појавиће се искачући 
прозор. Кликните унутар оквира за назив и користите 
тастатуру да унесете назив групе. Одаберите дугме за 

повратак (доње десно) и тастатура ће се затворити.
НАПОМЕНА: Именујте групе тако да буду 
препознатљиве као групе, почевши са Г словом или 
Група. Када уређујете дневне оброке за додавање 
у групу, назив је све што је приказано у клизајућем 
списку. Ако се не истакне као група, биће приказано као 
још један производ. 

Искачућа тастатура

Одаберите производ за групу и зелену стрелицу да га 
додате. Tај први производ ће одредити спецификације 
групе, пописан испод назива групе. Наставак 
уређивања производа са погрешним спецификацијама, 
недоступним за додавање у групу ће бити посивљен 
и онемогућен. Наставите да додајете производе у 
групу. Да бисте уклонили производ, одаберите га и 
притинисте црвену стрелицу.

Када је група направљена, сачувајте је и вратите се на 
екран групе притиском на X у горњем левом углу. 

Уређивање или додавање дневних оброка

На екрану менија се налазе иконе за навигацију. Поред 
стрелице уназад се налази икона за уређивање дневног 
оброка.

Икона за уређивање Дневног оброка
Одаберите икону за уређивање дневног оброка и прво 
ће се појавити производи за доручак. Прелазите прстом 
по екрану да бисте прелазили преко различитих 
дневних оброка (нпр. са доручка на ручак/вечеру).

Производи за доручак

Да бисте избрисали производ из зоне, притисните и 
држите дугме производа током три секунде. Искачући 
прозор потврђује захтев за брисањем. Производи се 
бришу с десна на лево.
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Одаберите врућу зону чувања брзим притиском на 
празну зону да бисте додали или променили производ. 
Из искачућег прозора одаберите производ који треба 
додати зони. Групе се такође могу додавати. Подела 
зоне и температуре зоне ће уклонити одређене 
производе. Недоступни производи ће бити посивљени. 
Одаберите зелену квачицу да сачувате и вратите се.

Бирање производа за доручак

ЕКРАНИ ЗА ПОДЕШАВАЊЕ

Бирањем иконе за подешавања са почетног екрана се 
приказује екран са поставкама. Oво је први од једанаест 
екрана за подешавање. Преко дна сервисних екрана 
се налази једанаест тачака, празни круг представља 
страницу на којој се налазите. Додирните тачке да се 
прикаже мени. Одаберите и идите на одређени екран 
из менија. Померајте се између екрана померањем 
екрана прстом на десно или на лево.

Икона Подешавања

Ред тачака

ЕКРАН СА ПОСТАВКАМА

• Use First (Прво користите) – Када проверавате прву 
ладицу, обични производ ће бити светлозелене 
боје, друга ладица ће постати сива док се прва 
ладица не испразни или док време не истекне. 
Непрегледано значи да ће обе ладице са обичним 
производом бити зелене боје.

• 

• Величина слова може бити подешена између 24-48.

• Јачина звука може бити подешена између 10-100.

• Јединица температуре – Одаберите Fahrenheit или 
Celsius

• Одаберите зелену квачицу да примените измене, 
црвени крстић да их одбаците.

ЕКРАН ДАТУМ И ВРЕМЕ

Да бисте направили измене у овом екрану, мора бити 
унесена лозинка. Одаберите катанац у доњем левом 
делу екрана. Унесите лозинку на искачућој бројчаној 
тастатури. Ако је лозинка прихваћена, појавиће се жути 
прстен око екрана.

Екран Date & Time (Датум и време)

• Ако је NTP оквир означен а UHCTHD уређај је 
прикопчан на интернет, датум и време ће се 

аутоматски подесити. Пазите да подесите UTC 
за одговарајуће подешавање (нпр. Источно 
стандардно време је UTC -5:00, Централно време је 
UTC -6:00). 
Ако UHCTHD уређај није прикопчан на интернет или 
ако NTP оквир није означен, биће потребно ручно 
подесити датум и време.

• Горњи десни део екрана пружа избор између 24hr/
војног и AM/PM цивилног приказа времена.

• Одаберите месец и годину помоћу врхова стрелице 
и датум преко календара.

• Ако је DST оквир активиран и означен, време на 
сату ће се померити за један сат напред. Ако је 
оквир означен а затим неозначен, време на сату ће 
се померити један сат уназад. Правилна употреба 
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ове опције омогућава означавање оквира током 
првог дана дневне уштеде а неозначавање оквира 
током вечери завршава период уштеде.

• Time Zone (Временска зона) – Користите падајући 
оквир да одаберете временску зону у којој се 
опрема користи. Ово има ефекта на подешавање 
датума и времена само ако је означен оквир Use 
NTP (Користите NTP).

ЕКРАН ЈЕЗИК

Екран Језик

Доступни језици су наведени у списку. Ставке менија 
које су креиране од стране продавнице или компаније 
се неће прилагођавати избору новог језика. Само ће 
се наслови и описи променити у новом језику (нпр. 
наслови страница са услугама, називи календарских 
месеци, параметри производа и наслови страница 
менија).

Означите жељене језике из овог списка да бисте 
омогућили више језика за избор са иконе за језик на 
главном екрану. 

ЕКРАН ЗА ДНЕВНИ ОБРОК 

Екран Daypart (Дневни оброк)

Доступни дневни оброци су наведени у списку за избор. 
Пазите да жељени дневни оброци буду означени.  
Притисните зелену квачицу када завршите. 

ЕКРАНИ ДИЈАГНОСТИКЕ ЗОНЕ
Температуре кућишта за чување се могу пратити на 
овом екрану, није потребна никаква лозинка да би се 
утврдиле тренутне температуре грејног елемента.

Сервисна лозинка мора бити унесена да би се обавила 
сервисна тестирања на овом екрану. Одаберите 
катанац у доњем левом делу екрана. Унесите сервисну 
лозинку на искачућој нумеричкој тастатури. Ако је 
лозинка прихваћена, појавиће се жути прстен око 
екрана.

Екран Zone Diagnostics (Дијагностике зоне)

Екран Zone diagnostic (Дијагностике зоне) приказује 
подешену температуру и тренутну јединичну 
температуру за сваки грејни елемент. Тренутна 
температура ће бити у зеленој боји ако износи +/- 3°C 
(+/- 5°F) у односу на подешену температуру. Тренутне 
температуре су црвене боје ако су више и плаве боје 
ако су ниже од подешене температуре.

1. Тестирајте уређај променом подешених 
температура. По екрану ће бити приказана црвена 
ивица током тестирања.

 - Одаберите Service Test (Сервисни тест) да 
промените подешене температуре на фабрички 
утврђене температуре тестирања.

ИЛИ

 - Додирните подешену температуру зоне, која 
светли белом бојом. На приказаној нумеричкој 
тастатури, унесите жељену температуру и затим 
додирните зелену квачицу. 
 
Напомена: Унос температуре од 360 F или више 
ће изазвати да грејни елемент буде стално ON 
(УКЉУЧЕН). Унос температуре од 0 F ће изазвати 
да грејни елемент буде OFF (ИСКЉУЧЕН). 
Подешена температура оба грејна елемента у 
зони ће бити подешена на исту температуру.

2. Одаберите Cancel Test (Отказати тест) кад завршите, 
ивица на екрану ће постати жута.
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ТЕСТОВИ ЗВУКА И ПРИКАЗА
Овај екран не захтева лозинку. 

Sound & Screen Tests (Тестови звука и приказа)

Екран служи за тестирање функција звука и приказа.

Три пискава звука ће се огласити када се одабере икона 
за звучник.

Када се одабере икона екрана, три екрана/прозора ће 
кружити да би се утврдила дијагноза функције екрана.

UI Customization (UI Прилагођавање) дугме није 
доступно корисницима.

ЕКРАН ЕВИДЕНЦИЈА ГРЕШАКА
Овај екран не захтева лозинку. 

Екран Errors Log (Евиденција грешака)

Clear all (Брисати све) дугме уклања све уносе на екрану 
евиденције грешака. Брисање евиденције грешака 
захтева сервисну лозинку.

Додиром на дугме Refresh (Освежи) ће се ажурирати 
списак грешака. Прелазак прстом са ове странице и 
враћање назад ће такођер освежити списак грешака са 
свим грешкама.

ЕКРАН ПОДЕШАВАЊА ЛОЗИНКЕ

Екран Password Settings (Подешавања лозинке)

Постоји фабричка менаџерска лозинка која гласи 
1955. Она се може изменити на сервисном екрану за 
лозинке. Одаберите отвори оквир након Manager’s 
(Менаџерског): и искочиће нова # нумеричка тастатура. 
Унесите нову менаџерску лозинку а затим притисните 
зелену квачицу да потврдите.

Нова # нумеричка тастатура

Да бисте вратили лозинку на фабручку, накратко 
додирните лого на додир 10 пута заредом. На крају 
петог додира, трака менија ће постати црна, наставите 
да додирујете. Искачући приказ ће потврдити да је 
менаџерска # лозинка ресетована.

Лого Easy Touch
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Одељак 3 Коришћење

ЕКРАН СИСТЕМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Овај екран не захтева лозинку, нису доступне никакве 
активности на овом екрану. 

Екран System Information (Системске информације)

Овај екран садржи серијски број кућишта, број модела и 
тренутне верзије фабричких програма. 

ЕКРАН УСЛУГЕ
Да бисте покренули демо режим на екрану за услуге, 
морате унети сервисну лозинку. Одаберите катанац у 
доњем левом делу екрана. Унесите сервисну лозинку 
на искачућој нумеричкој тастатури. Ако је лозинка 
прихваћена, појавиће се жути прстен око екрана.

Демо режим ће искључити све грејаче и симулирати 
рад на нижој волтажи. Уређај ће наставити радити у 
Демо режиму док се не врати у нормалан рад преко 
овог екрана, без обзира да ли је искључен или укључен.

Export Menu Files (Извези фајлове менија) – скините 
поклопац за USB прикључак. Ставите USB уређај у 
главни/спољашњи прикључак. Притисните дугме 
Извези фајлове менија. Рестартујте уређај.

Import Menu Files (Увези фајлове менија) – скините 
поклопац за USB прикључак. Ставите USB уређај са 
извезеним фајловима менија у главни/спољашњи 
прикључак. Притисните дугме Увези фајлове менија. 
Уређај ће тражити и увести врсту фајла који је извезен 
са екрана са услугама. 

Cancel All Holding (Отказати сва чувања) – Ако је ладица 
са активним тајмером скинута и није враћена у уређај, 
информације о активном тајмеру ће бити сачуване у 
меморији. Сервис може притиснути дугме Отказати 
сва чувања да би обрисао непотребне информације из 
меморије.

Platform Info (Информације о платформи) – Искачући 
екран приказује софтверске спецификације, укључујући 
Linux kernel и пакет за подршку плочи, итд.

Екран Utilities (Услуге)

ЕЦО МОДЕ ОПТИОНС
Овај екран омогућава разне опције за ЕЦО начин рада. 
Да бисте извршили измене на овом екрану користите 
лозинку менаџера. Изаберите закључавање у доњем 
левом делу екрана. Унесите приступни код на скочном 
броју.

Екран са опцијама еко режима
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 ОПАСНОСТ
Све везе и причвршћења уређаја морају да се 
одржавају у складу са локалним и националним 
прописима.

 ОПАСНОСТ
Власник опреме мора обавити Безбедносну процену 
личне заштитне опреме да би се обезбедила 
адекватна заштита током процедура одржавања.

 ОПАСНОСТ
Неискључивање напајања на споју са главним 
напајањем може довести до озбиљне повреде или 
смрти. Напонски прекидач на НЕ ИСКЉУЧУЈЕ сво 
долазеће напајање. 

 ОПАСНОСТ
Ископчајте електрично напајање на месту главног 
напајања за сву опрему која се сервисира. Пратите 
исправан поларитет линије долазећег напона. 
Неисправан поларитет може довести до неправилног 
рада. 

nУпозорење
Када се користе течности или хемикалије за чишћење, 
морају се носити гумене рукавице и заштита за очи 
(и/или маска за лице).

,Опрез
Одржавање и сервисирање осим чишћења описаног 
у овом упутству мора обављати овлашћено сервисно 
особље.

Процедуре чишћења и превентивног 
одржавања

ОПШТЕ
Ви сте одговорни за одржавање опреме у 
складу са саветима из овог упутства. Процедуре 
одржавања нису обухваћене гаранцијом.

Одржавање
Свака 4 

сата
Свако- 
дневно

Након 
продуженог 

искључи- 
вања

Укључивање

Екстеријер - X X X
Ентеријер - X X X
Пластичне 
ладице и 
постоља

X X X X

СВАКА ЧЕТИРИ (4) САТА – ЧИСТИТИ ЛАДИЦЕ/
ПОСТОЉА

1. Скините све пластичне и жичане ладице. 
Однесите ладице/постоља до судопере за 
чишћење.

2. Очистите ладице прањем у врућем раствору 
McD свенаменског супер концентрата (СНСК) 
направљеног кроз мерач на судопери или 
у мешавини од 9 mL (0.3 fl.) McD (СНСК) за 
сваки 4 литара (1 галон) раствора. Темељно 
исперите ладице/постоља врућом водом.

3. Дезинфикујте ладице/постоља потапањем у 
раствор McD Sink дезинфекционог средства 
(HCS), (једно паковање на 40 литара (10 галона) 
воде) или McD раствор дезинфекционог 
средства (HCS) (четири паковања на 40 литара 
(10 галона), током најмање једне минуте. 
Извадите из дезинфекционог раствора и 
пустите да се осуше на ваздуху.

СВАКОДНЕВНО - ЧИСТИТИ КУЋИШТЕ

1. На крају радног дана, проверите да ли су сва 
три периода чувања завршена или 
отказана (погледати страницу 3-3 
због отказивања времена чувања). 
 
 

Одељак 4
Превентивно одржавање
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Превентивно одржавање Одељак 4

2. Притисните дугме Clean Mode (Режим 
чишћења).

3. Уређај приказује Enter Cleaning Mode? 
(Покренути Режим чишћења?).  Притисните 
квачицу да наставите.

4. Уређај приказује COOLING DOWN (ХЛАЂЕЊЕ) 
док се кућиште хлади. 

Напомена: НЕМОЈТЕ користити McD Sink 
дезинфекционо средство (HCS) да бисте 
очистили спољашњи део универзалног 
кућишта за чување.

5. Пустите да се уређај охлади док не почне 
приказивати Safe to Clean (Безбедно за 
чишћење).  

6. Користите четку за чишћење кућишта да 
скинете све преостале наслаге на површини 
прореза гурањем тих честица изван супротног 
краја кућишта.

Напомена: Користите само четку за чишћење 
кућишта да бисте опрали прорезе кућишта.  
Чичане четке, абразивни јастучићи, или 
металне четке ће трајно оштетити површину 
прореза кућишта.

Напомена: Немојте користити ниједно друго 
средство за чишћење осим McD свенаменског 
супер концентрата (СНСК).  Употреба 
других једињења може изазвати оштећење 
контролних компоненти.

7. Користите мокар, чист/дезинфикован убрус и 
четку за чишћење кућишта да бисте очистили 
сваки прорез.  Очистите доњу и горњу 
површину сваког прореза.

8. Обришите све спољашње површине кућишта 
чистим, дезинфикованим убрусом који је био 
потопљен у McD свенаменски супер 
концентрат (СНСК).

9. Притисните дугме са катанцем да 
очистите екран.

10. Уређај приказује 
бројач закључавања. 
Све док је екран 
закључан, може да се 
чисти.

11. Притисните дугме за повратак.

12. Уређај приказује Exit 
Clean? (Завршити 
чишћење?).

13. Притисните дугме са 
квачицом да изађете.

14. Искључите уређај.

nУпозорење
Никад немојте користити млаз воде под притиском 
за чишћење или испирање унутрашњости или 
спољашњости уређаја водом. Немојте користити 
опрему за чишћење на струју, челичну вуну, стругаче 
или жичане четке на нерђајућим или обојеним 
површинама.

,Опрез
Никад немојте користити средство за чишћење 
с киселином на спољашњим плочама! Многи 
производи хране имају одређени садржај киселина, 
чиме се може оштетити завршни слој површина. 
Проверите јесу ли површине од нерђајућег челика 
очишћене од СВИХ производа хране.

,Опрез
Немојте користити каустична средства за чишћење 
на било којем делу кућишта за чување или његових 
отвора. Користите благе, неабразивне сапуне или 
детерџенте, помоћу сунђера или мекане тканине. 
Никад немојте користити оштре предмете или груба 
абразивна средства на било којем делу кућишта за 
чување.
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Одељак 5
Решавање проблема

Решавање проблема

Проблем Узрок Исправка

Кућиште не ради Искочио осигурач или се покварио 
прекидач кола.

Замените осигурач или ресетујте прекидач 
кола.

Ископчан напонски кабл. Прикопчајте напонски кабл.

Главни напонски прекидач је искључен. Укључите главни напонски прекидач.

Екран има укрштене линије у 
грејној зони/неисправан тајмер

Конектор апарата за загревање је 
олабављен.

Замените апарат за загревање.

Апарат за загревање је неисправан. Замените апарат за загревање.

Апарат за загревање I/O плоча кола је 
неисправна.

Замените I/O плочу.

Жице за термоелементе су неисправне. Замените апарат за загревање.

Жица за термоелементе је скраћена према 
шасији.

Замените апарат за загревање.

Отворите жицу за термоелементе. Замените апарат за загревање.



 Додатак A-1

Менији и конфигурације могу да се увезу и извезу на USB 
драјв.   

ИЗВОЗ ФАЈЛОВА  

1. Одаберите икону Почетак да активирате екран за 
почетак рада.

 Почетак икона

 Почетни екран

2. Из home менија одаберите икону settings. 

 Икона Подешавања

Приказан је екран са поставкама.  

3. Пређите прстом према десно до Utilities (Услуге) екрана. 

Икона Settings (Подешавања)

4. Притисните икону с катанцем у доњем левом углу. 

5. Укуцајте 159357 на тастатури и притисните дугме са 
квачицом. 

Не заборавите да откључате промењену икону.

6. Притисните дугме Files Import/Export (Увоз/Извоз 
фајлова).

Додатак А
Увоз/Извоз менија и конфигурација



Додатак A-2 

Коришћење Додатак А

7. Клизањем отворите USB порт иза логоа Frymaster. 

8. Уметните празан USB драјв у USB порт.

9. Притисните дугме Check Flash Drive (Провери 
Флеш драјв).

10. Притисните дугме Export Menu Files (Извези 
фајлове менија).

Екран приказује Menu files exported! (Фајлови 
менија су извезени!).

11. Притисните дугме Close (Затвори).

12. Притисните дугме Close (Затвори) поново.

13. Притисните дугме за откључавање у доњем 
левом углу да бисте закључали екран.

14. Притисните дугме назад.

15. Притисните Press & Go икону да бисте се вратили 
на press and go екран.



 Додатак A-3

Додатак А Коришћење

УВОЗ ФАЈЛОВА 

1. Пратите кораке 1-7 у претходном одељку.

2. Ставите USB драјв са фајловима који су извезени из 
UHCTHD кућишта у USB порт.

3. Притисните дугме Check Flash Drive (Провери 
Флеш драјв).

4. Притисните дугме Import Menu Files (Увези 
фајлове менија).

Екран приказује Menu files imported! (Фајлови 
менија су увезени!).

5. Притисните дугме Close (Затвори).

6. Притисните дугме Close (Затвори) поново.

7. Притисните дугме за откључавање у доњем левом 
углу да бисте закључали екран.

8. Притисните дугме назад.

9. Притисните Press & Go икону да бисте се вратили 
на press and go екран.
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