Ваше зростання - це наша мета

Універсальна шафа UHCTHD
для тримання продуктів
Оригінальні інструкції
Інструкція з монтажу, експлуатації та технічного
обслуговування
Ця інструкція оновлюється після виходу кожної нової інформації та випуску моделей. Завітайте на наш веб-сайт, щоб
отримати останню інструкцію.

УВАГА!
ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ШАФИ.
Зберігайте ці інструкції для подальшого використання.

*8197876*
Номер компонента: FRY_IOM_8197876 05/2020
Переклад оригінальних інструкцій

Ukrainian / Українська

Вказівки з безпеки

nУвага
Ретельно прочитайте цю інструкцію перед тим, як
запускати, встановлювати або виконувати технічне
обслуговування дане обладнання. Недотримання
вказівок цієї інструкції може призвести до
пошкодження майна, травм або смерті.

nОбережно
Будьте обережні, піднімаючи універсальну шафу.
Цей пристрій важить 88,7 кг. (195,6 фунтів). Для
переміщення універсальної шафи знадобляться три
або чотири робітники та дотримання стандартів
техніки безпеки при перенесенні.

nОбережно
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ УНІВЕРСАЛЬНУ ШАФУ для
витримування готових продуктів, якщо її не було
належним чином встановлено та перевірено.

nУвага
Будьте обережні при настроюванні, використанні або
очищенні універсальної шафи UHCTHD, запобігайте
контакту із гарячими поверхнями.

nОбережно
Універсальна шафа для витримування готових
продуктів UHCTHD не призначена для використання
поза приміщеннями. Під час використання цей
пристрій має буди розміщений на горизонтальній
поверхні.

ПРИМІТКА
ДІЯ ГАРАНТІЇ ПРИПИНЯЄТЬСЯ, ЯКЩО ДЛЯ ЦЬОГО
ОБЛАДНАННЯ ПРОТЯГОМ ГАРАНТІЙНОГО ПЕРІОДУ
ПОКУПЕЦЬ ВИКОРИСТАЄ ІНШИЙ КОМПЛЕКТУЮЧИЙ
(КРІМ НЕМОДИФІКОВАНОГО НОВОГО АБО БУВШОГО
У ВИКОРИСТАННІ КОМПЛЕКТУЮЧОГО, ПРИДБАНОГО
БЕЗПОСЕРЕДНЬО У КОМПАНІЇ «FRYMASTER» АБО У
БУДЬ-ЯКОМУ ОФІЦІЙНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ)
ТА/АБО КОМПЛЕКТУЮЧИЙ, ЩО МОДИФІКОВАНИЙ
ВІД ЙОГО ОРИГІНАЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ. КОМПАНІЯ
«FRYMASTER» ТА ВСІ ПІДРОЗДІЛИ КОМПАНІЇ
НЕ НЕСТИМУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ, ЗБИТКИ АБО ВИТРАТИ ПОКУПЦЯ,
ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ, ПОВНІ АБО ЧАСТКОВІ, ЧЕРЕЗ
ВСТАНОВЛЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО МОДИФІКОВАНОГО
КОМПЛЕКТУЮЧОГО ТА/АБО КОМПЛЕКТУЮЧОГО,
ЯКИЙ БУЛО ОТРИМАНО НЕ ЧЕРЕЗ ОФІЦІЙНИЙ
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.

nОбережно
НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ універсальну шафу для
витримування готових продуктів поблизу викиду
гарячого повітря або пари іншим пристроєм.

nОбережно
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ універсальну шафу для
витримування готових продуктів зі знятими або
незакріпленими сервісними та функціональними
панелями.

НЕБЕЗПЕКА
Не
слід
встановлювати
й
експлуатувати
обладнання, яке використовувалося неправильно,
яким зловживали, занедбали, яке пошкоджено
або змінено/ модифіковано від оригінальних
промислових характеристик.

НЕБЕЗПЕКА
Тримайте кабель живлення ПОДАЛІ від НАГРІТИХ
поверхонь. НЕ занурюйте кабель живлення або
штепсельну вилку у воду. НЕ дозволяйте, щоб
мережевий шнур звисав з краю столу або прилавка.

nУвага
Уповноважені обслуговуючі представники зобов’язані
дотримуватися стандартних галузевих процедур
безпеки, включаючи, але не обмежуючись ними,
місцеві/національні норми щодо відключення/
вимкнення/мітки про вимкнення для всіх комунальних
підприємств, включаючи електричну, газову, водяну і
парову сфери.

nУвага
НЕ зберігайте та не використовуйте бензин або інші
легкозаймисті речовини поблизу цього або будьякого іншого пристрою. Ніколи не використовуйте
для очищення ганчірки, змочені маслом, або горючі
очисні розчини.

nУвага
Експлуатація, установка та обслуговування цього
пристрою можуть піддавати вас дії хімічних
речовин/продуктів, включаючи [Бісфенол А (BPA),
скловату або керамічні волокна та кристалічний
діоксид кремнію], який, як відомо в штаті Каліфорнія,
викликає рак, вроджені вади або завдавати іншої
репродуктивної шкоди. Для отримання додаткової
інформації відвідайте www.P65Warnings.ca.gov.

nУвага

nУвага

Не використовуйте електроприлади та аксесуари,
крім тих, що постачаються виробником.

НЕ використовуйте струмені води або пароочисник
для очищення цього обладнання або не встановлюйте
в місці, де можна використати струмінь води

nУвага
Будьте обережні при поводженні з металевими
краями поверхні всього обладнання.

nУвага
Цей прилад не призначений для використання
дітьми віком до 16 років або особами зі зниженими
фізичними,
сенсорними
або
розумовими
можливостями або відсутністю досвіду та знань,
якщо їм не надано наглядати за використанням
приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. .
Не дозволяйте дітям грати з цим приладом.

nУвага
НЕ використовуйте цей пристрій поблизу води наприклад, біля кухонної раковини, у вологому
підвалі, біля басейну чи в подібних місцях.

nУвага
НЕ РЕМОНТУЙТЕ та/або не замінюйте комплектуючі
універсальної шафи для витримування готових
продуктів, якщо електроживлення пристрою не
вимкнене повністю.

ПРИМІТКА
Цей прилад призначений лише для професійного
використання, тому ним повинен керувати лише
кваліфікований персонал.
Монтаж, технічне
обслуговування та ремонт повинен виконувати
уповноважений сервіс-інженер Frymaster (FAS)
або інший кваліфікований фахівець. Встановлення,
обслуговування або ремонт некваліфікованим
персоналом можуть позбавити гарантії виробника.

ПРИМІТКА
Цей прилад призначений для використання в
комерційних цілях, наприклад, на кухнях ресторанів,
їдалень, лікарень та на комерційних підприємствах,
таких як пекарні, м'ясні крамниці, тощо, але не
для постійного масового виробництва продуктів
харчування.

ПРИМІТКА
Цей прилад лише зберігає їжу в теплі і не готує / не
пече їжу.

ПРИМІТКА
Максимальна робоча температура цього приладу 121 ° C.

\Правильна установка, догляд і технічне
обслуговування необхідні для забезпечення
максимальної продуктивності і безперебійної
роботи Вашого обладнання. Відвідайте наш вебсайт www.frymaster.com для ручного оновлення,
перекладів або контактної інформації для
сервісних агентів у вашому районі.
Виробник:
Фраймайстер (Frymaster)
8700 Лайн Авеню,
Шривпорт, Лос-Анджелес
71106-6800
USA
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Розділ 1
Загальна інформація
Номери моделі
Моделі

Опис

UHCTHD6

6-рядкова

UHCTHD3

3-рядкова

Інформація про серійний номер
Серійний номер та модель універсальної шафи
зазначені на панелі з даними.
Завжди майте напоготові серійний номер
вашого приладу, коли телефонуєте щодо
комплектуючих чи сервісу.

Сервісний персонал
Все обслуговування обладнання Frymaster повинен
виконувати
кваліфікований,
сертифікований,
ліцензований та/або уповноважений чи сервісний
персонал.
Кваліфікований сервісний персонал - це той,
хто знайомий з обладнанням Frymaster і хто був
уповноважений Frymaster на надання послуг із
обслуговування обладнання. Всі уповноважені
сервісні працівники повинні бути споряджені повним
набором інструкцій з обслуговування та запчастин,
а також мати запаси мінімальної кількості деталей
для обладнання Frymaster. Список уповноважених
сервісних заводських служб Frymaster (FAS's)
розміщений на веб-сайті Frymaster за адресою
http://www.frymaster.com. Відмова від використання
кваліфікованого обслуговуючого персоналу зробить
недійсною гарантію Frymaster на ваше обладнання.

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 трирічну гарантію на всі
компоненти, якщо виявлені дефекти в
матеріалах та виробництві.
B.	Гарантія надається на всі компоненти, крім
запобіжників, протягом трьох років з дати
першої установки шафи.
C.	Якщо якийсь компонент (за винятком
запобіжників) виходить з ладу протягом
перших трьох років після дати первинного
винятку, Frymaster L.L.C. (Фреймайстер)
компенсує витрати праці на заміну /
ремонт цього компонента за нормою
робочі години.
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. Після 60 (шістдесят) діб, заміна
комплектуючих припиняється.
1.2.3 Винятки з гарантійного обслуговування

Моделі сертифіковані:

Ця гарантія не поширюється на обладнання,
яке було пошкоджене через неправильну
експлуатацію, недбале ставлення, видозміни або
наступні випадки:

•

UL, LLC (Санітарія)

•	Невідповідний або несанкціонований
ремонт;

•

UL, LLC (США та Канада)

•

CE Europe

Нормативні сертифікати

Інформація про гарантію
Відвідайте fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/
swr290.pgm щоб зареєструвати свій продукт для
гарантії
1.1

Гарантійні зобов’язання

A.	Компанія «Frymaster L.L.C.» (Фраймайстер)
надає наступну обмежену гарантію

•	Недотримання належних інструкцій
по установленню обладнання та/або
запланованого технічного обслуговування,
як вказано у ваших «MRC»- картках (карткавимога на технічне обслуговування);
•

Неналежне технічне обслуговування;

•	Пошкодження обладнання під час
перевезення;
•

Порушення правил експлуатації;

•	Зняття, видозміни або знищення
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заводської таблички з паспортними
даними;
Ця гарантія також не поширюється:
•	Непрямі збитки, такі як: вартість ремонту
або заміни іншого майна, якого не було
пошкоджено, втрата прибутку, втрата часу,
тимчасове невикористання або будь-які
інші випадкові пошкодження.
Гарантії, не зазначені у цьому документі, відсутні,
включаючи гарантії придатності для продажу або
використання за призначенням.

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).
Ваш найближчий Frymaster FAS доступний за
адресою www.frymaster.com або ви можете
зв’язатися з відділом обслуговування Frymaster за
адресою 1-800-551-8633 or 1-318-865-1711. Пишіть
на fryservice@welbilt.com.
Зверніть увагу, що замовлення на лотки з дроту/
пластику, набори для укладання, візки та колеса
слід оформити у вашого місцевого постачальника
кухонного обладнання (KES). Компанія Frymaster
не постачає ці елементи аксесуарів.
Щоб прискорити виконання Вашого замовлення,
необхідно надати наступну інформацію:
Номер моделі пристрою ____________________________
Серійний номер _____________________________________
Напруга ______________________________________________
Номер комплектуючої деталі _______________________
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, зателефонувавши до відділу
сервісного обслуговування компанії «Frymaster
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L.L.C.» (Фраймайстер). Для того, щоб ми могли
швидко й 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.

Розділ 2
Встановлення
НЕБЕЗПЕКА

Локалізація

Встановлення повинне відповідати всім застосовним
протипожежним і санітарним нормам у вашій
юрисдикції.

nУвага
Це обладнання повинно розташовуватися таким
чином, щоб вилка була доступною, якщо не
передбачено інших засобів для відключення від
джерела живлення (наприклад, автоматичного
вимикача або простого вимикача).

НЕБЕЗПЕКА
Використовуйте
відповідне
обладнання
для
гарантування безпеки під час встановлення та
обслуговування.

nУвага
Необхідно забезпечити належні засоби для
обмеження руху цього приладу, незалежно від
передачі навантаження на електричний шнур.

nУвага
Тільки спеціально навчений технічний персонал або
менеджер магазину повинен мати доступ до екранів
обслуговування. Якщо зміни в їхніх налаштуваннях
будуть зроблені неправильно, це призведе до
несправності пристрою.

nУвага
Щоб уникнути нестабільності, установочна площина
повинна бути здатна підтримувати комбіновану
вагу обладнання та виробу. Крім того, обладнання
повинно бути встановлено горизонтально по всім
осям - спереду назад та зліва направо.

nУВАГА!
Будьте обережні, піднімаючи універсальну шафу
UHCTHD. Пристрій важить 88,7 кг. (195,6 фунтів). При
перенесенні універсальної шафи знадобляться три
або чотири робочих та дотримання техніки безпеки.

nУвага
Це обладнання призначене для використання
лише всередині приміщень. Не встановлюйте та не
експлуатуйте це обладнання у відкритих приміщеннях.

МОНТАЖ
Кронштейни надає КЕС.
Необхідні інструменти:
Кінцевий ключ або
гніздо та храповик
7/16.

Місце, вибране для обладнання, повинно
відповідати наступним критеріям. Якщо будьякий із цих критеріїв не виконується, виберіть
інше місцеположення.
•

Шафи для тримання призначені лише для
використання всередині приміщення.

Використовуйте
наявні болти.

•

Кронштейн ковзає під
кожною стороною шафи і
закручується до нижньої
сторони болтами 1 / 4x20 1
”, які використовуються для
існуючої шафи.

Місце ОБОВ'ЯЗКОВО має бути рівним,
нерухомим та здатним підтримувати вагу
обладнання.

•

Розташування ОБОВ'ЯЗКОВО не повинно містити
горючих матеріалів та бути захищеним від них.

•

Обладнання ОБОВ'ЯЗКОВО має бути
розміщене горизонтально спереду назад та з
боків.

Кронштейни показані
нижче, прикріплені
до шафи і
спираються на
попередній стіл.

•

Розташуйте обладнання так, щоб воно не
перекинулося і не ковзало.

•

Рекомендована температура повітря 5° - 30°C
(41° - 86°F).

•

Закріпіть на столі за допомогою фіксуючих
кронштейнів.
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Вага обладнання

nУвага

Модель

Вага

UHCTHD6

88,7кг (195,6 фунтів)

UHCTHD3

54кг (120 фунтів)

Усі прилади мають бути підключені до розеток із
заземленням.

nУвага

Вимоги безпеки

Цей прилад повинен бути заземленим, і вся проводка
до нього повинна відповідати всім діючим місцевим
та національним нормам. Належну напругу див. у
відповідних таблицях. Кінцевий користувач несе
обов'язок забезпечити наявність засобів відключення,
щоб задовольнити вимоги чинних законодавчих актів.

НЕБЕЗПЕКА
Мінімальні вимоги безпеки є однаковими як
для негорючих місць, як і для горючих місць
розташування. Підлога під обладнанням повинна
бути виготовлена з негорючих матеріалів.

nУвага
Усі електричні прилади мають бути заземлені згідно з
місцевими електротехнічними стандартами або, при
відсутності місцевих стандартів, згідно із національними
електротехнічними стандартами ANSI/NFPA № 70-1990.

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека займання/удару струмом. Всі мінімальні
вимоги безпеки повинні бути дотримані. Не
перегороджуйте вентиляційні канали або отвори.

nУвага

Сторони/глибина 25мм (1,0”)

Для вашого убезпечення 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.

Розміри
Модель

Вага

Глибина

Висота

UHCTHD6

56,3cм
(22,2”)

65,4cм
(25,8”)

66,0cм
(26,0”)

UHCTHD3

56,3cм
(22,2”)

65,4cм
(25,8”)

42,2cм
(16,6”)

НАПРУГА
Усі електромонтажні роботи, включаючи
прокладку проводів та заземлення, повинні
відповідати місцевим, державним та
національним електричним нормативам.
Необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
• Обладнання повинно бути заземлено.
• Окремий запобіжник повинен бути для кожної
частини обладнання.
• Кваліфікований електрик повинен визначити
відповідний розмір дроту залежно від місця
розташування, використовуваних матеріалів та
довжини прокладання (мінімальна потужність
мережі може бути використана для вибору
розміру дроту).
• Максимально допустима напруга ± 10% від
номінальної напруги при запуску обладнання
(коли електричне навантаження найбільше).
• Перед запуском перевірте всі зелені гвинти
заземлення, кабелі та дротяні з'єднання, щоб
переконатися, що вони туго прикручені.

Обслуговування електричного
обладнання
НЕБЕЗПЕКА
Перевірте усі дротові з'єднання, включаючи
заводські клеми, перед проведенням робіт. З'єднання
можуть бути пошкоджені під час відвантаження та
встановлення.

НЕБЕЗПЕКА
Для
підключення
живлення
необхідно
використовувати мідний дріт, придатний для
температури принаймні 75°C (167°F).

НОМІНАЛЬНИЙ ВОЛЬТАЖ, ЦИКЛИ, ФАЗИ, ПОТУЖНІСТЬ, НАПРУГА ТА СХЕМИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ
Агрегати зі штепсельними вилками постачаються приблизно з шести(6) - десяти(10)-футовими шнурами.
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Модель

Вольтаж, цикл, фаза

Вт

А, сила струму

Вилка

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
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nУВАГА!
НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ універсальну шафу поблизу
викиду гарячого повітря або пари іншим пристроєм.
Встановіть тримач для шнура
Встановіть тримач для шнурів на пристрої, які
мають кабель живлення ззаду. Дивіться інструкції
з комплектом 8262717, який постачається з
шафою. Застібка-блискавка фіксує її на місці.

Підключення до джерела живлення
Підключіть UHCTHD до джерела живлення.
Лотки для продуктів
Універсальна шафа для витримування готових
продуктів серії «HD» має три або шість рядів для
розміщення по три лотка у кожному ряді.
Існують 5 розмірів лотків для продукції:
A.

1/3 пластмасовий лоток

B.

1/3 дротовий лоток

C.

Повномірний пластмасовий лоток

D.

2/3 пластмасовий лоток

E.

1/2 пластмасовий лоток

Помістіть пусті лотки для продуктів у всі пази
Встановіть скобу для грилю
Скоба для грилю призначена для утримування
пластмасового лотка 1/3 розміру. 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 міцно фіксуватись попереду гриля.
Якщо скоба прилягає не щільно, відкрутіть
чотири гайки під скобою та посуньте її глибше
або ближче, щоб ущільнити її до грилю. Після
належного встановлення скоби закрутіть
гайки.

Використовуйте разом з інструкцією по
експлуатації для Вашої країни.
Важливі поради з 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,
висувайте лоток наскільки це є необхідним, а
потім швидко повертайте лоток на місце.
Зверніться до Вашого місцевого представництва
за новими схемами для 6-ти рядкової
універсальної шафи «Frymaster» (Фраймайстер)
серії «HD» для витримування готових продуктів.
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НЕБЕЗПЕКА
Керівник на місці несе відповідальність за забезпечення
того, щоб оператори були поінформовані про властиві
небезпеки експлуатації даного обладнання.

НЕБЕЗПЕКА
Не використовуйте прилад з пошкодженим
шнуром або вилкою. Всі ремонтні роботи повинні
виконуватися кваліфікованою сервісною компанією.

НЕБЕЗПЕКА
Ніколи не стійте на пристроях! Вони не розраховані
на утримання ваги дорослої людини і можуть
завалитися або перекинутися таким чином при
неправильному використанні.

nУвага

ШафадлявитримкистравFrymasterUHCTHDбуларозроблена,
щоб надати можливість операторам харчових закладів
заздалегідь готувати компоненти меню, а потім акуратно
зберігати цей продукт у кошиках для зберігання до отримання
замовлення. Після того, як таке замовлення буде прийнято,
бригада зможе скласти замовлення, використовуючи
гарячі та свіжі компоненти меню з бункерів для витримки.
Це дозволяє операторам обслуговувати замовлення,
сприяючи
підвищенню
швидкості
обслуговування
при збереженні високих стандартів якості продукції.
Шафа готова до роботи з коробки, з сенсорним екраном,
налаштованим для звичайних конфігурацій меню.
Вимикач електроживлення
Вимикач живлення розташований на передній частині
шафи. Переключіть вимикач, щоб увімкнути або
вимкнути прилад.

Не контактуйте з рухомими деталями.

nУвага
Всі кришки і панелі доступу повинні бути на місці
і належним чином зафіксовані перед початком
експлуатації обладнання.

nУвага
Не ставте герметично запечатані контейнери або
поліетиленові пакети всередину шафи. Їжа чи рідина
можуть швидко розширитися і призвести до розриву
контейнера або пакета. Проштрикніть або відкрийте
ємність або пакет перед нагріванням.

nУвага
Стійки, посуд, напрямні для стійок та поверхні шафи
можуть нагріватися під час або після використання.
Використовуйте посуд або захисний одяг, наприклад,
рукоятки для посуду або сухі рукавиці, якщо це
необхідно, щоб уникнути опіків.

nУвага
НЕ використовуйте порожнину для зберігання. НЕ
залишайте паперових виробів, кухонного посуду або
їжі в порожнині, коли не використовуєте.

Вимикач живлення спереду
Використання шафи
1.
2.

,УВАГА!
НЕ закривайте стійки або будь-яку іншу частину
шафи металевою фольгою.

3.

Увімкніть перемикач електроживлення у позицію
Увімкнено.
На дисплеях загоряться і з’являються жовті екрани
попереднього нагрівання, змінюючись на сірі
назви продуктів, коли шафа знаходиться при
температурі.
Завантажте продукт до відповідного ряду та
натисніть кнопку таймера.
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Користувацький інтерфейс

ЕКРАНИ PRESS & GO

ПАРОЛЬ

Коли пристрій увімкнено, почнеться попереднє
нагрівання зони. Відобразиться екран press & go
(Натисніть і перейдіть)

•

Користувач має доступ до всіх необхідних екранів
для щоденної роботи без пароля.

•

Фабричний пароль менеджера за
замовчуванням - 1955.

Зелений

Піктограми екрана Press & Go (Натисніть
і перейдіть)
На екрані Press & Go є п'ять піктограм:
•

Home (Головна)

•

Управління рядами

•

Чистка

•

Мова

•

Температура

П'ять
значків
екрану
Press & Go

Попереднє нагрівання екрану Press & Go
Пристрій подасть звуковий сигнал, що всі зони
утримування знаходяться у встановленому значенні та
готові до використання.

Виберіть піктограму home (домашньої сторінки),
щоб відобразити home (головний) екран.
Домашня піктограма

Екран Press & Go

Екран Головний
У головному меню виберіть піктограму Press & Go, щоб
повернутися до екрана Press & Go.

Екран Press & Go
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Коли лотки завантажуються, натисніть кнопку
продукту, пов’язану з місцем розташування. Повторне
натискання кнопки виробу протягом двох (2) секунд,
коли він виділений чорним кольором, зменшить час
на 5 (п’ять) хвилин при кожному натисканні кнопки. Це
корисно при перенесенні продуктів в інше місце.
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Цифри на дисплеї пов'язані з місцями у шафі. Вони
будуть виділені зеленим кольором, і запуститься
таймер продукту.

понад запрограмований час утримування. Лоток і їжу
слід вийняти. Скиньте прострочений таймер лотка,
вибравши його.
Якщо потрібно скасувати або скинути таймер до
закінчення часу утримування, виберіть таймер лотка
для скидання. З'явиться питання Скинути?. Виберіть
зелений прапорець для скидання. Виберіть червоний X
для відновлення.

Скидання спливаючих вікон
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОТКА
Екран Press & Go з активними таймерами

Спершу використовуйте для однакових продуктів

Зелена частина таймера лотка відображає час, що
залишився. Кожен пункт меню має запрограмований
час попередження. Коли час попередження буде
досягнуто, минулий час заповнюється жовтим
кольором
і
звучить
сигнал
попередження.

Якщо активні два однакових продукти, той, у якого
залишилось найменше часу, буде виділений зеленим
кольором, а інші - сірим кольором. Відлік часу і
поведінка таймера не змінюється. Коли перший
елемент буде скасовано або скинуто, наступний
порядок стане зеленим.

Спершу використовуйте виділений лоток

Таймер досягає часу попередження
Кожен пункт меню має запрограмований час
утримування. Коли таймер закінчиться, відповідний
таймер лотка стане червоним, будильник подасть
звуковий сигнал і відображається DISCARD! (ВІДКИНУТИ!).

Вимоги до подвійного дна
•

Відсутність лінії під назвою продукту означає, що
в лотку не використовуються подвійне дно або
дротяні стійки.

•

Пунктирна лінія під назвою продукту означає,
що в лотку використовується дротяна стійка або
подвійне дно.

Група в меню
Продукт у меню є частиною групи, якщо під ним є
крапки. Проведіть пальцем по продукту з крапками,
щоб вибрати інший предмет із групи.
Таймер утримування продукту закінчується
Сигналізація буде звучати протягом 10 секунд. Таймер
відображає час, протягом якого продукту утримується
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ЗМІНА ЧАСТИН ДНЯ

ЕКРАН ЕКО РЕЖИМ

Торкніться значка управління рядками та перетягніть
ліворуч або праворуч по крапках під вибором меню
частини дня, щоб вибрати меню частини дня за рядками.
Доступні п'ять частин дня (Breakfast [сніданок], Change Over
[перекушування], Lunch [обід] та два інші). Натискання
значка частини дня змінює всі рядки на одну й ту саму
частину дня. По завершенні натисніть кнопку назад.

Окремі слоти можуть бути переведені в режим ЕКО,
який тимчасово знижує температуру нагрівання, коли
не використовується
Торкніться кнопки управління рядками, і торкніться
кнопки ЕКО, щоб перевести слот в ЕКО режим. Знову
натисніть кнопку ЕКО, щоб вийти з режиму ЕКО.
Натисніть кнопку «назад», щоб вийти.

Значок управління рядками

Значок
управління
рядками

			

Вибір частини дня

Активні таймери переносяться в нове меню. Після
скидання продукту з’явиться новий продукт. Очікування
відображається, коли змінюється меню і температура
зони, але в зоні все ще є активний таймер за старою
температурою. Полиця чекає нагрівання до нової
температури, поки всі активні таймери зі старою
температурою не очистяться.

ЕКО режим

ВІДКЛЮЧЕННЯ СЛОТІВ
Окремі слоти можна вимкнути.
Торкніться кнопки управління рядками та торкніться
кнопки праворуч від слота, щоб вимкнути слот. Знову
натисніть кнопку, щоб увімкнути слот. Натисніть кнопку
«назад», щоб вийти.

Значок
управління
рядками
Режим вимкнення рядів

Нове меню з активними таймерами з останнього
виділеного меню

ЕКРАН ТЕМПЕРАТУРИ
Торкніться кнопки температури, щоб відобразити
верхню і нижню температури слотів.

ЗМІНА МОВИ
Торкніться мови, щоб змінити мову. Мова
відображається на піктограмі мови.
Значок мови
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ЕКРАНИ МЕНЮ

Видалити продукт

На головному екрані при виборі піктограми меню
відображається екран menu (меню).

Виберіть небажаний продукт, а потім піктограму
видалення, натиснувши кнопку X. З'явиться вікно
підтвердження. Виберіть зелену галочку, щоб видалити
виріб. Виберіть червоний X, щоб повернутися на екран
меню.

Піктограма меню
На екрані menu (меню) є значки навігації.
•

Перший значок повертається на екран
списку продуктів.

•

Другий значок переходить до екрана
списку груп.

•

Третій значок переходить до екрана
редагування частин дня.

Редагування або додавання продукту

•

Щоб повернутися на головний екран,
виберіть стрілку назад.

Щоб додати продукт, виберіть у списку невикористане
місце продукту та натисніть кнопку +.

Навігаційні значки меню, групи, частини
дня та домашньої сторінки
На екрані меню перераховані продукти, збережені
в блоці гарячого тримання. Можна зберегти
100 продуктів.

Вікно підтвердження видалення продукту

Щоб відредагувати продукт, виберіть його та натисніть
піктограму олівця.
Коли продукт редагується чи додається, необхідні
специфікації включають:
•

Name (Назва): Назва продукту.

Клацніть всередині імені і з’явиться клавіатура.
Коли ім’я додається чи редагується, виберіть ключ
повернення (праворуч внизу).
Якщо були налаштовані інші мови, проведення
пальцем клавіші пробілу вліво або вправо дозволить
використовувати інші мовні клавіатури.
•

Upper Temp (Верхня температура): підтримувана
температура лотка ±5°F (±3°C)

•

Lower Temp (нижня температура): підтримувана
температура лотка ±5°F (±3°C)

•

Hold time (Час утримування): максимальний час,
протягом якого продукту можна утримувати та
подавати. Введіть час у годинах, хвилинах та
секундах 00:00:00.

•

Cook More Alert time (Готувати більше часу
сповіщення): сигнал буде спрацьовувати, коли в
лотку залишиться така тривалість часу. Час, що
минув, на панелі таймера змінює колір із зеленого
на жовтий.

•

Lid type (Тип кришки): None (жодної), Solid (суцільна)
або Vented (вентильована)

•

Bottom type (Тип дна): Normal (звичайне) або False
(подвійне) (з лотком)

•

Zone Splits (Розділення зони): 1/3 = каструля
розміром 1/3, 1/2 = каструля розміром 1/2,
2/3 = каструля розміром 2/3 і 1- повний рядок
або каструля повного розміру.

Екран меню
Для внесення змін на трьох сторінках меню необхідно
ввести пароль 1955. Виберіть блокування в лівій нижній
частині екрана. Введіть пароль 1955 на спливаючій
цифровій клавіатурі. Якщо пароль прийнято, значок
блокування стане розблокованим. Щоб повернутися на
головний екран, виберіть стрілку назад.
Якщо сторінки розблоковані, на екрані меню
відобразяться значки видалення, редагування та
додавання.

Піктограми розблоковано, видалити, редагувати
та додати
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Для редагування поля виберіть поле.
Для редагування температури та часу використовується
тачпад. По завершенні натисніть стрілку повернення
для виходу на останній екран.

Екран група
Якщо сторінку групи розблоковано, піктограми
видалення, редагування та додавання з’являться на
екрані Group (група).
Збережіть редагування чи додавання продукту,
вибравши галочку. Виберіть X, щоб скасувати зміни та
повернутися до списку продуктів.

Піктограми розблоковано, видалити,
редагувати та додати
Виберіть непотрібну групу, а потім піктограму
видалення, X. З'явиться вікно підтвердження. Виберіть
зелений прапорець, щоб видалити групу. Виберіть
червоний X, щоб повернутися на екран Group (група).

Екран редагування або додавання продукту

Редагування або додавання груп
Групи продуктів можна визначати. Вироби повинні
мати один і той же тип кришки, розділення зони
й температуру утримування. Час утримування,
час попередження та температура виробу можуть
відрізнятися в межах групи.
На екрані меню виберіть значок групи. На сторінці
групи перераховані запрограмовані групи. Для
виділеної групи вказані ідентифікатор групи, назва
групи, температура утримування, розділення зони, тип
кришки та продукти, що входять до групи.

Вікно підтвердження видалення групи
Виберіть групу, яку потрібно редагувати, та піктограму
редагування - олівець. У спливаючому вікні з'явиться
група. Назву групи можна редагувати, а продукти
можна додавати або видаляти.
Клацніть на назві і з'явиться клавіатура. Після редагування
назви групи виберіть кнопку повернення (праворуч
внизу).

Спливаюча клавіатура
Значок групи

Під назвою знаходяться характеристики групи.
Виділяються і доступні для додавання лише відповідні
продукти.
•
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•

Виберіть існуючий продукт у групі та червону
стрілку, щоб видалити його.

•

Щоб вибрати продукт за замовчуванням для групи
(продукт, який відображатиметься, коли вибрана
частина дня), натисніть та утримуйте кнопку
продукту протягом трьох секунд.

•

Поки пристрій перебуває в режимі Press & Go
(Натисніть і перейдіть), назви можна прокручувати
зліва направо в тому ж порядку, як вони вказані в
групі зверху вниз. Видаліть продукти та додайте їх
назад, щоб створити бажаний порядок.

Виберіть продукт для групи та зелену стрілку, щоб
додати її. Цей перший продукт визначатиме специфікації
групи, перелічені під назвою групи. Попередній продукт
з неправильними специфікаціями, недоступний для
додавання до групи, стане недозволеним. Продовжуйте
додавати продукти до групи. Щоб видалити продукт,
виберіть його та червону стрілку.
Після завершення формування групи збережіть її та
поверніться на екран Group (група), вибравши X у
верхньому лівому куті.

Коли редагування закінчено, поверніться на екран
Group (група), вибравши X у верхньому лівому куті.

Редагування або додавання частин дня

Щоб додати групу, виберіть піктограму додати групу (+)
на сторінці групи. З'явиться спливаюче вікно. Клацніть
на назві та використовуйте клавіатуру для введення
назви групи. Виберіть клавішу повернення (праворуч
знизу) і клавіатура закриється.
ПРИМІТКА: Назвіть групи, щоб їх можна було розпізнати
як групи, можливо, починаючи з G або Group. Під час
редагування частин дня, щоб додати групу, назва - це
все, що відображається у списку прокрутки. Якщо вона
не виділяється як група, вона виглядатиме як просто ще
один продукт.

На екрані menu (меню) є значки навігації. Поруч зі
стрілкою назад знаходиться значок редагування
частини дня.

Значок редагування частини дня
Виберіть піктограму редагування частини дня та
спочатку з’явиться продукти для сніданку. Проведіть
пальцем по екрану, щоб перейти між різними
частинами дня (наприклад: сніданок до обіду/вечері).

Спливаюча клавіатура

Продукти для сніданку
Щоб видалити продукт із зони, натисніть і потримайте
кнопку продукту протягом трьох секунд. Спливаюче
вікно підтверджує запит на видалення. Продукти
видаляються справа наліво.
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Виберіть гарячу зону утримування, швидко натиснувши
порожню зону, щоб додати або змінити продукт. У
спливаючому вікні виберіть продукт, який потрібно
додати до зони. Групи також можна додавати. Розбиття
зони та температура в зоні виключать певні продукти.
Недоступні продукти будуть сірими. Виберіть зелену
галочку щоб зберегти та повернутися.

•

Use First (Використовувати першим) - Якщо
встановлено прапорець, перший лоток звичайного
продукту буде виділений зеленим кольором,
а другий лоток буде сірим, поки перший лоток
не зникне або не закінчиться час. Якщо це не
встановлено, обидва лотки звичайного продукту
будуть зеленими.

•

Розмір шрифту можна регулювати між 24-48.

•

Гучність можна регулювати між 10-100.

•

Temperature unit (Одиниця температури) - виберіть
Фаренгейта або Цельсія

•

Виберіть зелений прапорець для впровадження
змін, червоний хрест для скасування.

ЕКРАН ДАТИ ТА ЧАСУ
Вибір продукту для сніданку

ЕКРАНИ НАЛАШТУВАНЬ
На головному екрані при виборі піктограми
налаштувань відображається екран налаштувань. Це
перший з одинадцяти екранів налаштувань. Внизу
сервісних екранів є одинадцять суцільних крапок,
порожнє коло представляє поточну сторінку. Торкніться
крапок, щоб відкрити меню. Виберіть у меню та
перейдіть на певний екран. Переміщайтеся між
екранами, проводячи екраном праворуч або ліворуч.

Для внесення змін на цьому екрані необхідно ввести
пароль. Виберіть блокування в лівій нижній частині екрана.
Введіть пароль на спливаючій цифровій клавіатурі. Якщо
пароль прийнято, навколо екрана з’явиться жовте кільце.
дати та часу
•

Якщо прапорець NTP встановлений і шафа підключена
до Інтернету, дата та час будуть встановлені
автоматично. Обов’язково встановіть відповідне

Піктограма налаштувань
значення UTC (наприклад, східний стандартний час UTC -5:00, центральний час - UTC -6:00).
Якщо шафа не підключена до Інтернету або якщо
поле NTP не встановлено, час і дату потрібно буде
встановити вручну.

Ряд крапок
ЕКРАН УПОДОБАНЬ
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•

У верхньому правому куті екрана передбачено
вибір між відображенням військовим 24-годинним
та цивільним AM/PM форматами.

•

Виберіть місяць та рік за допомогою стрілок та дату
за допомогою календаря.

•

Якщо встановлено прапорець DST enabled
(увімкнено літній час), час на годиннику буде
перенесено вперед на 1 годину. Якщо прапорець
увімкнути й вимкнути, час на годиннику
повернеться на одну годину назад. Правильне
використання цієї функції - встановити прапорець
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у перший день літнього часу та зняти прапорець у
день після закінчення літнього часу.
•

Time Zone (Часовий пояс) - використовуйте
випадне поле, щоб вибрати часовий пояс, в якому
використовується обладнання. Це впливає на
налаштування дати та часу лише якщо встановлено
прапорець Use NTP (Використовувати NTP).

ЕКРАН МОВИ

ЕКРАНИ ДІАГНОСТИКИ ЗОН
На цьому екрані можна відстежувати температуру
шафи, не потрібно вводити пароль для спостереження
за поточною температурою нагрівального елемента.
Для запуску сервісних тестів на цьому екрані необхідно
ввести службовий пароль. Виберіть блокування в лівій
нижній частині екрана. Введіть службовий пароль на
вкладці спливаючих номерів. Якщо пароль прийнято,
навколо екрана з’явиться жовте кільце.

Екран Language (мови)

Екран діагностики зон

Доступні мови перераховані на вибір. Елементи меню,
створені в магазині чи компанії, не зміняться на нову
мову. Лише заголовки та описи зміняться на нову мову
(тобто назви сторінок служби, назви календарних місяців,
параметри продукту та заголовки сторінки меню).

Екран Zone Diagnostics (діагностики зон) показує
встановлену температуру та температуру поточної
одиниці для кожного нагрівального елемента. Поточна
температура буде підсвічуватися зеленим, якщо вона
в межах +/- 3°C (+/- 5°F) заданої температури. Поточні
температури підсвічуються червоним, якщо вищі, й
синім, якщо нижчі за встановлену.

Виберіть потрібні мови з цього списку, щоб можна
було перемикати кілька мов із піктограми мови на
головному екрані.
ЕКРАН ДЕННОЇ ЧАСТИНИ

1. Перевірте машину, змінивши встановлені
температури. Під час тестування на екрані
з'явиться червона рамка.
-

Виберіть Service Test (Сервісний тест),
щоб змінити встановлені температури до
встановлених заводською температурою.

АБО
-

Екран денної частини
Доступні частини дня перераховані на вибір.
Переконайтеся, що потрібні частини дня вибрані.
Натисніть зелену галочку, коли закінчите.

Торкніться заданої температури зони, виділеної
білим кольором. На відображеній цифровій
клавіатурі введіть потрібну температуру та
торкніться зеленої галочки.
Примітка: Введення температури 360 градусів
F або вище призведе до того, що нагрівальний
елемент буде постійно увімкнено. Якщо
ввести температуру 0 градусів F, нагрівальний
елемент вимкнеться. Задана температура обох
нагрівальних елементів у зоні буде встановлена
на однакову температуру.

2. Виберіть Cancel Test (Скасувати тест), коли
завершите, тоді рамка екрана зміниться на жовтий.
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Розділ 3

ЗВУКОВІ ТА ЕКРАННІ ТЕСТИ

ЕКРАН НАЛАШТУВАНЬ ПАРОЛЯ

Цей екран не потребує пароля.

Звукові та екранні тести
Екран призначений для тестування роботи звуку та
екрана.
При виборі піктограми динаміка повинні звучати три
звукові сигнали.
Коли вибрано піктограму екрана, три екрани будуть
кружляти, щоб допомогти діагностувати роботу екрана.

Екран налаштувань пароля
Існує заводський код менеджера за замовчуванням 1955. Його можна змінити на екрані служби паролів.
Виберіть відкрите поле після Manager’s: (Менеджера:)
і з'явиться цифрова клавіатура для нового пароля.
Введіть новий пароль та натисніть зелену галочку для
підтвердження.

Кнопка налаштування інтерфейсу не доступна
користувачам.

ЕКРАН ЖУРНАЛУ ПОМИЛОК
Цей екран не потребує пароля.

Цифрова клавіатура для нового пароля.

Екран журналу помилок
Кнопка Очистити всі видаляє всі записи на екрані
журналу помилок. Для очищення журналу помилок
потрібен пароль обслуговування.
Дотик до кнопки Refresh (Оновити) оновить список
помилок. Переміщення з цієї сторінки, а потім
повернення назад також оновить список журналу
помилок з будь-якими новими помилками.
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Щоб скинути пароль назад до заводських налаштувань,
швидко торкніться логотипу легкого дотику 10 разів
поспіль. Після закінчення 5 дотиків панель меню стане
чорною, продовжуйте натискати. Спливаюче вікно
підтвердить, що PIN-код менеджера було скинуто.

Логотип Easy Touch

Розділ 3

Експлуатація

ЕКРАН ІНФОРМАЦІЇ ПРО СИСТЕМУ
Цей екран не потребує пароля, на цьому екрані немає
доступних дій.

Екран утиліти

Екран інформації про систему
На цьому екрані відображається серійний номер
шафи, номер моделі та поточні версії програмного
забезпечення.
ЕКРАН УТИЛІТИ

ОПЦІЇ РЕЖИМУ ЕКО
Цей екран дозволяє отримати різні варіанти для
режиму ECO. Для внесення змін на цьому екрані
використовуйте
пароль
менеджера.
Виберіть
блокування
в
лівій
нижній
частині
екрана.
Введіть пароль на панелі спливаючих номерів.

Для запуску демонстраційного режиму на екрані утиліт
потрібно ввести пароль доступу. Виберіть блокування
в лівій нижній частині екрана. Введіть службовий
пароль на вкладці спливаючих номерів. Якщо пароль
прийнято, навколо екрана з’явиться жовте кільце.
Демонстраційний режим вимкне всі обігрівачі та
імітує роботу на низькому струмі. Пристрій буде
продовжувати демонстраційний режим до тих пір, поки
його не повернути до нормальної роботи через цей
екран, незалежно від вимкнення та вмикання.
Export Menu Files (Експорт файлів меню) - зніміть
кришку порту USB. Підключіть USB-накопичувач до
основного / зовнішнього порту. Натисніть кнопку
Експорт файлів меню. Перезавантажте блок.

Екран параметрів екологічного режиму

Import Menu Files (Імпорт файлів меню) - зніміть
кришку порту USB. Підключіть USB-накопичувач
із експортованими файлами меню до головного /
зовнішнього порту. Натисніть кнопку Імпорт файлів
меню. Блок буде шукати та імпортувати лише тип
файлу, експортований із екрана utilities (утиліт).
Cancel All Holding (Скасувати все утримання) - Якщо
лоток з активним таймером вилучено та не повернено
до пристрою, інформація про активний таймер буде
збережена у пам'яті. Сервіс може натиснути кнопку
Скасувати все утримання, щоб очистити зайву
інформацію з пам'яті.
Platform Info (Інформація про платформу) - спливаюче
вікно містить перелік специфікацій програмного
забезпечення, включаючи ядро Linux та пакету
підтримки плати тощо.
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Розділ 4
Профілактичне обслуговування
НЕБЕЗПЕКА
Всі світильники та підключення комунальних послуг
повинні обслуговуватися відповідно до місцевих та
національних стандартів.

НЕБЕЗПЕКА
Власник обладнання несе відповідальність за оцінку
небезпеки особистого захисного обладнання для
забезпечення належного захисту під час процедур
технічного обслуговування.

НЕБЕЗПЕКА
Якщо прилад не вимкнений із розетки
електроживлення, це може призвести до серйозного
травмування або смерті. Вимикач живлення НЕ
відключає всю вхідну потужність.

НЕБЕЗПЕКА
Відключіть електроенергію від головного перемикача
живлення до всього обладнання, що обслуговується.
Дотримуйтесь правильної полярності напруги, що
подається. Неправильна полярність може призвести
до нестійкої роботи.

nУвага
Під час користування очищувальними рідинами
або хімічними речовинами необхідно надіти гумові
рукавички та забезпечити захист очей (та/або
обличчя).

,УВАГА!
Роботи
з
технічного
обслуговування
та
обслуговування, крім очищення, як описано в цьому
посібнику, повинно виконуватись авторизованим
технічним персоналом.

Процедури очищення та профілактики
ЗАГАЛЬНЕ
Ви несете відповідальність за технічне
обслуговування обладнання відповідно до інструкцій
у цьому посібнику. Гарантія не поширюється на
процедури технічного обслуговування.
Технічне обслуговування
Кожні
Щодня
4 години

Зовнішній
вигляд
Внутрішній
склад
Пластикові
лотки та полиці

Після
тривалого
відключення

Запуск

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

КОЖНІ ЧОТИРИ (4) ГОДИНИ ЧИСТІТЬ ЛОТКИ /
ПОЛИЦІ
1. Вийміть усі дротові та пластмасові лотки.
Покладіть лотки/полиці у мийку для очищення.
2. Помийте лотки у гарячому розчині
«Суперконцентрат загального призначення
McD» (APSC), який подається через дозатор
мийки або додайте 9 мл. вказаного засобу
на кожні 3,8 л (1 галон) розчину. Ретельно
сполосніть лотки/полиці у гарячій воді.
3. Продезінфікуйте лотки/полиці, занурюючи
їх (мінімум на 1 хвилину) у розчин
«Дезінфікуючого засобу для мийок McD (HCS)»
(одна пачка на 38 л (10 галон) води) або у
розчин «Дезінфікуючого засобу McD (HCS)»
(чотири пачки на 38 л (10 галон) води). Вийміть
із дезінфікуючого розчину та дайте висохнути
природним шляхом.
ЩОДЕННО – ОЧИЩЕННЯ ШАФИ
1. В кінці операційного дня переконайтесь, що
всі терміни зберігання завершені або скасовані
(див. Сторінку 3-3, щоб скасувати тривалість
утримування).
2. Натисніть кнопку Режим
очищення.
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Профілактичне обслуговування
3. Пристрій відображає Enter Cleaning Mode?
(Вхід в режим очищення?). Натисніть галочку,
щоб продовжити.

Розділ 4
8. Ретельно протріть усі зовнішні поверхні
шафи чистим продезінфікованим рушником,
змоченим у «Суперконцентраті загального
призначення McD» (ASPC).
9. Натисніть кнопку блокування, щоб
очистити екран.
10. Пристрій відображає лічильник
блокування. Поки екран
заблокований, його можна
чистити.

4. Пристрій відображає COOLING DOWN
(ОХОЛОДЖУЄТЬСЯ), поки шафа охолоджується.
11. Натисніть кнопку повернення.
12. Пристрій відображає
функцію Exit Clean?
(Вихід з режиму
очищення?).
Примітка: НE використовуйте «Дезінфікуючий
засіб для мийок McD (HCS)» для очищення
зовнішніх поверхонь універсальної шафи для
витримування готових продуктів.
5. Дайте пристрою охолонути, поки на дисплеї
не з’явиться Safe for Clean (Безпечно для
чистки).

13. Натисніть кнопку
перевірки для виходу.
14. Вимкніть пристрій.

nУвага
Ніколи не використовуйте струмінь води високого
тиску для чищення або опускання шланга або
затоплення внутрішніх або зовнішніх пристроїв водою.
Не використовуйте силове обладнання для чищення,
сталеву вату, скребки або дротяні щітки на поверхнях
із неіржавіючої сталі або на пофарбованих поверхнях.

,УВАГА!
6. 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: Нe використовуйте ніякий інший
очищувач крім «суперконцентрату загального
призначення McD» (APSC). Використання
інших чистячих засобів може призвести до
пошкодження компонентів управління.
7. Використовуйте вологий чистий/
продезінфікований рушник та щітку для
чищення кожного паза шафи. Почистіть
верхню та нижню поверхні кожного паза.
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Ніколи не використовуйте очисний розчин на основі
кислоти на зовнішніх панелях! Багато харчових
продуктів мають кислотний вміст, який може
пошкодити покриття. Обов’язково очистіть поверхні
з неіржавіючої сталі ВСІХ харчових продуктів.

,УВАГА!
Не використовуйте їдкі очищувачі на будь-якій
частині шафи для тримання продуктів або в
порожнині шафи. Використовуйте м'які неабразивні
мила або миючі засоби, нанесені губкою або м'якою
тканиною. Ніколи не використовуйте гострих
інструментів або сильних абразивів на будь-якій
частині шафи для тримання продуктів.

Розділ 5
Усунення несправностей
Діаграма усунення несправностей
Проблема
Шафа не працює

Дисплей має поперечний штрих
в зоні нагрівання/відключення
таймера

Причина

Виправлення

Перегорів запобіжник або спрацював
вимикач.

Замініть запобіжник або вмикніть
автоматичного вимикача.

Шнур живлення від'єднано.

Підключіть шнур живлення.

Головний вимикач живлення вимкнено.

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

Роз'єм нагрівальної колодки нещільний.

Замініть нагрівальну колодку.

Нагрівальна площадка вийшла з ладу.

Замініть нагрівальну колодку.

Несправна плата вводу/виводу
нагрівальної колодки.

Замініть плату вводу/виводу.

Дротяні з'єднання термопари несправні.

Замініть нагрівальну колодку.

Пробій проводу термопари до шасі.

Замініть нагрівальну колодку.

Відкритий провід термопари.

Замініть нагрівальну колодку.
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Додаток A
Імпорт/експорт меню та конфігурацій
Меню та конфігурації можна експортувати та імпортувати
на USB-накопичувач.

3.

ЕКСПОРТУВАННЯ ФАЙЛІВ
1.

Проведіть один раз праворуч до екрану «Utilities»
(Утиліти).
Піктограма налаштувань

Виберіть піктограму домашньої сторінки, щоб
відобразити головний екран.
Домашня піктограма

4.

Натисніть значок блокування в лівому нижньому куті.

5.

Натисніть 159357 на клавіатурі та натисніть кнопку
перевірки.

Головний екран
2.

У головному меню виберіть піктограму
налаштувань.

Піктограма налаштувань
Відобразиться екран преференцій.

Зверніть увагу, що значок змінився на розблокований.
6.

Натисніть кнопку «Files Import/Export» (імпорту/
експорту файлів).

Додаток A-1

Робота

Додаток A

12. Натисніть кнопку «Close» (Закрити) знову.
7.

Ковзніть і відкрийте USB-порт поза логотипом
Frymaster.

8.

Вставте порожній USB-накопичувач у порт USB.

13. Натисніть кнопку розблокування в нижньому
лівому куті, щоб заблокувати екран.
9.

Натисніть кнопку «Check Flash Drive» (Перевірити
флеш-накопичувач).

10. Натисніть кнопку «Export Menu Files» (Експорт
файлів меню).

На екрані відображається «Menu files exported!»

(Експортовано файли меню!).

11. Натисніть кнопку «Close» (Закрити).

Додаток A-2

14. Натисніть кнопку «назад».

15. Натисніть піктограму «Press & Go», щоб
повернутися до екрана press and go.

Додаток A

Робота

ІМПОРТУВАННЯ ФАЙЛІВ
1.

Виконайте кроки 1-7 з попереднього розділу.

2.

Вставте USB-накопичувач з файлами, що
експортовані з кабінету UHCTHD, в порт USB.

3.

4.

7.

Натисніть кнопку розблокування в нижньому
лівому куті, щоб заблокувати екран.

8.

Натисніть кнопку «назад».

9.

Натисніть піктограму «Press & Go», щоб
повернутися до екрана press and go.

Натисніть кнопку «Check Flash Drive» (Перевірити
флеш-накопичувач).

Натисніть кнопку «Import Menu Items» (Імпорт
файлів меню).

На екрані відображається Menu files exported!

(Імпортовано файли меню!).

5.

Натисніть кнопку «Close» (Закрити).

6.

Натисніть кнопку «Close» (Закрити) знову.

Додаток A-3

ФРАЙМАЙСТЕР
8700 ЛАЙН АВЕНЮ, ШРИВПОРТ, ЛОС-АНДЖЕЛЕС 71106-6800

Ваше зростання - це наша

800-551-8633
318-865-1711
мета
WWW.FRYMASTER.COM
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: FRYSERVICE@WELBILT.COM

WWW.WELBILT.COM
Welbilt пропонує провідних світових кухарів та провідних операторів мереж або зростаючих незалежних компаній із сучасним
обладнанням та рішеннями в даній царині. Наші найсучасніші дизайни та строга тактика виробництва реалізуються на основі глибоких
знань, розуміння оператора та кулінарного досвіду.
Всі наші продукти підтримуються KitchenCare® - компанією з післяпродажного обслуговування, ремонту та сервісу запчастин.
CLEVELAND
CONVOTHERM®

DELFIELD®
FITKITCHEN™

FRYMASTER®
GARLAND

KOLPAK®
LINCOLN

MANITOWOC®
MERCO®

MERRYCHEF®
MULTIPLEX®
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