
Puuteekraaniga soojakapp UHCTHD

Originaaljuhendi tõlge 
Paigaldamis-, kasutamis- ja hooldusjuhend
Uue teabe ja mudelite lisandumisel täiendatakse vastavalt ka seda juhendit. Uusima juhendi saate meie veebisaidilt.

Teie kasv on meie eesmärk

Osa number: FRY_IOM_8197888  05/2020

*8197888*
Algsete juhiste tõlge     Estonian/ Eestlane

                  ETTEVAATUST!
LUGEGE JUHISED ENNE KAPI KASUTAMIST LÄBI.

Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise jaoks alles.



Ohutusteave

nHoiatus
Lugege see juhend põhjalikult läbi enne, kui alustate 
seadme kasutamist, paigaldamist või hooldamist. Selle 
juhendi juhiste eiramise tagajärjeks võib olla varaline 
kahju, vigastused või surm.

nEttevaatust
Olge UHCTHD tõstmisel ettevaatlik. Seade kaalub 88,7 kg  
(195,6 naela). Kappide käsitsemiseks läheb tarvis kolme 
kuni nelja inimest, kes järgivad tavalisi ohutu tõstmise 
töövõtteid.

nEttevaatust
Kappi UHCTHD EI TOHI hakata kasutama enne, kui see 
on õigesti paigaldatud ja kontrollitud.

nHoiatus
Olge UHCTHD seadistamisel, kasutamisel ja 
puhastamisel ettevaatlik, et vältida kuumade pindade 
puudutamist.

nEttevaatust
UHCTHD ei sobi välitingimustes kasutamiseks.  See seade 
peab olema kasutamiseks paigaldatud horisontaalsele 
pinnale.

MÄRKUS
GARANTII KAOTAB KEHTIVUSE, KUI KLIENT KASUTAB 
GARANTIIPERIOODI AJAL SELLE FRYMASTERI 
TOIDUSERVEERIMISSEADME JAOKS MÕNDA MUUD 
KUI MUUTMATA UUT VÕI TAASTÖÖDELDUD OSA, 
MIS ON OSTETUD OTSE FRYMASTERILT VÕI MÕNELT 
SELLE VOLITATUD TEENINDUSKESKUSELT JA/VÕI KUI 
SELLE OSA ALGKONFIGURATSIOONI MUUDETAKSE. 
LISAKS SELLELE EI VASTUTA EI FRYMASTER EGA ÜKSKI 
FRYMASTERIGA SEOTUD ETTEVÕTETEST ÜHEGI 
KLIENDI KAEBUSE, KAHJUSTUSE VÕI KULU EEST, MIS 
TULENEB OTSESELT VÕI KAUDSELT, TERVIKUNA VÕI 
OSALISELT MÕNE MUUDETUD OSA JA/VÕI VOLITAMATA 
TEENINDUSKESKUSELT SAADUD OSA PAIGALDAMISEST.

nEttevaatust
Kappi UHCTHD EI TOHI paigaldada mõne teise seadme 
auru või sooja väljastuskoha lähedale.

nEttevaatust
Kappi UHCTHD EI TOHI käsitseda, kui kõik teenindus- 
ja juurdepääsukatted pole omal kohal ja korralikult 
kinnitatud.

 OHT
Ärge paigaldage ega käsitsege seadmeid, mida on 
valesti kasutatud, kasutatud liiga suure jõuga, jäetud 
hooldamata, saanud kahjustada või mille esialgseid 
toodetud omadusi on muudetud.

 OHT
Toitejuhe EI TOHI kokku puutuda KUUMADE pindadega. 
Toitejuhet ega pistikut EI TOHI kasta vette. Toitejuhe EI 
TOHI rippuda üle laua või leti serva.

nHoiatus
Teeninduse volitatud esindajad peavad järgima 
tööstuse standardseid ohutusprotseduure, muuhulgas 
kohalikke ja riiklikke protseduure, mis puudutavad 
kõikide varustusühenduste, nagu elekter, gaas, vesi 
ja aur, lahtivõtmise, lukustamise ja hoiatussildiga 
varustamise protseduure.

nHoiatus
Selle ja teiste seadmete läheduses EI TOHI hoida ega 
kasutada bensiini ega muid süttivaid aurusid ega 
vedelikke. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada 
süttiva õliga immutatud lappe ega ka süttivaid 
puhastusaineid.

nHoiatus
Selle toote käsitsemisel, paigaldamisel ja hooldamisel 
võite puutuda kokku kemikaalide/toodetega 
(muuhulgas bisfenool A (BPA), klaasvilla või keraamika 
kiud ja ränidioksiid), mis tekitavad California osariigi 
andmete kohaselt vähki, sünnidefekte või muid 
reproduktiivsussüsteemi kahjustusi. Lisateavet saate 
aadressilt www.P65Warnings.ca.gov. 

nHoiatus
Kasutage ainult tootja tarnitud seadmeid ja tarvikuid.

nHoiatus
Olge kõikide seadmete metallpindade käsitsemisel 
ettevaatlik.

nHoiatus
Seda seadet ei tohi kasutada alla 16-aastased lapsed või 
piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega 
lapsed ega ka isikud, kellel pole piisavalt kogemusi ja 
teadmisi, kui nad ei kasuta seadet nende ohutuse eest 
vastutava isiku järelevalve all. Ärge lubage lastel selle 
seadmega mängida.



nHoiatus
Seda seadet EI TOHI kasutada vee lähedal – nt 
kraanikausi juures, märjas keldris, basseini lähedal või 
muus sarnases asukohas.

nHoiatus
Kappi UHCTHD EI TOHI üritada parandada ja ühtegi 
selle osa ei tohi vahetada enne, kui seadme toide on 
lahutatud.

MÄRKUS
Seadet tohib kasutada ainult ärieesmärgil ja 
kvalifitseeritud personali poolt.  Paigaldamis-, hooldus- 
ja remonttööd peab tegema Frymasteri volitatud 
teenindaja (FAS) või mõni muu kvalifitseeritud spetsialist. 
Kvalifitseerimata isikute tehtud paigaldus-, hooldus- või 
remonttööd võivad tootjagarantii tühistada.

MÄRKUS
See seade on ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil, 
näiteks restoranide, sööklate ja haiglate sööklates ning 
ettevõtetes, nagu pagaritöökojad, lihapoed jne, kuid 
seade ei sobi toidu pidevaks masstootmiseks.

nHoiatus
Selle seadme puhastamiseks EI TOHI kasutada 
veejugasid ega aurupuhasteid, samuti ei tohi seda 
paigaldada kohta, kus võidakse veejuga kasutada.

MÄRKUS
See seade hoiab toitu ainult soojas ja ei küpseta / 
küpseta toitu.

MÄRKUS
Selle seadme maksimaalne töötemperatuur on 121 ° C.

Selleks, et saavutada seadmetega parimaid tulemusi 
ja et kasutamine toimuks probleemideta, on oluline 
õige paigaldamine ja hooldamine. Veebisaidilt 
www.frymaster.com leiate juhendi täiendused ja 
tõlked, samuti oma piirkonna teeninduse esindajate 
kontaktandmed.

Tootja:

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

Mudelid Kirjeldus
UHCTHD6 6 riiulit

UHCTHD3 3 riiulit 

Seerianumbri teave
Soojakapi UHCTHD seeria- ja mudelinumbrid on 
kirjas tehasesildil. 
Hoidke oma seadme seerianumber alati valmis, 
kui helistate osade või teeninduse jaoks. 

Teeninduspersonal
Kõiki Frymasteri teenindustöid peab tegema 
kvalifitseeritud, sertifitseeritud, litsentseeritud ja/või 
volitatud teeninduspersonal. 
Kvalifitseeritud teeninduspersonal tunneb Frymasteri 
seadmeid ja on saanud Frymasterilt volitused 
seadme teenindustööde tegemiseks. Kogu volitatud 
teeninduspersonalil peab olemas olema täielik 
komplekt teeninduse ja varuosade juhendeid ning 
minimaalne kogus osi Frymasteri seadmete jaoks. 
Frymasteri tehase volitatud teeninduste (FAS’s) 
nimekirja leiate veebisaidilt http://www.frymaster.com. 
Teie seadme Frymasteri garantii kaotab kehtivuse, kui 
te ei kasuta kvalifitseeritud teeninduspersonali.

Ametlikud sertifikaadid
Mudelitel on järgmised sertifikaadid:

•  UL, LLC (hügieen)
•          UL, LLC (USA ja Kanada)
•          CE (Europe)

Garantii teave
Avage aadress fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.
lib/swr290.pgm, et registreerida oma toode garantii 
saamiseks.
1.1 Garantiiteave
A. Frymaster L.L.C. annab esialgsele ostjale 

järgmise piiratud garantii ainult sellele 
seadmele ja selle varuosadele.

1.1.1 Garantiitingimused – universaalne 
soojakapp
A. Frymaster L.L.C. annab kõikidele 

komponentidele materjalidefektide ja 
tootmisvigade kolmeaastane garantii.

B. Kõikidele osadele, v.a kaitsmed, kehtib 
kolmeaastane garantii alates kapi 
paigaldamiskuupäevast.

C. Kui mõnel osal peale kaitsmete tekib 
defekt kolme aasta jooksul pärast 
paigaldamiskuupäeva, tasub Frymaster ka 
osa vahetamise otsesed töökulud.

1.1.2 Osade tagastamine
A. Rahatagastuse saamiseks tuleb kõik defektiga 

garantiialused osad tagastada Frymasteri 
volitatud teenindusele 60 päeva jooksul. 60 
päeva ületamisel raha ei tagastata.

1.2.3 Garantii erandid
Garantii ei kata seadmeid, mis on kahjustada saanud 
vale kasutamise, muutmise või õnnetuste, täpsemalt 
järgmiste põhjuste tõttu:
• vale või volitamata remont;
• paigaldamisjuhiste ja/või hoolduslehtedel 

märgitud hooldusprotseduuride ajakava 
eiramine;

• vale hooldamine;
• kahjustused tarnimisel;
• ebatavaline kasutamine;
• tehasesildi eemaldamine, muutmine või 

loetamatuks muutmine.

Garantii alla ei kuulu:
• tagajärgkahjustused (muu kahjustatud 

omandi remontimine või väljavahetamine), 
ajakulu, kasum, igat liiki muud kaudsed 
kahjustused.

Seadmele ei rakendu ükski kaudne garantii ega 
kaudselt eeldatav sobivus turustamiseks või mingil 
kindlal eesmärgil kasutamiseks.

Jaotis 1
Üldine teave
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Üldine teave Jaotis 1

OSADE TELLIMINE JA TEENINDUSE TEAVE

Osade tellimused võite esitada otse kohalikule tehase 
volitatud teenindusele (FAS) / edasimüüjale.
Oma lähima Frymasteri volitatud teeninduse leiate 
aadressilt www.frymaster.com, samuti võite võtta 
ühendust Frymaster teenindusosakonnaga numbril 
1 800 551 8633 või 1 318 865 1711. E-posti aadress 
fryservice@welbilt.com.

Pidage silmas, et traat-/plastaluste, 
virnastamiskomplektide, kärude ja rullikute 
tellimused tuleb esitada kohalikele köögiseadmete 
tootjale.  Frymaster ei tarni neid lisatarvikuid.

Tellimise kiirendamiseks läheb tarvis järgmisi 
andmeid.

Mudeli number_____________________________________
Seerianumber_____________________________________
Pinge___________________________________________
Varuosa number_____________________________________
Vajalik kogus____________________________________
Teeninduse tellimiseks võtke ühendust Frymasteri 
kohaliku volitatud teenindusega/edasimüüjaga. 
Teenindusealast teavet saate Frymasteri 
teenindusosakonda helistamisel. Selleks, et teid 
saaks abistada kiirelt ja tõhusalt, läheb tarvis järgmisi 
andmeid.

Mudeli number_____________________________________
Seerianumber______________________________________
Probleemi olemus______________________________

Lisage ka muud andmed, mis võivad aidata teie 
teenindusega seotud küsimust lahendada.

HOIDKE SEDA JUHENDIT EDASPIDISE KASUTAMISE 
JAOKS KINDLAS KOHAS.
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 OHT
Paigaldamisel tuleb järgida kõiki kohalikke tuleohutuse 
ja tervishoiu eeskirju.

 OHT
Kasutage paigaldamise ja teenindamise ajal sobivat 
ohutusvarustust.

nHoiatus 
Teeninduse vaateid tohib kasutada ainult volitatud 
teeninduspersonal või ettevõtte juhataja. Kui neid 
sätteid muudetakse valesti, võib see põhjustada 
seadmes tõrkeid.

nEttevaatust
Olge UHCTHD tõstmisel ettevaatlik. Seade kaalub 88,7 kg 
(195,6 naela). Kappide käsitsemiseks läheb tarvis kolme 
kuni nelja inimest, kes järgivad tavalisi ohutu tõstmise 
töövõtteid.

PAIGALDAMINE

Sulgudes on KES.

Vajalikud tööriistad:

7/16 otsa mutrivõti 
või pistikupesa ja 
põrkmehhanism.

Kasutage 
olemasolevaid polte.

Kronstein libiseb kapi mõlemal 
küljel ja polteerib alumise 
külje külge olemasoleva 
kapiga kasutatavate 1 / 4x20 1 
”poltidega.

Klambrid on näidatud 
allpool kapi külge kinnitatud 
ja toetuvad 
ettevalmistamislauale.

Asukoht

nHoiatus
Seadmed tuleb seada paika selliselt, et pistik oleks 
ligipääsetav, v.a juhul, kui toiteühenduse lahutamiseks 
kasutatakse mõnda muud meetodit (nt lahklüliti või 
pealüliti).

nHoiatus
Seadme liikumise piiramiseks tuleb kasutada sobivaid 
vahendeid, et vältida elektrijuhtme koormamist.

nHoiatus
Stabiilsuse tagamiseks peab paigalduskoht taluma 
niihästi seadme kui ka toote kombineeritud massi. Lisaks 
peab seade olema küljelt küljele ja eest taha loodis.

nHoiatus
Seda seadet tohib kasutada ainult siseruumides. 
Seda seadet ei tohi paigaldada välitingimustesse ega 
kasutada välitingimustes.

Seadme jaoks valitud asukoht peab täitma järgmiseid 
kriteeriumeid. Kui mõnda neist kriteeriumitest ei 
täideta, tuleb valida mõni muu asukoht.
• Soojakappe tohib kasutada ainult siseruumides.
• Asukoht PEAB olema loodis, stabiilne ning seadme 

jaoks piisava kandevõimega.
• Asukohas EI TOHI olla süttivaid materjale.
• Seade PEAB olema loodis nii eest taha kui ka 

küljelt küljele.
• Seadke seade selliselt paika, et see ei saaks 

ümber kukkuda ega libiseda.
• Soovitatud õhutemperatuur on 5–30 °C (41–86 °F).
• Kinnitage laua külge kronsteinidega.

Jaotis 2
Paigaldamine
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Paigaldamine Jaotis 2

NIMIPINGETE, TSÜKLITE, FAASIDE, VATTIDE, AMPRITE JA TOITEJUHTMETE TABEL
Pistikuga seadmetel on olemas umbes 1,8 m (6 jalga) kuni 3 m (10 jalga) pikkused juhtmed.

Mudel Pinge, tsükkel, faas Vatid Amprid Pistik
UHCTHD6 200–240 V, 50/60 Hz, 1 faas 2400–2900 12,0 320P6W/316P6/31-38015 

UHCTHD3 200–240 V, 50/60 Hz, 1 faas 1670–2400 8,3–10,0 320P6W/316P6/31-38015 

Seadme mass

Mudel Mass
UHCTHD6 88,7 kg (195,6 lbs)

UHCTHD3 54 kg (120 lbs)

Vaba ruumi nõuded

 OHT
Nii mittesüttivatele kui ka süttivatele asukohtadele 
kehtivad samad minimaalse vaba ruumi nõuded. 
Seadme all olev põrand peab olema mittesüttivast 
materjalist.

 OHT
Tulekahju/elektrilöögi oht. Kõiki minimaalseid 
vahekauguseid tuleb järgida. Ärge katke kinni 
ventilatsiooniavasid ega muid avasid.

Küljel/taga 25 mm (1,0 tolli)

Mõõtmed

Mudel Laius Sügavus Kõrgus

UHCTHD6 56,3 cm 
(22,2")

65,4 cm 
(25,8")

66,0 cm 
(26,0")

UHCTHD3 56,3 cm 
(22,2")

65,4 cm 
(25,8")

42,2 cm 
(16,6")

Elektritööd

 OHT
Kontrollige enne töö alustamist kõiki juhtmeühendusi, 
sh ka seadme enda klemme. Ühendused võivad 
transportimisel ja paigaldamisel lahti tulla.

 OHT
Toiteühenduste jaoks tuleb kasutada vasktraati, mis 
sobib vähemalt temperatuuri 75 °C (167 °F) jaoks.

nHoiatus
Kõik seadmed tuleb ühendada maandatud vooluvõrku.

nHoiatus
Seade tuleb maandada ja kõik kohapealsed 
ühendustööd tuleb teha kõiki kohalikke ja riiklikke 
eeskirju järgides. Õige pinge leiate tehasesildilt. 
Lõppkasutaja vastutusalas on leida elektriühenduse 
lahutamiseks õige meetod, mis täidab vastutava 
ametiasutuse nõudeid.

nHoiatus
Kõik elektriseadmed tuleb maandada kohalikke eeskirju 
järgides või, kohalike eeskirjade puudumisel, lähtuvalt 
riiklikust elektriseadmede eeskirjast, nt ANSI/NFPA NO. 
70-1990.

nHoiatus
Sellel seadmel on kolmeharuline maandusega pistik, 
mis kaitseb teid elektrilöögi eest ja mis tuleb ühendada 
korralikult maandatud kolme avaga pistikupesasse.  
Selle pistikpesa maandusharu EI TOHI maha lõigata ega 
muul viisil eemaldada.

PINGE
Kõik tehtud elektritööd, sh juhtmete ühendamine 
ja maandamine, peavad vastama kohalikele ja 
riiklikele eeskirjadele. Pidage kinni järgmistest 
ettevaatusabinõudest.
• Seade tuleb maandada.
• Iga seadme jaoks tuleb paigaldada eraldi kaitse/

kaitselüliti.
• Väljaõppega elektrik peab valima õige suurusega 

juhtme, lähtudes asukohast, kasutatud 
materjalidest ja pikkusest (juhtme suuruse 
valimisel võib kasutada minimaalset vooluahela 
tugevust).

• Maksimaalne lubatud pingekõikumine seadme 
käivitamisel (kui elektrikoormus on kõige suurem) 
on ±10% nimipingest.

• Kontrollige enne käivitamist kõiki rohelisi 
maanduskruvisid, kaableid ja juhtmeühendusi, et 
veenduda nende korralikus kinnitamisest. 
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Jaotis 2 Paigaldamine

nEttevaatust
Kappi UHCTHD EI TOHI paigaldada mõne teise seadme 
auru või sooja väljastuskoha lähedale.

Juhtmehoidja paigaldamine
Paigaldage juhtmehoidja tagant väljuva toitejuhtme 
juurde. Juhised leiate kapiga kaasapandud 
komplektist 8262717. Seda hoitakse paigal 
kaablisidemetega.

Vooluvõrku ühendamine
Ühendage UHCTHD vooluvõrku.

Tootealused
Kapil UHCTHD on kuus riiulit, millest igaüks mahutab 
kuni kolm alust toodetega või kolm riiulit, millest 
igaüks mahutab kolm alust.
Tootealuseid on 5 erinevat suurust.
A. 1/3-suurusega plastalus 
B. 1/3-suurusega traatalus 
C. Täissuurusega plastalus 
D. 2/3-suurusega plastalus
E. 1/2-suurusega plastalus

Kasutage lähtuvalt oma riigi töö- ja koolitusjuhendist.

Tähtsad kasutamisnõuanded
Kui asetate aluse kappi, jälgige, et aluse käepide 
oleks kohakuti riiuli servaga.

Utiliseerige pragunenud või kahjustatud alused.

Kui eemaldate aluselt portsjoneid, tõmmake alus 
välja ainult nii palju, kui antud juhul vaja, ja lükake 
seejärel tagasi riiuliga kohakuti.

UHCTHD paigutusskeemid saate kohalikult 
edasimüüjalt.

Tühjade toidualuste asetamine riiulitele

Grilli klambri paigaldamine
Grilli klamber on ette nähtud 1/3-suursusega 
grillaluse hoidmiseks.  See kinnitatakse grilli külge, et 
grillilt UHCTHD-sse tõstmine oleks kiirem ja ohutum.

• Seadke grilli klambri 
esiosa grilli serva alla.

• Langetage klambri 
tagaosa, kuni sooned 
toetuvad grillilatile. 
Grilli klamber peab 
tugevalt kinnituma grilli 
esiosale. Kui klamber ei 
asetse täpselt, keerake 
neli mutrit klambri all 
lahti ja libistage seda 
sisse- või väljapoole, et 
kinnitada vastu latti. Kui 
klamber asetseb õigesti, keerake mutrid kinni.
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 OHT
Kohapealne töödejuhataja peab tagama, et käitajad 
oleksid teadlikud seadmete käsitsemisega kaasnevatest 
otsestest ohtudest.

 OHT
Ärge kasutage kahjustatud juhtme või pistikuga 
seadet. Kõik remonttööd peab tegema kvalifitseeritud 
teenindusettevõte.

 OHT
Seadme peal seismine on keelatud! Need ei ole loodud 
täiskasvanu massi talumiseks ja võivad kokku või ümber 
kukkuda, kui neid kasutatakse selliselt.

nHoiatus
Ärge puudutage liikuvaid osi.

nHoiatus
Enne seadme kasutamist peavad kõik katted ja paneelid 
paigaldatud ja korralikult kinnitatud olema.

nHoiatus
Ärge pange soojakappi kuumsuletud mahuteid ega 
kilekotte. Toit või vedelik võib kiirelt paisuda ja mahuti 
või kilekott võib puruneda. Läbistage või avage mahuti 
või kilekott enne kuumutamist.

nHoiatus
Restid, toiduriistad, restide juhikud ja soojakabineti 
pinnad võivad kuumeneda kasutamise ajal või pärast 
kasutamist. Põletuste vältimiseks kasutage vajaduse 
korral abivahendeid või kaitsevarustust, nagu 
pannitangid või kuivad pajakindad.

nHoiatus
ÄRGE kasutage riiuleid asjade hoidmiseks. ÄRGE jätke 
paberist tooteid, toiduriistu ega toitu riiulitele ajaks, kui 
te ei kasuta seadet.

,Ettevaatust
ÄRGE katke reste ega ühtegi muud soojakapi osa 
fooliumiga kinni. 

Frymasteri soojakapp UHCTHD on loodud selleks, et 
toitlustusasutustes oleks võimalik menüüs olevaid toite 
eelnevalt valmistada ja siis säästvalt alustel hoiustada kuni 
tellimuse saamiseni. Kui tellimus on saadud, saab meeskond 
tellimuse kokku panna, võttes alustelt kuumad ja värsked 
menüükomponendid. Nii saavad käsitsejad tellimusi täita, 
tõsta teenindamise kiirust ja säilitada toodete kõrget kvaliteeti.

UHCTHD on tarnimisel kohe kasutamisvalmis, kuna 
puuteekraan on seadistatud tavapäraste menüüvalikute 
jaoks.

Toitelüliti

Toitelüliti asub kapi esiosas. Kasutage toitelülitit seadme 
sisse- või väljalülitamiseks.

Ees asuv toitelüliti

Kapi kasutamine

1. Lülitage toitelüliti sisse.

2. Ekraan süttib ja näitab kollaseid eelsoojendamise 
näitusid. Kui kapp saavutab vajaliku temperatuuri, 
asenduvad need hallide tootenimedega.

3. Pange toode sobivasse ritta ja vajutage vastavat 
taimerinuppu.

Jaotis 3
Kasutamine
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Kasutajaliides

PAROOL

• Kasutaja saab juurdepääsu igapäevase töö jaoks 
vajalikele vaadetele paroolita.

• Tehase vaikimisi haldusparool on 1955. 

PRESS & GO VAATE IKOONID
Press & Go vaates on viis ikooni:

• Algvaade

• Riiulite haldus

• Puhastamine

• Keel

• Temperatuur

                           

Valige algvaate ikoon, et avada algvaade.

 Algvaate ikoon

Algvaade

Valige algvaates ikoon Press & Go, et naasta Press & Go 
vaatesse.

Press & Go vaade

PRESS & GO VAATED
Seadme sisselülitamisel algab tsooni eelsoojendamine. 
Kuvatakse Press & Go vaade.

Press & Go vaade eelsoojendamise ajal
 

Seade annab piiksuva signaaliga märku, et kõik hoiutsoonid 
on vajaliku temperatuuri saavutanud ja kasutamiseks 
valmis.

Press & Go vaade

Kui alused on laaditud, vajutage vastava asukoha 
tootenuppu.  Kui vajutada tootenuppu uuesti kahe (2) 
sekundi jooksul, kui see on musta värviga märgistatud, 
väheneb aeg iga vajutusega viie (5) minuti jagu.  See on 
kasulik, kui toodet on vaja tõsta mõnda teise kohta. 

Roheline

Press & Go 
vaate viis 

ikooni
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Ekraanil olevad numbrid on seotud kapi asukohtade 
numbritega. Need märgistatakse rohelisega ja toote taimer 
käivitub. 

Press & Go vaade aktiivsete taimeritega 

Aluse taimeri roheline osa märgistab järelejäänud 
aega. Igal menüü-üksusel on programmeeritud 
hoiatusaeg. Kui hoiatusaeg on saavutatud, 
märgistatakse läbitud aeg kollase värviga ja kõlab alarm.

Taimer jõuab hoiatusajani.

Igal menüü-üksusel on programmeeritud hoidmisaeg. Kui 
taimer aegub, muutub vastava aluse taimer punaseks, 
kõlab alarm ja kuvatakse teade „DISCARD!“ (Eemaldage!).

Toote hoidmise taimer aegub

Alarm piiksub 10 sekundit. Taimer näitab, kui kaua on 
toodet hoitud üle programmeeritud hoidmisaja. Alus ja toit 

tuleks eemaldada. Puudutage aegunud aluse taimerit, et 
see lähtestada.

Kui taimer tuleb tühistada või lähtestada enne hoidmisaja 
läbisaamist, puudutage aluse taimerit, et lähtestada. 
Ekraanil kuvatakse küsimus „Reset?“ (Kas lähtestada?), 
valige roheline linnuke, et lähtestada. Valige punane X, et 
jätkata.

Lähtestamise hüpik

ALUSTE ANDMED
Ühesuguste toodete järjekorras kasutamine
Kui mitu ühesugust toodet on aktiivsed, märgistatakse 
vähima jäänud ajaga toode rohelise värviga, teised 
halli värviga. Mahaloenduse või tavataimeri vahel pole 
muid erinevusi. Kui esimene toode tühistatakse või 
lähtestatakse, muutub järjekorras järgmine roheliseks.

Esiletõstetud aluse esimesena kasutamine

Topeltpõhja nõuded
• Kui toote nime all pole joont, tähendab see, et alusel ei 

kasutata topeltpõhja ega resti.

• Kriipsjoon toote nime all tähendab, et alusel 
kasutatakse resti või topeltpõhja.

Rühm menüüs
Menüüs olev toode on osa rühmast, kui selle all on 
punktid. Libistage punktidega toodet, et valida rühmast 
mõni muu üksus.
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PÄEVAAEGADE MUUTMINE 
Puudutage riiulite halduse ikooni ja libistage päevaaegade 
menüüs punktidel vasakule või paremale, et valida 
riiuli päevaaeg. Saadaval on viis päevaaega (Breakfast 
[hommikusöök], Change Over [hiline hommikueine], Lunch 
[lõuna] ja veel kaks). Päevaaja ikooni vajutamisel lülitatakse 
kõik riiulid samale päevaajale. Vajutage tagasiliikumise 
nuppu, kui valik on tehtud. 

Riiulite halduse ikoon

 

       Päevaaja valimine

Aktiivsed taimerid võetakse üle uude menüüsse. Kui üksus 
on lähtestatud, kuvatakse uus toode. „Waiting“ (Ootel) 
kuvatakse, kui menüü muutub ja tsooni temperatuur 
muutub, kuid tsoonis on veel vana temperatuuriga aktiivne 
taimer. Riiul ootab uuele temperatuurile soojenemisega, 
kuni kõik vana temperatuuri aktiivsed taimerid on 
eemaldatud.

Uus menüü, eelmise menüü aktiivsed  
taimerid esile tõstetud 

KEELE VALIMINE 
Puudutage keele ikooni, et muuta keelt. Keel kuvatakse 
keele ikoonil.

Keele ikoon

ÖKOREŽIIMI EKRAAN
Üksikud pesad, mida ajutiselt ei kasutata, saab 
lülitada ökorežiimi, mis vähendab ajutiselt 
soojendamistemperatuuri.

Puudutage riiulite haldamise nuppu ja seejärel ökorežiimi 
nuppu, et lülitada riiul ökorežiimi.  Vajutage ökorežiimi 
nuppu uuesti, et väljuda ökorežiimist.  Vajutage väljumiseks 
tagasiliikumise nuppu.

Riiulite halduse 
ikoon

              Ökorežiim

PESADE VÄLJALÜLITAMINE
Üksikuid pesasid saab välja lülitada.

Vajutage riiulite haldamise nuppu ja puudutage riiulist 
paremal olevat nuppu, et riiul välja lülitada.  Vajutage 
nuppu uuesti, et riiul sisse lülitada. Vajutage väljumiseks 
tagasiliikumise nuppu.

Riiulite halduse 
ikoon

   Riiuli väljalülitamise režiim

TEMPERATUURI VAADE
Puudutage temperatuuri nuppu, et kuvada riiulite 
kõrgeimad ja madalaimad temperatuurid. 

Temperatuuri ikoon
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MENÜÜDE VAATED

Vajutage algvaates menüü ikooni, et avada menüüvaade. 
 

Menüü ikoon

Menüüvaatest leiate navigatsiooniikoonid.

• Esimene ikoon viib tagasi toodete loendi 
vaatesse.

• Teine ikoon avab rühmaloendi vaate.

• Kolmas ikoon avab päevaaja muutmise vaate.

• Puudutage tagasiliikumise noolt, et naasta 
algvaatesse.

Menüü, rühma, päevaaja ja algvaatesse 
naasmise ikoonid

Menüüvaatest leiate soojakapi jaoks salvestatud tooted. 
Salvestada saab 100 toodet.

Menüüvaade

Selleks, et teha muudatusi kolmel menüülehel, tuleb 
sisestada parool 1955. Valige lukuikoon ekraani all vasakus 
osas. Sisestage hüpiku numbriklahvidega parool 1955. Kui 
parool on õige, kuvatakse avatud luku ikoon. Puudutage 
tagasiliikumise noolt, et naasta algvaatesse.

Kui lehed on lukust avatud, kuvatakse menüüvaates 
kustutamise, muutmise ja lisamise ikoonid.

Avatud luku, kustutamise, muutmise ja lisamise 
ikoonid

Toote kustutamine
Valige mittesoovitud toode ja seejärel kustutamisikoon X. 
Avaneb kinnitushüpik. Valige roheline linnuke, et toode 
kustutada. Valige punane X, et naasta menüüvaatesse.

Toote kustutamise kinnitushüpik

Toote muutmine või lisamine
Toote lisamiseks valige toodete loendis kasutamata koht ja 
vajutage nuppu +. 

Toote muutmiseks valige toode ja vajutage pliiatsi ikooni. 

Toote muutmisel või lisamisel tuleb sisestada järgmised 
andmed:

• Name (nimi): toote nimi;

Klõpsake nimekasti sees ja ilmub klaviatuur. Kui nimi 
on lisatud või muudetud, valige tagastamise klahv (all 
paremal).

Kui teised keeled on seadistatud, võimaldab tühikuklahvi 
vasakule või paremale libistamine teiste keelte klaviatuure 
kasutada.

• Upper Temp (ülemine temperatuu): aluse 
hoidmistemperatuur ±3 °C (±5 °F);

• Lower Temp (madalam temperatuur): aluse 
hoidmistemperatuur ±3 °C (±5 °F);

• Hold time (hoidmisaeg): maksimaalne toote soojas 
hoidmise ja serveerimise aeg. Sisestage aeg tundides, 
minutites ja sekundites 00:00:00; 

• Cook More Alert time (Keetke rohkem valvet): kõlab 
alarm, kui alusele on jäänud see aeg. Taimeri läbitud aja 
riba muutub kollaseks;

• Lid type (kaane tüüp): None (pole), Solid (aukudeta) või 
Vented (aukudega);

• Bottom type (põhja tüüp): Normal (tavaline) või False 
(topeltpõhi);

• Zone Splits (tsooni jaotused): 1/3 = 1/3 suurusega alus, 
1/2 = 1/2 suurusega alus, 2/3 = 2/3 suurusega alus ja 1 
= täisriiul või täissuurusega alus.
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Valige väli, et seda muuta.

Kasutage temperatuuride ja aegade muutmiseks 
puutepatja. Kui olete valmis, puudutage tagasiliikumise 
noolt, et minna eelmisesse vaatesse. 

Puudutage linnukest, et salvestada muudatus või lisatud 
toode. Valige X, et tühistada muudatused ja naasta toodete 
loendisse.

Toote muutmise või lisamise vaade

Rühmade muutmine või lisamine

Tooteid saab määrata rühmadesse. Toodetel peab olema 
sama kaanetüüp, tsooni jaotus ja hoidmistemperatuur. 
Hoidmisaeg, hoiatusaeg ja toote temperatuur võivad 
rühma piires erineda.

Valige menüüvaates rühmaikoon. Rühmavaate loendis 
on kirjas programmeeritud rühmad. Esiletõstetud rühma 
puhul kuvatakse rühma tunnus, rühma nimi, hoidmise 
temperatuur, tsooni jaotus, kaane tüüp ja rühma kuuluvad 
tooted.

Rühma ikoon

Rühmavaade

Kui rühma lehe lukk on avatud, on rühma vaates saadaval 
kustutamise, muutmise ja lisamise ikoonid.

Avatud luku, kustutamise, muutmise ja lisamise 
ikoonid

Valige mittesoovitud rühm ja seejärel kustutamise ikoon 
X. Avaneb kinnitushüpik. Valige roheline linnuke, et rühm 
kustutada. Valige punane X, et naasta rühmavaatesse.

Rühma kustutamise kinnitushüpik

Valige muudetav rühm ja seejärel pliiatsi ikoon, et muuta. 
Rühm kuvatakse hüpikaknas. Selles saab muuta rühma 
nime ning tooteid lisada või eemaldada. 

Puudutage nimekasti osa ja kuvatakse klaviatuur. Kui 
rühma nime on muudetud, vajutage kinnitamise klahvi (all 
paremal).

Hüpikklaviatuur

Nime all on rühma andmed. Lisada saab ainult sobivaid 
tooteid, mis on ka esile tõstetud.

• Valige rühma jaoks uus toode ja seejärel puudutage 
rohelist noolt, et see lisada.

• Valige rühmas olev toode ja seejärel puudutage punast 
noolt, et see eemaldada.



 3-7

Jaotis 3 Kasutamine

• Selleks, et valida rühma jaoks vaikimisi toode (toode, 
mis kuvatakse päevaaja valimisel), vajutage ja hoidke 
selle toote nuppu kolm sekundit.

• Kui seade on režiimis Press & Go, saab nimesid kerida 
vasakult paremale samas järjekorras, nagu need on 
rühmas ülevalt alla järjestatud. Kustutage tooteid ja 
lisage neid tagasi, et luua soovitud järjekord. 

Kui muudatused on tehtud, vajutage ülemises vasakus 
nurgas nuppu X, et naasta rühmavaatesse. 

Rühma lisamiseks valige rühma lehel lisamise ikoon +. 
Avaneb hüpikaken. Puudutage nimekasti ja sisestage 
klaviatuuri abil rühma nimi. Puudutage kinnitamisklahvi (all 
paremal) ja klaviatuur sulgub.
MÄRKUS. Andke rühmadele nimed, mis võimaldavad 
neid rühmadena tuvastada, nt alustage nime tähega 
„R“ või sõnaga „Rühm“. Kui muudate rühma lisatavaid 
päevaaegasid, kuvatakse kerimisloendis ainult nimi. Kui 
see ei ole rühmana eristatav, paistab see lihtsalt tavalise 
tootena. 

Hüpikklaviatuur

Valige rühma jaoks toode ja seejärel puudutage rohelist 
noolt, et see lisada. See esimene toode määrab rühma 
omadused, mis on loetletud rühma nime all. Järgmistes 
sammudes on ebasobivate andmetega tooted, mida ei saa 
rühma lisada, halliga märgistatud. Jätkake toodete rühma 
lisamist. Toote eemaldamiseks valige see ja puudutage 
seejärel punast noolt.

Kui rühm on valmis, salvestage see ja naaske rühma 
vaatesse; puudutage selleks nuppu X ülemises vasakus 
nurgas. 

Päevaaegade muutmine või lisamine

Menüüvaatest leiate navigatsiooniikoonid. Tagasiliikumise 
nupu kõrval on päevaaja muutmise ikoon.

Päevaaja muutmise ikoon

Valige päevaaja muutmise ikoon ja esmalt kuvatakse 
hommikusöögi tooted. Libistage ekraanil, et liikuda 
erinevate päevaaegade vahel (näiteks hommiksöögilt lõuna 
või õhtusöögi peale).

Hommikusöögi tooted

Selleks, et toode tsoonist kustutada, vajutage ja hoidke 
toote nuppu kolm sekundit. Hüpikaken kinnitab toote 
kustutamise. Tooted kustuvad paremalt vasakule.
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Valige kuum hoidmistsoon, puudutades kiirelt tühja tsooni, 
et toode lisada või toodet muuta. Valige hüpikaknas toode, 
mis tuleks tsooni lisada. Lisada saab ka rühmasid. Tsooni 
jaotuste ja tsooni temperatuuride tõttu jäävad teatud 
tooted kõrvale. Tooted, mis pole saadaval, on märgistatud 
halliga. Valige roheline linnuke, et salvestada ja tagasi 
liikuda.

Toote valimine hommikusöögi jaoks

SÄTETE VAATED

Puudutage algvaates sätete ikooni, et avada sätete vaade. 
See on üheteistkümnest sätete vaatest esimene. Sätete 
vaadete all on üksteist tumedat punkti, tühi ring tähistab 
aktiivset vaadet. Puudutage punkte, et avada vastav 
vaade. Menüüst saate valida kindla vaate ja selle juurde 
navigeerida. Vaadete vahel navigeerimiseks libistage 
ekraanil vasakule või paremale.

Sätete ikoon

Punktide rida

EELISTUSTE VAADE

• Use First (kasuta esimest) – valimise korral 
märgistatakse ühesuguse toote esimene alus 
rohelisega, teine alus on halli värvi seni, kuni esimene 
alus on eemaldatud või kuni aeg saab otsa. Kui 
pole valitud, on ühesuguse toote mõlemad alused 
rohelisega tähistatud.

• Font size (fondi suurus) – kirja suurust saab muuta 
vahemikus 24–48.

• Sound level (helitugevus) – helitugevust saab muuta 
vahemikus 10–100.

• Temperature unit (temperatuuriühik) – valige 
temperatuuriühikuks Fahrenheit või Celsius.

• Puudutage rohelist linnukest, et muudatused kinnitada, 
või punast risti, et muudatused tühistada.

KUUPÄEVA JA KELLAAJA VAADE
Selles vaates muudatuste tegemiseks tuleb sisestada 
parool. Valige lukuikoon ekraani all vasakus osas. Sisestage 
hüpikakna numbriklahvistikul parool. Kui parool on õige, 
ümbritsetakse vaade kollase randiga.

Kuupäeva ja kellaaja vaade

• Kui kasti NTP (võrguaja protokoll) on märge tehtud ja 
UHCTHD on internetti ühendatud, määratakse kuupäev 
ja kellaaeg automaatselt. Seadke UTC kindlasti õige 

valiku peale st idapoolne normaalaeg on UTC -5: 00, 
keskaeg on UTC -6: 00. 
Kui UHCTHD ei ole internetti ühendatud või kui kastis 
NTP pole märget, tuleb kellaaeg ja kuupäev käsitsi 
määrata.

• Ekraani ülemises paremas osas saab valida 24-tunnise 
või 12-tunnise (AM/PM) kella vahel.

• Valige nooltega kuu ja aasta ning kuupäev kalendriga.

• Kui kasti DST (suveaeg) on märge tehtud, lükatakse 
kella 1 tunni võrra edasi. Kui kasti on märge tehtud ja 
märge eemaldatakse, liigub kellaaeg ühe tunni võrra 
tagasi. Selle funktsiooni õigeks kasutamiseks tehke 
kasti märge suveaja esimesel päeval ja eemaldage 
märge päeval pärast suveaja lõppu.
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• Time Zone (ajatsoon) – valige rippmenüüst ajatsoon, 
kus seadet kasutatakse. See valik mõjutab kuupäeva 
ja kellaaega ainult siis, kui kastis „Use NTP“ (kasuta 
võrguaja protokolli) on märge tehtud.

KEELE VAADE

Keele vaade

Saadaolevad keeled on kirjas valitavas loendis. Poe 

või ettevõtte loodud menüüpunktide keel ei muutu. 
Keele muutmine mõjutab ainult päiseid ja kirjeldusi (nt 
teeninduslehtede pealkirjad, kalendrikuude nimed, toodete 
parameetrid ja menüülehtede pealkirjad).

Valige loendist soovitud keeled, et nende vahel vahetada 
põhivaate keeleikooni abil. 

PÄEVAAJA VAADE

Päevaaja vaade

Saadaolevad päevaajad on kirjas valitavas loendis. 
Veenduge, et soovitud päevaajad oleksid valitud.  
Puudutage rohelist linnukest, kui olete lõpetanud. 

TSOONI DIAGNOSTIKA VAATED
Selles vaates saab jälgida soojakapi temperatuure; 
kütteelementide temperatuuride jälgimine ei nõua paroole.

Selleks, et teha selles vaates teste, tuleb sisestada 
teeninduse parool. Valige lukuikoon ekraani all vasakus 
osas. Sisestage hüpikakna numbriklahvistikul teeninduse 
parool. Kui parool on õige, ümbritsetakse vaade kollase 
randiga.

Tsooni diagnostika vaade

Tsooni diagnostika vaade näitab iga kütteelemendi 
määratud temperatuuri ja tegelikku temperatuuri. 
Tegelik temperatuur on roheline, kui see jääb määratud 
temperatuurist +/– 3 °C (+/– 5 °F) ulatusse. Tegelik 
tempeatuur märgistatakse punasega, kui see on määratud 
temperatuurist kõrgem, ja sinisega, kui see on madalam.

1. Masina testimiseks muutke määratud temperatuuri. 
Testimise ajal on ekraani ümber punane rant.

 - Valige „Service Test“ (teeninduse test), et seada 
määratud temperatuurid tehases määratud 
testimistemperatuuridele.

VÕI

 - Puudutage valgega märgistatud tsooni määratud 
temperatuuri. Sisestage kuvatud numbriklahvistikul 
soovitud temperatuur ja kinnitage rohelise 
linnukesega. 
 
Märkus. Kui sisestate temperatuuri, mis on 360 °F 
või kõrgem, on kütteelement pidevalt SISSE 
LÜLITATUD. Kui sisestage temperatuuriks 0 °F, on 
kütteelement VÄLJA LÜLITATUD. Tsooni mõlema 
kütteelemendi määratud temperatuur seatakse 
ühesuguseks.

2. Kui olete lõpetanud, valige „Cancel Test“ (tühista test) 
ja ekraani rant muutub kollaseks.
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Kasutamine Jaotis 3

HELI JA EKRAANI TESTID
See vaade ei nõua parooli. 

Heli ja ekraani testid

Vaade võimaldab testida heli ja ekraani toimimist.

Kõlari ikooni puudutamisel peab kõlama kolm piiksu.

Kui puudutada ekraani ikooni, vahetatakse kolme vaate 
vahel, et aidata testida ekraani toimimist.

Kasutajaliidese kohandamise nupp ei ole kasutajatele 
saadaval.

VEALOGI VAADE
See vaade ei nõua parooli. 

Vealogi vaade

Nupp „Clear all“ (tühjenda kõik) eemaldab vealogi vaatest 
kõik sissekanded. Vealogi tühjendamiseks tuleb sisestada 
teeninduse parool.

Nupu „Refresh“ (värskenda) puudutamine värskendab 
vigade loendit. Ka sellelt lehelt eemale ja seejärel tagasi 
libistamine värskendab vealogi, lisades sinna võimalikud 
uued vead.

PAROOLI SÄTETE VAADE

Parooli sätete vaade

Tehase vaikimisi haldusparool on 1955. Seda saab 
muuta parooli teenindusvaates. Valige kirja „Manager’s:“ 
(haldur) järel olev kast, mille peale avaneb hüpikus 
numbriklahvistik. Sisestage uus halduri parool ja 
puudutage rohelist linnukest, et kinnitada.

Uue parooli # numbriklahvistik

Selleks, et tehases määratud parool kiirelt taastada, 
toksake logo easy touch 10 korda järjest. Pärast 5 toksamist 
muutub menüüriba värv mustaks, jätkake toksamist. Hüpik 
kinnitab, et halduri parool # on lähtestatud.

Logo Easy Touch
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Jaotis 3 Kasutamine

SÜSTEEMITEABE VAADE
See vaade ei vaja parooli ja sellel pole toiminguid. 

Süsteemiteabe vaade

Selles vaates on kirjas kapi seerianumber, mudeli number 
ja praegused püsivara versioonid. 

UTILIITIDE VAADE
Selleks, et käivitada utiliitide vaates demorežiim, tuleb 
sisestada teeninduse parool. Valige lukuikoon ekraani 
all vasakus osas. Sisestage hüpikakna numbriklahvistikul 
teeninduse parool. Kui parool on õige, ümbritsetakse 
vaade kollase randiga.

Demorežiim lülitab kõik kütteelemendid välja ja simuleerib 
tööd madalama voolukulu juures. Seade jätkab tööd 
demorežiimis, kuni sellelt ekraanilt naastakse tavarežiimi; 
seda ka siis kui seade lülitatakse välja ja uuesti sisse.

Export Menu Files (ekspordi menüüfailid) – eemaldage 
USB-pesa kate. Sisestage pesasse USB-mäluseade. 
Vajutage nuppu ekspordi menüüfailid. Taaskäivitage seade.

Import Menu Files (impordi menüüfailid) – eemaldage USB-
pesa kate. Sisestage pesasse eksporditud menüüfailidega 
USB-mäluseade. Vajutage nuppu impordi menüüfailid. 
Seade otsib ja impordib ainult failitüüpe, mis on 
eksporditud utiliitide vaates. 

Cancel All Holding (tühista kõik hoidmised) – kui 
eemaldatakse aktiivse taimeriga alus ja ei panda tagasi, 
salvestatakse aktiivse taimeri andmed mällu. Teenindus 
võib vajutada nuppu tühista kõik hoidmised, et tühjenda 
mälu ebavajalikest andmetest.

Platform Info (platvormi andmed) – hüpikul kuvatakse 
püsivara andmed, sh Linuxi kernel, riistvara toetuspakett 
jne.

Utiliitide vaade

ÖKorežiimi valikud
See ekraan võimaldab ECO-režiimi jaoks 
mitmesuguseid võimalusi. Sellel ekraanil muudatuste 
tegemiseks kasutage halduri pääsukoodi. Valige 
lukk ekraani vasakus alanurgas. Sisestage 
hüpiknumbripaneelil pääsukood.

Ökorežiimi valikute ekraan
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 OHT
Kõiki toiteühendusi ja armatuure tuleb hooldada 
kohalikke ja riiklikke eeskirju järgides.

 OHT
Seadme omanik peab tegema isikukaitsevahendite 
riskianalüüsi, et tagada hooldamise ajal piisav kaitse.

 OHT
Kui toidet ei lahutata peamise toiteühenduse juurest, 
võivad tagajärjeks olla rasked vigastused või surm. 
Toitelüliti EI LAHUTA kogu sissetulevat elektrivoolu. 

 OHT
Lahutage elektrivool kõikide hooldamist vajavate 
seadmete peamise toiteühenduse juures. Jälgige, 
et siseneva vooluvõrgu polaarsus oleks õige. Vale 
polaarsus võib põhjustada töös probleeme. 

nHoiatus
Puhastusvedelike ja muude kemikaalide kasutamise 
ajal tuleb kanda kummikindaid ja kaitseprille (ja/või 
kaitsemaski).

,Ettevaatust
Hooldus- ja teenindustöid, mida pole selles juhendis 
kirjeldatud, peab tegema volitatud teeninduspersonal.

Puhastamine ja ennetav hooldus

ÜLDTEAVE
Te vastutate selle seadme hooldamise eest, järgides 
selle juhendi juhiseid. Hooldustööd ei kuulu garantii 
alla.

Hooldus
Iga 4 
tunni 

tagant

Kord 
päevas

Pärast 
pikemat 
seismist

Käivitamisel

Väljast - X X X
Seest - X X X

Plastalused 
ja restid

X X X X

IGA NELJA (4) TUNNI TAGANT – ALUSTE JA RESTIDE 
PUHASTAMINE

1. Eemaldage kõik plastist ja traadist alused. 
Puhastage aluseid ja reste kraanikausis.

2. Puhastage aluseid kuuma lahusega McD All-
Purpose Super Concentrate (APSC), mida 
doseeritakse kraanikausi dosaatorseadmest, või 
segage 8,9 ml (0,3 fl oz) ainet McD APSC 3,8 liitri 
(1 galloni) lahuse saamiseks. Loputage aluseid/
reste põhjalikult kuuma veega.

3. Desinfitseerige alused/restid, kastes neid 
vähemalt 1 minutiks aine McD Sink Sanitizer 
(HCS) lahusesse, (üks pakk 38 liitri (10 galloni) vee 
kohta) või aine McD Sanitizer (HCS) lahusesse 
(neli pakki 38 liitri (10 galloni) vee kohta). 
Eemaldage desinfitseerimislahusest ja laske õhu 
käes kuivada.

KORD PÄEVAS – KAPI PUHASTAMINE

1. Veenduge päeva lõpus, et kõik hoidmisajad 
oleksid lõpetatud või tühistatud (vt lk 3-3 
hoidmisaegade tühistamise kohta).

2. Vajutage puhastamisrežiimi nuppu.

3. Seadmel kuvatakse tekst „Enter 
Cleaning Mode?“ (Kas aktiveerida 
puhastamisrežiim?).  Vajutage 
linnukest, et jätkata.

Jaotis 4
Ennetav hooldus
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Ennetav hooldus Jaotis 4

4. Kapi jahtumise ajal kuvatakse kiri „COOLING 
DOWN“ (jahtub). 

Märkus. Universaalse soojakapi välispinna 
puhastamiseks EI TOHI kasutada vahendit McD 
Sink Sanitizer (HCS).

5. Laske seadmel jahtuda, kuni seadmel kuvatakse 
kiri „Safe to Clean“ (Ohutu puhastada).  

6. Kasutage kapi puhastusharja, et eemaldada 
riiulipindadelt kõik jäägid, lükake selleks kõik 
lahtised osakesed välja kapi teisest poolest.

Märkus. Kasutage kapi puhastusharja ainult 
kapi riiulite puhastamiseks.  Traatharjad, 
küürimiskäsnad või metallkaabitsad kahjustavad 
kapi riiulipinda pöördumatult.

Märkus. Kasutage puhastamiseks ainult ainet 
McD All-Purpose Super Concentrate (APSC).  Teiste 
ainete kasutamine võib juhtseadiseid kahjustada.

7. Kasutage märga, puhast/desinfitseeritud lappi 
ja kapi puhastusharja iga riiuli puhastamiseks.  
Puhastage iga pesa alumist ja ülemist pinda.

8. Pühkige kõik välised kapipinnad puhtaks puhta, 
desinfitseeritud lapiga, mida on immutatud 
vahendiga McD All-Purpose Super Concentrate 
(ASPC).

9. Vajutage ekraani puhastamise ajaks 
luku nuppu.

10. Ekraanil kuvatakse luku 
loendur. Ekraani saab 
puhastada, kuni see on lukus.

11. Kasutage tagasiliikumise nuppu.

12. Kuvatakse kiri „Exit 
Clean?“ (Kas väljuda 
puhastamisest?).

13. Vajutage väljumiseks 
linnukese nuppu.

14. Lülitage seade välja.

nHoiatus
Mitte mingil juhul ei tohi kasutada puhastamiseks 
kõrgsurvepesurit ega loputada seadme sisemust 
ega välisosi veevoolikuga. Ärge kasutage elektrilisi 
puhastusvahendeid, terasvilla, kaabitsaid ega traatharju 
roostevabal terasel ega värvitud pindadel.

,Ettevaatust
Välispaneelidel ei tohi mingil juhul kasutada happelisi 
puhastuslahuseid! Paljud toidud on happelised, mis 
võib viimistluse kvaliteeti kahjustada. Puhastage 
roostevabast terasest pinnad KÕIKIDEST toidujääkidest.

,Ettevaatust
Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid 
ühelgi soojakapi osal ega soojakapi süvendil. 
Kasutage õrnatoimelisi, mitteküürivaid seepe või 
puhastusvahendeid, mis kantakse peale käsna või 
pehme lapiga. Soojakapi ühelgi osal ei tohi kasutada 
teravaid esemeid ega tugevaid küürimisvahendeid.
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Jaotis 5
Veaotsing

Veaotsingu tabel

Probleem Põhjus Lahendus

Kapp ei tööta. Kaitse on läbi põlenud või kaitselüliti rakendus. Vahetage kaitse välja või lähtestage kaitselüliti.

Toitejuhe on lahti tulnud. Ühendage toitejuhtme pistik pesasse.

Toitelüliti on välja lülitatud. Lülitage toitelüliti sisse.

Ekraanil on soojendustsoon / taimeri 
inaktiveerimine läbi viirutatud.

Kütteelemendi ühendus on lahti. Vahetage kütteelement välja.

Kütteelement on defektne. Vahetage kütteelement välja.

Kütteelemendi I/O trükkplaat on defektne. Vahetage I/O trükkplaat välja.

Termopaari juhtmeühendused on defektsed. Vahetage kütteelement välja.

Termopaari juhtme lühis korpusega. Vahetage kütteelement välja.

Lahtine termopaari juhe. Vahetage kütteelement välja.
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Menüüsid ja konfiguratsioone saab USB-mälupulga abil 
eksportida ja importida.   

FAILIDE EKSPORTIMINE  

1. Valige avaekraani ikoon, et avada avaekraan.

 Avaekraani ikoon

Avaekraan

2. Valige avaekraani menüüst sätete ikoon. 

 Sätete ikoon

Kuvatakse sätete ekraan.  

3. Libistage üks kord paremale, et avada ekraan Utilities 
(Utiliidid).

Sätete ikoon

4. Vajutage luku ikooni all vasakus nurgas. 

5. Sisestage klahvidega 159357 ja seejärel vajutage 
kinnitamise nuppu. 

Ikoon asendus avatud lukuga.

6. Vajutage nuppu Files Import/Export (Failide 
importimine/eksportimine).

Lisa A
Menüüde ja konfiguratsioonide importimine/eksportimine
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Kasutamine Lisa A

7. Avage Frymasteri logo taga olev USB-pesa. 

8. Sisestage USB-pesasse tühi USB-mälupulk.

9. Vajutage nuppu Check Flash Drive (Kontrolli 
mäluseadet).

10. Vajutage nuppu Export Menu Files (Ekspordi 
menüüfailid).

 Ekraanil kuvatakse teade Menu files exported! 
(Menüüfailid on eksporditud!).

11. Vajutage nuppu Close (Sulge).

12. Vajutage uuesti nuppu Close (Sulge).

13. Vajutage avatud luku nuppu ekraanil 
alumises vasakus nurgas.

14. Vajutage tagasiliikumise nuppu.

15. Vajutage ikooni Press & Go, et naasta kiiralustamise 
ekraanile.
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Lisa A Kasutamine

FAILIDE IMPORTIMINE 

1. Järgige eelmise jaotise samme 1 kuni 7.

2. Sisestage USB-pesasse USB-mälupulk, millel on 
UHCTHD-kapist eksporditud failid.

3. Vajutage nuppu Check Flash Drive (Kontrolli 
mäluseadet).

4. Vajutage nuppu Import Menu Files (Impordi 
menüüfailid).

Ekraanil kuvatakse teade Menu files imported! 
(Menüüfailid on imporditud!).

5. Vajutage nuppu Close (Sulge).

6. Vajutage uuesti nuppu Close (Sulge).

7. Vajutage avatud luku nuppu ekraanil alumises vasakus 
nurgas.

8. Vajutage tagasiliikumise nuppu.

9. Vajutage ikooni Press & Go, et naasta kiiralustamise 
ekraanile.
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