Вашиот развој е наша цел

UHCTHD орман за чување со
екран на допир
Оригинални упатства
Прирачник за монтирање, работење и одржување
Овој прирачник се ажурира како што се објавуваат нови информации и модели. Посетете ја нашата веб-страница за
најновиот прирачник.

ВНИМАНИЕ
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ УПАТСТВАТА ПРЕД ДА ГО КОРИСТИТЕ ОРМАНОТ.
Чувајте ги овие упатства за понатамошна употреба.

*8197900
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Превод на оригиналните упатства

Macedonian/Македонски

Безбедносни известувања

nПредупредување
Внимателно прочитајте го овој прирачник пред
да работите, да монтирате или да извршувате
одржување на опремата. Неследењето на упатствата
во овој прирачник може да предизвика штета на
имот, повреда или смрт.

nВнимание
Бидете внимателни кога го подигате UHCTHD.
Единицата тежи 88,7 кг (195,6 фунти). Тројца до
четворица луѓе, со користење на стандардни
практики за безбедно подигање, се неопходни за
ракување со орманите.

nВнимание
НЕ работете со UHCTHD ако не е правилно монтиран
и проверен.

nПредупредување
Бидете внимателни кога го поставувате, работите
или го чистите UHCTHD за да избегнете контакт со
загреани површини.

nВнимание
UHCTHD не е погоден за употреба во отворен
простор. Кога работите со оваа единица, таа мора да
е поставена на хоризонтална површина.

ИЗВЕСТУВАЊЕ
АКО ВО ТЕКОТ НА ГАРАНТНИОТ ПЕРИОД, КЛИЕНТ
КОРИСТИ ДЕЛ ЗА ОВАА СЕРВИСНА ОРЕМА ЗА ХРАНА
FRYMASTER ПОИНАКОВ ОД НЕМОДИФИКУВАН, НОВ ИЛИ
РЕЦИКЛИРАН ДЕЛ КУПЕН ДИРЕКТНО ОД FRYMASTER ИЛИ
КОЈ БИЛО ОД НЕГОВИТЕ ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСНИ ЦЕНТРИ,
И/ИЛИ АКО ДЕЛОТ ШТО СЕ КОРИСТИ Е МОДИФИКУВАН
ОД НЕГОВАТА ОРИГИНАЛНА КОНФИГУРАЦИЈА,
ОВАА ГАРАНЦИЈА ЌЕ БИДЕ НЕВАЖЕЧКА. ПОНАТАМУ,
FRYMASTER И НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ НЕМА ДА
БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА НИКАКВИ ПОБАРУВАЊА,
ШТЕТИ ИЛИ ТРОШОЦИ НАСТАНАТИ КАЈ КЛИЕНТОТ КОИ
ПРОИЗЛЕГЛЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО, ЦЕЛОСНО
ИЛИ ДЕЛУМНО, ПОРАДИ МОНТИРАЊЕТО НА КОЈ
БИЛО МОДИФИЦИРАН ДЕЛ И/ИЛИ ДЕЛ ДОБИЕН ОД
НЕОВЛАСТЕН СЕРВИСЕН ЦЕНТАР.

nВнимание
НЕ поставувајте го UHCTHD во близина на одводи за
пареа или топлина на друг апарат.

nВнимание
НЕ работете со UHCTHD ако сите услужни и пристапни
плочи не се на место и не се правилно осигурани.

ОПАСНОСТ
Не монтирајте и не работете со опрема која била
неправилно користена, несоодветно користена,
запоставена, оштетена или менувана/модификувана
од она што е наведено во оригиналните
спецификации на производителот.

ОПАСНОСТ
Чувајте го кабелот за напојување ПОДАЛЕКУ од
ЗАГРЕАНИ површини. НЕ потопувајте го кабелот за
напојување или приклучокот во вода. НЕ оставајте
го кабелот за напојување да виси преку раб на маса
или работна површина.

nПредупредување
Овластените сервисери се обврзани да ги
следат стандардните безбедносни постапки во
индустријата, вклучувајќи но не ограничувајќи се
на, локални/национални прописи за постапки на
исклучување/заклучување/запечатување за сите
комунални услуги вклучувајќи електрична енергија,
гас, вода и пареа.

nПредупредување
НЕ складирајте и не користете бензин или други
запаливи испарувања или течности во близина на
овој или друг апарат. Никогаш не користете крпи
натопени во запаливо масло или запаливи раствори,
за чистење.

nПредупредување
Работењето со, монтирањето на и сервисирањето
на овој производ може да ве изложи на хемикалии/
производи вклучувајќи [Бисфенол A (BPA), стаклена
волна или керамички влакна и кристализиран
силициум], кои е [се] познати во Државата Калифорнија
како предизвикувачи на рак, родилни малформации
или други репродуктивни оштетувања. За повеќе
информации одете на www.P65Warnings.ca.gov.

nПредупредување
Не користете електрични апарати или додатоци
поинакви од оние што се доставени од
производителот.

nПредупредување

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте кога ракувате со метални површински
рабови на сета опрема.

Овој апарат ја одржува храната само топла и не готви
/ пече храна.

nПредупредување

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Овој апарат не е наменет за употреба од страна
на деца под 16 години или од лица со намалени
физички, сензорни или ментални капацитети, или
со недостаток на искуство и знаење, освен ако не се
под надзор во врска со користењето на апаратот од
страна на лице одговорно за нивната безбедност. Не
дозволувајте деца да играат со овој апарат.

Максималната работна температура на овој апарат е
250 ° F (121 ° C)..

nПредупредување
НЕ употребувајте го овој производ во близина на
вода - на пример, во близина на кујнски мијалник, во
влажен подрум, во близина на базен или на слични
локации.

nПредупредување
НЕ обидувајте се да поправате или менувате
каква било компонента од UHCTHD освен ако не е
исклучено сето напојување на единицата.

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Овој апарат е наменет само за професионална
употреба и со истиот треба да работи само
квалификуван персонал.
Овластен сервисер
на Frymaster (FAS) или друг квалификуван
професионалец треба да го изврши монтирањето,
одржувањето
и
поправките.
Монтирањето,
одржувањето или поправките од неквалификуван
персонал може да ја поништат гаранцијата на
производителот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Овој апарат е наменет да се користи за комерцијални
примени, на пример во кујни на ресторани, кантини,
болници и во комерцијални претпријатија како
што се пекари, касапници итн., но не за постојано
масовно производство на храна.

nПредупредување
НЕ употребувајте уреди за чистење со вода под
притисок или чистач на пареа да ја чистите оваа
опрема ниту да го монтирате во подрачје каде што
може да се користи уред за чистење со вода под
притисок

Правилното монтирање, грижа и одржување
се од суштинско значење за максимален
учинок и беспрекорно работење на вашата
опрема. Посетете ја нашата веб-страница
www.frymaster.com за ажурирања на
прирачникот, преводи или информации за
контакт за сервисери во вашата област.
Произведено:
Frymaster, LLC
8700 Line Avenue,
Shreveport, LA
71106-6800
USA
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Дел 1
Општи информации
Броеви на модел
Модели

Опис

UHCTHD6

6-отвори

UHCTHD3

3-отвори

Информации за сериски број
Сериските и броевите на модел на орманот за чување
UHCTHD се наоѓаат на плочката со податоци.
Секогаш нека ви биде достапен серискиот
број на вашата единица кога се јавувате за
делови или сервис.

Сервисен персонал
Сите сервиси на опремата Frymaster мора да се
извршуваат од квалификуван, сертифициран,
лиценциран и/или овластен сервисен персонал.
Квалификуван сервисен персонал е оној што ја
познава опремата Frymaster и кој е овластен од
Frymaster да врши сервисирање на опремата. Од
сиот авторизиран сервисен персонал се бара да
биде опремен со комплетна збирка на прирачници
за сервис и за делови и да има на залиха минимално
количество делови за опремата Frymaster. Листа
на овластени сервисери на фабриката Frymaster
(FAS) се наоѓа на веб-страницата на Frymaster на
http://www.frymaster.com. Доколку не користите
квалификуван сервисен персонал, гаранцијата на
Frymaster за вашата опрема ќе биде поништена.

Регулаторни сертификати

1.1.1 Одредби на гаранција – Универзален
орман за чување
A.	Frymaster L.L.C. дава гаранција за сите
компоненти за дефекти на материјалот и
работата во период од три години.
Б.	Сите делови, со исклучок на
осигурувачите, имаат гаранција од
три години по датумот на монтирање
на орманот.
В	Ако кој било дел, со исклучок на
осигурувачите, се расипе во текот
на првите три години по датумот на
монтирање, Frymaster исто така ќе ги
плати ефективните трошоци за работна
рака да се замени делот.
1.1.2 Враќање делови
A.	Сите неисправни делови во гарантен рок
мора да се вратат до овластената сервисна
агенција на Frymaster во рок од 60 дена за
поврат на средства. По 60 дена, нема да се
дозволи поврат на средства.
1.2.3 Исклучоци од гаранција
Оваа гаранција не ја опфаќа опремата што
била оштетена поради неправилна употреба,
погрешна употреба, неовластено менување или
несреќа како што се:
•

неправилна или неовластена поправка;

•

UL, LLC (Санитација)

•	неуспех да се следат правилните упатства
за монтирање и/или закажаните постапки
на одржување како што е наведено во
вашите картички за MRC;

•

UL, LLC (САД и Канада)

•

неправилно одржување;

•

CE Европа

•

оштетување при транспорт;

•

ненормална употреба;

Моделите се сертифицирани од:

Информации за гаранција
Посетете fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/
swr290.pgm да го регистрирате вашиот производ
за гаранција
1.1

Гарантна изјава

A.	Frymaster L.L.C. ги дава следните
ограничени гаранции на оригиналниот
купувач само за оваа опрема и резервните
делови:

•	отстранување, менување или бришење на
плочката со номинални вредности;
Оваа гаранција исто така не покрива:
•	последователни штети (трошокот за
поправање или менување на друг имот
што е оштетен), загуба на време, профити,
користење или кои било други случајни
штети од каков било тип.
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Општи информации

Нема изрични гаранции или гаранции за
погодност или соодветност за која било конкретна
цел на користење.
НАРАЧУВАЊЕ ДЕЛОВИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИС
Нарачките за делови може да се достават
директно кај вашиот локален овластен сервисер
од фабриката (FAS)/дистрибутер.
Вашиот најблизок Frymaster FAS е достапен на
www.frymaster.com или може да контактирате со
Одделот за сервис на Frymaster на 1-800-551-8633
или 1-318-865-1711. E-пошта на fryservice@welbilt.
com.
Имајте во предвид дека нарачките за жичени/
пластични полици, комплети за подредување,
колички и тркалца треба да се достават кај
вашиот локален добавувач за кујнска опрема
(KES). Frymaster не врши снабдување на вакви
помошни ставки.
Да се забрза вашата нарачка, потребни се
следните информации:
Број на модел______________________________________
Сериски број_______________________________________
Напон______________________________________________
Број на дел на ставка______________________________
Потребна количина_______________________________
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Дел 1
Сервис може да се добие со контактирање на
вашиот локален овластен сервисер/дистрибутер
на Frymaster. Информации за сервис може да
се добијат со јавување во сервисниот оддел
на Frymaster. Следните информации ќе бидат
потребни со цел да ви се помогне брзо и
ефикасно:
Број на модел_______________________________________
Сериски број________________________________________
Природа на проблемот_____________________________
Исто така и кои било други информации кои
може да се од помош во решавањето на вашиот
проблем со сервисот.
ЧУВАЈТЕ ГО И СТАВЕТЕ ГО ОВОЈ ПРИРАЧНИК
НА БЕЗБЕДНО МЕСТО ЗА ПОНАТАМОШНА
УПОТРЕБА.

Дел 2
Монтирање
ОПАСНОСТ

Локација

Монтирањето мора да биде во согласност со
сите применливи прописи за заштита од пожар и
здравствени прописи во вашата јурисдикција.

nПредупредување
Оваа опрема мора да биде поставена така што
приклучокот ќе биде достапен, освен ако не се
обезбедени други начини за исклучување од
електричното коло (пр. автоматска склопка или
прекинувач за исклучување).

ОПАСНОСТ
Користете соодветна безбедносна опрема во текот
на монтирањето и сервисирањето.

nПредупредување

nПредупредување

Мора да се обезбедат соодветни начини да се
ограничи движењето на овој апарат без да зависи од
или да пренесува стрес до електричниот кабел.

Само обучен и овластен сервисен персонал или
раководител на продавница може да пристапат
до услужните екрани. Ако промените на овие
параметри се направат неточно тие ќе доведат до
неправилно работење на единицата.

nПредупредување
За да се избегне нестабилност, подрачјето за
монтирање мора да биде способно да ја издржи
комбинираната тежина на опремата и производот.
Дополнително, опремата мора да биде рамна страна
со страна и преден со заден дел.

nВнимание
Бидете внимателни кога го подигате UHCTHD.
Единицата тежи 88,7 кг (195,6 фунти). Тројца до
четворица луѓе, со користење на стандардни
практики за безбедно подигање, се неопходни за
ракување со орманите.

nПредупредување
Оваа опрема е наменета само за употреба во
затворен простор. Не монтирајте ја и не работете со
оваа опрема во отворен простор.

МОНЕINGЕ
Заградите ги обезбедува КЕС.
Потребни алатки:
Кратенка со
клуч од 7/16 или
приклучница и
приклучок.
Користете ги
постојните завртки.
Заградата се лизга
под секоја страна од
кабинетот и завртки
на долната страна
со завртки 1 / 4x20 1
”што се користат со
постојниот кабинет.
Заградите се
прикажани подолу
прикачени на
орманот и се
потпираат на
подготвената табела.

Локацијата избрана за опремата мора да ги
исполнува следните критериуми. Ако некој од
овие критериуми не е исполнет, изберете друга
локација.
•

Орманите за чување се наменети само за
употреба во затворен простор.

•

Локацијата МОРА да биде рамна, стабилна и да
може да ја издржува тежината на опремата.

•

На локацијата НЕ СМЕЕ да се наоѓаат никакви
запаливи материјали.

•

Опремата МОРА да биде рамна и од напред
кон назад и од едната до другата страна.

•

Поставете ја опремата така да не се преврти
или излизга.

•

Препорачана температура на воздухот е
5° - 30°C (41° - 86°F).

•

Прицврстете ја на масата со користење држачи
за монтирање.
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Монтирање

Дел 2

Тежина на опремата

nПредупредување

Модел

Тежина

UHCTHD6

88,7 кг (195,6 фунти)

UHCTHD3

54 кг (120 фунти)

Барања за растојание
ОПАСНОСТ
Барањата за минимум растојание се истите за незапаливи
локации како и за запаливи локации. Подот под апаратот
мора да е направен од незапаливи материјали.

ОПАСНОСТ
Ризик од пожар/струен удар. Мора да се одржуваат
сите минимални растојанија. Не попречувајте ги
излезите или отворите.
Страни/Заден дел 25 мм (1,0”)

Димензии
Модел

Широчина

Длабочина

Висина

UHCTHD6

56,3 см
(22,2”)

65,4 см
(25,8”)

66,0 cм
(26,0”)

UHCTHD3

56,3 см
(22,2”)

65,4 см
(25,8”)

42,2 cм
(16,6”)

Електрично напојување
ОПАСНОСТ
Проверете ги сите жичени поврзувања, вклучувајќи
ги фабричките приклучоци пред работењето.
Поврзувањата може да се олабават во текот на
испораката и монтирањето.

ОПАСНОСТ
Бакарна жица соодветна за најмалку 75°C (167°F) мора
да се користи за поврзувањата под електричен напон.

nПредупредување
Сите единици треба да бидат поврзани на заземјен
систем за електрично напојување.

Овој апарат мора да биде заземјен и сето вжичување на
локацијата мора да соодветствува со сите применливи
локални и национални прописи. Погледнете ја плочката
со номинални вредности за правилниот напон.
Одговорност е на крајниот корисник да обезбеди
начини за исклучување што ќе ги исполнат барањата
на властите во конкретната јурисдикција.

nПредупредување
Сите апарати што користат електрична енергија мора
да бидат со електрично заземјување во согласност
со локалните прописи или при отсуство на локални
прописи со националните прописи за електрична
енергија ANSI/NFPA БР. 70-1990.

nПредупредување
Овој апарат е опремен со приклучок за заземјување
со три иглички за ваша заштита од опасност од
струен удар и мора да биде вклучен во соодветно
заземјена приклучница со три отвори. НЕ сечете го
и не отстранувајте го приклучокот за заземјување од
овој приклучок.
НАПОН
Сите електрични работи, вклучувајќи поставување
жичена инсталација и заземјување, мора да се во
согласност со локалните, државните и националните
прописи за електрична енергија. Мора да се почитуваат
следните мерки за претпазливост:
• Опремата мора да е заземјена.
• Одделен осигурувач/автоматска склопка мора
да се обезбеди за секоја единица.
• Квалификуван електричар мора да ја одреди
правилната големина на жицата во зависност
од локацијата, материјалите што се користени
и должината на протегање (може да се користи
минимално дозволено струјно оптоварување за
да помогне да се избере големината на жица).
• Максималната дозволена варијација на напон
е ±10% од номиналниот напон при вклучување
на опремата (кога електричното оптоварување
е највисоко).
• Проверете ги сите зелени шрафови за
заземјување, кабли и жичени поврзувања за да
потврдите дека се затегнати пред вклучувањето.

ТАБЕЛА ЗА НОМИНАЛНИ НАПОНИ, ЦИКЛУСИ, ФАЗИ, ВАТАЖА, АМПЕРАЖИ И ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ
Единиците со приклучоци се снабдени со приближно 1,8 m до 3 m (6 до 10 стапки) кабел.
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Модел

Напон, Циклус, Фаза

Вати

Ампери

Приклучок

UHCTHD6

200-240V, 50/60H, 1Ph

UHCTHD3

200-240V, 50/60H, 1Ph

2400-2900

12.0

320P6W/316P6/31-38015

1670-2400

8,3-10,0

320P6W/316P6/31-38015

Дел 2

Монтирање

nВнимание
НЕ поставувајте го UHCTHD во близина на одводи за
пареа или топлина на друг апарат.
Монтирање држач за кабел
Монтирајте држач за кабел на единици со
електричен кабел со излез од задниот дел. Видете
ги упатствата со комплет 8262717, што се доставени
со орманот. Сигурносна лента го држи на место.

Вклучување во напојување
Приклучете го UHCTHD во изворот за електрично
напојување.
Полици за производи
UHCTHD има шест реда, кои држат до три полици
со производи секој или три реда, кои држат три
полици секој.
Има 5 големини на полици за производи:
A.

1/3-големина на пластична полица

Б.

1/3-големина на жичена полица

В.

Пластична полица со цела големина

Г.

2/3 големина на пластична полица

Д.

1/2 големина на пластична полица

Ставајте ги празните полици за храна во сите
положби во редот
Монтирање грил рамка
Грил рамката е дизајнирана да држи 1/3-големина
на полица за грил. Се прикачува на грилот да го
направи преносот од
грилот до UHCTHD побрз и
побезбеден.
•

Поставете го предниот
дел на грил рамката
под отворот на грилот.

•

Спуштајте го задниот
дел од рамката додека
жлебовите не застанат
врз решетката за грил.
Грил рамката треба
цврсто да стои на предниот дел на грилот. Ако
рамката не стои добро, едноставно олабавете
ги четирите завртки под рамката и лизнете ја
навнатре или нанадвор како што е потребно
за да ја затегнете наспроти решетката.
Прицврстете ги завртките откако рамката
соодветно ќе се прилагоди.

Користете во согласност со прирачникот за
работа и обука за вашата земја.
Важни совети за работење
Кога ставате полица во орманот, уверете се дека
линијата на редот на рачката на полицата се
порамнува со работ на редот.
Фрлете ги напукнатите или оштетени полици.
Кога вадите порции од полицата, лизнете ја
полицата само онолку колку што е потребно, а потоа
брзо вратете ја полицата на линијата на отворот.
Проверете ги вашите локални операции за
табеларни презентации за UHCTHD.
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Дел 3
Работење

ОПАСНОСТ
Контролорот на локацијата е одговорен да осигури
дека операторите се свесни за опасностите кои
произлегуваат од работењето со оваа опрема.

ОПАСНОСТ
Не работете со ниту еден апарат со оштетен кабел
или приклучок. Сите поправки мора да се извршат
од квалификуван сервисен центар.

ОПАСНОСТ
Никогаш не стојте на единицата! Тие не се дизајнирани
да издржат тежина на возрасен и може да се скршат или
да се превртат ако вака неправилно се употребуваат.

nПредупредување
Не допирајте ги подвижните делови.

Орманот за чување Frymaster UHCTHD е дизајниран
да им овозможи на операторите со сервисот за храна
можност да приготвуваат компоненти од мени однапред,
а потоа внимателно да го складират тој производ во
садовите за чување додека не се прими нарачка. Штом
ќе се достави нарачката, персоналот може да ја состави
нарачката со користење топли и свежи компоненти
од менито од садовите за чување. Ова им овозможува
на операторите да ја послужат нарачката, помага
во зголемување на брзината на услугата додека се
одржуваат високите стандарди на квалитет на производот.
UHCTHD е подготвен за работа веднаш штом ќе
се распакува, со конфигуриран екран на допир за
рутински конфигурации на мени.
Прекинувач за напојување
Прекинувачот за напојување е сместен на предниот дел
на орманот. Вртете го прекинувачот за напојување да
ја вклучите или исклучите единицата.

nПредупредување
Сите капаци и пристапни плочи мора да се поставени
на своето место и соодветно прицврстени пред да
работите со оваа опрема.

nПредупредување
Не ставајте садови запечатени со топлина или
пластични кеси во орманот за чување. Храна или
течност може многу брзо да се прошират и да
предизвикаат садот или кесата да пукнат. Дупнете го
или отворете го садот или кесата пред загревањето.

nПредупредување
Полиците, кујнскиот прибор, држачите за полици и
површините на орманот за чување може да станат жешки
во текот на или по употребата. Користете кујнски прибор
или заштитна облоги, како фаќалки за тава или кујнски
ракавици, кога е потребно за да избегнете изгореници.

nПредупредување
НЕ користете го шупливиот простор за складирање.
НЕ оставајте хартиени производи, прибор за готвење
или храна во шупливиот простор кога не се користи.

,Внимание

Прекинувач за напојување на предната страна
Работење на орманот
1.
2.

ВКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за напојување.
Екраните ќе светнат и ќе прикажат жолти екрани
за предзагревање, менувајќи ги во сиво имињата
на производите кога орманот има постигнато
температура.

3.

Ставете ги производите во соодветниот ред и
притиснете го копчето на поврзаниот тајмер.

НЕ покривајте ги полиците или кој било друг дел од
орманот за чување со метална фолија.
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Дел 3

Кориснички интерфејс

ЕКРАНИ PRESS & GO

ЛОЗИНКА

Кога единицата е вклучена, ќе почне зонското
предзагревање. Ќе се прикаже екранот press and go.

•

Корисник може да пристапи до сите потребни
екрани за дневно работење без лозинка.

•

Стандардната фабричка лозинка за менаџер е 1955.

Зелено

Икони на екран Press & Go
На екранот press and go има пет икони:
•

Почеток

•

Управување со ред

•

Чистење

•

Јазик

•

Температура

Пет икони
на екран
Press & Go

Екран Press & Go Предзагревање
Единицата ќе испушти звучен сигнал дека сите зони за
чување се на поставената вредност и се подготвени за
употреба.

Изберете ја иконата Почеток за да се појави
почетниот екран.
Икона Почеток

Екран Press & Go

Почетен екран
Од почетното мени изберете ја иконата Press & Go за
да се вратите на екранот press and go.

Екран Press & Go
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Како што се полнат полиците, притиснете го копчето
на производот поврзано со локацијата. Повторното
притискање на копчето на производот во рок од две (2)
секунди додека е нагласено црно ќе го намали времето
за 5 (пет) минути, секогаш кога ќе го притиснете
копчето. Ова е корисно кога префрлате производи на
друга локација.

Дел 3

Работење

Броевите на екранот се поврзани со локациите на
орманот. Тие ќе бидат нагласени во зелено и тајмерот
за производот ќе стартува.

Алармот ќе се огласи во траење од 10 секунди.
Тајмерот го прикажува изминатото време на чување
на производот по програмираното време на чување.
Полицата и храната треба да се извадат. Ресетирајте го
изминатиот тајмер на полицата со селектирање.
Кога е потребно да откажете или ресетирате тајмер
пред да истече времето на чување, изберете тајмер
на полица за ресетирање. Прашањето Reset? (Да се
ресетира?) ќе се појави. Изберете го зелениот знак
Штиклирај да ресетира. Изберете го црвениот Х да
продолжи.

Екран Press & Go со Активни тајмери
Зелениот дел на тајмерот на полицата го претставува
преостанатото време. Секоја ставка на менито има
програмирано време на предупредување. Кога ќе се
достигне времето на предупредување, изминатото
време ќе се исполни со жолто и ќе се огласи алармот.

Ресетирање Појавувачки прозорец
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОЛИЦА
Прво користете за идентични производи
Кога се активни два идентични производи, едниот со
најмалку преостанато време ќе биде нагласен со зелено,
другиот со сиво. Нема промена во одбројувањето или
однесувањето на тајмерот. Кога првата ставка е откажана
или ресетирана, следната по ред ќе стане зелена.

Прво користете ја нагласената полица
Тајмерот го достигнува времето на
предупредување
Секоја ставка на менито има програмирано време на
чување. Кога тајмерот ќе истече, соодветниот тајмер
на полица ќе стане црвен, ќе се огласи алармот и ќе се
прикаже DISCARD! (ФРЛИ!).

Барања за лажно дно
•

Немање линија под името на производот значи дека не
се користат лажно дно или жичени фиоки во полицата.

•

Испрекината линија под името на производот значи
дека се користат жичена фиока или лажно дно во
полицата.

Група во менито
Производ во менито е дел од група ако има точки под
истиот. Лизнете производ со точки за да изберете друга
ставка од групата.
Истекува тајмерот за чување производ
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Дел 3

МЕНУВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ДЕН

ЕКРАН ECO MODE (ЕКО РЕЖИМ)

Допрете ја иконата за управување со редови и лизнете
лево или десно преку точките, под изборот на мени за дел
од ден, да изберете мени за дел од ден според ред. Има
пет достапни делови од ден (Breakfast [Појадок], Change
Over [Смена], Lunch [Ручек] и два други). Притискањето
на иконата за дел од ден ги менува сите редови на истиот
дел од денот. Кога ќе завршите, притиснете го копчето
назад.

Индивидуалните отвори може да се стават во ЕCО
режим, кој привремено ја намалува температурата на
загревање кога не се употребуваат
Допрете го копчето за управување со редови и допрете
го копчето ЕCО да го ставите отворот во ЕCО режим.
Повторно притиснете го копчето ЕCО за да излезете од
ЕCО режим. Притиснете го копчето назад да излезете.

Икона Управување со редови

Икона
Управување со
редови

			

Избор на дел од ден

Активните тајмери се пренесуваат во новото мени. Штом
ставката е ресетирана ќе се појави нов производ. Се
прикажува Чекање кога се менува менито и температурата
на зоната се менува но сè уште има активен тајмер во
зоната на старата температура. Полицата чека да се
загрее на новата температура додека не се избришат сите
активни тајмери на старата температура.

ЕCО режим

ИСКЛУЧУВАЊЕ ОТВОРИ
Поединечните отвори може да се исклучат.
Допрете го копчето за управување со редови и допрете
го копчето од десната страна на отворот за да го
исклучите отворот. Повторно притиснете го копчето
да го вклучите отворот. Притиснете го копчето назад да
излезете.

Икона
Управување со
редови
Режим ИСКЛУЧЕН ред
Ново мени со активни тајмери од последното
нагласено мени
ЕКРАН ТЕМПЕРАТУРА
МЕНУВАЊЕ ЈАЗИК
Допрете го јазикот да смените јазик. Јазикот се
прикажува на иконата
јазик.

Допрете го копчето за температура да се прикажат
највисоките и најниските температури на отворите.

Икона Јазик
Икона
Температура
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ЕКРАНИ МЕНИ

Бришење на производ

Избирањето на иконата мени од почетниот екран го
прикажува екранот за мени.

Изберете го несаканиот производ, а потоа иконата
избриши со притискање на копчето Х. Ќе се појави
прозорец за потврдување. Изберете го зелениот знак
штиклирај да го избришете производот. Изберете го
црвениот Х да се вратите на екранот мени.

Икона Мени
На екранот мени се наоѓаат иконите за
навигација.
•

Првата икона враќа на екранот за листа на
производи.

•

Втората икона пристапува до екранот за
листа на група.

•

Третата икона пристапува до екранот за
уредување на дел од денот.

•

Да се вратите на почетниот екран изберете
ја стрелката назад.
Икони Мени, Група, Дел од ден и
Навигација на почетен екран

Екранот за мени ги наведува производите што се
чуваат во единицата за топло чување. Може да се
зачуваат 100 производи.

Прозорец за потврдување бришење на производ
Уредување или додавање производ
Да додадете производ, изберете неупотребувана
локација на производ на листата и притиснете го
копчето +.
Да уредите производ, изберете го производот и
притиснете ја иконата молив.
Кога се уредува или додава производ, бараните
спецификации вклучуваат:
•

Name (Име): Име на производ

Кликнете во полето за име и ќе се појави тастатура.
Кога името ќе се додаде или измени, изберете го
копчето за враќање (долу десно).
Ако се поставени други јазици, со вклучување на
копчето за вселената лево или десно ќе се овозможи
употреба на тастатури на други јазици.

Екран Мени
За да правите промени на трите страници за мени
мора да се внесе кодот за лозинка 1955. Изберете го
катанецот долу лево на екранот. Внесете го кодот за
лозинка 1955 на појавувачката нумеричка тастатура.
Ако кодот за лозинка е прифатен, иконата катанец ќе
се појави отклучена. Да се вратите на почетниот екран
изберете ја стрелката назад.
Ако страниците се отклучени, иконите бришење,
уредување и додавање ќе се прикажат на екранот мени.

Икони Отклучено, Бришење, Уредување и
Додавање

•

Upper Temp (горната температура): одржувана
температура на полица ±5°F (±3°C)

•

Lower Temp (пониска температура): одржувана
температура на полица ±5°F (±3°C)

•

Hold Time (Време на чување): максимално време во
кое производот може да се чува и сервира. Внесете
време во часови, минути и секунди 00:00:00.

•

Cook More Alert Time (Гответе повеќе време на
предупредување): ќе се огласи алармот кога на
полицата и преостанува оваа должина на време.
Поминатото време на лентата на тајмерот ја менува
бојата од зелена во жолта.

•

Lid Type (Тип на капак): никаков, цврст или со отвори

•

Bottom type (Тип на дно): нормално или лажно (со
полица)

•

Zone Splits (Поделби на зони): 1/3 = 1/3 големина на
тава, 1/2 = 1/2 големина на тава, 2/3 = 2/3 големина
на тава и 1- цел ред или тава со целосна големина.
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Да уредите поле изберете го полето.
За уредување на температури и времиња се користи
подлога на допир. Кога ќе завршите притиснете ја
стрелката за враќање да излезете во последниот екран.

Екран Група
Ако страницата група е отклучена, иконите бришење,
уредување и додавање ќе се прикажуваат на екранот
група.
Зачувајте го уредувањето или додавањето производ
со избирање штиклирај. Изберете Х да откажете
уредувања и да се вратите на листата на производи.

Икони Отклучено, Бришење, Уредување и
Додавање
Изберете ја несаканата група, а потоа иконата
бришење, Х. Ќе се појави прозорец за потврдување.
Изберете го зелениот знак штиклирај да ја избришете
групата. Изберете го црвениот Х да се вратите на
екранот на групата.

Екран Уредување или додавање производ

Уредување или додавање групи
Групите на производи може да се дефинираат.
Производите мора да го имаат истиот тип на капак,
поделеност на зони и температура на чување.
Времето на чување, времето на предупредување и
температурата на производот може да се разликуваат
во рамките на група.
Од екранот мени, изберете ја иконата група.
Страницата група ги наведува програмираните групи.
За нагласената група се наведени ИД на група, име на
група, температура на чување, поделба на зони, тип на
капак и производите вклучени во групата.

Прозорец за потврдување бришење група
Изберете ја групата која треба да се уреди и иконата
уреди, молив. Во појавувачкиот прозорец ќе се појави
групата. Може да се уредува името на групата и може
да се додаваат или отстрануваат производи.
Кликнете во внатрешноста на полето за име, ќе се
појави тастатура. Кога е уредено името на групата,
изберете го копчето за враќање (долу десно).

Појавувачка тастатура
Икона Група
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Под името се спецификациите за групата. Само
производите кои се совпаѓаат ќе бидат нагласени и ќе
може да се додаваат.
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•

Изберете нов производ за групата и зелената
стрелка да го додадете.

•

Изберете постоечки производ во групата и
црвената стрелка да го отстраните.

•

Да го изберете стандардниот производ за групата
(производ што се прикажува кога ќе се избере дел
од денот), притиснете го и задржете го копчето на
тој производ три секунди.

•

Додека единицата е во режимот Press & Go,
имињата може да се листаат од лево кон десно по
истиот редослед како што се наведени во групата
од горе до долу. Бришете производи и додавајте ги
повторно да го создадете посакуваниот редослед.

Изберете производ за групата и зелената стрелка
да го додадете. Тој прв производ ќе ги одреди
спецификациите на групата, наведени под името
на групата. Понатаму, производ со погрешни
спецификации, што не е достапен да се додаде во
групата, ќе биде посивен. Продолжете да додавате
производи во групата. За да отстраните производ,
изберете го и црвената стрелка.
Кога групата е комплетна, зачувајте ја и вратете се
на екранот на групата со избирање на Х во горниот лев агол.

Кога уредувањата се завршени вратете се на екранот
на групата со избирање на Х во горниот лев агол.

Уредување или додавање делови од денот
На екранот мени се наоѓаат иконите за навигација.
Веднаш до стрелката назад се наоѓа иконата за
уредување делови од денот.
Да додадете група, изберете ја иконата за додавање на
страницата на групата, +. Ќе се прикаже појавувачки
прозорец. Кликнете во внатрешноста на полето за
име и употребете ја тастатурата да го внесете името на
групата. Изберете го копчето враќање (долу десно) и
тастатурата ќе се затвори.
НАПОМЕНА: Именувајте ги групите така да бидат
препознатливи како групи, како на пример почнувајќи
со Г или Група. Кога ги уредувате деловите од денот
да ја додадете групата, се прикажува само името во
лизгачката листа. Ако не се издвојува како група, ќе се
појави само како друг производ.

Икона Уредување делови од денот
Изберете ја иконата уредување дел од денот и
производите за појадок се појавуваат први. Лизнете по
екранот да се префрлате помеѓу различни делови од
денот (пример: појадок до ручек/вечера).

Појавувачка тастатура
Производи за појадок
Да избришете производ од зоната притиснете го
и задржете го копчето на производот три секунди.
Појавувачки прозорец го потврдува барањето за
бришење. Производите се бришат од десно кон лево.
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Изберете зона за топло чување со брзо притискање на
празната зона да додадете производ или да го смените
производот. Од појавувачкиот прозорец изберете го
производот што треба да се додаде во зоната. Исто
така може да се додаваат групи. Поделбите на зони
и температури на зони ќе елиминираат одредени
производи. Производите што не се достапни ќе бидат
посивени. Изберете го зелениот знак штиклирај да
зачувате и да се вратите.

•

Use First (Kористете прво) - Кога штиклираната прва
полица со заеднички производ ќе биде нагласена во
зелено, втората полица ќе биде сива додека првата
полица не се потроши или не истече времето.
Нештиклирани, двете полици со заеднички
производ ќе бидат зелени.

•

Големината на фонт може да се прилагоди помеѓу
24-48.

•

Јачината на звук може да се прилагоди помеѓу 10-100.

•

Единица за температура - изберете Фаренхајт или
Целзиус

•

Изберете зелен знак штиклирај да внесете промени,
црвен икс да отфрлите.

ЕКРАН ДАТУМ И ВРЕМЕ

Избирање производ за појадок
ПОСТАВУВАЊЕ ЕКРАНИ
Избирањето на иконата параметри од почетниот екран
го прикажува екранот за претпочитани вредности. Ова
е првиот од единаесетте екрани за поставување. Има
единаесет полни точки преку долниот дел на екраните за
услуги, празниот круг ја прикажува тековната страница.
Допрете ги точките да донесете мени. Изберете и движете
се до конкретен екран од менито. Движете се помеѓу
екраните со поминување по екранот надесно или налево.

Да направите промени на овој екран мора да се внесе
код за лозинка. Изберете го катанецот долу лево на
екранот. Внесете го кодот за лозинка на појавувачката
нумеричка тастатура. Ако кодот за лозинка е прифатен
ќе се појави жолт прстен околу екранот.
Екран Датум и време
•

Ако е штиклирано полето NTP и единицата UHCTHD
е поврзана на интернет, датумот и времето ќе
се постават автоматски. Осигурете се дека сте
ги одредиле соодветните параметри за UTC (т.e.

Икона Параметри

Источно стандардно време е UTC -5:00, Централно
време е UTC -6:00).
Ако единицата UHCTHD не е поврзана на интернет
или ако полето NTP не е штиклирано, времето и
датумот ќе треба да се постават рачно.

Ред со точки
ЕКРАН ПРЕТПОЧИТАНИ ВРЕДНОСТИ
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•

Горниот десен дел на екранот дава избор помеѓу
24-часовно/воено прикажување на време и
12-часовно цивилно прикажување на време.

•

Изберете го месецот и годината со насочените
стрелки и датумот преку календарот.

•

Ако полето овозможено DST е штиклирано, времето
на часовникот ќе се придвижи нанапред за еден час.
Ако полето е штиклирано, а потоа отштиклирано,
времето на часовникот ќе се врати назад за еден
час. Правилно користење на оваа функција е да се

Дел 3

Работење

штиклира полето на првиот ден на зимското сметање
на времето и да се отштиклира полето на денот по
завршувањето на зимското сметање на времето.
•

Time Zone (Временска зона) - Користете го паѓачкото
поле да ја изберете временската зона во која се користи
опремата. Ова влијае само на поставувањето на датумот
и времето ако е штиклирано полето Користи NTP.

ЕКРАН ЈАЗИК

ЕКРАНИ ЗА ДИЈАГНОСТИКА НА ЗОНА
Температурите на орманот може да се следат на
овој екран, не е потребна лозинка да се следат
моменталните температури на елементот за греење.
За да се извршат тестови на услугата на овој екран
мора да се внесе код за лозинка на услугата. Изберете
го катанецот долу лево на екранот. Внесете го кодот
за лозинка на услугата на појавувачката нумеричка
тастатура. Ако кодот за лозинка е прифатен ќе се појави
жолт прстен околу екранот.

Екран Јазик
Наведени се достапни јазици за да изберете. Ставките
од создадените менија од продажниот објект или
компанијата нема да се сменат во новиот јазик, Само
насловите и описите ќе се сменат во новиот јазик
(т.е. насловите на страницата со услуги, имињата на
календарските месеци, параметрите на производот и
насловите на страницата за мени).
Штиклирајте ги посакуваните јазици од оваа листа да
овозможите префрлање на повеќе јазици од иконата за
јазик на главниот екран.
ЕКРАН ДЕЛ ОД ДЕН

Екран за дијагностика на зона
Екранот за дијагностика на зона ја покажува поставената
температура и моменталната температура на единицата
за секој загревачки елемент. Моменталната температура
ќе биде нагласена со зелено ако е +/- 3°C (+/- 5°F) од
поставената температура. Моменталните температури
се нагласени со црвено ако е потопло од и сино ако е
поладно од поставената температура.
1. Тестирајте ја машината со менување на
поставените температури. Екранот ќе прикажува
црвена граница додека се тестира.
-

Изберете тест на услуга да ги смените
поставените температури на фабрички одредени
температури за тестирање.

ИЛИ
Екран
дел од
ден

Наведени се достапни делови од ден за да изберете.
Уверете се дека посакуваните делови од ден се
штиклирани. Притиснете го зелениот знак штиклирај
кога ќе завршите.

-

Допрете ја температурата поставена за зона,
нагласена со бело. На прикажаната нумеричка
тастатура, внесете ја посакуваната температура,
па допрете го зелениот знак штиклирај.
Напомена: Внесување температура од 360 степ.
F или повисока ќе предизвика загревачкиот
елемент да биде ВКЛУЧЕН цело време.
Внесувањето температура од нула степ. F ќе го
ИСКЛУЧИ загревачкиот елемент. Поставената
температура на двата загревачки елементи во
зоната ќе биде поставена на истата температура.

2. Изберете Cancel Test (Откажи тест) кога ќе заврши,
границата на екранот ќе се смени во жолто.
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ТЕСТОВИ ЗА ЗВУК И ЕКРАН

ЕКРАН ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ЛОЗИНКА

На овој екран не му е потребен код за лозинка.

Екран за поставување лозинка

Тестови за звук и екран
Екранот е за тестирање функција на звук и екран.
Ќе се огласат три звучни сигнали кога ќе се избере
иконата звучник.
Кога ќе се избере иконата екран ќе се вртат три екрани
за да помогнат да се дијагностицира функцијата на
екранот.

Има стандардна фабричка лозинка на менаџер 1955.
Таа може да се смени на екранот за услуга за лозинка.
Означете го слободното поле по Manager’s: и ќе се
појави нумеричка тастатура додади нов број # на
пин. Внесете го новиот код за лозинка за менаџер и
кликнете на зелениот знак штиклирај да потврдите.

Копчето за приспособување на УИ не е достапно за
корисници.

ЕКРАН ДНЕВНИК НА ГРЕШКИ
На овој екран не му е потребен код за лозинка.

Екран

Нов пин # Нумеричка тастатура

Дневник на грешки
Копчето избриши сè ги отстранува сите записи на
екранот дневник на грешки. Чистењето на дневникот
на грешки бара код на лозинка за услугата.
Допирањето на копчето Refresh (Освежи) ќе ја ажурира
листата на грешки. Излегувањето од оваа страница
и потоа враќањето на истата исто така ќе ја освежи
листата на дневник на грешки со сите нови грешки.
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Да го ресетирате кодот на лозинка на стандардната
фабричка вредност брзо допрете го логото easy touch
10 пати по ред. На крајот од 5 допирања, лентата
на менито ќе стане црна, продолжете да допирате.
Појавувачки екран ќе потврди дека бројот на пинот на
менаџерот # е ресетиран.

Лого Easy Touch

Дел 3
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ЕКРАН ИНФОРМАЦИИ ЗА СИСТЕМОТ
За овој екран не е потребен код на лозинка, нема
достапни дејства на овој екран.

Екран Услужни програми

Екран Информации за системот
Овој екран го наведува серискиот број на орманот,
бројот на модел и верзиите на тековниот фирмвер.
ЕКРАН UTILITIES (УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ)

ИЗБОРИ НА ЕКО МОД
Овој екран овозможува разни опции за ЕКО режим. За да
направите промени на овој екран, користете го лозинката
за управување. Изберете ја бравата на долниот лев дел од
екранот. Внесете лозинка на pop-up-рамката со броеви.

За да се активира демо режим на екранот за услужни
програми мора да се внесе код за лозинка на услугата.
Изберете го катанецот долу лево на екранот. Внесете
го кодот за лозинка на услугата на појавувачката
нумеричка тастатура. Ако кодот за лозинка е прифатен
ќе се појави жолт прстен околу екранот.
Демо режимот ќе ги исклучи сите грејачи и ќе симулира
работење со пониска потрошувачка на енергија.
Единицата ќе продолжи во демо режим додека не биде
вратена во нормално работење преку овој екран, без
оглед дали е исклучена и повторно вклучена.
Export Menu Files (Извези датотеки од мени) - Извадете
го капакот од УСБ-портата. Вклучете УСБ-диск во
главната/надворешна порта. Притиснете го копчето
Извези датотеки од мени. Рестартирајте ја единицата.

Екран за опции на режимот Еко режим

Import Menu Files (Увези датотеки од мени) - Извадете
го капакот од УСБ-портата. Вклучете УСБ-диск со
извезени датотеки од мени во главната/надворешна
порта. Притиснете го копчето Увези датотеки од мени.
Единицата само ќе побара и ќе увезе тип датотека која
била извезена од екранот за услужни програми.
Cancel All Holding (Откажи секакво чување) - Ако се
отстрани полица со активен тајмер и не се врати во
единицата, информациите за активниот тајмер ќе бидат
зачувани во меморијата. Услугата може да го притисне
копчето Откажи секакво чување за да се избришат
непотребните информации од меморијата.
Platform Info (Информации за платформа) - Појавувачки
екран ги наведува спецификациите на фирмверот
вклучувајќи Linux јадро и пакет за поддршка на
платформа и сл.
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Дел 4
Превентивно одржување
ОПАСНОСТ
Сите поврзувања и вградени елементи на
инсталациите мора да се одржуваат во согласност со
локалните и националните прописи.

ОПАСНОСТ
Одговорност на сопственикот на опремата е
да извршува Проценка на опасност во врска со
употребата на лична заштитна опрема за да осигури
соодветна заштита во текот на постапката на
одржување.

ОПАСНОСТ
Ако не го исклучите напојувањето од главниот
приклучок за напојување, може да настапат сериозни
повреди или смрт. Прекинувачот за напојување не
го исклучува сето дојдовно напојување.

ОПАСНОСТ
Исклучете го електричното напојување од главното
исклучување на напојување кај сета опрема што се
сервисира. Забележете го точниот поларитет на
дојдовниот линиски напон. Неправилниот поларитет
може да доведе до неправилно работење.

nПредупредување
Кога користите течности или хемикалии за чистење,
мора да носите гумени ракавици и заштита за очите
(и/или штитник за лице).

,Внимание
Одржувањето и работите на сервисирање кои не
вклучуваат чистење како што е опишано во овој
прирачник мора да се вршат од овластен сервисен
персонал.

Чистење и постапки на превентивно
одржување
ОПШТО
Вие сте одговорни за одржување на опремата
во согласност со упатствата во овој прирачник.
Постапките на одржување не се покриени со
гаранцијата.
Одржување

Секои Дневно
4 часа

Надворешност
Внатрешност
Пластични
полици и фиоки

X

По
Почетно
продолжено
исклучување

X
X
X

X
X
X

X
X
X

СЕКОИ ЧЕТИРИ (4) ЧАСА - ЧИСТЕЊЕ ПОЛИЦИ/
ФИОКИ
1. Отстранете ги сите пластични и жичени
полици. Однесете ги полиците/фиоките во
мијалник за чистење.
2. Исчистете ги полиците со миење во жежок McD
Супер концентриран раствор за сите намени
(APSC) со потопување во мијалник со пена или
измешајте 10 ml (0,3 унци) McD APSC за секој 3.8 l
(галон) од растворот. Внимателно исплакнете ги
полиците/фиоките под жешка вода.
3. Дезинфицирајте ги полиците/фиоките со
потопување во раствор на средство за
дезинфекција McD Sink Sanitizer (HCS), (едно
пакување на 38 l (10 галони) вода) или во
раствор на средство за дезинфекција McD
Sanitizer (HCS) (четири пакувања на 38 l
(10 галони) вода), најмалку 1 минута. Извадете
ги од растворот на средството за дезинфекција
и оставете ги да се исушат.
ДНЕВНО - ЧИСТЕЊЕ НА ОРМАНОТ
1. На крајот на работниот ден, проверете дали
сите времиња на чување се исполнети или
откажани (видете страница 3-3 да
откажете времиња на чување).
2. Притиснете го копчето Pежим
на чистење.
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Превентивно одржување
3. Единицата прикажува Enter Cleaning Mode?
(Да влезе во режим на чистење?). Притиснете
штиклирај за да продолжите.

4. Единицата прикажува COOLING DOWN
(ЛАДЕЊЕ) додека орманот се лади.

Дел 4
8. Темелно избришете ги сите надворешни
површини на орманот со чиста,
дезинфицирана крпа натопена во McD AllPurpose Super Concentrate (Супер концентрат за
сите намени) (ASPC).
9. Притиснете го копчето со катанец да
го исчистите екранот.
10. Единицата прикажува
катанец со бројач. Додека
екранот е заклучен може да
се исчисти.
11. Притиснете го копчето за
враќање.

Напомена: НЕ користете средство за дезинфекција
McD Sink Sanitizer (HCS) да ја чистите надворешноста
на универзалниот орман за чување.
5. Оставете ја единицата да се излади додека
на единицата не се прикаже Safe to Clean
(Безбедно за чистење).

12. На единицата се
прикажува Exit Clean?
(Да излезе од чистење?).
13. Притиснете го копчето
штиклирај да излезете.
14. Исклучете ја единицата.

nПредупредување
Никогаш не користете уред за измивање со вода под
висок притисок за чистење или измивање ниту за
натопување на внатрешноста или надворешноста на
единиците со вода. Не користете електрична опрема
за чистење, стаклена волна, стругалки или жичени
четки за нерѓосувачки челик или обоени површини.

6. Користете ја четката за чистење на орманот да го
отстраните сиот преостанат талог на површината
на отворот со истуркување на преостанатата
нечистотија кон спротивниот крај на орманот.
Напомена: Користете ја само четката за
чистење на орманот да ги исчистите отворите
на орманот. Жичени четки, абразивни крпи
или метални стругалки трајно ќе ја оштетат
површината на отворите на орманот.
Напомена: Не употребувајте друго средство
за чистење туку само McD All-Purpose Super
Concentrate (Супер концентрат за сите намени)
(APSC). Употребата на други соединенија може
да доведе до оштетување на компонентите на
контролата.
7. Користете влажна, чиста/дезинфицирана
крпа и четка за чистење на орманот за
да го исчистите секој отвор. Исчистете ја
површината на долниот и горниот дел на
секој отвор.
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,Внимание
Никогаш не користете раствори за чистење на основа на
киселина за надворешните панели! Многу видови храна
содржат киселини кои може да ја уништат завршната
обработка. Сигурно исчистете ги површините од
нерѓосувачки челик од СИТЕ видови храна.

,Внимание
Не употребувајте корозивни средства за чистење на
кој било дел од орманот за чување или шупливиот
простор во орманот за чување. Употребувајте благи,
неабразивни сапуни или детергенти, нанесени со
сунѓер или мека крпа. Никогаш не употребувајте
остри предмети или груби абразиви на ниту еден дел
од орманот за чување.

Дел 5
Решавање проблеми
Табела за решавање проблеми
Проблем
Орманот не работи

Екранот има вкрстено шрафирање
во зоната на греење/оневозможен
тајмер

Причина

Поправка

Осигурувач е избиен или автоматската
склопка е исклучена.

Заменете го осигурувачот или ресетирајте ја
автоматската склопка.

Кабелот за напојување не е вклучен.

Вклучете го кабелот за напојување.

Главниот прекинувач за напојување е
исклучен.

Вклучете го главниот прекинувач за
напојување.

Конекторот на подлогата за греење е
олабавен.

Заменете ја подлогата на грејачот.

Подлогата за греење не работи.

Заменете ја подлогата на грејачот.

Печатената плоча I/O на подлогата за
греење има дефект.

Заменете ја I/O плочата.

Жичените поврзувања на термоелементите
се неисправни.

Заменете ја подлогата на грејачот.

Краток спој на жица на термоелемент
со шасијата.

Заменете ја подлогата на грејачот.

Отворена жица на термоелемент.

Заменете ја подлогата на грејачот.
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Додаток A
Увезување/извезување менија и конфигурации
Менијата и конфигурациите може да се извезат и увезат
на УСБ-диск.

3.

ИЗВЕЗУВАЊЕ ДАТОТЕКИ
1.

Поминете со прстот еднаш надесно до екранот
Utilities (Услужни програми).
Икона Параметри

Изберете ја иконата Почеток за да се појави
почетниот екран.
Икона Почеток

4.

Притиснете ја иконата Катанец во долниот лев агол.

5.

Внесете 159357 на тастатурата и притиснете го
копчето Штиклирај.

Почетен екран
2.

Од почетното мени изберете ја иконата Параметри.

Икона Параметри
Се прикажува екранот Претпочитани вредности.

Забележете дека иконата се менува во Отклучен катанец.
6.

Притиснете го копчето Files Import/Export (Увоз/
извоз на датотеки).

Додаток A-1

Работење

Додаток A

12. Повторно притиснете го копчето Close (Затвори).
7.

Отворете ја со лизгање УСБ-портата позади логото
Frymaster.

8.

Ставете празен УСБ-диск во УСБ-портата.

13. Притиснете го копчето Отклучен катанец во
долниот лев агол да го заклучите екранот.
9.

Притиснете го копчето Check Flash Drive (Провери
УСБ-диск).

10. Притиснете го копчето Export Menu Files (Извези
датотеки од мени).

На екранот се прикажува Menu files exported!
(Датотеките од мени се извезени!).
11. Притиснете го копчето Close (Затвори).

Додаток A-2

14. Притиснете го копчето Назад.

15. Притиснете ја иконата Press & Go за да се вратите
на екранот press and go.

Додаток A

Работење

УВЕЗУВАЊЕ ДАТОТЕКИ
1.

Следете ги чекорите 1-7 во претходниот дел.

2.

Ставете УСБ-диск со датотеки извезени од UHCTHD
ормарот во УСБ-портата.

3.

4.

7.

Притиснете го копчето Отклучен катанец во
долниот лев агол да го заклучите екранот.

8.

Притиснете го копчето Назад.

9.

Притиснете ја иконата Press & Go за да се вратите
на екранот press and go.

Притиснете го копчето Check Flash Drive (Провери
УСБ-диск).

Притиснете го копчето Import Menu Files (Увези
датотеки од мени).

На екранот се прикажува Menu files imported!

(Датотеките од мени се увезени!).
5.

Притиснете го копчето Close (Затвори).

6.

Повторно притиснете го копчето Close (Затвори).

Додаток A-3

FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800

Вашиот развој е наша цел

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

WWW.WELBILT.COM
Welbilt им ја обезбедува на врвните светски готвачи и оператори во најголеми синџири како и на напредните независни
професионалци водечката опрема и решенија во индустријата. Нашите најсовремени дизајни и прилагодливи производствени тактики
се управувани со големо знаење, познавање на потребите на операторите и кулинарска експертиза.
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