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DİKKAT
KABİNİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUN.

İlerde kullanmak üzere bu talimatları saklayın.



Güvenlik Uyarıları

nUyarı
Cihazı kurmadan, çalıştırmadan veya cihazda bakım 
yapmadan önce bu kullanma kılavuzunu tamamen okuyun. 
Bu kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmaması maddi 
hasar, yaralanma veya ölümle yol açabilir.

nDikkat
UHCTHD’Yİ Kaldırırken tedbir alınız. Cihaz 88,7 Kg 
(195,6 libre) Ağırlığındadır. Kabini taşımak için 3-4 kişi ve 
standart güvenli kaldırma gerekli olacaktır.

nDikkat
Düzgün olarak kurulup kontrol edilmeden UHCTHD ’yi 
ÇALIŞTIRMAYINIZ.

nUyarı
UHCTHD kurulumu sırasında, çalıştırırken veya cihazınızı 
temizlerken ısıtılan yüzeylere temastan kaçınmak için 
tedbir alın.

nDikkat
UHCTHD DIŞ KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.  
Çalıştırılırken düz bir yüzeye konulmalıdır.

UYARI
GARANTI SÜRESI DAHILINDE MÜŞTERI BU 
FRYMASTER FOOD SERVICE EKIPMANLARI CIHAZI IÇIN 
DEĞIŞTIRILMEMIŞ YENI VEYA DOĞRUDAN FRYMASTER 
VEYA YETKILI HIZMET MERKEZLERININ BIRINDEN SATIN 
ALINAN GERI DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PARÇA HARICINDE 
PARÇA KULLANDIĞINDA VE/VEYA KULLANILAN PARÇA 
ORIJINAL YAPILANDIRILMASINDAN DEĞIŞTIRILDIĞINDE 
BU GARANTI GEÇERSIZ OLUR. AYRICA FRYMASTER VE 
ORTAKLARI, MÜŞTERININ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI 
OLARAK, BÜTÜN VEYA PARÇA HALINDE HERHANGI 
BIR DEĞIŞTIRILMIŞ PARÇA VE/VEYA YETKILI OLMAYAN 
SERVIS MERKEZINDEN ALINAN PARÇALARI KULLANMASI 
NEDENIYLE OLUŞAN HER TÜRLÜ IDDIA, ZARAR VEYA 
MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

nDikkat
UHCTHD'yi başka bir cihazın buharının veya ısı çıkışının 
yanına KONUMLANDIRMAYIN.

nDikkat
BÜTÜN SERVİS VE GİRİŞ PANELLERİ KAPATILIP GÜVENLİĞİ 
SAĞLANMADAN UHCTHD ’Yİ ÇALIŞTIRMAYINIZ.

 TEHLIKE
Yanlış kullanılmış, kötüye kullanılmış, ihmal edilmiş, 
hasar görmüş veya orijinal üretici özelliklerine aykırı 
şekilde değiştirilmiş / modifiye edilmiş bir cihazı 
kurmayın veya çalıştırmayın.

 TEHLIKE
Güç kablosunu SICAK yüzeylerden UZAK tutun. Güç 
kablosunu veya fişini suya TEMAS ETTİRMEYİN. Güç 
kablosunun masa veya tezgah kenarlarından sarkmasına 
İZİN VERMEYİN.

nUyarı
Yetkili Servis Temsilcileri, elektrik, gaz, su ve buhar dahil 
tüm altyapı hizmetleri için olan bağlantı kesilmesi / 
kilitleme / etiketleme prosedürlerine ilişkin yerel / ulusal 
yönetmelikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak 
şekilde sektör standardı güvenlik prosedürlerine uymak 
zorundadır.

nUyarı
Bu cihaz veya diğerlerinin yakınlarında benzin veya 
alev alabilen sıvı veya gazları KULLANMAYIN veya 
BULUNDURMAYIN. Temizlik için asla alev alıcı sıvılara 
batırılmış bezler veya yanıcı temizleme solüsyonları 
kullanmayın.

nUyarı
Bu ürünün çalıştırılması, kurulması ve bu ürüne servis 
yapılması, Kaliforniya Eyaleti’nde kansere, doğum 
anormalliklerine veya diğer üreme zararlarına neden 
olduğu bilinen [Bisfenol A (BPA), cam yünü veya seramik 
elyaflar ve kristalin silika] dahil kimyasallara / ürünlere 
maruz kalmanıza neden olabilir. Daha fazla bilgiyi  
www.P65Warnings.ca.gov internet adresinde bulabilirsiniz. 

nUyarı
Üretici tarafından sağlananlar dışındaki elektrikli aletleri 
veya aksesuarları kullanmayın.

nUyarı
Cihazın metal yüzey kenarlarında çalışırken dikkatli 
olun.



nUyarı
Bu cihaz, 16 yaşından küçük çocuklara veya fiziksel, 
duyusal veya akılsal yetenek eksikliği olan kişilere 
veya yeterli deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişilerin 
güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın 
kullanımı için onlara gözetim sağlanmadığı sürece, söz 
konusu kişiler tarafından kullanılması uygun değildir. Bu 
aletle çocukların oynamasına izin vermeyin.

nUyarı
Bu ürünü suya yakın KULLANMAYIN – örneğin, mutfak 
lavabosu yakınında, ıslak zeminde, yüzme havuzu 
yakınında, ya da benzer yerlerde.

nUyarı
BÜTÜN GÜÇ kaynaklarından bağlantısı kesmeden 
UHCTHD’NIN Herhangi bir parçasını DEĞİŞTİRMEYE 
VEYA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYINIZ.

UYARI
Bu cihaz yalnızca profesyonel kullanım için tasarlanmıştır 
ve yalnızca kalifiye personel tarafından çalıştırılmalıdır.  
Kurulum, bakım ve onarım işlemleri bir Frymaster Yetkili 
Servisi (FSY) veya diğer kalifiye personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Kalifiye olmayan kişilerce 
gerçekleştirilen kurulum, bakım veya onarım işlemleri 
imalatçı garantisini geçersiz kılabilir.

UYARI
Bu cihaz, restoran mutfakları, kantinler, hastaneler gibi 
ticari uygulamalarda ve pastaneler, kasaplar gibi ticari 
işletmelerde kullanıma uygundur, sürekli seri üretim 
yapan müesseseler için uygun değildir.

nUyarı
Bu cihazı temizlemek için su jetleri veya buharlı 
temizleyiciler KULLANMAYIN ve cihazı su jeti kullanılan 
bir alana KURMAYIN.

FARKINA VARMAK
Bu cihaz sadece yiyecekleri sıcak tutar ve yiyecek 
pişirmez / pişirmez.

FARKINA VARMAK
Bu cihazın maksimum çalışma sıcaklığı 121 ° C'dir.

Cihazınızın maksimum performansı ve sorunsuz 
çalışması için uygun kurulum, özen ve bakım 
gereklidir. Kullanma kılavuzu güncellemeleri, çevirileri 
veya bölgenizdeki servis temsilcilerinin irtibat bilgileri 
için www.frymaster.com adresindeki internet sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Üretici:

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

Modelleri Açıklama
UHCTHD6 6-yuva

UHCTHD3 3-yuva 

Seri Numarası Bilgisi
UHCTHD Saklama Kabini seri ve model numarası bilgi 
plakasındadır. 
Yedek parça veya servis için aradığınızda 
cihazınızın seri numarasını hazırda bulundurun.  

Servis Personeli
Frymaster ekipmanı üzerindeki servis işlemleri 
kalifiye, onaylı, lisanlı ve/veya yetkili servis personeli 
tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Kalifiye servis personeli Frymaster ekipmanına aşina 
olan ve Frymaster, tarafından bu tarz bir ekipmana 
servis yapma yetkisi verilen kişilerdir. Tüm yetkili 
servis personelinin servis ve parça kılavuzlarına sahip 
olması ve minimum düzeyde Frymaster ekipmanı 
parçası depolaması gerekmektedir. Frymaster Fabrika 
Yetkili Servislerinin bir listesi (FYS), Frymaster web 
sitesindedir. http://www.frymaster.com Kalifiye 
servis personelinin kullanılması ekipmanınızı 
kapsayan Frymaster garantisini geçersiz kılar.

Yasal Sertifikalar
Modeller aşağıdakiler tarafından onaylanmıştır:

•  UL, LLC (Sanitation)
•          UL, LLC (Amerika ve Kanada)
•  CE Avrupa

Garanti Bilgisi
Garanti kapsamında ürününüzün kaydı için fm-hal.
frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/swr290.pgm adresini 
ziyaret edin
1.1 Garanti Bildirimi
A.  Frymaster, L.L.C. ilk müşteri için aşağıdaki 

sınırlı garantileri yalnızca bu ekipmanda 
ve yedek parçalarında kullanılmak üzere 
sağlamaktadır:

1.1.1 Garanti Provizyonu –Genel Saklama Kabini
A.  Frymaster L.L.C. tüm bileşenleri malzeme ve 

işçilik hatalarına karşı üç yıl süre ile garanti 

altına almıştır.
B.  Sigortalar hariç bütün parçalar kabinin 

kurulumundan itibaren üç yıl garantilidir.
C  Sigortalar haricinde herhangi bir parçanın 

kurulum tarihinden itibaren ilk üç yıl 
içerisinde arızalanması durumunda 
Frymaster parçanın değiştirilmesi esnasındaki 
iş gücü kaybını.

1.1.2 Parçaların İadesi
A.  Kredi için garanti altındaki tüm hatalı 

parçaların Frymaster Fabrika Yetkili 
Servis Merkezine iadesi 60 gün içerisinde 
yapılmalıdır. 60 gün sonrasında vade 
verilmeyecektir.

1.2.3. Garantinin Kapsamadığı Durumlar
Bu garanti hatalı kullanım, kötü amaçlı kullanım, 
değişiklikler ve aşağıda sıralanan kazalar sonucu 
oluşan hasarları kapsamaz:
• Yanlış veya yetkisiz tamir;
•  MRC kartlarında açıklandığı şekilde uygun 

kurulum talimatlarının ve/veya düzenli bakım 
izlenmemesi;

• Uygun olmayan bakım;
• Nakliye esnasında oluşan hasarlar;
• Normal dışı kullanım;
•  Anma değeri plakasının değiştirilmesi, 

çıkarılması veya kullanılmaması;

Bu garanti ayrıca aşağıdaki durumları kapsamaz:
•  Dolaylı zararlar (hasar gören diğer mülkün 

onarım veya değiştirme masrafları), vakit, kar 
veya kullanım kaybı veya kazara her türden 
diğer zararlar.

Her hangi bir özel kullanımda , uygulanan veya uyan 
başka bir garanti kuralı yoktur.

PARÇA SİPARİŞİ VE SERVİS BİLGİLERİ

Parça siparişleri doğrudan yerel Fabrika Yetkili 
Servisine (FAS)/Dağıtımcıya verilebilir.

Bölüm 1
Genel Bilgi
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Genel Bilgi Bölüm 1

Size en yakın Frymaster FAS bilgisine şu adresten 
ulaşabilirsiniz www.frymaster.com  veya şu 
numaradan Frymaster Servis Bölümü ile temasa 
geçebilirsiniz: 1-800-551-8633 veya 1-318-865-1711. 
fryservice@welbilt.com adresine mail atın.

Lütfen not ediniz, tel/plastik tepsiler, tutma 
kitleri, taşıyıcılar ve koruyucular sizin yerel Mutfak 
Ekipmanları Sağlayıcınızdan temin edilmelidir.  
Frymaster bu aletleri temin etmez.

Siparişinizi hızlandırmak için aşağıdaki bilgiler 
gereklidir:

Model Numarası______________________________________
Seri No_______________________________________________
Voltaj_________________________________________________
Ürün Parça Numarası_________________________________
Gerekli Miktar________________________________________
Yerel Frymaster Yetkili Servisi/Distribütörü ile 
bağlantıya geçerek servis bilgisine ulaşabilirsiniz. 
Frymaster Servis Bölümü aranarak Servis bilgileri 
alınabilir. Size daha hızlı ve etkili bir şekilde 
yardımcı olunabilmesi için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç 
duyulacaktır:

Model Numarası_____________________________________
Seri No_______________________________________________
Sorunun Kaynağı_____________________________________

Ve sorunuzu çözmede yardımcı olabileceğini 
düşündüğünüz her türlü bilgi.

İLERİDE KULLANMAK ÜZERE BU KILAVUZU 
GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN.
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 TEHLIKE
Kurulum bulunduğunuz idari bölgede geçerli tüm 
yangın ve sağlık mevzuatına uygun olmalıdır.

 TEHLIKE
Kurulum ve servis sırasında uygun güvenlik ekipmanları 
kullanın.

nUyarı 
Servis ekranlarına sadece eğitimli ve yetkili servis 
personeli veya iş yeri müdürü erişmelidir. Bu ayarlardaki 
değişiklikler yanlış olarak yapılırsa ünite hatalı çalışabilir.

nDikkat
UHCTHD’Yİ Kaldırırken tedbir alınız. Cihaz 88,7 Kg 
(195,6 libre) Ağırlığındadır. Kabini kaldırmak için 3-4 kişi 
ve standart güvenli kaldırma gerekli olacaktır.

MONTAJ

Braketler KES tarafından 
sağlanır.

Gerekli aletler:

7/16 uç anahtarı veya 
soket ve mandal.

Mevcut cıvataları 
kullanın.

Braket, kabinin her iki 
tarafının altında kayar 
ve mevcut kabinde 
kullanılan 1 / 4x20 1 
”cıvatalarla alt tarafa 
cıvatalar.

Braketler, kabine 
tutturulmuş ve hazırlık 
masasına dayanarak aşağıda gösterilmiştir.

Konum

nUyarı
Güç kaynağından diğer şekilde kesme araçları (devre 
kesici veya kesme şalteri) olmadığında bu ekipman, 
fişine erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.

nUyarı
Elektrik kablosunu ezmeyecek veya gergin hale 
getirmeyecek şekilde cihazın hareketi kısıtlanmalıdır.

nUyarı
Dengesizlikten kaçınmak için kurulum alanı cihazın ve 
ürünün toplam ağırlığını destekleme kapasitesine sahip 
olmalıdır. Ayrıca cihaz sağdan sola ve önden arkaya 
doğru şekilde hizalanmış olmalıdır.

nUyarı
Bu ekipman yalnızca bina içi kullanıma uygundur. Bu 
ekipmanı açık alanlarda kurmayın veya çalıştırmayın.

Cihaz için seçilen konum aşağıdaki kriterleri 
karşılamalıdır. Bu kriterlerden herhangi biri 
karşılanmıyorsa, başka bir yer seçin.
• Muhafaza kabinleri sadece kapalı alanda kullanım 

için tasarlanmıştır.
• Cihazın yerleştirileceği konum, doğru şekilde 

hizalanmış, dengeli ve cihazın ağırlığını 
destekleme kapasitesine sahip OLMALIDIR.

• Cihazın yerleştirileceği konumda yanıcı maddeler 
BULUNMAMALIDIR.

• Cihaz sağdan sola ve önden arkaya doğru şekilde 
hizalanmış OLMALIDIR.

• Cihazı kaymayacak veya devrilmeyecek şekilde 
yerleştirin.

• Önerilen hava sıcaklığı 5° - 30°C (41° - 86°F) 
arasındadır.

• Montaj braketlerini kullanarak tezgaha sabitleyin.

Bölüm 2
Kurulum
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Kurulum Bölüm 2

ANMA GERILIMLERI, FREKANSLARI, FAZLARI, WATT MIKTARLARI, AKIMLARI VE GÜÇ KABLOSU TABLOSU
Ünitelerin fişleri yaklaşık olarak altı (6) ile on (10) fut (1.8 ile 3 metre) arası kablolarla birlikte sağlanır.

Model Voltaj, Frekans, Faz Watt Amper Fiş
UHCTHD6 200-240V, 50/60H, 1Ph 2400-2900 12,0 320P6W/316P6/31-38015 

UHCTHD3 200-240V, 50/60H, 1Ph 1670-2400 8,3-10,2 320P6W/316P6/31-38015 

Ekipmanın ağırlığı

Model Ağırlık
UHCTHD6 88,7kg (195,6 lbs)

UHCTHD3 54kg (120lbs)

Açıklık Gereksinimleri

 TEHLIKE
Minimum boşluk gereksinimleri yanıcı olmayan 
konumlar için yanıcı konumlarla aynıdır. Cihazın 
altındaki döşeme yanıcı olmayan bir malzemeden imal 
edilmiş olmalıdır.

 TEHLIKE
Yangın/elektrik riski. Tüm minimum boşluklar her zaman 
mevcut olmalıdır. Havalandırma yerlerini veya açıklıkları 
engellemeyin.

Yanlar/Arka 25mm (1,0”)

Boyutlar

Model Genişlik Derinlik Yükseklik

UHCTHD6 56.3cm 
(22.2”)

65.4cm 
(25.8”)

66.0cm 
(26.0”)

UHCTHD3 56.3cm 
(22.2”)

65.4cm 
(25.8”)

42.2cm 
(16.6”)

Elektrik Servisi

 TEHLIKE
Çalıştırmadan önce, fabrika terminalleri dahil tüm kablo 
bağlantılarını kontrol edin. Bu cihaz topraklanmalıdır 
ve tüm kablolar geçerli tüm yerel ve ulusal mevzuata 
uygun olmalıdır.

 TEHLIKE
Güç bağlantılarında kullanılacak bakır kablolar en az 
75°C (167°F) sıcaklık için uygun olmalıdır.

nUyarı
Bütün cihazlar topraklanmış güç kaynağına 
bağlanmalıdır.

nUyarı
Bu cihaz topraklanmalıdır ve tüm kablolar geçerli tüm 
yerel ve ulusal mevzuata uygun olmalıdır. Doğru gerilim 
için anma değerleri levhasına bakın. Yetkili makamların 
kabul edebileceği bağlantı kesme yöntemlerini 
sağlamak son kullanıcının sorumluluğundadır.

nUyarı
Elektrikle çalışan bütün ekipmanlar lokal kodlara göre, 
eğer lokal kod yoksa ulusal elektrik kodu ANSI/NFPA NO. 
70-1990’ na göre topraklanmalıdır.

nUyarı
Bu ekipman şok tehlikesine karşı korunmanız için 
3 bacaklı, topraklamalı bir fişe sahiptir ve düzgün 
topraklanmış bir prize takılmalıdır. Bu fişten topraklama 
bacağını sökmeyiniz veya kesmeyiniz.  Bu fişteki 
topraklama dişini KESMEYİN veya SÖKMEYİN.

VOLTAJ
Kablo hatları ve topraklama dahil tüm elektrik işleri, 
yerel ve ulusal elektrik mevzuatına uygun olmalıdır. 
Aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Her ünite için ayrı bir sigorta / devre kesici 

olmalıdır.
• Konuma, kullanılan malzemelere ve bağlantı 

uzunluğuna uygun doğru kablo boyutu kalifiye 
bir elektrikçi tarafından belirlenmelidir (kablo 
boyutunu seçmeye yardımcı olmak için minimum 
izin verilen akım şiddeti kullanılabilir).

• Cihazın çalışmaya başlatılması sırasında (elektrik 
yükü en yüksektir), izin verilen maksimum gerilim 
değişimi anma geriliminin ±%10’udur.

• Cihazı çalıştırmaya başlatmadan önce sıkı 
olduklarını doğrulamak için tüm yeşil topraklama 
vidalarını, kabloları ve kablo bağlantılarını kontrol 
edin. 
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nDikkat
UHCTHD'yi başka bir cihazın buharının veya ısı çıkışının 
yanına KONUMLANDIRMAYIN.

Kablo askısını kurun
Arkadan güç kablosu çıkışı olan ünitelere kablo 
askısını kurun. Kabinle birlikte gönderilen 8262717 
takımı talimatlarına bakın. Bir kablo bağı onu yerinde 
tutar.

Güç Kaynağına Bağlayın
UHCTHD ‘yi güç kaynağına bağlayın.

Ürün Tepsileri
UHCTHD 6 sıraya sahiptir, her biri 3 tepsi ürün 
tutabilir veya 3 sıranın her biri 3 tepsi tutabilir.
5 ürün tepsisi ölçüsü vardır.
A. 1/3 boyutlu plastik tepsi 
B. 1/3 boyutlu tel tepsi 
C. Tam boyut plastik tepsi 
D. 2/3 boyutlu plastik tepsi
E. 1/2 boyutlu plastik tepsi

Ülkenize ait kullanma ve eğitim kılavuzu ile birlikte 
kullanın.

Önemli Işlem ipuçları
Kabine bir tepsi koyarken sıra çizgisi ile sıra kenarının 
aynı hizada olduğundan emin olun.

Bozuk veya hasarlı tepsileri ıskartaya çıkarın.

Tepsiden porsiyonlar alınırken, tepsiyi sadece 
gerekli olduğu kadar çekiniz ve tepsiyi hızlıca yerine 
gönderiniz.

UHCTHD’ye ait yerleşim diyagramları için yerel 
kullanma kılavuzunuza bakın.

Boş yemek tepsilerini tüm sıralara yerleştirin.

Izgara Klipsinin Yerleştirilmesi
 Izgara klipsi 1/3-ölçü ızgara tepsisini tutmak üzere 
yapılmıştır.  Tepsiyi ızgaradan UHCTHD ‘ye hızlı ve 
güvenli aktarmak için ızgaraya eklenir.

• Izgara klipsinin ön tarafı 
ızgaranın kenarlarının 
altına yerleştirilir.

• Yataklar ızgara 
demirinin üstüne 
oturuncaya kadar 
klipsin arkası aşağı 
indirilir. Izgara klipsi 
ızgaranın önüne 
sağlamca oturmalıdır. 
Eğer klips sıkıca 
oturtmaz ise, basitçe 
klipsin altındaki dört cıvata gevşetilir, klips gerekli 
miktarda sıkışıncaya kadar ileri geri hareket 
ettirilir. Klips tam olarak oturduğunda cıvatalar 
sıkıştırılır.



 3-1

 TEHLIKE
Çalışma yeri amiri, operatörlerin bu cihazın 
kullanılmasından kaynaklanabilecek tehlikelerin 
farkında olmasını sağlamaktan sorumludur.

 TEHLIKE
Hasarlı kablosu veya fişi olan herhangi cihazı 
çalıştırmayın. Tüm onarımlar yetkili servis şirketi 
tarafından yapılmalıdır.

 TEHLIKE
Asla ünitenin üzerinde durmayın! Üniteler bir yetişkin 
ağırlığını taşımak üzere tasarlanmamıştır ve bu şekilde 
yanlış kullanıldığında çökebilirler veya devrilebilirler.

nUyarı
Hareketli parçalara temas etmeyin.

nUyarı
Bu cihaz çalıştırılmadan önce tüm kapaklar ve 
erişim panelleri yerlerinde olmalı ve uygun şekilde 
kapatılmalıdır.

nUyarı
Saklama kabinine ısıyla yapıştırılmış kaplar veya plastik 
torbalar koymayın. Yiyecekler veya sıvılar hızla genleşebilir 
ve kabın veya torbanın yırtılmasına neden olabilir. 
Isıtmadan önce kabı veya torbayı delin veya açın.

nUyarı
Kullanım sırasında veya kullanımdan sonra, raflar, 
mutfak araçları, raf kılavuzları ve sıcak muhafaza etme 
kabini yüzeyleri ısınabilir. Yanıkları önlemek için gerekli 
olduğunda tava tutucular veya fırın eldivenleri gibi 
araçlar veya koruyucu giysiler kullanın.

nUyarı
Boşluğu depolama için KULLANMAYIN. Kullanımda 
olmadığı zaman kağıt ürünleri, pişirme araçlarını veya 
yiyecekleri boşluğun içinde BIRAKMAYIN.

,Dikkat
Saklama kabininin raflarını veya diğer kısımlarını metal 
folyo ile KAPATMAYIN. 

Frymaster UHCTHD Saklama Kabini, yemek servisi 
işletmecilerinin menüdeki yiyecekleri önceden pişirme 
ve daha sonra bu ürünleri bir sipariş alınana kadar sıcak 
muhafaza etme yerlerinde uygun şekilde depolamalarına 
imkan vermek üzere tasarlanmıştır. Sipariş verildiğinde, 
personel sıcak muhafaza etme yerlerindeki sıcak ve taze 
menü yiyeceklerini bir araya getirerek siparişi hazırlayabilir. 
Böylece işletmeciler siparişi yerine getirirken yüksek ürün 
kalitesi standartları koruyabilir ve servis hızını arttırabilir.

UHCTHD, dokunmatik ekranı rutin menü yapılandırmaları 
için ayarlanmış şekilde kutusundan çıktığı anda kullanıma 
hazırdır.

Güç Düğmesi

Güç düğmesi kabinin ön tarafında yer alır. Üniteyi açıp 
kapatmak için güç düğmesini çevirin.

Ön Taraftaki Güç Düğmesi

Kabin İşlemleri

1. Güç düğmesini AÇIK konumuna getirin.

2. Göstergeler açılacak, sarı renkli ısıtma öncesi ekranları 
gösterecek ve kabin uygun sıcaklıkta olduğunda 
ekranlar gri renkli ürün adlarına değişecektir.

3. Uygun yuvaya ürünü yerleştirin ve ilgili zamanlayıcı 
tuşuna basın.

Bölüm 3
Kullanım
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Kullanıcı Arayüzü

PAROLA

• Bir kullanıcı, parola olmadan günlük kullanım için 
gerekli tüm ekranlara erişebilir.

• Fabrikada ayarlanmış varsayılan yöneticisi parolası 
1955'tir. 

Press & Go Ekranı Simgeleri
Press & Go ekranında beş simge vardır:

• Giriş

• Yuva Yönetimi

• Temizleme

• Dil

• Sıcaklık

                           

Giriş ekranını görüntülemek için giriş  
simgesini seçin.

 Giriş Simgesi

Giriş Ekranı

Giriş menüsünde Press & Go ekranına dönmek için  
Press & Go simgesini seçin.

Press & Go Ekranı

PRESS & GO EKRANLARI
Ünite açıldığında bölge ön ısıtma başlayacaktır. Press & Go 
ekranı görüntülenecektir.

Press & Go Ekranı Ön Isıtma
 

Ünite, tüm sıcak muhafaza etme bölgelerinin ayar 
noktasında ve kullanıma hazır olduğunu sesli uyarı ile 
bildirecektir.

Press & Go Ekranı

Tepsiler yüklendiğinde, konum ile ilişkili ürün tuşuna basın.  
Siyah olarak vurgulandığında iki (2) saniye içinde ürün 
tuşuna tekrar basmak, tuşa her basıldığında süreyi beş 
(5) dakika azaltacaktır.  Bu özellik ürünleri başka bir yere 
taşırken faydalıdır. 

Yeşil

Press & Go 
Ekranı Beş 

Simgesi



 3-3

Bölüm 3 Kullanım

Göstergedeki sayılar kabinin konumları ile ilgilidir. Yeşil 
renkte vurgulanacaklar ve ürün zamanlayıcısı çalışmaya 
başlayacaktır. 

Aktif Zamanlayıcılarla Press & Go Ekranı 

Tepsi zamanlayıcısının yeşil kısmı kalan süreyi gösterir. Her menü 
öğesinin programlanmış bir uyarı zamanı vardır. Uyarı zamanı 
geldiğinde geçen süre sarı renk ile doldurulur ve sesli uyarı verilir.

Zamanlayıcı Uyarı Zamanına Ulaşır

Her menü öğesinin programlanmış bir sıcak muhafaza 
etme süresi vardır. Süre sona erdiğinde, ilgili tepsi 
zamanlayıcısı kırmızıya döner, sesli uyarı verilir ve DISCARD! 
(ÇIKAR!) ifadesi görüntülenir.

Ürün Sıcak Muhafaza Etme Süresi Sona Erer

10 saniye boyunca sesli uyarı verilir. Zamanlayıcı, ürünün 

programlanmış sıcak muhafaza etme süresini geçecek 
şekilde muhafaza edildiğini görüntüler. Tepsi ve yiyecekler 
çıkarılmalıdır. Süresi dolmuş tepsi zamanlayıcısını seçerek 
sıfırlayın.

Sıcak muhafaza etme süresi dolmadan önce bir zamanlayıcı 
iptal etmek veya sıfırlamak gerektiğinde, sıfırlamak için bir 
tepsi zamanlayıcısı seçin. Reset? (Sıfırlansın mı?) sorusu 
açılacak açılacaktır. Sıfırlamak için yeşil onay işaretini seçin. 
Devam etmek için kırmızı X işaretini seçin.

Açılan Sıfırlama

TEPSI ÖZELLIKLERI
Aynı Ürünler için Birinciyi Kullanın

İki aynı ürün aktif olduğunda, en az süresi kalan yeşil 
ile diğeri gri ile vurgulanır. Geri sayım veya zamanlayıcı 
davranışında herhangi bir değişiklik olmaz. İlk öğe iptal 
edildiğinde veya sıfırlandığında sıradaki sonraki öğe yeşil 
renge dönüşür.

Ilk Olarak Vurgulanan Tepsiyi Kullanın

Yanlış Tuş Gereklilikleri

• Ürün adı altında herhangi bir çizgi olmaması, tepside 
yanlış tuş veya tel raflar kullanılmadığı anlamına gelir.

• Ürün adı altında kesikli çizgi, tepside yanlış tuş veya tel 
raf kullanıldığı anlamına gelir.

Menüdeki bir Grup

Menüdeki bir ürün altındaki noktalar varsa ürün bir grubun 
parçasıdır. Gruptan başka bir öğe seçmek için noktalı bir 
ürüne geçin.
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GÜN BÖLÜMLERINI DEĞIŞTIRME 

Yuvaya göre bir gün bölümü menüsü seçimi için yuva 
yönetim simgesine dokunun ve gün bölümü menü seçimi 
altında noktalar boyunca sağa veya sola kaydırın. Mevcut 
beş gün bölümü (Breakfast [Kahvaltı], Change Over [Özel 
Yemek], Lunch [Öğle Yemeği] ve iki adet diğeri) vardır. Gün 
bölümü simgesine basmak aynı gün bölümündeki tüm 
yuvaları değiştirir. Tamamlandığında, geri tuşuna basın. 

Yuva Yönetimi Simgesi

 

       Gün Bölümü Seçimi

Aktif zamanlayıcılar yeni menüye taşınır. Öğe 
sıfırlandığında, yeni ürün görünecektir. Menü değiştiğinde 
bekleme görüntülenir ve bölge sıcaklığı değişir ama eski 
sıcaklıktaki bölgede halen aktif bir zamanlayıcı vardır. Raf 
eski sıcaklıkta tüm aktif zamanlayıcılar temizlenene kadar 
yeni sıcaklığa ısınmak için bekler.

Vurgulanan Son Menüden Aktif Zamanlayıcılarla  
Yeni Menü 

DIL DEĞIŞTIRME 

Dili değiştirmek için dile dokunun. Dil simgesinde dil 
görüntülenir.

Dil Simge

ECO MODUNA EKRANI
Tek tek yuvalar ECO moduna getirilebilir ve bu kullanımda 
olmadığında ısıtma sıcaklığını geçici olarak azaltır.

Yuvayı ECO moduna getirmek için yuva yönetim tuşuna 
dokunun ve ECO tuşuna dokunun.  ECO modundan çıkmak 
için tekrar ECO tuşuna basın.  Çıkmak için geri tuşuna basın.

Yuva Yönetimi 
Simgesi

 ECO Modu

YUVALARI KAPATMAK
Ayrı ayrı yuvalar kapatılabilir.

Yuva yönetim tuşuna dokunun ve yuvayı kapatmak için 
yuvanın sağındaki tuşa dokunun.  Yuvaya açmak için tuşa 
tekrar basın. Çıkmak için geri tuşuna basın.

Yuva Yönetimi 
Simgesi

  
 Yuva OFF (KAPATMA) Modu

SICAKLIK EKRANI
Yuvaların üst ve alt sıcaklıklarını görüntülemek için ısı 
tuşuna dokunun. 

Sıcaklık Simgesi



 3-5

Bölüm 3 Kullanım

MENÜ EKRANLARI

Giriş ekranından menü simgesini seçmek menü ekranını 
getirir. 

Menü Simgesi

Menü ekranında gezinme simgeleri vardır.

• İlk simge ürün listesi ekranına döndürür.

• İkinci simge grup listesi ekranı erişim sağlar.

• Üçüncü simge gün bölümü düzenleme 
ekranına erişim sağlar.

• Giriş ekrana dönmek için geri okunu seçin.

Menü, Grup, Gün Bölümü ve Giriş  
Gezinti Simgeleri

Menü ekranı sıcak muhafaza etme ünitesinde kaydedilen 
ürünleri listeler. 100 ürün kaydedilebilir.

Menü Ekranı

Üç menü sayfasında değişiklik yapmak için 1955 parolası 
girilmelidir. Ekranın sol alt kısmındaki kilit simgesini seçin. 
Açılan sayı tuşlarında 1955 parolasını girin. Parola kabul 
edilirse kilit simgesi kilit açılmış görünür. Giriş ekrana 
dönmek için geri okunu seçin.

Sayfaların kilidi açıksa, menü ekranında sil, düzen ve ekle 
simgeleri görünür.

Kilit Açıldı, Sil, Düzen ve Ekle Simgeleri

Bir Ürün Silme

İstenmeyen ürünü seçin ve ardından X tuşuna basarak 
simgeyi silin. Bir onay penceresi açılır. Ürünü silmek için 
yeşil onay işaretini seçin. Menü ekranına dönmek için 
kırmızı X işaretini seçin.

Ürün Silme Onay Penceresi

Bir Ürün Düzenleme veya Ekleme

Bir ürün eklemek için listede kullanılmayan bir ürün 
konumu seçin ve + tuşuna basın. 

Bir ürünü düzenlemek için ürünü seçin ve kalem simgesine 
basın. 

Bir ürün düzenlendiğinde veya eklendiğinde, gerekli 
özellikler şunlardır:

• Name (Adı): Ürün Adı

İsim kutusunun içini tıklayın, bir klavye görünecektir. İsim 
eklendiğinde veya düzenlendiğinde, dönüş tuşunu seçin 
(sağ altta).

Başka diller ayarlandıysa, boşluk tuşunu sola veya sağa 
kaydırmak diğer dil klavyelerinin kullanılmasına izin verir.

• Upper Temp (Üst Sıcaklık): sürdürülen tepsi sıcaklığı 
±5°F (±3°C).

• Lower Temp (Düşük Sıcaklık): sürdürülen tepsi sıcaklığı 
±5°F (±3°C).

• Hold time (Muhafaza etme süresi): Ürünün 
tutulabileceği ve servis edilebileceği maksimum süre. 
00:00:00 şeklinde saat, dakika ve saniye olarak süreyi 
girin. 

• Cook More Alert Time (Daha Fazla Uyarı Süresi): 
bu kadar  süre kaldığında alarm çalar. Zamanlayıcı 
çubuğunda geçen süre rengi yeşilden sarıya değişir.

• Lid type (Kapak türü): Yok, Katı veya Havalandırmalı

• Bottom type (Alt türü): Normal veya Yanlış (bir tepsi ile)

• Zone Splits (Bölge Ayrımları): 1/3 = 1/3 boy tava, 1/2 = 
1/2 boy tava, 2/3 = 2/3 boy tava ve 1- tam yuva veya 
tam boy tava.
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Bir alanı düzenlemek için alanı seçin.

Sıcaklıkları ve süreleri düzenlemek için dokunmatik yüzeyi 
kullanın. Bittiğinde son ekrana çıkmak için geri dönüş 
okuna basın. 

Onay kutusuna seçerek ürün düzenleme veya eklemeyi 
kaydedin. Düzenlemeleri iptal etmek ve ürün listesine geri 
dönmek için X işaretini seçin.

Ürün Düzenleme veya Ekleme Ekranı

Gruplar Düzenleme veya Ekleme

Ürün grupları tanımlanabilir. Ürünlerin aynı kapak türü, 
bölge ayrımı ve muhafaza etme sıcaklığı olması gereklidir. 
Muhafaza etme süresi, uyarı zamanı ve ürün sıcaklığı bir 
grup içinde değişebilir.

Menü ekranından, grup simgesini seçin. Grup sayfası 
programlanmış grupları listeler. Vurgulanan grup için, 
gruba dahil olan grup kimliği, grup adı, muhafaza etme 
sıcaklığı, bölge ayrımı, kapat türü ve ürünler listelenir.

Grup Simgesi

Grup Ekranı

Grup sayfasının kilidi açıksa, sil, düzen ve ekle simgeleri 
grup ekranında görüntülenir.

Kilit Açıldı, Sil, Düzen ve Ekle Simgeleri

İstenmeyen grubu ve ardından X sil simgesini seçin. Bir 
onay penceresi açılacaktır. Grubu silmek için yeşil onay 
kutusunu seçin. Grup ekranına dönmek için kırmızı X 
işaretini seçin.

Grup Silme Onay Penceresi

Düzenlenecek grubu ve bir kalem şeklindeki düzen 
simgesini seçin. Açılır pencerede grup görünecektir. Grup 
adı düzenlenebilir ve ürünler eklenebilir veya çıkarılabilir. 

Ad kutusunun içine tıklayın, bir klavye görünür. Grup adı 
düzenlendiğinde Enter tuşunu (sağ alt) seçin.

Açılır Klavye

Ad altında grup özellikleri vardır. Sadece eşleşen ürünler 
vurgulanacak ve eklenebilir olacaktır.

• Grup için yeni bir ürün ve ürünü eklemek için yeşil oku 
seçin.

• Gruptaki bir ürünü çıkarmak için ürünü ve kırmızı oku 
seçin. 
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• Grup için varsayılan ürünü seçmek için (gün bölümü 
seçildiğinde ürün görüntülenir), ürün tuşuna basın ve 
üç saniye boyunca baslı tutun.

• Ünite Press & Go modunda olduğunda, adlar grupta 
üsten alta listelendikleri aynı sırada soldan sağa 
kaydırılabilir. İstenilen sırayı oluşturmak için ürünleri 
silin ve geri ekleyin. 

Düzenlemeler tamamlandığında sol üst köşede X işaretini 
seçerek grup ekrana dönün. 

Bir grup eklemek için, grup sayfası ekle simgesi + seçin. 
Açılır bir pencere görünür. Ad kutusunun içine tıklayın ve 
grup adını girmek için klavyeyi kullanın. Enter tuşunu (sağ 

alt) seçin ve klavye kapanır.
NOT: Gruplara, muhtemelen G ya da Grup ile başlayacak 
şekilde ad verin, böylece grup olarak tanınabilirler. Grup 
eklemek için gün bölümlerini düzenlerken, kayan listede 
görünen tek şey addır. Bir grup olarak öne çıkmazsa sadece 
diğer bir ürün olarak görünür. 

Açılır Klavye

Grup için bir ürün ve ürünü eklemek için yeşil oku seçin. 
Bu ilk ürün grubu adı altında listelenen grup özelliklerini 
belirler. Gruba eklenmek üzere mevcut olmayan yanlış 
özellikli ürünle devam etmek, gri görünür. Gruba ürünler 
eklemek için devam edin. Bir ürünü kaldırmak için, ürünü 
ve kırmızı oku seçin.

Grup tamamlandığında, sol üst köşedeki X işaretini seçerek 
grubu kaydedin ve grup ekranına geri dönün. 

Gün Bölümleri Düzenleme veya Ekleme

Menü ekranında gezinme simgeleri vardır. Geri okunun 
yanında gün bölümü düzenleme simgesi vardır.

Gün Bölümü Düzenleme Simgesi

Gün bölümü düzenleme simgesi seçildiğinde ilk olarak 
kahvaltı ürünleri görünür. Farklı gün bölümleri (örneğin, 
kahvaltıdan öğlen/akşam yemeği) arasında hareket etmek 
için ekranı kaydırın.

Kahvaltı Ürünleri

Bir bölgeden bir ürünü silmek için ürün tuşuna basın ve üç 
saniye boyunca basılı tutun. Bir açılır pencere silme isteğini 
onaylar. Ürünler sağdan sola silinir.
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Bir ürün eklemek veya bir ürünü değiştirmek için boş 
bölgeye hızla basarak bir sıcak muhafaza etme bölgesi 
seçin. Açılır pencerede bölgeye eklenecek ürünü seçin. 
Gruplar da eklenebilir. Bölge ayrılır ve bölge sıcaklıkları 
belirli ürünleri ortadan kaldırır. Mevcut olmayan ürünler 
gri görünür. Kaydetmek ve geri dönmek için yeşil onay 
işaretini seçin.

Kahvaltı için bir Ürün Seçme

AYAR EKRANLARI

Giriş ekranından ayar simgesini seçmek tercihler ekranını 
getirir. Bu ekran on bir adet olan ayar ekranlarının ilkidir. 
Servis ekranlarının alt kısmı boyunca on bir katı nokta 
vardır, boş daire mevcut sayfayı temsil eder. Bir menüyü 
getirmek için noktalara dokunun. Menüden belirli bir 
ekranı seçin ve ona gidin. Ekranı sağa veya sola kaydırarak 
ekranlar arasında gezinin.

Ayarlar Simgesi

Noktalar Sırası

TERCIHLER EKRANI

• 

• 

• Use First (Önce Kullan ) - Ortak ürünün ilk tepsisi 
seçildiğinde yeşil renkte vurgulanır, ilk tepsi gidene 
veya süre bitene kadar ikinci sıra gri olur. Seçim 
kaldırıldığında, ortak ürünün her iki tepsisi yeşil olur.

• Yazı boyutu 24-48 arasında ayarlanabilir.

• Ses 10-100 arasında ayarlanabilir.

• Sıcaklık ünitesi - Fahrenheit veya Celsius seçimi yapın

• Değişiklikleri uygulamak için yeşil onayı işaretini, iptal 
etmek için kırmızı X işaretini seçin.

TARIH VE SAAT EKRANI

Bu ekranda değişiklikler yapmak için bir şifre girilmelidir. 
Ekranın sol alt kısmındaki kilit simgesini seçin. Açılan 
sayı tuşlarında bir şifre girin. Şifre kabul edilirse ekranın 
etrafında bir sarı halka olur.

Tarih ve Saat Ekranı

• NTP kutusu işaretlenir ve UHCTHD ünitesi internete 
bağlıysa tarih ve saat otomatik olarak ayarlanır. 
UTC’nin uygun şekilde ayarlandığından emin olun 
(yani, Doğu Standart Saat UTC -5:00, Merkezi Standart 
Saat -6:00 vb.). 

UHCTHD ünitesi internete bağlı değilse veya 
NTP kutusu işaretlenmemişse tarih ve saatin elle 
ayarlanması gerekir.

• Ekranın sağ üst kısmında 24 saat ve AM/PM saat 
gösterimi arasında bir seçim sunulur.

• Okların uç kısmıyla ay ve yılı ve takvim üzerinden tarihi 
seçin.

• DST etkin kutusu işaretliyse saatin zamanı 1 saat ileri 
gidecektir. Kutu işaretli ise ve işaret kaldırılırsa saatin 
zamanı bir saat geri hareket eder. Bu özelliğinin doğru 
kullanımı, yaz saatinin ilk günü kutuyu işaretlemek ve 
yaz saati uygulamasının sona erdiği ilk gün kutunun 
işaretini kaldırmaktır. 
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•  Time Zone (Zaman Dilimi) - Cihazın kullanılmakta 
olduğu zaman dilimini seçmek için aşağı açılır kutuyu 
kullanın. Bunun sadece NTP kutusu işaretli olduğunda 
tarih ve saat üzerinde etkisi vardır.

DIL EKRANI

Dil Ekranı

Mevcut diller seçim yapmak üzere listelenir. Mağaza 
veya şirket tarafından oluşturulan menü öğeleri yeni dile 
değişmez. Sadece başlıkları ve açıklamaları (yani, servis 
sayfası başlıkları, takvim ay adaları, ürün parametreleri ve 
menü sayfası başlıkları) yeni dile değişir.

Ama ekrandaki dil simgesinden birden çok dilin 
değiştirilebilmesine izin vermek için bu listeden istediğiniz 
dilleri işaretleyin. 

GÜN BÖLÜMÜ EKRANI 

Gün Bölümü Ekranı

Aralarından seçim yapmak üzere mevcut gün bölümleri 
listelenir. İstenen gün bölümlerinin işaretlendiğinden emin 
olun.  Bitirdiğinizde yeşil onay işaretine basın. 

BÖLGE TANI EKRANLARI
Bu ekranda saklama kabini sıcaklıkları izlenebilir, mevcut 
ısıtma elemanı sıcaklıklarını izlemek için herhangi bir şifre 
gerekli değildir.

Bu ekranda servis testleri yapmak için bir servis şifresi 
girilmelidir. Ekranın sol alt kısmındaki kilit simgesini seçin. 
Açılan sayı tuşlarında bir servis şifre girin. Şifre kabul 
edilirse ekranın etrafında bir sarı halka olur.

Bölge Tanı Ekranı

Bölge tanı ekranı, her bir ısıtma elemanı için ayarlanmış 
sıcaklık ve o anki ünite sıcaklığını gösterir. Ayarlanmış 
sıcaklığın +/- 3°C (+/- 5°F) arasındaysa o anki sıcaklık yeşil 
olarak vurgulanır. O anki sıcaklıklar ayarlanmış sıcaklıktan 
daha sıcaksa kırmızı olarak ve daha soğuksa mavi olarak 
vurgulanır.

1. Ayarlanmış sıcaklıkları değiştirerek makineyi test edin. 
Test sırasında ekranda kırmızı bir kenarlık olur.

 - Ayarlanmış sıcaklıkları fabrikada belirlenen test 
sıcaklıklarına değiştirmek için Servis Testi seçin.

VEYA

 - Bir bölge ayarlanmış sıcaklığına dokunun, beyaz 
olarak vurgulanacaktır. Görüntülenen sayı 
tuşlarında, istenilen sıcaklığı girin ve ardından yeşil 
onay işaretine dokunun. 
 
Not: 360 °F ya da daha yüksek bir sıcaklık girmek 
ısıtma elemanının her zaman ON (AÇIK) olmasını 
sağlar. 0 °F bir sıcaklık girmek ısıtma elemanını 
OFF (KAPALI) konuma getirir. Bölgedeki her iki 
ısıtma elemanının ayar sıcaklığı aynı sıcaklığa 
ayarlanacaktır.

2. Tamamlandığında Test İptal seçin, ekran çevresi sarıya 
değişecektir.
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SES VE EKRAN TESTLERI
Bu ekran şifre gerektirmez. 

Ses ve Ekran Testleri

Ekran ses ve ekran işlevini test etmek içindir.

Hoparlör simgesi seçildiğinde üç bip sesi duyulmalıdır.

Ekran simgesi seçildiğinde tanı ekranı işlevine yardımcı 
olmak için üç ekran arasında geçiş yapılır.

Kullanıcılar için Kullanıcı Arayüzü Özelleştirme tuşu mevcut 
değildir.

HATA GÜNLÜĞÜ EKRANI
Bu ekran şifre gerektirmez. 

Hata Günlüğü Ekranı

Hata günlüğü ekranında tüm girişleri temizlemek için tüm 
tuşları temizleyin. Hata günlüğünü temizlemek servis şifresi 
gerektirir.

Yenile düğmesine dokunulduğunda hata listesi 
güncellenecektir. Bu sayfadan ayrılmak ve arsından geri 
gelmek de hata günlüğü listesini yeni hatalarla yeniler.

ŞIFRE AYARLARI EKRANI

Şifre 

Ayarları Ekranı

Fabrikada ayarlanan 1955 şeklinde bir varsayılan yönetici 
şifresi vardır. Bu şifre, şifre hizmet ekranında değiştirilebilir. 
Manager’s: (Yöneticinin:) yanındaki kutuyu seçin, yeni 
pin sayısı sayı tuşları açılır. Yeni yönetici şifresini girin ve 
onaylamak için yeşil onay işaretini seçin.

Yeni Pin Sayısı Sayı Tuşları

Şifreyi fabrika belirlenen varsayılan ayarına geri sıfırlamak 
için easy touch (kolay dokunmatik) logosuna hızla arka 
arkaya 10 kez dokunun. 5 dokunmanın sonunda menü 
çubuğu siyah dönecektir, dokunmaya devam edin. Açılan 
bir pencere yönetici pin sayısının sıfırlandığını onaylar.

Easy Toucy (Kolay Dokunmatik) Logosu
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SISTEM BILGI EKRANI
Bu ekran şifre gerektirmez, bu ekranda mevcut hiçbir 
işlem yoktur. 

Sistem Bilgi Ekranı

Bu ekran kabin seri numarasını, model numarasını ve 
geçerli üretici yazılımı sürümlerini listeler. 

YARDIMCI IŞLEVLER EKRANI
Yardımcı işlevler ekranında demo modu çalıştırmak için 
bir servis şifresi girilmelidir. Ekranın sol alt kısmındaki kilit 
simgesini seçin. Açılan sayı tuşlarında bir servis şifre girin. 
Şifre kabul edilirse ekranın etrafında bir sarı halka olur.

Demo modu tüm ısıtıcılar kapatın ve düşük akım çekerek 
çalışmayı simüle eder. Ünite, gücün açık veya kapalı 
olduğuna bakılmaksızın bu ekran üzerinden normal 
çalışmaya dönene kadar Demo modunda devam eder.

Export Menu Files (Menü Dosyalarını Dışa Aktar) - USB 
bağlantı noktası kapağını çıkarın. Ana/harici bağlantı 
noktasına bir USB sürücüsü takın. Menü Dosyalarını Dışa 
Aktar düğmesine basın. Üniteyi yeniden başlatın.

Import Menu Files (Menü Dosyalarını İçe Aktar) - USB 
bağlantı noktası kapağını çıkarın. Dışarı aktarılan menü 
dosyaları olan bir USB sürücüsünü ana/harici bağlantı 
noktasına takın. Menü Dosyalarını İçe Aktar düğmesine 
basın. Ünite sadece yardımcı işlevler ekranından dışa 
aktarılan bir dosya türünü arar ve içe aktarır. 

Cancel All Holding (Tüm Kabinleri İptal Et) - Aktif bir 
zamanlayıcısı olan bir tepsi çıkarılır ve üniteye tekrar 
konmazsa, aktif zamanlayıcı bilgisi bellekte saklanır. Servis 
bellekten gereksiz bilgileri temizlemek için Tüm Muhafaza 
Edilenleri İptal Et tuşunu itebilir.

Platform Info (Platform Bilgisi) - Bir açılır ekran, Linux 
çekirdeği ve kart destek paketi, vb. dahil üretici yazılımı 
özelliklerini listeler.

Yardımcı Işlevler Ekranı

EKO MOD SEÇENEKLERI
Bu ekran ECO Modu için çeşitli seçenekler sunar. 
Bu ekranda değişiklik yapmak için yönetici şifresini 
kullanın. Ekranın sol alt tarafındaki kilidi seçin. Açılır 
tuş takımına bir şifre girin.

Eko Modu Seçenekleri Ekranı
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 TEHLIKE
Bütün altyapı tesisatlarına ve bağlantılarına yerel ve 
ulusal mevzuata uygun şekilde bakım yapılmalıdır.

 TEHLIKE
Bakım işlemleri sırasında yeterli koruma sağlamak için 
Kişisel Koruyucu Donanım Tehlike Değerlendirmesi 
yapmak cihaz sahibinin sorumluluğundadır.

 TEHLIKE
Elektrik bağlantısından ana güç bağlantısının 
kesilmemesi ölüm veya ciddi yaralanmalara sebep 
olabilir. Güç düğmesi gelen tüm elektriği KESMEZ. 

 TEHLIKE
Servis yapılan cihazın tümündeki elektriği kesmek için 
ana elektrik bağlantısı kesme yerinden elektriği kesin. 
Gelen hat geriliminin kutuplarının doğru olmasını 
sağlayın. Yanlış kutuplar düzensiz çalışmaya neden 
olabilir. 

nUyarı
Temizlik sıvıları veya kimyasalları kullanırken, lastik 
eldiven ve göz koruyucu (ve/veya yüz kalkanı) 
giyilmelidir.

,Dikkat
Bu kılavuzda açıklanan şekilde, temizlik dışındaki bakım 
ve servis çalışmaları yetkili servis personeli tarafından 
yapılmalıdır.

Temizlik ve Koruyucu Bakım İşlemleri

GENEL BİLGİ
Cihazın bakımını bu kılavuzdaki talimatlar 
doğrultusunda yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. 
Bakım işlemleri garanti kapsamında değildir.

Bakım
Her 4 

saatte bir
Günlük Uzun Süreli 

Kapatmadan 
Sonra

Başlatma

Dış - X X X
İç - X X X

Plastik Tepsiler 
ve Yuvalar

X X X X

HER DÖRT (4) SAATTE BİR - TEPSİ VE YUVALARI 
TEMİZLEYİN

1. Bütün plastik ve tel rafları çıkarın. Tepsi ve rafları 
temizlik için lavaboya koyun.

2. Tepsileri McD All-Purpose Super Concentrate 
(APSC)  çözeltisi veya her galon çözeltiye 0,3 fl. 
McD APSC karışımı eklenmiş. Tepsi ve rafları sıcak 
su ile durulayın.

3. Tepsi ve rafları McD Sink Sanitizer (HCS) 
çözeltisine (38 litre [10 galon] suya bir paket) 
veya McD Sanitizer (HCS)  çözeltisine (38 litre 
[10 galon] suya dört paket)  en az bir dakika 
süresince  batırarak sterilize edin. Çözeltiden 
çıkarınca hava ile kurumaya bırakın.

GÜNLÜK – KABİNİ TEMİZLEYİN

1. Çalışma gününün sonunda, bütün muhafaza 
sürelerinin tamamlandığı veya iptal edildiğinden 
emin olun (muhafaza sürelerini iptal etme 
konusunda sayfa 3-3'e bakın).

2. Temizleme Modu tuşuna basın.

3. Ünite, Enter Cleaning Mode? 
(Temizleme Moduna Girilsin mi?) 
mesajını görüntüler.  Devam etmek 
için onay işaretine basın.

Bölüm 4
Koruyucu Bakım
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Koruyucu Bakım Bölüm 4

4. Kabin soğurken ünite, COOLING DOWN 
(SOĞUYOR) mesajını görüntüler. 

Not: McD Sink Sanitizer (HCS) haricinde herhangi 
bir temizleyici kullanmayın.

5. Safe to Clean (Temizleme Güvenli) 
görüntüleninceye kadar’ yisoğumaya bırakın 

6. Giriş yuvası yüzeylerinde kalan kirleri kabin dışına 
doğru tüm parçacıkları kabin temizleme fırça 
yardımı ile çıkarın.

Not: Kabin giriş yuvalarını temizlemek için sadece 
kabin temizleme fırçasını kullanın.  Tel fırçalar, 
aşındırıcı bezler , metal spatulalar kabin giriş 
yüzeylerinde kalıcı hasarlara sebep olacaktır.

Not: McD All-Purpose Super Concentrate (APSC)
dışında başka temizleyici kullanmayın.  Başka 
ürünler kontrol parçalarında hasara sebep 
olabilir.

7. Giriş yuvalarını temizlemek için kabin temizleme 
fırçası ve ıslak-sterilize havlular kullanın.  Her 
girişin alt ve üst yüzeyini temizleyin.

8. McD All-Purpose Super Concentrate (ASPC) ile 
nemlendirilmiş sterilize bir bez ile 
kabinin bütün dış yüzeyini silin.

9. Ekranı temizlemek için kilit düğmesine 
basın.

10. Ünite kilit sayacını görüntüler. 
Ekran kilitli iken  
temizlenebilir.

11. Enter tuşuna basın.

12. Ünite Exit Clean? 
(Temizlikten Çıkılsın mı?) 
mesajını görüntüler.

13. Çıkmak için kontrol 
düğmesine basın.

14. Cihazı kapatın.

nUyarı
Ünitenin içini ya da dışını temizlemek için hiçbir zaman 
yüksek basınçlı su jeti kullanmayın veya hortumla 
yıkamayın veya su dökmeyin. Paslanmaz çelik veya 
boyalı yüzeylerde güçlü temizleme ekipmanları, çelik 
yünleri, kazıyıcılar veya tel fırçalar kullanmayın.

,Dikkat
Dış paneller üzerinde hiçbir zaman asit bazlı temizleme 
solüsyonu kullanmayın! Birçok gıda ürünü yüzeye 
zarar verebilen asit içeriğine sahiptir. Paslanmaz çelik 
yüzeylerdeki TÜM yiyeceklerin temizlendiğinden emin 
olun.

,Dikkat
Muhafaza kabininin veya muhafaza kabini boşluğunun 
hiçbir bölümünde kostik temizleyiciler kullanmayın. 
Sünger veya yumuşak bezle uygulanan hafif, aşındırıcı 
olmayan sabunlar veya deterjanlar kullanın. Muhafaza 
kabininin hiçbir bölümünde asla keskin aletler veya sert 
aşındırıcılar kullanmayın.
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Bölüm 5
Sorun Giderme

Sorun Giderme Tablosu

Sorun Sebep Çözüm

Kabin çalışmıyor Sigorta attı veya devre kesici çalıştı. Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın.

Güç kablosu takılı değil. Güç kablosunu takın.

Ana güç düğmesi kapalı. Ana güç düğmesini açın.

Göstergede, ısıtma bölgesi / 
zamanlayıcı devre dışı bırakmada 
çapraz çizgiler var.

Isıtma pedi bağlayıcısı gevşek. Isıtıcı pedini değiştirin.

Isıtma pedi çalışmıyor. Isıtıcı pedini değiştirin.

Isıtma pedi I/O (Giriş/Çıkış) devre kartı arızalı. I/O (Giriş/Çıkış) kartını değiştirin.

Termokupl kablo bağlantıları arızalı. Isıtıcı pedini değiştirin.

Termokupl kablosu şasiye kısa devre yapıyor. Isıtıcı pedini değiştirin.

Termokupl kablosunu açık. Isıtıcı pedini değiştirin.



 EK A:1

Menüler ve yapılandırmalar bir USB flaş sürücüye içe ve dışa 
aktarılabilir.   

DOSYALAR DIŞA AKTARILIYOR  

1. Giriş ekranını görüntülemek için giriş simgesini seçin.

 Giriş Simgesi

Giriş Ekranı

2. Giriş menüsünden ayarlar simgesini seçin. 

 Ayarlar Simgesi

Tercihler ekranı görüntülenir.  

3. Utilities (Yardımcı İşlevler) ekranına gitmek için sağa 
doğru bir kez kaydırın.

Ayarlar Simgesi

4. Sol alt köşedeki kilit simgesine basın. 

5. Tuş takımında 159357  girin ve onay düğmesine basın. 

Simgenin kilit açık olarak değiştiğine dikkat edin.

6. Files Import/Export (Dosyaları İçe/Dışa Aktar) 
düğmesine basın.

Ek A
Menüleri ve Yapılandırmaları İçe/Dışa Aktarma
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Kullanım Ek A

7. Frymaster logosunun arkasındaki USB bağlantı 
noktasını kaydırarak açın. 

8. USB bağlantı noktasına boş bir USB sürücü takın.

9. Check Flash Drive (Flash Sürücüyü Kontrol Et) 
düğmesine basın.

10. Export Menu Files (Menü Dosyalarını Dışa Aktar) 
düğmesine basın.

Ekranda Menu files exported! (Menü dosyaları dışa 
aktarıldı!) görüntülenir.

11. Close (Kapat) düğmesine basın.

12. Close (Kapat) düğmesine tekrar basın.

13. Ekranı kilitlemek için sol alt köşedeki kilit 
açma düğmesine basın.

14. Geri tuşuna basın.

15. Press & Go ekranına geri dönmek için Press & Go 
simgesine basın.
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Ek A Kullanım

DOSYALAR İÇER AKTARILIYOR 

1. Önceki bölümdeki 1-7 adımları izleyin.

2. UHCTHD kabininden USB bağlantı noktasına aktarılan 
dosyaları içeren bir USB sürücü takın.

3. Check Flash Drive (Flash Sürücüyü Kontrol Et) 
düğmesine basın.

4. Import Menu Files (Menü Dosyalarını İçe Aktar) 
düğmesine basın.

Ekranda Menu files imported! (Menü dosyaları içe 
aktarıldı!) görüntülenir.

5. Close (Kapat) düğmesine basın.

6. Close (Kapat) düğmesine tekrar basın.

7. Ekranı kilitlemek için sol alt köşedeki kilit açma 
düğmesine basın.

8. Geri tuşuna basın.

9. Press & Go ekranına geri dönmek için Press & Go 
simgesine basın.
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