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Umieść niniejszą instrukcję w zbiorze instrukcji do 
Swoich urządzeń w części dotyczącej tosterów i opiekaczy. 

Wyprodukowano wyłącznie dla firmy 
McDONALD’S® 

PRZEZ FIRMĘ 
ANTUNES 

180 KEHOE BLVD. 
CAROL STREAM, ILLINOIS 60188, USA 

TELEFON: 1-630-784-1000 
NUMER BEZPŁATNY: 1-877-392-7854 

FAKS: 1-630-784-1650 
www.antunes.com

SPIS TREŚCI

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do wyłącznego użytku posiadaczy koncesji i pracowników firmy McDonald’s Systems, Inc.  
© McDonald’s Corporation  Wszelkie prawa zastrzeżone
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OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Antunes, udziela niniejszej, ograniczonej gwarancji na wszystkie urządzania McDonald’s, nabyte bezpośrednio u tegoż sprzedawcy. 

Wszystkie urządzenia podlegają gwarancji obejmującej wszelkie defekty materiałowe i jakościowe producenta przez okres dwóch (2) lat od daty pierwotnej instalacji, jednak 
w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty wysyłki. 
 
 

Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji jakakolwiek część urządzenia ulegnie uszkodzeniu, firma Antunes zwróci Autoryzowanemu serwisantowi całkowity koszt 
jego pracy (liczony w godzinach roboczych zwykłych) wykonanej w celu wymiany uszkodzonego elementu plus koszty podróży na odległość do 100 mil/160 km, licząc 2 
godziny na podróż w obie strony.  
Firma Antunes Food Service zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji i do udoskonalania swoich produktów.  Zawsze zastrzeżone jest prawo do modyfikacji sprzętu z 
przyczyn niezależnych oraz regulacji rządowych.  Zmiany w sprzęcie nie podlegają żadnym opłatom z tytułu gwarancji.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI
•  Koszt instalacji.
•  Urządzenia, które uległy uszkodzeniu podczas transportu.  Nabywca zobowią-

zany jest do zgłoszenia reklamacji z tytułu uszkodzenia w trakcie transportu, 
zaraz po otrzymaniu produktu.

•  Modyfikacje, nieprawidłowe użytkowanie, nadużywanie.
•  Nieprawidłowe przechowywanie lub przenoszenie.
•  Niewłaściwa konserwacja.
•  Niezastosowanie się do instrukcji podczas instalacji urządzenia, włączając w to 

podłączenia elektryczne.
•  Nieprawidłowe lub nieautoryzowane naprawy.

•  Przewidziane harmonogramem procedury konserwacyjne, zgodne z opisem w 
Karcie MRC.

•  Ta gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
•  Problemy z ciśnieniem lub problemy z zanieczyszczeniem, takie jak ciała obce 

w linii wody lub wewnątrz zaworów elektromagnetycznych, związane ze źródłem 
wody przychodzącej.

•  Nadgodziny lub stawki świąteczne.
•  Dojazdy przekraczające 100 mil/160 km w obie strony lub trwające dłużej niż 

dwie (2) godziny.
•  Przesyłki krajowe, zagraniczne, akcyzy oraz inne opłaty lub podatki.
•  Szkody wtórne, takie jak utrata zysków, czasu, koszt naprawy lub wymiany 

uszkodzonego majątku lub jakiekolwiek inne szkody uboczne.

Scan with mobile device or enter URL
for product and service information.

HEBT-5V

http://tiny.cc/ajaHEBT5V
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Informacje ogólne
Opiekacz HEBT-5V wykorzystuje opiekanie kontaktowe z 
obu stron, aby zapewnić równomiernie opieczony produkt. 

Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat 
bezpieczeństwa, instalacji i obsługi opiekacza HEBT-
5V. Zalecamy przeczytanie tego podręcznika przed 
zainstalowaniem i rozpoczęciem obsługi urządzenia. 

Opiekacz HEBT-5V został wyprodukowany z najlepszych 
dostępnych materiałów i zmontowany zgodnie z 
surowymi normami jakości firmy Antunes. To urządzenie 
zostało przetestowane w fabryce w celu zapewnienia 
niezawodnego, bezproblemowego działania. 

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELA
Serwis/pomoc techniczna
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów z 
instalacją lub obsługą urządzenia należy się skontaktować 
z autoryzowanym serwisem. 

Należy wpisać poniższe informacje i mieć je pod ręką 
podczas rozmowy z serwisem.  Numer seryjny znajduje 
się na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia.

Kupione od:

Data zakupu:

Nr modelu:

Nr seryjny:

Nr prod.:

Numer ID siec: 

Sprawdź w katalogu firm serwisowych dołączonym do 
niniejszego podręcznika, a następnie wpisz poniżej 
odpowiednie informacje:

Autoryzowany serwis

Nazwa:

Nr telefonu:

Adres:

W tym urządzeniu należy używać tylko oryginalnych 
części zamiennych marki Antunes.  Użycie części 
zamiennych innych niż dostarczone przez producenta 
spowoduje unieważnienie gwarancji. Autoryzowany serwis 
został przeszkolony przez producenta i ma pełny zestaw 
części do tego opiekacza.

Z zakładem można się również skontaktować pod 
numerem 1-877-392-7854 (tylko Ameryka Północna) 
lub 630-784-1000 w razie problemów z odnalezieniem 
swojego autoryzowanego serwisu.

WAŻNE!  Niniejsze instrukcje należy zachować do użytku w przyszłości.  W 
przypadku zmiany właściciela urządzenia należy się upewnić, że urządzenie 

zostało przekazane wraz z tym podręcznikiem.

Informacje gwarancyjne
Prosimy przeczytać pełny tekst ograniczonej gwarancji 
znajdujący się w tym podręczniku.

Jeśli urządzenie zostanie dostarczone uszkodzone, 
należy natychmiast skontaktować się z przewoźnikiem 
i zgłosić mu roszczenie o pokrycie szkód.  W razie 
zgłoszenia szkody należy zachować wszystkie materiały 
opakowaniowe.  Za szkody powstałe podczas spedycji 
odpowiada kupujący i nie są one objęte gwarancją.

Niniejsza gwarancja NIE obejmuje:

 • Szkód powstałych podczas transportu lub 
wynikających z niepoprawnego użycia.

 • Instalacji połączeń elektrycznych.

 • Normalnej konserwacji opisanej w tym podręczniku.

 • Awarii wynikających z nieodpowiedniej konserwacji.

 • Szkód spowodowanych przez nadużycie lub 
niedbałą obsługę.

 • Szkód spowodowanych zawilgoceniem 
komponentów elektrycznych. 

 • Szkód spowodowanych nieuprawnionym 
manipulowaniem przez osoby nieuprawnione, 
usuwaniem lub zmianą jakiegokolwiek wstępnie 
ustawionego elementu sterującego lub 
zabezpieczającego.
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DANE TECHNICZNE

OSTROŻNIE
Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane 
zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi i wszelkimi 
innymi przepisami obejmującymi to urządzenie.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM.  NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD 
ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE 

PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA LUB 
NAWET ŚMIERCI.

• Konieczne jest uziemienie opiekacza.
• NIE ingeruj i nie dokonuj żadnych modyfikacji w kablu 

zasilającym i wtyczce. W razie niedopasowania wtyczki do 
gniazdka elektrycznego należy wezwać wykwalifikowanego 
elektryka w celu dostosowania instalację do wtyczki.

• Do podłączenia urządzenia NIE wolno używać przedłużaczy.
• Jeśli nie jesteś pewny poprawności uziemienia urządzenia, 

wezwij wykwalifikowanego elektryka.

35.37”
(898.4 mm)

32.61”
(828 mm)

15.55”
(394.9 mm)

Wymiary

Dane elektryczne i konfiguracja wtyku
Model i 

 Nr prod. V W Hz Wtyk 
Opis

Wtyk 
Konfiguracja

HEBT-5V 
9210840 230 4600 50/60 IEC-309 Styk i izolacja 

Ameryka Północna

HEBT-5V 
9210841 220-240 4430-5250 50/60

Zespół kabla zasilającego 
— Wersja międzynarodowa 

zharmonizowana 
Styk i izolacja  

Australia

HEBT-5V 
9210842 220-240 4430-5250 50/60

Zespół kabla zasilającego 
— 32A/MCLP-S 
Nowa Zelandia

HEBT-5V 
9210845 208 4800 50/60

L6-30P Zespół kabla 
zasilającego z blokadą — 

komercyjny 
Japonia
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INFORMACJE ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA
Oprócz przestrzegania ostrzeżeń i uwag zawartych w 
niniejszej instrukcji, należy stosować się do następujących 
wytycznych bezpieczeństwa użytkowania urządzenia.
 • Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj 

wszystkie instrukcje.
 • Dla zwiększenia bezpieczeństwa urządzenie zostało 

wyposażone we wtyczkę z odpowiednim uziemieniem.  
Pod żadnym pozorem NIE próbuj usuwać tego 
uziemienia.

 • Zainstaluj i ustaw urządzenie zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w sposób opisany w tej instrukcji.  
NIE stosuj do czyszczenia lub innych celów żadnych 
środków chemicznych powodujących korozję.

 • NIE używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub 
wtyczką, jeśli zauważysz nieprawidłowości w jego 
działaniu lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.

 • Serwisu urządzenia powinien dokonywać jedynie 
przeszkolony personel.  W razie konieczności 
regulacji lub naprawy skontaktuj się z najbliższym 
autoryzowanym serwisem.

 • NIE blokuj ani nie zakrywaj żadnych z otworów w 
urządzeniu.

 • NIE zanurzaj w wodzie kabla zasilającego ani wtyczki.
 • Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
 • Kabel zasilający ułóż tak, by NIE zwisał z krawędzi 

stołu lub lady.
 • Do czyszczenia urządzenia NIE używaj dyszy wodnej.
Należy ściśle przestrzegać i zwracać uwagę na ostrzeżenia i 
uwagi pojawiające się w niniejszej instrukcji.
 • Wyłącz urządzenie, poczekaj aż zostanie wykonana 

procedura chłodzenia, aby zakończyć cykl, a następnie 
odłącz kabel zasilania przed serwisowaniem lub 
konserwacją urządzenia.

UWAGA: Wyłączenie przełącznika zasilania NIE powoduje 
całkowitego odłączenia zasilania urządzenia. Gdy 
urządzenie jest podłączone i włączone, dioda LED będzie 
migać, wskazując, że kabel zasilania jest podłączony. 
 • Procedura opisana w tym rozdziale może uwzględniać 

stosowanie środków chemicznych.  Chemikalia te będą 
wyróżnione tłustym drukiem oraz występującym za ich 
nazwą skrótem HCS (Hazard Communication Standard 
– przyjęte przez OSHA standardy informowania 
o zagrożeniu).  Potrzebne Karty Charakterystyki 
Materiału (MSDS – Material Safety Data Sheet) 
można znaleźć w instrukcji dotyczącej HCS (Hazard 
Communication Standard).

 • Aby nie dopuścić do porażeniom elektrycznym, 
urządzenie powinno być uziemione, zgodnie z 
wymaganiami norm i przepisów lokalnych.  Należy 
podłączać je jedynie do gniazdek z wydzielonym 
obwodem uziemienia, zabezpieczonym bezpiecznikami 
i wyłącznikami o odpowiednich parametrach 
prądowych.

 • Chleb może się zapalić.  Dlatego też opiekacze 
nie mogą być instalowane i używane w pobliżu 
zasłon lub innych palnych materiałów, czy ścian.  
Nieprzestrzeganie zasady bezpiecznej odległości może 
skutkować odbarwieniami materiałów znajdujących 
się w bezpośredniej bliskości opiekacza lub nawet ich 
zapaleniem. 

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM.  NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD 
ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE 

PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA LUB 
NAWET ŚMIERCI.

• Konieczne jest uziemienie opiekacza.
• NIE ingeruj i nie dokonuj żadnych modyfikacji w kablu 

zasilającym i wtyczce.  W razie niedopasowania 
wtyczki do gniazdka elektrycznego, należy wezwać 
wykwalifikowanego elektryka w celu dostosowania 
instalację do wtyczki.

• Do podłączenia urządzenia NIE wolno używać 
przedłużaczy.

• Aby nie dopuścić do porażeniom elektrycznym opiekacz 
powinien być uziemiony zgodnie z wymaganiami norm 
i przepisów lokalnych.  Należy podłączać je jedynie 
do gniazdek z wydzielonym obwodem uziemienia, 
zabezpieczonym bezpiecznikami i wyłącznikami o 
odpowiednich parametrach prądowych.

• Jeśli nie jesteś pewny poprawności uziemienia 
urządzenia, wezwij wykwalifikowanego elektryka.

OSTROŻNIE
Chleb może się zapalić.  Dlatego też opiekacze 
nie mogą być instalowane i używane w pobliżu 
zasłon lub innych palnych materiałów, czy ścian.  
Nieprzestrzeganie zasady bezpiecznej odległości może 
skutkować odbarwieniami materiałów znajdujących 
się w bezpośredniej bliskości opiekacza lub nawet ich 
zapaleniem. 

OSTROŻNIE
Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane 
zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi i wszelki-
mi innymi przepisami obejmującymi to urządzenie.

OSTROŻNIE
NIGDY nie wolno odłączać kabla zasilania podczas 
pracy urządzenia! Przed odłączeniem kabla sieciowego 
należy wykonać poprawną procedurę wyłączania.

OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ewentualnych obrażeń i/lub uszkodzenia 
urządzenia, wszystkie kontrole, testy i naprawy urzą-
dzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez 
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISU. Urządzenie 
MUSI zostać całkowicie wyłączone i odłączone od sieci 
przed jakimikolwiek pracami serwisowymi we wnętrzu, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy są niezbędne testy elektrycz-
ne. Podczas testowania obwodów elektrycznych należy 
zachować szczególną ostrożność. Będzie istniał dostęp 
do obwodów pod napięciem.
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Umiejscowienie
Podczas umiejscawiania opiekacza do eksploatacji należy 
uwzględnić następujące wytyczne:
 • Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone i opiekacz 

znajduje się w temperaturze pokojowej.
 • NIE blokuj ani NIE zakrywaj żadnych z otworów w 

urządzeniu.
 • NIE zanurzaj w wodzie kabla zasilającego ani wtyczki.
 • Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
 • Kabel zasilający ułóż tak, by NIE zwisał z krawędzi 

stołu lub lady.
 1. Ustaw opiekacz w żądanym miejscu wyznaczonym 

przez firmę McDonald’s. 

 2. Zamocuj podajnik bułek, ramkę bufora bułek i 
separator tnący w sposób pokazany na Rysunku 1.

Rozpakowywanie
 1. Otwórz duże pudło. Zawiera ono:

• Opiekacz HEBT-5V
• Pudełko z akcesoriami

 2. Wyjmij pudełko z akcesoriami z dużego pudła. 
 3. Przy pomocy innej osoby ostrożnie wyjmij opiekacz 

HEBT-5V z dużego pudła. 
 4. Zdejmij wszystkie osłony ochronne z urządzenia.
 5. Otwórz pudełko z akcesoriami. Zawiera ono:

• Opiekacz do ciastek z tacą na okruchy
• Podajnik bułek
• Kątowy podajnik bułek
• Ramka bufora bułek
• Separator tnący

 6. Wytrzyj całą obudowę opiekacza i wymienione powyżej 
akcesoria za pomocą czystego ręcznika spryskanego 
zatwierdzonym przez firmę McDonald’s środkiem 
odkażającym. Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

UWAGA: Należy ostrożnie obchodzić się z akcesoriami. 
Jeśli akcesoria zostaną pogięte lub uszkodzone, może 
powstać problem z ich poprawnym zamocowaniem do 
urządzenia, co może wpłynąć na normalne działanie.

UWAGA:  Jeśli zabraknie jakiejkolwiek części lub 
jakakolwiek część będzie uszkodzona, NATYCHMIAST 
skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Antunes pod 
numerem 1-877-392-7854 (tylko Ameryka Północna) lub 
630-784-1000. 

INSTALACJA
UWAGA: Podajnik bułek należy zamocować tak, aby 
występy były poprawnie ustawione. Niepoprawne 
zamocowanie podajnika bułek może spowodować 
poważne uszkodzenie opiekacza

 3. Podłącz kabel zasilania do odpowiedniego gniazda 
sieciowego. Odpowiednie napięcie jest podane na 
tabliczce znamionowej.

UWAGA: Patrz rozdział „Kątowy podajnik bułek” w 
części „Obsługa” tego podręcznika, aby zapoznać się z 
używaniem dodatkowego kątowego podajnika bułek.

Podajnik bułek

 
Kątowy 
podajnik bułek

Ramka bufora 
bułek

Separator 
tnący

Tylna 
osłona  
transportera

Rysunek 1. Podzespoły opiekacza HEBT-5V
(Pasków nie pokazano)

Panel 
sterowania

Przednia 
osłona 
transportera

Pokrętło 
Docisk
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OBSŁUGA
Wybór języka
Wykonaj poniższe kroki, aby ustawić opcję języka 
opiekacza HEBT-5V.

1. Upewnij się, że kabel zasilania jest podłączony, a 
urządzenie włączone. 

2. Patrz Rysunek 1. Naciśnij i przytrzymaj przez pięć 
sekund przycisk MENU.

3. Naciśnij pięć razy przycisk STRZAŁKA W LEWO, 
aby na wyświetlaczu pojawił się napis „Angielski”.

4. Naciśnij przycisk OK.

5. Za pomocą przycisku STRZAŁKI W LEWO lub 
STRZAŁKI W PRAWO wybierz żądany język. 
Dostępne języki są wyświetlane w następującej 
kolejności:

  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski kanadyjski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Portugalski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Rosyjski
  • Chiński mandaryński
  • Japoński
 6. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

 7. Kontynuuj korzystanie z opiekacza.

Rysunek 1. HEBT-5V Przycisk Menu

Przycisk 
Menu
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Instrukcje dotyczące obsługi
Opiekacz HEBT-5V służy do opiekania bułek i innych 
produktów. Aby uruchomić opiekacz HEBT-5V, wykonaj 
następujące kroki:

 1. Włącz zasilanie i pozostaw urządzenie do 
ukończenia fazy nagrzewania.

UWAGA: Wentylatory urządzenia włączą się 
dopiero, gdy temperatura płyty A, B lub C osiągnie 
66°C (150°F).

 2. Ustaw pokrętło Docisk w zalecanym położeniu 4. 
W przypadku użycia ustawienia 5 trzeba będzie 
wyregulować ustawienie opisane na następnej 
stronie w ustawieniach opartych na Tabeli 1.

 3. Gdy urządzenie osiągnie temperaturę pracy, na 
panelu sterowania powinien pojawić się napis 
„Gotowe”. 

  4. Włóż produkt w wyznaczony obszar zespołu 
podajnika bułek stroną przecięcia bułki 
skierowaną do przodu.

 5. Opieczony produkt wpada do bufora bułek.

OBSŁUGA

Rysunek 2. HEBT-5V Kątowy podajnik bułek

KĄTOWY PODAJNIK BUŁEK

Do ładowania bułek w czasie dużego ruchu można 
użyć kątowego podajnika bułek. 

Sposób mocowania kątowego podajnika bułek do 
opiekacza został pokazany na Rysunku 2.
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Panel sterowania
Panel sterowania znajduje się z prawej strony urządzenia. 
Diody LED na panelu sterowania świecą się, wskazując, 
kiedy urządzenie działa. Serwisowa dioda LED zapala 
się i odpowiednie diody LED (silnik, płyta A, płyta B, płyta 
C) migają, gdy urządzenie wymaga serwisowania. Na 
wyświetlaczu zostanie również wyświetlony komunikat.

Ustawienia
Wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić i dostosować 
ustawienia opiekacza HEBT-5V.

 1. Gdy urządzenie zostanie podłączone, naciśnij i 
przytrzymaj przez pięć sekund przycisk MENU 
(Rysunek 3). Na panelu sterowania pojawi się napis 
„Płyta A”. Wyświetlacz przewinie wskazanie, aby 
pokazać temperaturę bieżącą, cykl pracy SSR i 
wartość zadaną.  
 
Przykład: Płyta A: 271°C 35% 271°C

UWAGA: Nie ma potrzeby włączania urządzenia, aby 
uzyskać dostęp do menu ustawień.
 2. Za pomocą przycisków strzałek w LEWO i PRAWO 

(Rysunek 4) przewiń ustawienia wyświetlane w 
następującej kolejności:

  • Płyta A 
• Płyta B 
• Płyta C 
• Jednostki (°C) 
• Brzęczyk (łagodny, głośny, wyciszony) 
• Języki wyświetlania 
• Numer seryjny 
• UC (upływ czasu)  
• Temperatura elementów sterujących 
• Silnik

 3. Aby zmienić ustawienie, naciśnij przycisk OK, a 
następnie przycisk strzałki w LEWO lub PRAWO w 
celu przeprowadzenia niezbędnej regulacji. Ponownie 
naciśnij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

UWAGA: Nie można zmieniać ustawień numer seryjny, 
upływ czasu i temperatura elementów sterujących.
W poniższej tabeli zostały opisane ustawienia płyty A, płyty B, 
płyty C i silnika w zależności od ustawienia pokrętła docisku:
W przypadku używania 
zalecanego ustawienia 
docisku nr 4

W przypadku używania 
ustawienia docisku nr 5

Płyta A: 271°C (520°F) Płyta A: 275°C (527°F)
Płyta B: 271°C (520°F) Płyta B: 275°C (527°F)
Płyta C: 254°C (491°F) Płyta C: 255°C (491°F)
Silnik: 4100 Silnik: 4000

PROGRAMOWANIE

Rysunek 3. HEBT-5V Przycisk Menu

Rysunek 4. Przyciski strzałek

Przycisk 
Menu

Przyciski 
strzałek

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia, 
naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski strzałek w 
LEWO i PRAWO do chwili pojawienia się na wyświetlaczu 
napisu „Przywrócono ustawienia fabryczne”.

Regulowanie jakości tostu
Gdy urządzenie zostanie włączone i jest gotowe, można 
wyregulować jakość tostu, naciskając przyciski strzałek w 
LEWO i PRAWO na panelu sterowania. Po wprowadzeniu 
zmian należy przetestować kilka produktów w celu 
sprawdzenia, czy są one opiekane zgodnie z żądaną jakością.

UWAGA: To ustawienie jest zachowywane po wyłączeniu 
urządzenia.

UWAGA: Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie 
lub nie będzie działać poprawnie, należy natychmiast 
skontaktować się z serwisem.

Tabela 1. Ustawienia docisku
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Czyszczenie codzienne
 1. Wyłącz opiekacz (przełącznik w pozycji „off”). 

Opiekacz przejdzie w tryb schładzania i 
automatycznie wyłączy się po jego zakończeniu.

UWAGA: NIE trzeba czekać na całkowite 
zakończenie schładzania. 

 2. Włóż neoprenowe rękawiczki i usuń podajnik 
bułek i kątowy podajnik bułek (Rysunek 5).

 3. Oczyść zewnętrzne powierzchnie opiekacza 
za pomocą papierowego ręcznika spryskanego 
zatwierdzonym uniwersalnym środkiem 
czyszczącym. Pozostaw do wyschnięcia na 
powietrzu. 

 4. Wytrzyj zespół podajnika bułek za pomocą 
ręcznika papierowego spryskanego 
zatwierdzonym uniwersalnym środkiem 
czyszczącym. Pozostaw do wyschnięcia na 
powietrzu. 

 5. Podłącz wtyczkę opiekacza do gniazdka. Włącz 
opiekacz (przełącznik w pozycji 'on').

KONSERWACJA

Rysunek 5. Podajnik bułek
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KONSERWACJA (ciąg dalszy)
Czyszczenie i odkażanie pasków (codziennie)
 1. Wyłącz opiekacz (przełącznik w pozycji „off”). Opiekacz 

przejdzie w tryb schładzania i automatycznie wyłączy 
się po jego zakończeniu.

UWAGA: NIE trzeba czekać na całkowite zakończenie 
schładzania. 

 2. Włóż neoprenowe rękawiczki. Usuń podajnik bułek.
 3. Oczyść opiekacz z zewnątrz za pomocą papierowego 

ręcznika spryskanego zatwierdzonym uniwersalnym 
środkiem czyszczącym. 

 4. Zdejmij przednie osłony transportera, unosząc je i 
odsuwając od urządzenia (Rysunek 9 na następnej 
stronie).

UWAGA: Należy wymienić wszystkie paski, jeśli dowolny 
z nich uległ odbarwieniu, jest podarty lub uszkodzone 
zostały jakiekolwiek zatrzaski paska.
UWAGA: Pasek należy oczyścić wyłącznie, gdy 
znajduje się przed płytą mocującą. Pozwala to uniknąć 
uszkodzenia paska.  Transportery nadal się obracają 
podczas schładzania, co umożliwia oczyszczenie całego 
paska.
 5. Sprawdź paski z przodu i z tyłu. Patrz rysunki 6, 7 i 

8. Wymień wszystkie paski, jeśli którykolwiek z nich 
jest podarty, pozaginany, odbarwiony, ma brakujące 
zatrzaski lub jest uszkodzony w inny sposób.

Rysunek 6. Przykład uszkodzonego paska

PASEK JEST PODARTY I POZAGINANY. 
WYMIENIĆ WSZYSTKIE PASKI.

NA PASKU BRAKUJE ZATRZASKÓW  
I JEST ON USZKODZONY. WYMIENIĆ  

WSZYSTKIE PASKI.

PASEK JEST ZUŻYTY I ODBARWIONY.
WYMIENIĆ WSZYSTKIE PASKI.

Rysunek 7. Przykład uszkodzonego paska

Rysunek 8. Przykład uszkodzonego paska
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PRZEDNIA PŁYTA MOCUJĄCA
REAR 

BACKING 
PLATE

Rysunek 9. Przednia i tylna pokrywa transportera

Rysunek 10. Umiejscowienie przedniej płyty 
mocującej pasek

 6. Jeśli wszystkie paski są w dobrym stanie, należy 
spryskać czysty ręcznik zatwierdzonym środkiem 
odkażającym. Wytrzyj przedni pasek do czysta.

 7. Wytrzyj pasek przedni za pomocą czystego ręcznika 
spryskanego zatwierdzonym środkiem odkażającym. 
Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

 8. Wyczyść paski tylne w taki sam sposób, co w kroku 
6.

UWAGA: Pasek należy oczyścić tylko, gdy znajduje 
się przed płytą mocującą. Pozwala to uniknąć 
uszkodzenia paska (Rysunek 10). 
 9. Włóż wszystkie ręczniki użyte do czyszczenia 

opiekacza i pasków do kosza na brudy.

 10. Oczyść przednią i tylną osłonę transportera za 
pomocą papierowego ręcznika spryskanego 
zatwierdzonym uniwersalnym środkiem 
czyszczącym. Pozostaw do wyschnięcia na 
powietrzu.

 11. Z powrotem zamocuj przednią i tylną osłonę 
transportera, a następnie zespół podawania bułek.

 12. Włącz opiekacz i sprawdź go przed rozpoczęciem 
użytkowania.

UWAGA: W przypadku nagromadzenia się dużych 
ilości zwęglonych resztek konieczne może okazać 
się kilkakrotne powtórzenie kroków 6-8 w celu 
zapewnienia żądanej czystości.

UWAGA: Należy w całości oczyścić i odkazić paski. 
Nieodpowiednie oczyszczenie paska skróci okres jego 
eksploatacji i spowoduje słabą wydajność opiekacza.

UWAGA: Wymień paski, jeśli wykazują one ślady 
nadmiernego zużycia eksploatacyjnego. Aby uzyskać 
nowe paski, skontaktuj się z fabryką pod numerem 
1-877-392-7854 (tylko Ameryka Północna) lub 630-784-
1000.

UWAGA: Paski należy zdejmować TYLKO podczas 
ich wymiany lub jeśli jest to wymagane podczas 
serwisowania. 

KONSERWACJA (ciąg dalszy)
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Rysunek 12. Blokady transportera

Rysunek 11. Rolki transportera

KONSERWACJA (ciąg dalszy)
Wymiana pasków (co kwartał)
Z czasem paski zaczynają wykazywać ślady zużycia. 
Przejawia się to rozdarciami lub odbarwieniami paska, 
co oznacza konieczność jego wymiany.

UWAGA: Paski należy zdejmować TYLKO podczas 
ich wymiany lub jeśli jest to wymagane podczas 
serwisowania. Aby zapewnić prawidłową pracę, 
należy jednocześnie wymienić wszystkie paski.

ZDEJMOWANIE PASKÓW

 1. Wyłącz opiekacz (przełącznik w pozycji „off”). 
Opiekacz przejdzie w tryb schładzania i 
automatycznie wyłączy się po jego zakończeniu.

 2. Odłącz kabel zasilania po zakończeniu okresu 
schładzania.

 3. Włóż neoprenowe rękawiczki. Usuń podajnik 
bułek.

 4. Zdejmij przednią i tylną pokrywę transportera, 
unosząc je do góry i odsuwając od opiekacza.

 5. Ustaw pokrętło docisku w zakresie od 4 do 7.
 6. Odblokuj zatrzask i otwórz panel z lewej strony.
 7. Aby zablokować przednią rolkę transportera, stań 

z przodu opiekacza. Za pomocą obu rąk naciśnij 
przednią rolkę transportera i pociągnij ją do siebie. 
Spowoduje to usunięcie naprężenia i zablokuje 
rolkę na miejscu (Rysunek 11).

 8. Aby zablokować tylną rolkę transportera, stań 
z tyłu opiekacza.  Za pomocą obu rąk naciśnij 
tylną rolkę transportera i pociągnij ją do siebie.  
Spowoduje to usunięcie naprężenia i zablokuje 
rolkę na miejscu (Rysunek 11).

 9. Unieś górną blokadę ramy paska. Następnie 
obróć ją w dół tak, aby oparła się na wałku 
krzywkowym tylnej rolki transportera. (Rysunek 
12).

 10. Pociągnij w dół dolną blokadę ramy paska 
(Rysunek 12). 

 11. Za pomocą noża przetnij istniejący pasek przedni 
i wyjmij go z opiekacza. Wyrzuć stary pasek.

 12. Za pomocą noża przetnij paski tylne i wyjmij je z 
opiekacza (Rysunek 13). Wyrzuć stare paski.

Górna blokada 
ramy paska

Dolna blokada 
ramy paska

Naprężony

Luźny
Luźny

Naprężony

Rysunek 13. Przecinanie pasków
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Rysunek 14. Rolki transportera

Rysunek 15. Blokady transportera

MONTAŻ PASKÓW

UWAGA: Aby uzyskać nowe paski, skontaktuj się z 
fabryką pod numerem 1-877-392-7854 (tylko Ameryka 
Północna) lub 630-784-1000. 

 1. Wykonaj kroki opisane w punkcie Zdejmowanie 
pasków.

 2. Wytrzyj obie strony nowych pasków za pomocą 
czystego ręcznika spryskanego zatwierdzonym 
środkiem odkażającym i pozostaw do wyschnięcia 
na powietrzu.

 3. Delikatnie wsuń nowy pasek przedni na górną 
przednią rolkę i dolną przednią rolkę. 

UWAGA: Upewnij się, że pasek jest prawidłowo 
ułożony na rolkach. Zatrzaski na paskach powinny być 
skierowane do wnętrza górnej przedniej rolki. 

 4. Wsuń pierwszy pasek korony na tylną górną rolkę 
i tylną dolną rolkę. Powtórz ten krok dla paska 
podstawy i drugiego paska korony. 

UWAGA: Upewnij się, że pasek jest prawidłowo 
ułożony na rolkach. Zatrzaski na paskach powinny być 
skierowane do wnętrza górnej tylnej rolki.

 5. Napręż całkowicie rolki przedniego i tylnego paska, 
unosząc je w górę tak, aby każda rolka została 
zablokowana na miejscu (Rysunek 14).

 6. Powoli unieś dolną blokadę ramy paska tak, aby rolki 
paska przedniego i tylnego zostały zablokowane na 
miejscu (Rysunek 15). W razie potrzeby unieś wałek 
krzywkowy rolki tylnego paska, podnosząc dolną 
blokadę ramy paska na miejsce.

 7. Ponownie ustaw górną blokadę ramy paska, 
podnosząc ją i blokując na miejscu w zespole 
transportera przedniego (Rysunek 15).

 8. Zamknij i zatrzaśnij panel boczny.

UWAGA: Poinformuj kierownika o każdej wymianie 
paska, aby można było zamówić nowe paski. Aby 
uzyskać nowe paski, skontaktuj się z fabryką pod 
numerem 1-877-392-7854 (tylko Ameryka Północna) 
lub 630-784-1000.

 9. Ustaw pokrętło docisku w zakresie od 7 do 4.

 10. Z powrotem zamocuj przednią i tylną osłonę 
transportera, a następnie zespół podawania bułek.

 11. Podłącz opiekacz i sprawdź go przed rozpoczęciem 
użytkowania.

Górna blokada 
transportera

Dolna 
blokada 

transportera

Naprężony

Luźny
Luźny

Naprężony
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Rysunek 16. Dostęp do górnego  
wentylatora chłodzącego

Czyszczenie górnego wentylatora 
chłodzącego i obudowy elektryki (co rok)
Wykonaj poniższe kroki, aby oczyścić wentylator górny.

 1. Wyłącz opiekacz (przełącznik w pozycji „OFF”). 
Opiekacz przejdzie w tryb schładzania i 
automatycznie wyłączy się po jego zakończeniu. 
Odłącz kabel zasilania.

 2. Stojąc przodem do opiekacza, przejdź do panelu 
po prawej stronie. Odkręć dwa górne wkręty 
panelu z prawej strony i opuść panel (Rysunek 
16).

 3. Za pomocą plastikowej szczotki lub podobnego 
narzędzia wyczyść wszystkie pięć łopatek 
wentylatora od dołu. Upewnij się, że zostały 
usunięte wszystkie zanieczyszczenia.

 4. Ostrożnie usuń wszystkie zanieczyszczenia 
z wnętrza podstawy komory sterowania i z 
wszystkich połączeń elektrycznych. Należy się 
upewnić, że zostały stamtąd usunięte wszystkie 
strzępki, cały tłuszcz i resztki.

 5. Załóż panel z prawej strony i przykręć go 
wkrętami. 

Czyszczenie tylnego wentylatora 
chłodzącego i obudowy elektryki (co rok)
Wykonaj poniższe kroki, aby oczyścić wentylator tylny.

 1. Po wyłączeniu urządzenia odkręć 3 wkręty z 
tyłu mocujące tylny panel i ostrożnie go opuść 
(Rysunek 17).

 2. Za pomocą plastikowej szczotki lub podobnego 
narzędzia wyczyść wszystkie pięć łopatek 
wentylatora.

 3. Ostrożnie usuń wszystkie zanieczyszczenia z 
podstawy opiekacza i z wszystkich połączeń 
elektrycznych. Należy się upewnić, że zostały 
stamtąd usunięte wszystkie strzępki, cały tłuszcz i 
resztki.

 4. Załóż panel tylny zamocuj go 3 wkrętami.

UWAGA: Należy uważać, żeby nie przyciąć 
okablowania podczas zamykania panelu tylnego.

 5. Podłącz kabel zasilania, włącz przełącznik 
zasilania i sprawdź, czy opiekacz działa 
poprawnie. 

Rysunek 17. Dostęp do tylnego  
wentylatora chłodzącego
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ewentualnych obrażeń i/lub uszkodzenia urządzenia, kontrola, testowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisu.  Podczas serwisowania 
urządzenie powinno być odłączone, z wyjątkiem sytuacji, gdy są wymagane testy elektryczne.

Jeśli wymienione kroki usuwania problemów nie usuną problemu z urządzeniem, skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem w celu uzyskania dalszej pomocy lub obsługi.

Problem Możliwa przyczyna Naprawa
Urządzenie wyświetla komunikat o 
błędzie: „Awaria SSR ‘A’. Opiekacz 
wyłączony”.    Po czym zaczyna się 
cykl schładzania.  Lampki zasilania, 
silnika, B i C świecą ciągle, zaś 
lampki serwisu i A migają.

SSR jest zacięte w pozycji zamkniętej, 
powodując, że temperatura płyty A przekracza 
343°C (650°F).

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.Awaria płytki wyświetlacza.

Awaria płytki We/Wy.

Urządzenie wyświetla komunikat o 
błędzie: „Awaria SSR ‘B’. Opiekacz 
wyłączony”. Po czym zaczyna się 
cykl schładzania.  Lampki zasilania, 
silnika, A i C świecą ciągle, zaś 
lampki serwisu i B migają.

SSR jest zacięte w pozycji zamkniętej , 
powodując, że temperatura płyty B przekracza 
343°C (650°F).

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.Awaria płytki wyświetlacza.

Awaria płytki We/Wy.

Urządzenie wyświetla komunikat o 
błędzie: „Awaria SSR ‘C’. Opiekacz 
wyłączony”. Po czym zaczyna się 
cykl schładzania.  Lampki zasilania, 
silnika, A i B świecą ciągle, zaś 
lampki serwisu i C migają.

SSR jest zacięte w pozycji zamkniętej, 
powodując, że temperatura płyty C przekracza 
343°C (650°F).

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.Awaria płytki wyświetlacza.

Awaria płytki We/Wy.

Urządzenie wyświetla komunikat o 
błędzie: „Wyzwolono górny limit. 
Opiekacz wyłączony”. Po czym 
zaczyna się cykl schładzania.

Uszkodzona termopara płyty powoduje 
wyzwolenie górnego limitu. 

Pozostaw urządzenie do ochłodzenia i 
zresetuj górny limit.  Jeśli górny limit zostanie 
ponownie wyzwolony, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.

Awaria limitu górnego 

Urządzenie wyświetla komunikat o 
błędzie: „Transporter zatrzymany.  
Opiekacz wyłączony”. Po czym 
zaczyna się cykl schładzania.  
Lampki zasilania, A, B i C świecą 
ciągle, zaś lampki serwisu i silnika 
migają.

Mechaniczne zacięcie jednego z transporterów. Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.

Wadliwy silnik
Uszkodzone łożyska kulkowe.
Łańcuch napędu lub zęby są uszkodzone.
Awaria płytki wyświetlacza.
Awaria płytki We/Wy.

Urządzenie wyświetla komunikat o 
błędzie: „Błąd wewnętrzny.  Wtyk 
zasilania: Wy/We”.

Wewnętrzny błąd płytki. Wyłącz urządzenie i odłącz kabel. Z 
powrotem podłącz urządzenie i włącz je, 
a jeśli błąd nie zniknie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.

Urządzenie wyświetla komunikat 
o błędzie: „Błąd temperatury 
sterowania.  Opiekacz wyłączony”. 
Po czym zaczyna się cykl 
schładzania.  Temperatura otoczenia 
zespołu sterowania przekroczyła 
60°C (140°C).

Wentylatory chłodzenia są brudne i wymagają 
oczyszczenia.

Sprawdź, czy otwory wentylacyjne opiekacza 
nie są zablokowane i nie znajdują się w 
pobliżu urządzeń grzewczych.   Oczyść 
wentylatory w sposób opisany w części 
Konserwacja tego podręcznika.  Jeśli 
błąd nie zniknie, skontaktuj się z osobą 
odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.

Niesprawne wentylatory chłodzenia.
Awaria płytki wyświetlacza.
Awaria płytki We/Wy.

UWAGA: TA CZĘŚĆ DOTYCZY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WSKAZYWA-
NYCH NA WYŚWIETLACZU
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Problem Możliwa przyczyna Naprawa
Urządzenie wyświetla komunikat 
o awarii: „Awaria systemu ’A’”.  
Następnie jest wyświetlana grafika.  
Lampki zasilania, silnika, B i C 
świecą ciągle, zaś lampki serwisu i 
A migają.

SSR jest zacięty w pozycji otwartej, powodując, 
że płyta A nie osiąga wartości zadanej w ciągu 
30 minut.

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.Awaria nagrzewacza płyty A.

Awaria płytki wyświetlacza.
Awaria płytki We/Wy.
Luźny przewód lub połączenie.
Awaria termopary.

Urządzenie wyświetla komunikat 
o awarii: „Awaria systemu ’B’”. 
Następnie jest wyświetlana grafika.  
Lampki zasilania, silnika, A i C 
świecą ciągle, zaś lampki serwisu i 
B migają.

SSR jest zacięty w pozycji otwartej, powodując, 
że płyta B nie osiąga wartości zadanej w ciągu 
30 minut.

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.Awaria nagrzewacza płyty B.

Awaria płytki wyświetlacza.
Awaria płytki We/Wy.
Luźny przewód lub połączenie.
Awaria termopary.

Urządzenie wyświetla komunikat 
o awarii: „Awaria systemu ’C’”. 
Następnie jest wyświetlana grafika.  
Lampki zasilania, silnika, A i B 
świecą ciągle, zaś lampki serwisu i 
C migają.

SSR jest zacięty w pozycji otwartej, powodując, 
że płyta C nie osiąga wartości zadanej w ciągu 
30 minut.

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.Awaria nagrzewacza płyty C.

Awaria płytki wyświetlacza.
Awaria płytki We/Wy.
Awaria termopary.
Luźny przewód lub połączenie.

Urządzenie wyświetla komunikat o 
awarii: „Płyta A nisko”. Następnie 
jest wyświetlana grafika.  Lampki 
zasilania, silnika, B i C świecą 
ciągle, zaś lampki serwisu i A migają.

SSR jest zacięty w pozycji otwartej, powodując 
spadek temperatury płyty A o 27°C (50° F) po 
osiągnięciu wartości zadanej.

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.Awaria nagrzewacza płyty A.

Awaria płytki wyświetlacza.
Awaria płytki We/Wy.
Luźny przewód lub połączenie.
Awaria termopary.

Urządzenie wyświetla komunikat o 
awarii: „Płyta B nisko”. Następnie 
jest wyświetlana grafika. Lampki 
zasilania, silnika, A i C świecą ciągle, 
zaś lampki serwisu i B migają.

SSR jest zacięty w pozycji otwartej, powodując 
spadek temperatury płyty B o 27°C (50° F) po 
osiągnięciu wartości zadanej.

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub z 
autoryzowanym serwisem.Awaria nagrzewacza płyty B.

Awaria płytki wyświetlacza.
Awaria płytki We/Wy.
Luźny przewód lub połączenie.
Awaria termopary.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (ciąg dalszy)
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Problem Możliwa przyczyna Naprawa
Urządzenie wyświetla komunikat o 
awarii: „Płyta C nisko”. Następnie 
jest wyświetlana grafika.  Lampki 
zasilania, silnika, A i B świecą 
ciągle, zaś lampki serwisu i C 
migają.

SSR jest zacięty w pozycji otwartej, 
powodując spadek temperatury płyty C 
o 27°C (50° F) po osiągnięciu wartości 
zadanej.

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub 
z autoryzowanym serwisem.

Awaria nagrzewacza płyty C.
Awaria płytki wyświetlacza.
Awaria płytki We/Wy.
Awaria termopary.
Luźny przewód lub połączenie.

Urządzenie wyświetla komunikat 
o awarii: „Czujnik A otwarty”. 
Następnie jest wyświetlana grafika. 
Lampki zasilania, silnika, B i C 
świecą ciągle, zaś lampki serwisu 
i A migają.

Odłączona/uszkodzona termopara płyty A. Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub 
z autoryzowanym serwisem.

Awaria płytki wyświetlacza.

Urządzenie wyświetla komunikat 
o awarii: „Czujnik B otwarty”. 
Następnie jest wyświetlana grafika. 
Lampki zasilania, silnika, A i C 
świecą ciągle, zaś lampki serwisu 
i B migają.

Odłączona/uszkodzona termopara płyty B. Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub 
z autoryzowanym serwisem.

Awaria płytki wyświetlacza.

Urządzenie wyświetla komunikat 
o awarii: „Czujnik C otwarty”. 
Następnie jest wyświetlana grafika.  
Lampki zasilania, silnika, A i B 
świecą ciągle, zaś lampki serwisu 
i C migają.

Odłączona/uszkodzona termopara płyty C. Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub 
z autoryzowanym serwisem.

Awaria płytki wyświetlacza.

Urządzenie wyświetla komunikat o 
awarii: „Silnik obraca się powoli.  
Patrz podręcznik operatora”.  
Lampki zasilania, A, B i C świecą 
ciągle, zaś lampki serwisu i silnika 
migają.

Mechaniczne zacięcie jednego z 
transporterów.

Wyłącz i włącz zasilanie, a jeśli komunikat 
o błędzie pozostanie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub 
z autoryzowanym serwisem.

Uszkodzone łożyska kulkowe.
Łańcuch napędu lub zęby są uszkodzone.
Wadliwy silnik
Awaria płytki wyświetlacza.
Awaria płytki We/Wy.

Urządzenie wyświetla: 
„Wyświetlacz BD U2”, 
„Wyświetlacz BD U4”, 
„Wyświetlacz BD U6”, 
„Wyświetlacz BD U7”, „We/Wy 
BD U1”, „We/Wy BD U2”, „We/
Wy BD U10”, „Błąd kalibracji”.

Wewnętrzny błąd płytki. Wyłącz urządzenie i odłącz kabel. Z 
powrotem podłącz urządzenie i włącz je, 
a jeśli błąd nie zniknie, skontaktuj się z 
osobą odpowiedzialną za konserwację lub 
z autoryzowanym serwisem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (ciąg dalszy)
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (ciąg dalszy)
UWAGA: TA CZĘŚĆ DOTYCZY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  

WSKAZYWANYCH NA WYŚWIETLACZU, KTÓRE NIE SĄ BŁĘDAMI/AWARIAMI

Problem Możliwa przyczyna Naprawa
Bułki nie są poprawnie 
opiekane.

Ustawienia docisku są niepoprawne. Użyj zalecanego ustawienia 4. W przypadku używania 
ustawienia 5, patrz część Programowanie w tym 
podręczniku.

Ustawienia temperatury są niepoprawne. Sprawdź, czy wartość zadana płyty A jest ustawiona na 
271°C (520°F), wartość zadana płyty B jest ustawiona na 
271°C (520°F) i wartość zadana płyty C jest ustawiona na 
254°C (490°F).  W celu dokonania zmian wartości zadanej 
temperatury lub używania ustawienia docisku 5, patrz 
część Programowanie w tym podręczniku.

Ustawienie silnika jest nieprawidłowe. Sprawdź, czy ustawienie silnika ma wartość 4100 dla 
ustawienia docisku 4 lub 4000 dla ustawienia docisku 
5 zgodnie z opisem w części programowanie tego 
podręcznika.

Paski są zużyte lub wymagają oczyszczenia 
(wymieniać co kwartał).

Sprawdź paski pod kątem czystości, zużycia i fałd.  
Oczyść lub wymień paski zgodnie z opisem w części 
Konserwacja tego podręcznika.

Jeden z górnych wałków transportera zaciął 
się w dolnej pozycji zablokowanej.

Sprawdź położenie wałków zgodnie z opisem w części 
Konserwacja tego podręcznika.

Jedna lub obie górne/dolne blokady 
transportera nie zostały poprawnie 
zablokowane na miejscu.

Sprawdź prawidłowe położenie blokad zgodnie z opisem 
w części Konserwacja tego podręcznika.

Bułki nie są zgodne ze specyfikacją. Skontaktuj się z dostawcą bułek.
Bułki trzeba na siłę 
wkładać do opiekacza.  
Bułki przywierają i palą 
się.

Paski są zużyte lub wymagają oczyszczenia 
(wymieniać co kwartał).

Sprawdź paski pod kątem czystości, zużycia i fałd.  
Oczyść lub wymień paski zgodnie z opisem w części 
Konserwacja tego podręcznika.

Łańcuch i/lub zęby są zużyte i/lub luźne. Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za konserwację 
lub z autoryzowanym serwisem.

Ustawienie docisku jest nieprawidłowe. Użyj zalecanego ustawienia 4. W przypadku używania 
ustawienia 5, patrz część Programowanie w tym 
podręczniku.

Bułki nie są prawidłowo wkładane do 
opiekacza.

Sprawdź, czy bułki są wkładane do wyznaczonego 
obszaru zespołu podajnika bułek stroną przecięcia bułki 
skierowaną do przodu urządzenia.

Opiekacz wydaje dziwne 
dźwięki.

Ustawienie docisku jest nieprawidłowe. Użyj zalecanego ustawienia 4. W przypadku używania 
ustawienia 5, patrz część Programowanie w tym 
podręczniku.

Paski są założone niepoprawnie. Paski należy założyć zgodnie z opisem w części 
Konserwacja tego podręcznika.

Paski są zużyte lub wymagają oczyszczenia 
(wymieniać co kwartał).

Sprawdź paski pod kątem czystości, zużycia i fałd.  
Oczyść lub wymień paski zgodnie z opisem w części 
Konserwacja tego podręcznika.

Łańcuch napędu silnika wymaga smarowania. Ostrożnie smaruj łańcuch napędu smarem Lubit-8 (P/N 
2140152) przynajmniej raz w roku.

Łożyska są zużyte i/lub zacięte. Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za konserwację 
lub z autoryzowanym serwisem.

Drzwiczki po stronie 
docisku się nie zamykają.

Jedna lub obie górne/dolne blokady 
transportera nie zostały poprawnie 
zablokowane na miejscu.

Sprawdź prawidłowe położenie blokad zgodnie z opisem 
w części Konserwacja tego podręcznika.

Wentylatory wydają 
dziwne dźwięki.

Niesprawne wentylatory chłodzenia. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne opiekacza nie są 
zablokowane i nie znajdują się w pobliżu urządzeń 
grzewczych.   Oczyść wentylatory w sposób opisany 
w części Konserwacja tego podręcznika.  Jeśli błąd 
nie zniknie, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za 
konserwację lub z autoryzowanym serwisem.

Wentylatory chłodzenia są brudne i wymagają 
oczyszczenia.
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CZĘŚCI ZAMIENNE
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CZĘŚCI ZAMIENNE (ciąg dalszy)
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91 61
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1 0012594 Zespół płyty regulowanej  1 
  (pozycja zamówienia 117)
2 0012595 Zespół panelu elektrycznego 1
3 0012598 Zespół obudowy 1
4 0012601 Zespół osłony końcowej 1
5 0012603 Zespół wspornika koła zębatego/ 
  napinacza 1
6 0012604 Zespół wspornika koła zębatego/ 
  ustalacza 1
7 0012605 Przekaźnik – zespół wspornika wyjścia 1
8 0012607 Zespół silnika/koła zębatego 1 
  (pozycja zamówienia 126)
9 0012609 Zespół osłony sterowania 1
10 0021705 Spaw, płyta stała osłony 1
11 0021706 Spaw, płyta regulacji osłony 1
12 0021707 Spaw, rama płyty regulacji 1
13 0021711 Spaw, ramka płyty stałej 1
14 0021716 Spaw, osłona transportera 2
15 0021718 Spaw, górna przednia część rolki koła  
  zębatego pośredniczącego  1
16 0021719 Spaw, górna tylna część rolki koła  
  zębatego pośredniczącego  1
17 0021720 Spaw, dolna przednia część rolki napędu 1
18 0021721 Spaw, dolna tylna część rolki napędu 1
19 0021722 Spaw, kanał wentylatora 1
20 0021724 Spaw, wspornik 2 
  łożyska i prowadnica sprężyny - RH
21 0021725 Spaw, wspornik 2 
  łożyska i prowadnica sprężyny - LH
22 0100274 Płyta, główne zasilanie 230 VAC, 3600 W 1 
  (pozycja zamówienia 116)
23 0400147 Tuleja, krótka 7/8” 3
24 0400416 Izolacja, płyta główna 1
25 0504320 Element dystansowy 0,781 X 1,125 X  
  0,06” 8
26 0506092 Wspornik, RH 1
27 0506093 Wspornik, LH 1
28 0506095 Wspornik krzywki, RH 1
29 0506096 Wspornik krzywki, LH 1
30 0506144 Płyta, napinacz RH 2
31 0506158 Płyta izolacyjna 1
32 0506163 Wspornik, napinacz 2
33 0506167 Wspornik, łożysko 2
34 0506183 Płyta ustalająca, termopara 1
35 0506188 Wspornik, blokada obudowy 1
36 0506278 Element dystansowy 0,312 X 0,187 X  
  0,105" 3
37 0600143 Sprężyna, ustawianie docisku 2
38 0600156 Sprężyna, regulacja krzywki 2
39 0600157 Sprężyna, naprężenie łańcucha 2
40 0600158 Sprężyna, naprężenie rolki 4
41 2090163 Filtr, Rfi, 250 Vac 1
42 2100212 Uchwyt, wyciąganie kieszeni, zatrzaskowy 2
43 2100253 Pokrętło, wałek 1/4”, wciskane 1
44 2110198 Regulowany zatrzask Kwik Klip 6
45 2110199 Zatrzask Kwik-Klip, typ C 8
46 2110200 Opaska kablowa Fir Tree Mt 1
47 2120213 Element dystansowy, rama i płyta LH 4

48 2120214 Element dystansowy, rama regulowana   
  RH 2
49 2120215 Element dystansowy, płyta RH 2
50 2120216 Element dystansowy, górna płyta blokady,  
  przód 1
51 2120217 Element dystansowy, górna płyta blokady,  
  tył 1
52 2120221 Element dystansowy 0,69 X 0,503 X  
  0,359” 2
53 2140109 Klej do wkrętów 1
54 2140125 Smar Never Seez (do żywności) 1
55 2150185 Zębatka, 25B18, otwór 1/2” 2
56 2150285 Łożysko, z jednym rowkiem S/S 8 
  (pozycja zamówienia 115)
57 2150303 Wałek krzywkowy 1
58 2150322 Krzywka, HEBT-5V 2
59 2150324 Łańcuch, napęd 1
60 300P123* Pierścień, ustalający, zewnętrzny 4
61 304P105* Nakrętka, sześciokątna ‘Keps’ nr 4-40 7
62 306P104* Wkręt, masz. nr 6-32 X 1/4” 4
63 306P130* Nakrętka, sześciokątna Keps nr 6-32 (mały  
  model) 2
64 308P102* Podkładka, wewn. ząb nr 8 4
65 308P105* Wkręt, masz. nr 8-32 X 1/2” 3
66 308P124* Wkręt, masz. jednokierunkowy nr 8-32 1
67 308P142* Podkładka, płaska nr 8 3
68 308P143* Nakrętka, sześciokątna ‘Keps’ nr 8-32 2
69 308P144* Wkręt, nr 8-32 X 1/4” (łeb nr 6) 2
70 308P145* Nakrętka, sześciokątna Acorn nr 08-32   
  niska korona 9
71 308P151* Wkręt, ‘Sems’ , nr 8-32 X 5/16” 4
72 308P164* Wkręt, Mach nr 8-32 X 1” Lg Sltrshd S/S 4
73 308P193* Wkręt, Mach nr 8-32 X 1 1/4” Sltflthd 2
74 310P103* Wkręt, masz. nr 10-32 X 1/4” 4
75 310P146* Nakrętka, sześciokątna ‘Keps’ nr 10-32 26
76 310P199* Wkręt, nr 10-32 X 3/8 Lg z łbem   
  gniazdowym 20
77 310P204* Wkręt z łbem walcowym soczewkowym 2 
  nr 10-32 X 0,25 
78 325P109* Wkręt, łeb sześciokątny 1/4-20 X 1/2” 5
79 325P176* Wkręt, kołnierzowy łeb sześciokątny 2
80 325P193* Wkręt, łeb sześciokątny,  6 
  nr 1/4-20 X 1,375”, S.S. 
81 325P194* Wkręt, łeb sześciokątny,  4 
  nr 1/4-20 X 2,00”, S.S.
82 4000138 Wentylator, osiowy - 220/230 V 1
83 4010221 Zaślepka Mp, praca silnika 1
84 4010240 Przełącznik, przechylny 250 V   
  dwubiegunowy 1 
  (pozycja zamówienia 127)
85 4030352 Termostat, limit górny 371°C (700°F) 3
86 4051014 Termopara typ K  2 
  (otwarty koniec), 80” Lg 
  (pozycja zamówienia 125) 
87 4060107 Opaska kablowa, 1/8W X 5” 15
88 4060374 Występ uziemienia 1
89 4060398 Listwa zaciskowa, seria S 1
90 4060442 Plastikowa opaska kablowa 5
91 4070156 Płytka warystora 1 

 Lp. Nr części Opis Ilość  Lp. Nr części Opis Ilość
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  (pozycja zamówienia 130)
92 4070170 Płytka filtra 1
93 7000799 Pasek HEBT-5V, zestaw 1
94 4060441 Opaska metalowa 7
95 4060387 Listwa zaciskowa, 2 pola 1
96 3060105 Wkręt, masz. nr 6-32 X 1/2” 2
97 2100334 Pasek naciągu 4
98 0400290 Izolator, elektryczny 2
99 3060107 Nakrętka, sześciokątna Acorn nr 6-32 2
100 0700797 Zespół kabla-masa 1
101 0700798 Zespół kabla-linia 1
102 0700799 Zespół kabla-uziemienie 1
103 0700800 Zespół kabla J5 1
104 0700801 Zespół kabla stycznika 1
105 0700803 Zespół kabla J3 1
106 0506293 Płyta, napinacz – koniec obudowy, tył 1
107 0506291 Wspornik, napinacz – koniec obudowy, tył 1
108 0506292 Wspornik, napinacz – koniec obudowy,   
  przód 1
109 0506294 Płyta, napinacz – koniec obudowy, przód 1 
110 0021766 Spaw, obudowa transportera – przód 1
111 2120223 Łożysko tulejowe, 0,50” OD X 0,75” LG 2
112 2120224 Łożysko tulejowe, 0,50” OD X 0,375” LG 2
113 0700809 Zestaw przewodów 1 
114 7000855 Zestaw podajnika korony HEBT-5V 1
116 7000857 Zestaw zespołu płyty głównej 1 
  (tylko nr prod. 9210840) 
 7000876 Zestaw zespołu płyty głównej 1 
  (tylko nr prod. 9210845) 
117 7000858 Zestaw zespołu płyty podstawy 1 
  (tylko nr prod. 9210840)
 7000875 Zestaw zespołu płyty podstawy 1 
  (tylko nr prod. 9210845)
118 7000859 Zespół napinacza wałka koła zębatego   
  pośredniczącego 1
  Zestaw komory przedniej

 Lp. Nr części Opis Ilość  Lp. Nr części Opis Ilość

CZĘŚCI ZAMIENNE (ciąg dalszy)

119 7000860 Zespół napinacza wałka koła zębatego   
  pośredniczącego 1 
  Zestaw komory tylnej
120 7000861 Zespół napinacza wałka koła zębatego   
  pośredniczącego 1 
  Zestaw sterowania
121 7000862 Zespół napinacza krzywki, 1 
  zestaw strony obudowy
122 7000863 Zespół napinacza krzywki 1 
  zestaw strony obudowy
123 7000864 Zestaw zespołu blokady górnego   
  transportera 1
124 7000865 Zestaw zespołu blokady dolnego   
  transportera 1
125 7000866 Zestaw termopary, płyta 1
126 7000867 Zestaw silnika napędu 1
127 7000868 Zestaw przełącznika, zasilanie 1
128 7000869 Zestaw płytki wyświetlacza 1
129 7000870 Zestaw płytki We/Wy 1
130 7000871 Zestaw płytki warystora 1 
131 7000856* Zestaw łożyska 1
132 0700577* Kabel zasilania L6-30P z blokadą 1 
  (tylko nr prod. 9210840)
 0700688 Kabel zasilania – wersja międzynarodowa 1 
  Styk i izolacja Australia  
  (tylko nr prod. 9210841)
 0700699 Kabel zasilania – 32A/MCLP-S 1 
  Nowa Zelandia  
  (tylko nr prod. 9210842)
 0700588* Kabel zasilania IEC309 32A 1
  (Tylko nr prod. 9210845)
133 0900298 Miernik bułek, APMEA 1 
 
*  Elementy dostępne w opakowania po dziesięć sztuk 

(10)
** Niepokazane
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