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GARANTIA LIMITADA
Antunes fornece a fornece a seguinte garantia limitada ao comprador original de todo o equipamento McDonald’s. 
  
Todos os componentes são garantidos contra defeitos de material e fabricação por um período de dois (2) anos. Se qualquer peça apresentar defeito durante o 
período desta garantia, a Antunes arcará com os custos de mão de obra de um Representante de Assistência Autorizado para substituir a peça, juntamente com as 
despesas de transporte.

A Antunes reserva-se o direito de efetuar alterações na concepção ou adicionar aperfeiçoamentos a quaisquer produtos.  Fica reservado o direito permanente de  
modificar o equipamento devido a fatores fora do nosso controle e em cumprimento à legislação em vigor. Alterações ao equipamento não constituem uma ampliação  
da garantia. Esta garantia é exclusiva e substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação 
para uma finalidade específica, cada uma das quais é expressamente rejeitada. Os recursos acima descritos são exclusivos e, em hipótese alguma, a Antunes  
ou qualquer das suas Divisões será considerada responsável por danos indiretos ou incidentais especiais decorrentes de  quebra ou atraso na execução desta garantia.

EXCLUSÕES DE GARANTIA
• O custo de instalação.
• Equipamento que foi danificado durante o transporte. O comprador deve 

fazer a reclamação de danos diretamente à transportadora.
• Alteração, uso inadequado e abuso.
• Armazenagem ou manuseio indevidos.
• Manutenção inadequada.
• Falha em seguir as instruções apropriadas, incluindo conexão elétrica.
• Reparos inadequados ou não autorizados.

• Procedimentos de Manutenção Programada conforme estabelecido no seu 
Cartão MRC.

• Consumíveis como tampas para grelhas (folhas removíveis), juntas de 
vedação, revestimentos da correia da esteira transportadora, anéis de 
vedação e lâmpadas de luzes.

• Impostos de frete, impostos de importação, imposto sobre consumo, imposto 
municipal ou outros impostos de vendas ou utilização.

• Danos consequentes, como perda de lucro, perda de tempo, custo de reparação 
ou substituição de outros bens danificados, ou qualquer outro dano incidental, 
de qualquer espécie.

Alimentador de pães angular 
mostrado como não usado 

em todas as unidades.
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INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO
Preencha as informações abaixo e deixe-as em um 
local de fácil acesso ao ligar para o Serviço Técnico  
da Antunes para solicitar assistência.  O número de 
série está na placa de especificação localizada na 
parte posterior do aparelho.

Comprado de:

Data da compra:

No. do modelo:

Número de série:

No. de fabricação:

Número de ID de Rede: 

Use apenas peças de reposição genuínas da Antunes 
neste aparelho.  O uso de peças de reposição diferentes 
das fornecidas pelo fabricante invalida a garantia. 

IMPORTANTE!  Guarde essas instruções para consulta futura.  Se o aparelho for transferido 
para outro proprietário, certifique-se de que o manual acompanhe o equipamento.

Informações de Garantia
Leia todo o texto da Garantia Limitada deste manual.

Se o aparelho chegar danificado, entre imediatamente 
em contato com a transportadora e preencha um 
formulário de reclamação de danos da própria 
transportadora.  Guarde todo o material de embalagem 
depois de preencher a reclamação.  As reclamações 
por danos no frete são responsabilidade do  
comprador e não são cobertas pela garantia.
A garantia NÃO cobre:

 • Danos provocados durante o transporte ou danos 
resultantes de uso indevido.

 • Instalação de serviço elétrico.

 • Manutenção normal conforme descrito neste 
manual.

 • Defeito resultante de manutenção inadequada.

 • Danos causados por uso indevido ou negligência.

 • Danos provocados por umidade em  
componentes elétricos. 

 • Danos por tentativa de alteração, remoção ou 
troca de controle predefinido ou dispositivo  
de segurança.

Geral
Este manual fornece os procedimentos de segurança, 
instalação e operação referentes a este aparelho.  
Leia este manual antes de instalar e operar o aparelho. 

Este aparelho foi fabricado com os mais finos materiais 
disponíveis, e montado segundo nossos padrões rigorosos 
de qualidade.  Este aparelho foi testado na fábrica para 
garantir um funcionamento confiável e livre de problemas. 

Serviço/Assistência Técnica
Se observar algum problema na instalação ou operação 
deste aparelho, entre em contato com o Serviço Técnico  
da Antunes pelo telefone +1-877-392-7854 (ligação gratuita). 
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ESPECIFICAÇÕES

CUIDADO
Todas as conexões elétricas devem estar de acordo 
com os códigos elétricos locais e todos os outros 
códigos aplicáveis.

35.37”
(898.4 mm)

32.61”
(828 mm)

24.62”
(625 mm)

15.55”
(394.9 mm)

Dimensões

Especificações Elétricas e Configuração de Plugues
Modelo e No. 
de Fabricação Volt Watts Hz. Descrição  

do Plugue
Configuração  

do Plugue
HEBT-5V 
9210840 

(Internacional)
230 4600 50/60 Pino e luva IEC-309, 

32 A, 230 Volts

HEBT-5V 
9210841 

(Austrália)
220-240 4430-5250 50/60 Marechal 32 A., 

220-250 Volts

HEBT-5V 
9210842 

(Nova Zelândia)
220-240 4430-5250 50/60 Marechal 32 A., 

220-250 Volts

HEBT-5V 
9210844 

(Europa - fatia do  
meio desativada)

220-240 4430-5250 50/60 Pino e luva IEC-309, 
32 A, 230 Volts

HEBT-5V 
9210845 
(Japão)

208 4600 50/60
L6-30P 30 A., 

250 Volts,  
Trava giratória reta

HEBT-5V
9210846

(Doméstico)
208 4800 50/60 Plugue de Pino e Luva 

30 A, 250 V CA

R

HEBT-5V 
9210847 

(Europa - fatia do 
meio desativada)

230 3600 50/60 Pino e luva IEC-309, 
16 A, 220-250 Volts

HEBT-5V 
9210848 

(Europa - fatia do 
meio ativada)

230 3600 50/60 Pino e luva IEC-309, 
16 A, 220-250 Volts

Tempo de Passagem
Para todos os aparelhos HEBT-5V, o tempo de 
passagem é 22 segundos  (+/- 2 segundos).

Alimentador de pães angular 
mostrado como não usado 

em todas as unidades.
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Para além das advertências e avisos neste manual, 
siga essas orientações para um funcionamento  
seguro do aparelho.

 • Leia todas as instruções antes de usar  
o equipamento.

 • Para sua segurança, o equipamento é fornecido 
com um conector para cabo com ligação à terra.  
NÃO tente retirar o conector com ligação à terra.

 • Instale ou localize o equipamento apenas para 
o seu uso pretendido conforme descrito neste 
manual.  NÃO utilize químicos corrosivos na 
parte interna e/ou externa deste equipamento.

 • NÃO opere este equipamento se tiver um cabo 
ou plugue danificado, se não estiver funcionando 
corretamente ou se tiver sido danificado ou caído.

 • A assistência deste equipamento deve ser 
realizada apenas por pessoal devidamente 
qualificado.  Consulte a Assistência Autorizada 
mais próxima para ajuste ou reparo.

 • NÃO bloqueie ou cubra as aberturas da unidade.
 • NÃO mergulhe o cabo ou o plugue na água.
 • Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
 • NÃO deixe o cabo pendurado na ponta da mesa 

ou do balcão.
 • NÃO limpe este aparelho com um jato de água.
As advertências e os avisos a seguir são exibidos ao longo 
deste manual e devem ser atentamente observados.

 • Desligue o aparelho e aguarde a conclusão do 
procedimento de arrefecimento antes de realizar 
qualquer assistência para concluir o ciclo e 
desconecte o cabo de força antes de executar 
qualquer serviço ou manutenção do aparelho.

NOTA: Desligar o cabo de força NÃO desliga toda 
a potência do aparelho. Quando o aparelho estiver 
conectado e desligado, a luz LED pisca para 
indicar que o cabo de força está conectado. 
 • O equipamento deve ser aterrado de acordo com os 

códigos elétricos locais para evitar a possibilidade 
de choque elétrico.  Isso requer uma tomada 
aterrada com fios elétricos separados, protegida  
por fusíveis ou disjuntor com a potência adequada.

 • O pão pode queimar.  Portanto, as torradeiras 
não devem ser utilizadas perto ou por debaixo 
de cortinas ou paredes e materiais combustíveis. 
Caso as distâncias para um funcionamento 
seguro não sejam respeitadas, poderá  
ocorrer descoloração ou combustão. 

ADVERTÊNCIA
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.  NÃO SEGUIR 
AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL PODERIA 

RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES  
OU MORTE.

• O terra elétrico é necessário neste aparelho.
• NÃO modifique o plugue do cabo de força.  Se ele 

não encaixar na tomada, tenha uma instalação de 
tomada adequada por um eletricista qualificado.

• NÃO use um cabo de extensão com este aparelho.
• A torradeira deve ser aterrada de acordo com os 

códigos elétricos locais para evitar a possibilidade 
de choque elétrico.  Isso requer uma tomada 
aterrada com fios elétricos separados, protegida 
por fusíveis ou disjuntor com a potência adequada.

• Verifique com um eletricista qualificado se você  
não tiver certeza de que o aparelho está 
devidamente aterrado.

CUIDADO
O pão pode queimar.  Portanto, as torradeiras não  
devem ser utilizadas perto ou por debaixo de 
cortinas ou paredes e materiais combustíveis.  
Caso as distâncias para um funcionamento 
seguro não sejam respeitadas, poderá ocorrer 
descoloração ou combustão. 

CUIDADO
Todas as conexões elétricas devem estar de acordo 
com as normas elétricas locais e todas as outras 
normas aplicáveis.

CUIDADO
NUNCA desconecte o cabo de força enquanto  
o aparelho estiver em funcionamento! Use  
o procedimento de desligamento adequado  
antes de desconectar o cabo de força.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos e/ou danos ao aparelho, todas  
as inspeções, testes e reparos de equipamentos 
elétricos devem ser realizados por PESSOAL 
QUALIFICADO. O aparelho DEVE ESTAR 
completamente desligado e desconectado da tomada 
antes de qualquer serviço interno, exceto quando 
testes elétricos forem exigidos. Seja extremamente 
cauteloso durante os testes de circuitos elétricos. 
Circuitos energizados serão expostos.
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Localização
Ao realizar serviços de manutenção na torradeira, esteja 
atento às seguintes diretrizes:
 • Certifique-se de que a torradeira esteja desligada 

e na temperatura ambiente.
 • NÃO bloqueie ou cubra as aberturas da unidade.
 • NÃO mergulhe o cabo ou o plugue na água.
 • Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
 • NÃO deixe o cabo pendurado na ponta da mesa 

ou do balcão.
 1. Coloque a torradeira na posição exigida designada 

pelo McDonald´s. 

 2. Conecte o Alimentador de Pães, Alimentador 
de Pães Angular (se presente), Estrutura de 
Amortecimento de Pães, e acessórios separadores 
das fatias superior e inferior dos pães (Figura 1).

Desembalar
 1. Abra a caixa grande. Ela contém:

• Torradeira HEBT-5V
• Caixa de acessórios

 2. Retire os acessórios da caixa grande. 
 3. Com a ajuda de outra pessoa, remova 

cuidadosamente a HEBT-5V da caixa grande. 
 4. Remova todas as embalagens que protegem  

o equipamento.
 5. Abra a caixa de acessórios. Ela contém:

• Manual do Proprietário
• Alimentador de Pães Angular (alguns modelos)
• Estrutura de amortecimento de pães
• Separador de fatias do meio e inferior

 6. Passe um pano em toda a parte externa da 
torradeira e nos acessórios mencionados acima 
com uma toalha limpa borrifada com um produto de 
limpeza aprovada pelo MacDonald´s. Deixe secar.

NOTA: Tenha cuidado ao manipular os acessórios. 
Se um acessório entortar ou for danificado, ele 
pode não se fixar corretamente no aparelho, 
prejudicando a operação normal.

NOTA:  Se alguma das peças estiver faltando ou 
danificada, entre IMEDIATAMENTE em contato  
com o Atendimento ao Cliente da Antunes no 
número +1-877-392-7856 (ligação gratuita).

INSTALAÇÃO
NOTA: Conecte o Alimentador de Pães para que as 
guias fiquem devidamente ajustadas. Falha em fixar 
adequadamente o Alimentador de Pães poderia 
provocar graves danos à torradeira.

 3. Conecte o cabo de força a uma tomada 
apropriada. Consulte a placa de especificação 
quanto à tensão adequada.

NOTA: Consulte “Alimentador de Pães Angular 
(alguns modelos)” na seção Operações deste 
manual para informações sobre usar o Alimentador 
de Pães complementar (alguns modelos).

Alimentador de pães

Alimentador de 
Pães Angular 
(alguns modelos)

Estrutura de 
amortecimento de pães

Separador de 
fatia superior/inferior

Tampa 
Traseira  
da Esteira

Figura 1. Componentes HEBT-5V
(Esteiras não mostradas)

Painel del 
controle

Tampa 
Frontal da Esteira

Botão 
Compressão
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Instruções de Operação
A HEBT-5V torra fatias superiores, intermediárias  
e inferiores de pães, além de outros produtos.  
Siga as etapas para iniciar a HEBT-5V:

 1. Ligue a torradeira e aguarde o aquecimento total.

NOTA: As ventoinhas da torradeira ligam após a 
temperatura da prensa A, B ou C atingir 66 °C (150 °F). 

 2. Defina o botão de compressão para 4 
(recomendável). Se forem necessários outros 
ajustes, consulte a página 8 em Ajustar Qualidade 
da Torrada. Consulte a figura na página 8.

 3. Quando a unidade atingir a temperatura operacional, 
o painel de controle exibe “Pronto”. 

  4. Insira o produto na área designada do Conjunto 
Alimentador de Pães ou Alimentador de Pão Angular 
(se presente) com o lado cortado do pão virado para 
frente. Produto torrado cai no Amortecedor de pães.

NOTA: Para todos os aparelhos HEBT-5V, o tempo de 
passagem do produto é 22 segundos (+/- 2 segundos).

ALIMENTADOR DE PÃES ANGULAR (ALGUNS MODELOS)

O Alimentador Angular de Pães (não fornecido com 
alguns modelos) pode ser utilizado para carregar  
pães durante tempos de volume elevado (Figura 2).

O Alimentador Angular de Pães pode ser usado para 
carregar pães de um único lado. Dependendo da 
configuração da loja, o Alimentador Angular de  
Pães pode ou não ser necessário.

OPERAÇÃO
Seleção de Idioma
Siga essas etapas para definir a opção de idioma da 
torradeira HEBT-5V.

1. Conecte o cabo de força e ligue a torradeira. 

2. Veja a Figura 1. Pressione continuamente o botão 
MENU por cinco segundos.

3. Pressione o botão SETA PARA ESQUERDA cinco 
vezes para que o visor exiba “Inglês”.

4. Pressione o botão OK.

5. Use os botões SETA PARA ESQUERDA e SETA 
PARA DIREITA para selecionar seu idioma preferido. 
Os idiomas disponíveis aparecem na seguinte ordem:

  • Inglês
  • Espanhol
  • Francês canadense
  • Francês
  • Alemão
  • Português
  • Italiano
  • Sueco
  • Russo
  • Mandarim
  • Japonês
 6. Pressione o botão OK para salvar as alterações.

 7. Retorne a torradeira para manutenção.

Figura 1. Painel de Controle e Visor da HEBT-5V

Botão 
Menu

Visor

Alimentador de 
Pães Angular 

(alguns modelos)

Alimentador 
de pães

Figura 2. Alimentador de Pães Angular  
da HEBT-5V (alguns modelos)
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Aparelhos com a Prensa de Fatia Intermediária 
DESLIGADA (No. 9210844 e 9200847)
Os aparelhos com Números de Manufatura 9210844 
e 9210847 são transportados com a prensa de fatia 
intermediária desativada. Siga essas etapas para  
ligar a prensa de fatia intermediária: 
NOTA: Isso se aplica APENAS a unidades com os 
números de fabricação 9210844 e 9210847. Todos 
os outros aparelhos são fornecidos com a prensa 
de fatia intermediária ligada.

1. Com a torradeira ligada, pressione continuamente 
os botões de seta ESQUERDA e DIREITA 
por 5 segundos até “Configuração de fábrica 
restaurada” ser exibida no visor (Figura 1). 

NOTA: Isso define a unidade para exibir temperaturas 
em graus Celsius (°C). 

2. A unidade entra no modo Resfriamento. 
3. Desligue e depois ligue novamente.
4. A Prensa de Fatia Intermediária estará operacional. 

Aguarde a unidade aquecer antes de usá-la. 
5. Se quiser que o aparelho exiba as temperaturas 

em graus Fahrenheit:
a. Pressione continuamente o botão MENU por  

cinco segundos (Figura 4). O painel de 
controle exibe a “A Platen” (Prensa A). 

b. Vá para “Unidades” com os botões de seta 
para ESQUERDA ou DIREITA. Pressione  
o botão OK.

c. Vá para “°F” (Fahrenheit) com os botões 
de seta para ESQUERDA ou DIREITA. 
Pressione o botão OK.

NOTA: A “Prensa C” permanece ativa se o aparelho 
for redefinido para os padrões de fábrica a qualquer 
momento após a execução dessas etapas.

Botões 
de Seta

Figura 3. Painel de Controle e Visor da HEBT-5V

Para desligar a Prensa de Fatia Intermediária:
NOTA: Isso aplica-se apenas a unidades com 
números de fabricação 9210844 e 9210847.

1. Se quiser que o aparelho exiba as temperaturas 
em graus Fahrenheit (etapas 1a e 1b). Pressione 
continuamente o botão MENU por cinco segundos 
(Figura 4). O painel de controle exibe “Prensa A”. 
a. Vá para “Unidades” com os botões de seta 

para ESQUERDA ou DIREITA. Pressione  
o botão OK.

b. Vá para “°F” (Fahrenheit) com os botões 
de seta para ESQUERDA ou DIREITA.  
Pressione o botão OK.

2. Vá para “Prensa C” com os botões de seta para 
ESQUERDA ou DIREITA. Pressione o botão OK.

3. Troque o valor da “Prensa C” para 0 °F (Fahrenheit) 
usando o botão de seta PARA ESQUERDA. 
Pressione o botão OK.

4. Para definir o botão de volta para graus Celsius,  
vá para “Unidades”, pressione o botão OK e,  
em seguida, vá para “°C” (Celsius) e pressione  
o botão OK.

Figura 4. Painel de Controle da HEBT-5V

Botão 
Menu

Botões 
de Seta

OPERAÇÃO (continuar)
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LEDs de Painel de Controle
Os LEDs no painel de controle acendem para indicar quando 
cada item está operando. As luzes do LED de manutenção  
e o LED correspondente (Motor, Prensa A, Prensa B, Prensa 
C) piscam quando a unidade precisa de manutenção. 
Também é exibida uma mensagem no visor.

Configurações
Siga essas etapas para ver e ajustar as definições da torradeira:
 1. Quando o aparelho estiver conectado na tomada, 

pressione continuamente o botão MENU (Figura 4) por  
cinco segundos. O painel de controle exibe “Prensa A”. 
O visor rola para mostrar a temperatura real, o ciclo  
de funcionamento SSR e o ponto de ajuste.  
Exemplo: Prensa A: 271°C 35% 271°C

NOTA: O aparelho não tem que ser ligado para acessar 
as definições de menu.
 2. Use os botões de seta para ESQUERDA e DIREITA 

(Figura 4) para rolar pelas definições, que são  
exibidas na seguinte ordem:

 3. Para alterar a definição, pressione o botão OK e, em 
seguida, use os botões de seta para ESQUERDA 
e DIREITA para ajustar conforme necessário. 
PRESSIONE o botão OK novamente para salvar  
as alterações. Veja a Figura 4.

NOTA: O N/S (Número de Série), Tempo decorrido  
e Temperatura de Controle não podem ser ajustados.

PROGRAMAÇÃO

Quando a unidade estiver ligada e pronta, você pode ajustar 
a qualidade da torrada pressionando os botões de seta para 
ESQUERDA  e DIREITA no painel de controle. Depois de 
fazer um ajuste, teste vários produtos para verificar se eles 
estão torrando na qualidade desejada.

NOTA: Esta definição é mantida quando a unidade  
é desligada. Se a qualquer momento a unidade exibir 
uma mensagem de erro ou não operar devidamente, 
entre em contato com o Serviço Técnico da Antunes 
imediatamente para manutenção.

Redefinição de Fábrica
Para redefinir o aparelho para as configurações padrão de fábrica, 
pressione continuamente os botões de seta para ESQUERDA  
e DIREITA por 5 segundos até “Configuração de fábrica 
restaurada” ser exibido no visor.
NOTA: Para TODOS os aparelhos, isso define a temperatura 
do visor para °C (Celsius). Consulte a seção “Configurações” 
deste manual para alterar a temperatura para °F (Fahrenheit).
NOTA: Para unidades com No. de Fábrica 9210844, ele liga 
a Prensa de Fatia Intermediária. Para desligar a Prensa de 
Fatia Intermediária, consulte a seção intitulada Aparelhos 
com a prensa de fatia intermediária DESLIGADA  
(No. 9210844 e 9200847) para informações.

Ajuste da Qualidade da Torrada
Há uma ampla variação nos tipos de pães que são utilizados 
em várias partes do mundo na torradeira HEBT, como conteúdo 
de umidade, composição dos pães, tempo, tolerâncias, 
etc. A HEBT foi desenvolvida para compensar as variações 
encontradas nos pães, permitindo que o usuário ajuste as 
configurações de compressão, escuro/claro (velocidade)  
e temperaturas para obter um produto torrado Padrão Gold.
1. AJUSTE CLARO/ESCURO: Ajuste a definição de claro/
escuro com os botões de seta para ESQUERDA ou DIREITA. 
A definição de claro/escuro de fábrica na HEBT é 0, mas ela 
pode ser ajustada para Mais claro de  0 a 10 ou Mais escuro 
de 0 a 10. Claro 10 é a configuração mais clara e Escuro 
10 é a mais escura. Cada aumento no valor de “mais clara” 
diminuirá o tempo de passagem e cada diminuição no valor 
“mais escuro” diminuirá esse tempo.

2. AJUSTE DE TEMPERATURA: Ajuste a temperatura das 
prensas no menu de programas. Os ajustes de temperatura 
padrão na HEBT são Prensa A: 271 °C (520 °F) Prensa B: 
271 °C (520 °F) Prensa C: 254 °C (490 °F). As temperaturas 
podem ser aumentadas para +/- 10 °C (50 °F) se for 
necessário atingir uma qualidade de torrada aceitável.

• Prensa A
• Prensa B
• Prensa C
• Unidades (°C/°F)
• Buzina (Baixa, Alta, 

Muda)

• Idiomas do Visor
• Número de série
• Mensagens de serviço
• TD (Tempo decorrido)
• Controla temperatura
• Motor

3. AJUSTE DE COMPRESSÃO: Ajuste o botão de compressão 
no lado esquerdo do aparelho. O ajuste de compressão padrão 
na HEBT é 4, mas é ajustável para 1 a 7. É aceitável ajustar  
a compressão de 1 a 7, conforme necessário, para alcançar  
a qualidade de torrada e compressão de pão desejadas.

4. AJUSTE DE VELOCIDADE DO MOTOR: O valor de ajuste 
recomendável do Motor é 3300, que é igual a 22 segundos 
(+/- 2 segundos). Com a unidade conectada, pressione 
continuamente o botão ‘Menu’ até o aparelho exibir ‘Prensa A’. 
Pressione o botão de seta para ESQUERDA. O visor mostra 
os valores ‘Motor’. Pressione o botão OK e o visor mostrará  
a definição de motor atual. O valor padrão é 4100. Use a seta 
para ESQUERDA para mudar a definição do motor para 3300. 
Quando o motor estiver definido para 3300, pressione OK para 
salvar a definição. Passe um pão de teste na torradeira e use 
um cronômetro para validar que o tempo de passagem é de  
22 segundos ±2 segundos. Se o pão levar mais de 24 
segundos ou menos de 20 segundos para passar pela 
torradeira, faça os ajustes necessários na definição do  
motor conforme descrito acima para ficar dentro dessa faixa.
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MANUTENÇÃO

Instruções de Limpeza
Todas as Instruções de Limpeza diárias, trimestrais  
e anuais estão incluídas no documento de Manutenção 
Planejada PR 32 incluído neste manual. Consulte  
este documento para obter mais informações.

Informações de Inspeção de Correia
Esta seção fornece imagens e informações relacionadas 
a inspecionar Coberturas de Correia. As imagens são  
fornecidas para ajudar a determinar quando as Coberturas 
da Correia estão danificadas e precisam ser trocadas.

A CORREIA ESTÁ RASGADA E DOBRADA.  
TROQUE A CORREIA.

A CORREIA TEM ENCAIXES FALTANDO  
 E ESTÁ DANIFICADA. TROQUE  

A CORREIA.

A CORREIA ESTÁ ENRUGANDO/ 
EMBOLANDO EM TORNO DOS  

ENCAIXES, TEM ENCAIXES SOLTOS OU 
DANIFICADOS E ENCAIXES FALTANDO. 

TROQUE A CORREIA COM DEFEITO.

Pregueamento em 
torno da presilha
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INSTALAÇÃO CORRETA DE CORREIA

As correias são alinhadas verticalmente nos roletes superior e inferior.  Os roletes não são visíveis quando as 
correias estão posicionadas corretamente porque os encaixes são posicionados devidamente.

INSTALAÇÃO INCORRETA DE CORREIA  
Os roletes ficam visíveis na seção circulada. As correias não estão devidamente alinhadas. As correias desalinhadas 
deslocam os roletes para esquerda ou para a direita. Nesta imagem, as correias se deslocam para a direita e os 
encaixes não estão corretamente posicionados nos roletes. As esteiras estão esticando, o que pode resultar em 
correias rasgadas ou encaixes quebrados.

As correias estão 
esticando devido  
a uma instalação 

incorreta

MANUTENÇÃO (continuação)
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ADVERTÊNCIA
Para evitar possível ferimento e/ou danos ao aparelho, a inspeção, o teste e os reparos de equipamentos 
elétricos devem ser executados por pessoal de serviço qualificado.  Este aparelho deve ser desligado 
durante a manutenção, exceto quando forem necessários testes de circuitos elétricos.

Se as etapas de solução de problemas listadas não solucionarem o problema da máquina, entre em 
contato com a Assistência Autorizada para maior assistência ou manutenção.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Possíveis Causas Ação Corretiva
Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Falha de SSR A. Torradeira desliga”    
Seguido por um período de resfriamento.  
As luzes de Potência, Motor, ‘B’ e ‘C’ 
estão estáveis e as luzes de Serviço  
e  ‘A’ estão piscando.

O SSR está preso na posição fechado 
fazendo a temperatura da prensa ‘A’  
exceder 343 °C (650 °F).

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro:  
“Falha de SSR B. Torradeira desliga”.  
Seguida por um período de resfriamento.   
As luzes de Potência, Motor, ‘A’ e ‘C’ 
estão estáveis e as luzes de Serviço  
e  ‘B’ estão piscando.

O SSR está preso na posição fechado 
fazendo a temperatura da prensa ‘B’ 
exceder 343 °C (650 °F).

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro:  
“Falha de SSR C. Torradeira desliga”.  
Seguida por um período de resfriamento.  
As luzes de Potência, Motor, ‘A’ e ‘B’ 
estão estáveis e as luzes de Serviço  
e ‘C’ estão piscando.

O SSR está preso na posição fechado 
fazendo a temperatura da prensa ‘C’ 
exceder 343 °C (650 °F).

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro:  
“Desarme por Limite Máximo. 
Torradeira desliga”. Seguida por  
um período de resfriamento.

Termopar de prensa defeituoso 
provocando desarme por Limite Máximo. 

Deixe o aparelho resfriar e zere o Limite  
máximo.  Se ocorrer novamente um 
desarme por limite máximo; entre 
em contato com o responsável pela 
manutenção ou uma Assistência 
Autorizada para realizar a manutenção.

Limite Máximo com defeito. 

Aparelho exibe a mensagem de 
erro: “Esteira parada. Torradeira 
desliga”. Seguida por um período de 
resfriamento.  As luzes de Potência,  
A, ‘B’ e ‘C’ estão estáveis e as luzes 
de Serviço e Motor estão piscando.

Problema mecânico em uma das esteiras. Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Motor com defeito.
Rolamento(s) com esferas danificadas.
Correia de acionamento ou rodas 
dentadas estão danificadas.
Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Erro interno. plugue de energia: 
fora/dentro”.

Erro na placa interna. Desligue e desconecte o aparelho. Conecte  
e ligue o aparelho novamente. Se o erro  
persistir; entre em contato com o responsável  
pela manutenção ou uma Assistência 
Autorizada para realizar a manutenção.

NOTA: ESTA SEÇÃO COBRE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VISOR
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Problema Possíveis Causas Ação Corretiva
Aparelho exibe a mensagem de erro:  
“Erro de Temperatura controlada. 
Torradeira desliga”. Seguida por um 
período de resfriamento.  A temperatura 
ambiente do compartimento de controle 
está acima de 60 °C (140 °F).

As ventoinhas estão sujas e precisam 
ser limpas.

Verifique se as entradas de ar na torradeira 
estão bloqueadas e se não estão próximas 
a outros aparelhos de aquecimento.   Limpe 
as ventoinhas como descrito na seção 
Manutenção deste manual.  Se o erro 
persistir; entre em contato com o responsável 
pela manutenção ou uma Assistência 
Autorizada para realizar a manutenção.

Ventoinha(s) com falha.
Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Falha no sistema A”.  Seguida 
por um visor gráfico.  As luzes de 
Potência, Motor, ‘B’ e ‘C’ estão 
estáveis e as luzes de Serviço  
e ‘A’ estão piscando.

O SSR está preso na posição aberta 
impedindo que a prensa ‘A’ atinja  
um ponto de ajuste em 30 minutos.

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Aquecedor da Prensa ‘A’ com falha.
Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.
Fio ou conexão solta.
Termopar com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Falha no sistema B”. Seguida 
por um visor gráfico.  As luzes de 
Potência, Motor, ‘A’ e ‘C’ estão  
estáveis e as luzes de Serviço  
e  ‘B’ estão piscando.

O SSR está preso na posição aberta 
impedindo que a prensa ‘B’ atinja  
um ponto de ajuste em 30 minutos.

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Aquecedor da Prensa ‘B’ com falha.
Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.
Fio ou conexão solta.
Termopar com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Falha no sistema C”.  Seguida por 
um visor gráfico.  As luzes de Potência, 
Motor, ‘A’ e ‘B’ estão estáveis e as 
luzes de Serviço e ‘C’ estão piscando.

O SSR está preso na posição aberta 
impedindo que a prensa ‘C’ atinja  
um ponto de ajuste em 30 minutos.

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Aquecedor da Prensa ‘C’ com falha.
Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.
Termopar com falha.
Fio ou conexão solta.

Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Prensa A baixa”. Seguida por um 
visor gráfico.  As luzes de Potência, 
Motor, ‘B’ e ‘C’ estão estáveis e as 
luzes de Serviço e ‘A’ estão piscando.

O SSR está preso na posição aberta 
impedindo que a prensa ‘A’ diminua para  
27 °C (50 °F) após atingir o ponto de ajuste.

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Aquecedor da Prensa ‘A’ com falha.
Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.
Fio ou conexão solta.
Termopar com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Prensa B baixa”.  Seguida por um 
visor gráfico. As luzes de Potência, 
Motor, ‘A’ e ‘C’ estão estáveis e as 
luzes de Serviço e ‘B’ estão piscando.

O SSR está preso na posição aberta 
impedindo que a prensa ‘B’ diminua para  
27 °C (50 °F) após atingir o ponto de ajuste.

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Aquecedor da Prensa ‘B’ com falha.
Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.
Fio ou conexão solta.
Termopar com falha.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (continuação)
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Problema Possíveis Causas Ação Corretiva
Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Prensa C baixa”. Seguida por um 
visor gráfico.  As luzes de Potência, 
Motor, ‘A’ e ‘B’ estão estáveis e as 
luzes de Serviço e ‘C’ estão piscando.

O SSR está preso na posição aberta 
impedindo que a prensa ‘C’ diminua para 
27 °C (50 °F) após atingir o ponto de ajuste.

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Aquecedor da Prensa ‘C’ com falha.
Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.
Termopar com falha.
Fio ou conexão solta.

Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Sensor A abre”. Seguida por um 
visor gráfico. As luzes de Potência, 
Motor, ‘B’ e ‘C’ estão estáveis e as 
luzes de Serviço e ‘A’ estão piscando.

Termopar ‘A’ de prensa desconectada/
com defeito.

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Placa de vídeo com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Sensor B abre”. Seguida por um visor 
gráfico. As luzes de Potência, Motor,  
‘A’ e ‘C’ estão estáveis e as luzes  
de Serviço e ‘B’ estão piscando.

Termopar ‘B’ de prensa desconectado/
com defeito.

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Placa de vídeo com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro: 
“Sensor C abre”. Seguida por um visor 
gráfico.  As luzes de Potência, Motor,  
‘A’ e ‘B’ estão estáveis e as luzes  
de Serviço e ‘C’ estão piscando.

Termopar ‘C’ de prensa desconectado/
com defeito.

Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Placa de vídeo com falha.

Aparelho exibe a mensagem de erro:  
“Motor lento: consulte o manual do 
operador”.  As luzes de Potência,  
A, ‘B’ e ‘C’ estão estáveis e as  
luzes de Serviço e ‘Motor’ estão 
piscando.

Problema mecânico em uma das esteiras. Ligue e desligue, e se a mensagem de falha 
continuar a ser exibida; entre em contato 
com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Rolamento(s) com esferas danificadas.
Correia de acionamento ou rodas 
dentadas estão danificadas.
Motor com defeito
Placa de vídeo com falha.
Placa de E/S com falha.

A unidade exibe: “Visor BD U2”, 
“Visor BD U4”, “Visor BD U6”, 
“Visor BD U7”, “E/S BD U1”,  
“E/S BD U2”, “E/S BD U10”,  
“Erro de calibração”.

Erro na placa interna. Desligue e desconecte o aparelho. Conecte 
novamente o plugue do aparelho. Ligue 
novamente a unidade. Se o erro persistir; 
entre em contato com o responsável pela 
manutenção ou uma Assistência Autorizada 
para realizar a manutenção.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (continuação)
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (continuação)
NOTA: ESTA SEÇÃO COBRE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VISOR DE  

NÃO ERRO/FALHA
Problema Possíveis Causas Ação Corretiva

Pães não torram 
adequadamente

As correias estão desgastadas ou precisam 
ser limpas (troque trimestralmente).

Inspecione as correias quanto a limpeza, pontos gastos, 
rasgos ou amassados.  Limpe ou troque as correias 
conforme descrito no Cartão de Manutenção PR 32.

Um dos eixos superiores da esteira 
transportadora está preso na posição  
de travamento inferior.

Inspecione a posição dos eixos conforme descrito na 
seção Manutenção deste manual.

Um das travas ou ambas as travas da esteira 
transportadora superior/inferior não estão 
devidamente travadas.

Inspecione a posição adequada das travas conforme 
descrito no Cartão de Manutenção PR 32.

Os pães não atendem às especificações. Entre em contato com os fornecedores de pães.
As configurações da torradeira precisam 
ser ajustadas.

Ajuste as configurações de torradeira para corresponder 
às especificações de qualidade da torradeira apresentadas 
na página 8 da seção Programação deste manual. 

Os pães precisam ser 
forçados para entrar 
na torradeiras.  Pães 
grudam e queimam.

As correias estão desgastadas ou precisam 
ser limpas (troque trimestralmente).

Inspecione as correias quanto a limpeza, pontos gastos, 
rasgos ou amassados.  Limpe ou troque as correias 
conforme descrito no Cartão de Manutenção PR 32.

Correias e/ou rodas dentadas estão 
desgastadas e/ou soltas.

Entre em contato com o responsável pela manutenção 
ou com uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Configuração de compressão está incorreta. Use a configuração recomendada de 4. Veja a seção 
Programação deste Manual se estiver usando uma 
configuração de 5.

Os pães não estão inseridos corretamente 
na torradeira.

Verifique se os pães estão sendo inseridos na área 
designada do Conjunto Alimentador de Pães com  
o lado cortado do pão virado para frente da unidade.

A torradeira faz um  
som estranho.

Configuração de compressão está incorreta. Use a configuração recomendada de 4. Veja a seção 
Programação deste Manual se estiver usando uma 
configuração de 5.

As correias estão instaladas incorretamente. Correias devem ser instaladas conforme descrito no 
Cartão de Manutenção PR 32.

As correias estão desgastadas ou precisam 
ser limpas (troque trimestralmente).

Inspecione as correias quanto a limpeza, pontos gastos, 
rasgos ou amassados.  Limpe ou troque as correias 
conforme descrito no Cartão de Manutenção PR 32.

A correia de Acionamento do Motor precisa 
de lubrificação.

Lubrifique a correia de acionamento cuidadosamente 
com Lubit-8 (P/N 2140152) ao menos uma vez ao ano.

Os rolamentos estão desgastados e/ou 
colando.

Entre em contato com o responsável pela manutenção 
ou com uma Assistência Autorizada para realizar  
a manutenção.

Porta lateral de 
compressão não 
fechará.

Um das travas ou ambas as travas da 
esteira transportadora superior/inferior  
não estão devidamente travadas.

Inspecione a posição adequada das travas conforme 
descrito no Cartão de Manutenção PR 32.

As ventoinhas estão 
fazendo um ruído 
estranho.

Ventoinha(s) com falha. Verifique se as entradas de ar na torradeira estão 
bloqueadas e se não estão próximas a outros aparelhos 
de aquecimento.   Limpe as ventoinhas conforme descrito 
no Cartão de Manutenção PR 32.  Se o erro persistir; 
entre em contato com o responsável pela manutenção ou 
uma Assistência Autorizada para realizar a manutenção.

As ventoinhas estão sujas e precisam  
ser limpas.

Correias da esteira não 
estão girando.

Um dos eixos superiores da esteira 
transportadora está preso na posição  
de travamento inferior.

Inspecione a posição dos eixos conforme descrito no 
Cartão de Manutenção PR 32.
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO

1 7001110 Kit de alimentador angular 1
  (alguns modelos)
2 0012774 Conjunto de Alimentador de Pães 1
3 0506184 Suporte de Parada de Pães 1
4 0021733 Solda de Divisor de Base da Fatia 1
  Intermediária
5 7000884 Kit de Troca de Amortecedores 1
  Incl. Itens 6, 7, 8 e 9 
  (para Proteções contra Aquecimento  
  com Molas de Amortecimento)
6 0400425 Amortecedor 2
7 0506300 Suporte de Amortecedor 2
8 0600132 Mola, Suporte de Amortecedor 2
9 306P104* Parafuso, Mach. #06-32 x 1/4 8 
10 0507322 Ferramenta de limpeza de prensa 1 
  (Veja o Cartão PM para instruções  
  de uso)
11 7001400 Kit de Troca de Amortecedores 
  (para Proteções contra Aquecimento  
  sem Molas de Amortecimento)

* Itens disponíveis em pacotes de dez (10)

1 (alguns modelos)

2

3

4

5

6

7
8

9

Acessório opcional

Alimentador angular da 
fatia superior P/N 7000855

Disponível para lojas com preparação principal 
do lado esquerdo do aparelho.

10

11

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  
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16

12

11

12

7

13

26
17

2625

2423

22

27

141211

9

7

8

6

5
4

17

18

19

1

2

3

28

2120

10

15

31

1 2100253 Botão, 1/4 pol. eixo, Pressionamento 1
2 1001417 Etiqueta, compressão 1
3 0506179 Painel de compartimento final 1
4 325P193* Parafuso, cabeça sextavada,  1 
  #1/4-20 X 1,375 pol. 
5 0506188 Suporte, Trava de compartimento 1
6 2120216  Espaçador, placa de trava  1 

superior, frontal
7 310P146* Porca, Sextavada ‘KEPS’ #10-32 1 
  (veja o Item 29, 30 e 31)
8 325P176*  Parafuso, Tampa de cabeça sextavada  1 

de flange (veja o Item 30 e 31)
9 0506291 Suporte, tensionador Compartimento 1 
  final, traseiro (veja o item 31)
10 0506292 Suporte, tensionador Compartimento 1 
  final, frontal (veja o item 30) 
11 2150285 Rolamento, ranhura única S/S 8 
  (Veja os Itens 29, 30 e 31)
12 0504320 Espaçador 0,781 X 1,125 X 0,06 pol. 10 
  (veja os Itens 29, 30 e 31)
13 0600158 Mola, Tensão do Rolete  4 
  (veja o Item 30 e 31)
14 0506293 Placa, Tensionador - Compartimento  1 
  Final, traseiro (Veja o Item 31)
15 0506294 Placa, Tensionador - Compartimento  1 
  Final, Frontal (Veja o Item 30)
16 0506167 Suporte, Rolamento 2

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  

17 325P194* Parafuso, cabeça sextavada, #1/4-20 4 
  X 2,00 pol., S.S.
18 0021714 Solda, Suporte de Haste de  1 
  Compartimento Final
19 0400418 Empurre o anel isolante para diâm.  1 
  1-1/8 pol. Orifício
20 0021725 Solda, Suporte de rolamento e Guia 1 
  de Mola esquerda (veja item 30)
21 0021724 Solda, Suporte de rolamento e Guia 1 
  de Mola direita (veja item 30)
22 308P145* Porca, esférica sex. #08-32 11
23 0600156 Mola, Ajuste de came 2
24 0012814 Suporte de came e tira de empuxo  1 
  Conjunto, Esquerdo
25 2120223 Rolamento de manga, 0,50 pol.    2 
  D.Ext. X 0,75 pol. comprimento
26 2120213 Espaçador, Estrutura e Prensa  4 
  esquerda
27 2150322 Came, HEBT 2
28 310P110* Parafuso, Mach. #10-32 x 1/2 pol. 2
29 7000856 Kit de mancal (inclui itens 7, 11 e 12) 1 
30 7000859 Conj. de Tensionador de Eixo de  1 
  Polia Ponta frontal Hsg. Kit lateral  
  (inclui itens 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 e 21)  
 7000860 Conj. de Tensionador de Eixo de Polia  1 
  Extremidade traseira Hsg. Kit lateral  
  (inclui itens 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, e 20)
31 0600143 Mola, Configuração de Compressão 1

* Itens disponíveis em pacotes de dez (10)



TORRADEIRA DE PÃES HEBT-5V

17

®

P/N 1011112POR Rev. B 07/19 
Transcribed from 1011112 Rev. P 12/18 
McDonald’s

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  

PEÇAS DE REPOSIÇÃO (continuação)

1 308P151* Parafuso, SEMS #8-32 x 5/16 pol. 1
2 0506155 Duto, ventoinha 1
3 3100213 Parafuso, PHPNHD #10-16 x 3/4 pol. 1 
  TERCEIRO formulário, #3 PT
4 7000913 Kit de ventoinha (inclui item 3) 1
5 4030352 Termostato, Limite máximo 3
6 4060387 Bloco terminal, 2 polos 1
7 306P105* Parafuso, Mach #6-32 x 1/4 1
8 0400375 Redutor de tensão, cabo 1
9 0400376 Porca, conduíte 1
10 308P193* Parafuso, Mach #08-32 x 1 1/4 1
11 4060398 Bloco Terminal, Série S 1
12 0700588  Cabo de Força (No. de fábrica 9210840 e 844) 1 
 7000465 Cabo de Força (No. No. 9210845) 1
 0700687 Cabo de Força (No. No. 9210841 e 842) 1 
 7000463 Cabo de Força (No. de fabr. 9210846) 1
 0700437 Cabo de Força (No. de fabr. 9210847 e 848) 1
13 304P105* Porca, Sextavada KEPS #4-40 Zinco 1
14 7000870 Kit de Placas de E/S (No. de fábrica  1 
  9210840, 841, 842, 844, 845 e 846) 
 7000889 Kit de Placas de E/S (No. de fabr.  1 
  9210847 e 848)

15 7000869 Kit de Placas de Vídeo (No. de fábrica  1 
  9210840, 841, 842, 844, 845 e 846) 
 7000888 Kit de Placas de Vídeo  1 
  No. de fabr. 9210847 e 848)
16 1001399 Etiqueta, Controle 1
18 2100212 Alça, Puxar, Encaixar 3
19 0506139 Painel de controle 1
20 1001213 Etiqueta, Risco de choque 1
21 1001434 Etiqueta, termopar 1
22 2090163 Filtro, RFI 250 V CA 1
23 306P103* Parafuso, Mach #06 x 3/80 1
24 4050240 Relé, Polo Duplo de Estado Sólido 1 
  Com Conn-receptical
25 0506156 Trocador de calor, relé 1
26 7000370 Kit de relé de estado sólido 1
27 7000868 Kit de chave, força 1
28 2110199 Tipo “C” de grampo 9
29 7000871 Kit de placa de varistor 1
30 1000900 Etiqueta, Serviço 1
* Itens disponíveis em pacotes de dez (10)

10

9

8

6

7

27

25
24

26

23

22

13

18
19

17

16

15

1413

21

29

11

12

5

5

5

4

1

3

28

13

2

20

30
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1

3

2

7
6

5

4

10

12

11

13

14

8

9

1

1

1

1

24

25

25

22

21

21

21

27

28

26

20

27

21

19

18
29

15

17

16

23

1 310P124*  Parafuso, #10-32 X 2-1/4 pol.  1 
Cabeça reforçada S/S

2 0506093 Suporte, esquerdo 1
3 0506149 Tampa, adj. Prensa  1
4 0021780 Solda da placa de fatia superior 1 
  Lateral do compartimento final 
5 0100272 Prensa, Fatia Intermediária 1
6 0506178 Placa, Prensa de Fatia Inferior 1
7 0506168 Placa, fatia superior 1
8 0021719 Solda, rolamento de polia traseira superior 1
9 0021718 Solda, rolamento de polia frontal superior 1
10 0021707 Solda, adj. Estrutura de prensa 1
11 2150303 Eixo do came 1
12 0021711 Solda, estrutura de prensa fixa 1
13 0021721  Solda, rolete de acionamento  1 

traseiro inferior
14 0021720  Solda, rolete de acionamento  1 

frontal inferior
15 7000795 Correia de fatia superior da HEBT 1
16 7000797  Correia de fatia Inferior/Intermediária  1 

da HEBT
17 7000796  Revestimento de correia principal  1 

da HEBT
18 0100266 Prensa, principal (veja item 29) 1

19 0400416  Isolamento, prensa principal  1 
(veja o item 29)

20 308P102* Arruela, Dente interno #08 aço  1
  Placa de zinco (veja o item 29)
21 308P164* Parafuso, Mach. #8-32 x 1 pol. LG 1 
  (veja o Item 29)
22 0506092 Suporte, direito 1
23 7000799  Kit de Correia da HEBT  1 

(incl. itens 15, 16 e 17)
24 0506150 Tampa, prensa fixa 1
25 0400290 Isolador, elétrico 4
26 0506158 Placa de isolamento 1
27 308P151*  Parafuso, linha flex SEMS #8-32 x  1 

5/16 pol. (veja o Item 29)
28 0506183  Placa retentora, termopar  1 

(veja o Item 29)
29 7000857  Kit de prensa principal (no. de fabricante 

9210840, 841, 842 e 844) Incl. Itens 18, 
19, 20,21, 28 e 27) 

 7000876  Kit de prensa principal (no. de  1 
fabricante No. 9210845) Incl.  
Itens 18, 19, 20, 21, 28 e 27)

* Itens disponíveis em pacotes de dez (10)

Consulte a Próxima Página  
quando a Detalhes

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO (continuação)

1 0012594 Montagem de Prensa adj. 1
2 0021710 Solda, prensa adj. de placa posterior 1
3 0021712 Solda, placa de fatia superior 1
4 0021780 Solda da placa de fatia superior 1 
  Lateral do compartimento final
5 0100271  Prensa, Fatia Intermediária 230 V CA, 1 

900 W (veja o Item 17)
6 0400290 Isolador, elétrico 1
7 0400417  Isolamento, Prensa de Fatia  1 

Intermediária de Fibra de  
Vidro (veja o Item 17)

8 0506083 Espaçador 8
9 0506178 Placa, Prensa de Fatia Inferior 1
10 0506198  Espaçador, 0,625 de diâm. ext. x 0,218 x  2 

0,075 de espessura (veja o Item 17)
11 2120226  Espaçador, 0,50 diâm. ext. x 0,203 diâm.  2 

int. x 0,328 de espessura 
(veja o Item 17)

12 2120227  Espaçador, 0,50 diâm. ext. x 203 pol. 2 
diâm. int. x 0,265 de espessura  
(veja o Item 17)

9

3

6

6

4

5

7

2

10

9

12

11

11

12
10

16
1316

14
8

13

16

16
13

16
14

8

13
12

8
14

16

15
13

16
14

8

15

8

16
14

8

13
15

8
15

8
14

16

13
16

17

13
16

13 310P102* Arruela, Dente Interno trava 10 S/S 1 
  (veja o Item 17)
14 310P140* Arruela, achatada #10 Stl/ZN  1 
  0,219 x 0,500 x 0,049 (veja Item 17)
15 310P209* Parafuso, Mach #10-24 x 3/4 pol. 1 
   18-8SS reforçado e ranhurado  

de alta densidade
16 310P214* Parafuso, Sex #10-322 x 1/4 1  
  Tipo de terceiro corte F, SS
17 7000858  Kit de Conj. de Prensa de Fatia  1 

Intermediária  
No. de fabr. 9210845)  
(Incl. Itens 5, 7, 10, 11, 12, 13 e 14)

 7000875  Kit de conj. de Prensa de Fatia  1 
Intermediária 
No. de fabr. 9210840, 841, 842 e 844) 
(Incl. Itens 5, 7, 10, 11, 12, 13 e 14) 
 

* Itens disponíveis em pacotes de dez (10)

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  
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5

3
2

6

7
8

9 10 13

12

14

11

15

16

30

1

19
20

1722

23

25 24

20
26

27

28

4
32

27

29

48

17
18

21

31

1

16

9

10
14

13

12

2 2150285 Rolamento, ranhura única S/S 8 
  (veja o Item 32)
3 0504320 Espaçador (veja o Item 32) 10
4 2120221 Espaçador, 0,69 X 0,503 X 0,359 S/S 2
5 0506144 Placa, Tensionador Direito (veja item 32) 2
6 0021724 Solda, Suporte de rolamento direito 1 
  (veja o Item 32) 
 0021725 Solda, Suporte de Rolamento Direito 1 
  (veja o Item 32)
7 0506163 Tensionador de suporte (veja o item 32) 2
8 310P146* Porca, Sext. KEPS #10-32 (veja o item 32) 1
9 2120214 Espaçador, adj Estrutura direita 2
10 2120224 Rolamento de manga 2
11 0506095 Suporte de came, direito 1
12 0600143 Mola, Compressão 2
13 308P145* Porca, esférica sex. #08-32 1
14 3250193 Parafuso, cabeça sextavada, 1/4-20 1
15 2150322 Came, HEBT 1
16 3310103 Ponto de nivelamento 2

17 2150313 Rolamento flangeado 2
18 212P118 Aço inoxidável de arruela plana 1
19 2150312 Roda dentada, 25B14 2
20 331P101* Porca, Sex 5/16-18 Stl Zn 1
21 310P199* Parafuso, #10-32 X 3/8 compr. 1
22 0506185 Suporte, Correia 1
23 0600157 Mola, Tensão de corrente 2
24 2150185  Roda dentada, 25B18 orifício de 1/2 pol. 2
25 2150312 Roda dentada, 25B14 (veja o item 33) 2
26 2150324 Correia, Acionamento 1
28 0506146 Retentor, polia 1
29 0600158 Mola, Tensão do Rolete (veja o Item 32) 4
30 2150303 Eixo do came 1
31 7000867 Kit do Motor de Acionamento 1
32 7000861 Conj. de Tensionador de Eixo da Polia 1 
  (Incl. Itens 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 29)
33 7000872 Conj. de roda dentada da polia Kit 1

* Itens disponíveis em pacotes de dez (10)

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  
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15

11

12

13
14

3
4

8

8

9

5

6

7

1

2

1 4050241 Contator, 4 Polos 1
2 7000886 Kit de Placa de Snubber 1
3 7000913 Ventoinha - Axial 200/230 V C 1
4 300P102* Porca, Velocidade #8-32 “U” 1
6 304P105* Porca, Sextavada KEPS #4-40 Zinco 1
7 4010221 Tampa-MPa, operação de motor 1
8 4050242 Filtro, linha de energia, 10A 2
  120/250 V, 50-60 HZ
9 308P143 Porca, Sextavada ‘KEPS’ #08-32 1
11 0506181 Painel Elétrico 1
12 308P124*  Parafuso, Mach #8-32 x 1/2 pol. 1
13 308P157* Parafuso, Grampo #08-32 x 3/8 1
14 310P103* Parafuso, Mach #10-32 x 1/4 1
15 0506170 Tampa da ventoinha 1

* Itens disponíveis em pacotes de dez (10)

 Item No. de  Descrição Qtd. 
  peça  



TORRADEIRA DE PÃES HEBT-5V

22

®

P/N 1011112POR Rev. B 07/19 
Transcribed from 1011112 Rev. P 12/18 

McDonald’s

ESQUEMA DE FIAÇÃO



TORRADEIRA DE PÃES HEBT-5V

23

®

P/N 1011112POR Rev. B 07/19 
Transcribed from 1011112 Rev. P 12/18 
McDonald’s

NOTAS



+1 (630) 784-1000
+1 (800) 253-2991

+1 (630) 784-1650
+86-512-6841-3907

+86-512-6841-3637
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