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BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN  
Bộ phận Thiết bị cung cấp Thực phẩm Antunes - Antunes Food Service của A.J. Antunes & Co. cung cấp chính sách bảo hành có giới hạn sau  
đây đối với người mua đầu tiên tất cả các Thiết bị McDonald’s. Tất cả các bộ phận của thiết bị được bảo hành khi xảy ra lỗi hư hỏng do nguyên  
liệu hoặc nhân công sản xuất trong thời hạn hai (2) năm kể từ ngày lắp đặt đầu tiên.  

Nếu bất kỳ bộ phận nào của thiết bị xảy ra lỗi hư hỏng trong thời hạn bảo hành nói trên, Antunes Food Service sẽ thanh toán trực tiếp các chi  phí 
nhân công và thời gian cho Đại lý Dịch vụ được Ủy quyền để thay thế bộ phận đó, cộng với chi phí đi lại tối đa 50 dặm/80 km, 1 giờ mỗi  lượt 
(100 dặm/160 km, 2 giờ cả đi và về).   

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH KHÔNG ÁP DỤNG CHO  
• Chi phí lắp đặt 
• Thiết bị bị hư hỏng do vận chuyển. Người mua cần khiếu nại lên 

hãng vận chuyển về những hư hỏng này. 
• Sửa đổi, sử dụng sai quy cách hoặc sử dụng quá công suất. 
• Lưu giữ hoặc bảo quan sai quy cách. 
• Bảo trì sai quy cách. 
• Không tuân thủ đúng theo các hướng dẫn lắp đặt, kể cả công tác nối 

điện. 
• Sửa chữa sai quy cách hoặc bởi những người không được ủy quyền.  
• Q uy trình bảo dưỡng định kỳ theo Thẻ  Yêu cầu bảo dưỡng. 

• Chính sách bảo hành không áp dụng cho các mục có thể tiêu thụ, 
ăn được. 

• Các vấn đề áp suất nước hoặc  ô nhiễm như vật thể lạ trong đường 
ống hoặc van điện từ do nguồn nước cung cấp. 

• Phí làm thêm hoặc làm vào ngày nghỉ. 
• Quãng đường hơn 50 dặm/80 km (100 dặm/160 km cả đi và về) hoặc 

t hời gian di chuyển quá hai (2) giờ. 
• Các loại thuế sử dụng hoặc mua hàng khác. 
• Hư hỏng do thua lỗ lợi nhuận, mất thời gian, chi phí sửa chữa hoặc 

thay thế mất kỳ tài sản hư hỏng  bất ngờ.  

Antunes có quyền thay đổi thiết kế và cải tiến mọi sản phẩm. Quyền này được bảo lưu đối với việc thay đổi Thiết bị do những yếu  tố ngoài tầm 
kiểm soát của chúng tôi hoặc theo quy định của Chính phủ. Mọi thay đổi đối với Thiết bị không phát sinh thêm chi phí bảo hành.  Bảo hành này 
là độc quyền và thay thế cho mọi chế độ bảo hành khác, trình bày hay ám chỉ, bao gồm bảo hành, khả năng bán hoặc phù hợp ám  chỉ cho bất kỳ 
mục đích nào bị từ chối. Việc khắc phục sự cố nói trên là độc quyền, và trong mọi trường hợp, A.J. Antunes & Co. hoặc bất kỳ  đơn vị nào của 
Công ty không có trách nhiệm đối với những hư hỏng bất ngờ do vi phạm hoặc chậm trễ tiến hành bảo hành.  

Sổ tay Hướng dẫn này được sử dụng độc quyền bởi những người được cấp quyền và nhân viên của Hệ thống McDonald’s, Inc.  
© McDonald’s Corporation Bảo lưu tất cả các quyền  

Phần Hướng dẫn này nằm trong Mục Thiết bị 
nướng của  

Sổ tay Hướng dẫn sử dụng Thiết bị của bạn. 
Thiết bị sản xuất độc quyền cho 

MCDONALD’S® 

BỞI  
ANTUNES 

180 KEHOE BLVD.  
CAROL STREAM, ILLINOIS 60188, U.S.A.   

ĐT: 1-630-784-1000  
SỐ MIỄN PHÍ: 1-877-392-7854    

www.antunes.com  
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THÔNG TIN NGƯỜI SỞ HỮU   

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Lưu lại các hướng dẫn để tham khảo sau này. Nếu  
thay đổi người sở hữu thiết bị, phải chuyển sổ tay này kèm theo thiết bị.   

Thông tin chung   
Thiết bị nướng bánh HEBT-5V được sử dụng tiếp  xúc 
nướng trên cả hai  mặt giúp sản phẩm được  nướng đều.  

Sổ tay này cung cấp các quy trình vận hành và lắp  đặt an 
toàn cho HEBT-5V. Chúng tôi xin lưu ý  rằng sổ tay  này 
cần được đọc kỹ trước khi tiến  hành lắp đặt và vận hành 
thiết bị.  

HEBT-5V được sản xuất từ những vật liệu phù  hợp nhất 
và được lắp đặt theo đúng các tiêu chuẩn  chất lượng 
Roundup. Thiết bị này đã được kiểm  tra, thử nghiệm tại 
nhà  máy nhằm đảm bảo chắc  chắn rằng thiết bị có  thể 
vận hành độc lập mà  không gây ra bất kỳ sự cố nào.  

Thông tin bảo hành  
Vui lòng đọc kỹ phần Bảo hành có giới hạn của sổ  tay 
này.  

Nếu thiết bị xảy ra hư hỏng, hãy liên lạc ngay với  bên 
vận chuyển để gửi yêu  cầu bồi thường. Lưu  giữ mọi vật 
liệu đóng gói khi gửi yêu  cầu bồi  thường. Việc yêu cầu 
bồi thường cho hư hỏng do  vận chuyển là trách nhiệm 
của người mua  và  không bao gồm trong chính sách bảo 
hành.   

KHÔNG áp dụng bảo hành đối với:  

• Hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển hoặc do 
sử dụng sai quy cách 

• Lắp đặt điện. 

• Bảo trì thông thường được ghi trong sổ tay hướng 
dẫn. 

• Sự cố do bảo trì, bảo dưỡng sai quy định. 

• Hư hỏng do sử dụng quá công suất hoặc bất cẩn. 

• Hư hỏng do độ ẩm tác động đến các chi tiết 
điện. 

• Hư hỏng do làm giả, tháo bỏ hoặc thay đổi các thiết 
bị  an toàn hoặc kiểm soát lắp đặt trước.  

Hỗ trợ kỹ thuật/Dịch vụ  
Trong trường hợp phát sinh vấn đề trong quá trình  lắp đặt 
hoặc vận hành thiết bị, liên hệ với Đại lý  Dịch vụ được 
ủy quyền tại địa phương.  

Điền đầy đủ thông tin bên dưới và có sẵn khi gọi  cho Đại 
lý Dịch vụ được ủy quyền tại địa phương  để được hỗ trợ. 
Số serial được ghi trên bảng thông  số dán ở sau thiết bị.  

Được m ua từ: 

Ngày mua:

Số mẫu/model: 

Số  serial:

Số sản xuất:   

Số ID:

 
Vui lòng xem các chỉ dẫn đại lý dịch vụ kèm theo  sổ tay 
này và điền các thông tin sau:  

Đại lý Dịch vụ được ủy quyền  

Họ tên: 

Số điện thoại: 

Địa chỉ:  

Chỉ sử dụng những phụ tùng thay thế chính hãng  Round-
up cho thiết bị này. Sử dụng phụ tùng thay  thế khác ngoài 
các vật tư cung cấp bởi n hà sản  xuất sẽ bị từ chối bảo 
hành. Đại lý Dịch vụ được  ủy quyền của bạn là các nhà 
máy được đào tạo  đầy dủ và được cung cấp đủ phụ tùng 
cho thiết bị  nướng bánh này.  

Bạn có thể liên lạc với nhà máy theo số 1-877-392-7854 
(đối với KV Bắc Mỹ) hoặc 630-784-1000 nếu có vấn đề 
tại Đại lý Dịch vụ được ủy  quyền.     
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35.37”
(898.4 mm)

32.61”
(828 mm)

24.62”
(625 mm)

15.55”
(394.9 mm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT   

Kích thước   

Thông số điện & Hình dạng phích cắm  

Mẫu thiết bị và  
Số Sản xuất  Volt-Vôn Watts- Oát   Hz.   Chi tiết  phích 

cắm Hình dạng phích cắm 

HEBT-5V 
9210840 
(Quốc tế)

230 4600 50/60
IEC-309, đinh ốc 
và bọc goài, 32A, 

230V

HEBT-5V 
9210841 

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

250V

HEBT-5V 
9210842 

(New Zealand)
220-240 4430-5250 50/60

Marechal 32A, 
220-250V

HEBT-5V 
9210844 

(Châu Âu-tắt
 tấm ép bánh)

220-240 4430-5250 50/60
IEC-309, đinh ốc 

và bọc ngoài, 32A, 
230V

HEBT-5V 
9210845 

(Nhật Bản)
208 4800 50/60

L6-30P 30A, 
250V, 

Khóa xoắn thẳng

HEBT-5V 
9210846 

(Trong nước)
208 4800 50/60

Ổ cắm đinh ốc và 
bọc ngoài 

30A, 250VAC

HEBT-5V 
9210847 

(Châu Âu- tắt tấm 
ép bánh)

230 3600 50/60
IEC-309, đinh ốc và 

bọc ngoài, 
16A, 220-250V

HEBT-5V 
9210848 

(Châu Âu-đã bật 
tấm ép bánh)

230 3600 50/60
IEC-309, đinh ốc và 

bọc ngoài, 
16A, 220-250V

R

  THẬN TRỌNG 
Nối điện theo đúng quy định của các bộ luật về điện 
lực tại địa phương và các quy định hiện hành khác.   
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THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG   

Bên cạnh những cảnh báo và lưu ý thận trọng  trong sổ tay 
này, người dùng phải lưu ý các hướng  dẫn sau đây để vận 
hành thiết bị an toàn:  

 y Đọc kỹ tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng. 

 y Nhằm đảm bảo an toàn, thiết bị phải có dây nối 
đất đầy đủ. KHÔNG tháo bỏ dây nối đất. 

 y Lắp đặt và đặt thiết bị cho mục đích sử dụng 

 y được quy định trong Sổ tay. KHÔNG sử dụng 
các hóa chất ăn mòn trên và trong thiết bị. 

 y KHÔNG vận hành thiết bị này  nếu dây hoặc 
phích cắm bị hư hỏng; nếu dây hoặc phích 
cắm không hoạt động hoặc bị đứt, hở. 

 y Chỉ những người có chuyên môn mới được sử dụng 
thiết bị này. Liên hệ với Đại lý Dịch vụ được ủy 
quyền gần nhất khi  cần điều chỉnh hoặc sửa chữa. 

 y KHÔNG làm tắc hoặc che lại bất kỳ 
phần nào mở trên thiết bị. 

 y KHÔNG nhúng dây hoặc phích cắm vào nước. 
 y Để dây cách xa các bề mặt tỏa nhiệt. 
 y KHÔNG được phép để dây mắc 

qua các góc bàn hoặc quầy. 
 y KHÔNG vệ sinh thiết bị với vòi nước. 
 y Những cảnh báo và lưu ý thận trọng sau đây có  

trong Sổ tay này và cần được tuân thủ đầy đủ.   
 y Tắt thiết bị, chờ quy trình nguội thiết bị để kết thúc 

chu kỳ nấu nướng, và ngắt dây nối điện  trước khi 
tiến hành  các dịch vụ bảo trì và vệ  sinh thiết bị.

LƯU Ý: Tắt công tắc nguồn KHÔNG ngắt toàn  bộ 
nguồn điện khỏi thiết bị. Khi thiết bị ở trạng  thái 
cắm điện và tắt công tắc nguồn, có một đèn  LED 
vẫn sáng cho thất rằng dây nguồn vẫn  đang cắm 
điện.   

 y Các quy trình thực hiện trong Chương này có thể bao  
gồm cả quá trình sử dụng các sản  phẩm hóa chất. Các 
sản phẩm hóa  chất này  được tô đậm theo quy định 
viết tắt của Tiêu  chuẩn cảnh báo nguy hiểm  HCS. Vui 
lòng  xem Sổ tay Tiêu chuẩn cảnh báo nguy hiểm  HCS 
phù hợp với Bảng  Chỉ dẫn An toàn Hóa chất (MSDS).  

 y Thiết bị cần được nối đất đúng theo quy định của các bộ 
luật điện lực địa phương tránh  nguy cơ bị điện giật. Cần 
có phích cắm nối đất  với đường dây điện riêng, được bảo 
vệ bởi bởi  cầu chì hoặc ngắt mạch có công suất phù hợp.   

 y Bánh mì  có thể bị cháy. Do đó thiết bị nướng 
bánh không được đặt gần h oặc dưới các vách 
ngăn hoặc tường bằng vật liệu dễ bắt lửa. Không 
tuân thủ quy định này có thể gây ra sự cố hỏa 
hoạn hoặc làm bạc màu tường và vách ngăn.  

CẢNH BÁO
Nhằm tránh phát sinh  sự cố bị thương về người  hoặc làm 
hư hỏng thiết bị, mọi thử nghiệm, kiểm  tra và sửa chữa các 
thiết bị điện cần được thực  hiện bởi những NGƯỜI CÓ  
PHẬN SỰ VÀ  CHUYÊN MÔN. Thiết bị phải được tắt và 
ngắt  nguồn hoàn  toàn trước khi tiến hành các  hoạt  động 
trong thiết bị, trừ trường hợp cần thử điện.  Cần hết sức 
thận trọng trong quá trình thử mạng  điện. Mạch có điện có 
thể gây ra các sự cố nguy  hiểm. 

THẬN TRỌNG 
Mọi kết nối điện phải tuân thủ theo quy định của  các bộ luật 
điện lực địa phương và các quy định  hiện hành khác.  

THẬN TRỌNG 
Bánh mì có thể bị cháy. Do đó thiết bị nướng  bánh không 
được đặt gần hoặc dưới các vách  ngăn hoặc tường bằng vật 
liệu dễ bắt lửa. Không  tuân thủ quy định này có thể gây ra 
sự cố hỏa  hoạn hoặc làm bạc màu tường và vách ngăn. 

THẬN TRỌNG 
KHÔNG BAO GIỜ ngắt phích cắm khỏi nguồn  điện 
khi thiết bị đang chạy! Thực hiện đúng các  thao tác tắt 
máy trước khi ngắt nguồn điện. 

CẢNH BÁO  
NGUY HIỂM GIẬT ĐIỆN. KHÔNG TUÂN THỦ  
HƯỚNG DẪN TRONG SỔ TAY NÀY CÓ THỂ  GÂY 
BỊ THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG HOẶC  TỬ VONG.  

 y Thiết bị phải được nối đất. 
 y KHÔNG sửa đổi phích cắm và dây cấp điện. 

Nếu không vừa với ổ cắm, các thợ điện có 
chuyên môn phải thay thế các ổ cắm phù hợp. 

 y KHÔNG sử dụng dây nguồn quá cỡ cho thiết bị. 

 y Thiết bị nướng bánh cần được nối đất theo các 
quy định của luật điện lực địa phương để tránh 
nguy cơ giật điện.  Cần có phích cắm nối đất với 
đường dây điện riêng, được bảo vệ bởi bởi cầu 
chì hoặc ngắt mạch có công suất phù hợp. 

 y Cần có thợ điện có chuyên môn kiểm tra 
khi không chắc chắn liệu thiết bị đã đư ợc 
nối đất đầy đủ và đúng cách hay chưa. 
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Hình 1: Thành phần cấu tạo HEBT-5V (Không hiển thị Đai)   

Tháo bao bì  
1. Mở thùng chứa lớn. Trong thùng gồm: 

 y Thiết bị nướng bánh HEBT-5V 
 y Thùng phụ kiện 

2. Lấy thùng phụ kiện ra khỏi thùng lớn. 
3. Với sự giúp đỡ của một người khác, di chuyển cẩn thận 

thiết bị HEBT-5V ra khỏi thùng lớn. 
4. Gỡ bỏ các vật liệu bảo vệ ra khỏi thiết bị. 
5. Mở Thùng phụ kiện. Trong thùng gồm: 

 y Sổ tay Hướng dẫn sử dụng cho chủ sở hữu 
 y Góc tiếp bánh 
 y Khung bảng hứng bánh 
 y Thiết bị tách bánh 

6. Lau chùi toàn bộ phần bên ngoài của thiết bị và phụ kiện 
nói trên bằng một khăn sạch phun dung dịch vệ sinh được 
McDonald’s cho phép. Cho phép vệ sinh phun khô. 

LƯU Ý: Cầm các phụ kiện cẩn thận. Nếu một  phụ kiện bị 
cong móp hoặc hư hỏng, phụ kiện có  thể sẽ không 
khớp vào thiết bị, ảnh hưởng đến  quá trình vận 
hành thông thường của Thiết bị.  

LƯU Ý:  Nếu bất kỳ bộ phận nào bị thiếu hoặc  hư hỏng, 
liên hệ ngay với Trung tâm dịch vụ kỹ  thuật 
Antunes theo số 1-877-392-7854 (KV  Bắc Mỹ) 
hoặc số 630-784-1000.  

Vị trí  
Khi đặt thiết bị nướng bánh tại vị trí sử dụng, cần  lưu ý các 
hướng dẫn sau đây:  

 y Đảm bảo rằng đã ngắt nguồn và thiết 
bị nướng đang ở nhiệt độ phòng.  

 y KHÔNG làm tắc hoặc che lại bất kỳ 
phần nào mở trên thiết bị.  

 y KHÔNG nhúng dây hoặc phích cắm vào nước. 
 y Để dây cách xa các bề mặt tỏa nhiệt. 

 y KHÔNG được phép để dây mắc 
qua  các góc bàn hoặc quầy. 

1. Đặt T hiết bị nướng bánh tại vị trí quy định bởi Mc Don-
ald’s. 

2. Gắn gó c tiếp bánh, khung bảng hứng bánh, và Thiết bị 
tách bánh theo hướng dẫn tại Hình 1.  

LƯU Ý: Hãy chắc chắn rằng bạn đã gắn các  thanh của 
Bộ tiếp bánh vào đúng vị trí. Không  gắn Bộ tiếp 
bánh đúng vị trí có thể làm hư hỏng  Thiết bị 
nướng bánh.  

3. Cắm p hích cắm vào ổ cắm điện phù hợp. Xem bảng 
thông số kỹ thuật để biết công suất điện thích hợp. 

LƯU Ý:  Xem “Góc  tiếp bánh” trong mục Vận  hành của 
Sổ tay Hướng dẫn này để biết thêm  thông tin về 
sử dụng Góc tiếp bánh.   

Nắp phía  
sau băng  
chuyển  

Núm xoay  
nén  

Nắp phía  
trước băng  
chuyển  

Tách bánh   

Góc tiếp bánh   

Bộ tiếp bánh  

Bảng điều khiển   

Khung bảng hứng bánh   
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Nút Menu-
Bảng chọn   

Màn hình  
hiển thị  

Lựa chọn ngôn ngữ  
Sau đây là các bước để cài đặt tùy chọn ngôn ngữ  cho Thiết 
bị nướng bánh HEBT-5V.  

1. .Đảm bảo dây nguồn cắm vào ổ điện và thiết bị đang bật. 

2. Xem  hình 2. Nhấn giữ nút  MENU-BẢNG CHỌN trong 
năm giây. 

3. Nhấn nút MŨI TÊN TRÁI để màn hình hiển thị dòng 
chữ “TIẾNG ANH”. 

4. Nhấn nút OK. 
5. Sử dụng nút MŨI TÊN TRÁI và PHẢI để lựa chọn 

ngôn ngữ phù hợp. Ngôn ngữ có sẵn xuất hiện theo thứ 
tự sau: 
 y English - Tiếng Anh 
 y Spanish - Tiếng Tây Ban Nha 
 y French Canadian - Tiếng Pháp của Canada 
 y French - Tiếng Pháp 
 y German - Tiếng Đức 
 y Portuguese - Tiếng Bồ Đào Nha 
 y Italian - Tiếng Ý 
 y Swedish - Tiếng Thụy Điển 
 y Russian - Tiếng Nga 
 y Mandarin Chinese - Tiếng Hoa 
 y Japanese - Tiếng Nhật 

6. Nhấn nút OK để lưu thay đổi. 
7. Đưa máy về sử dụng bình thường.  

Hướng dẫn vận hành  
HEBT-5V nướng vỏ, đỉnh, chóp và các phần khác  của bánh 
mì.   

1. 1. Bật nguồn và để thiết bị bước vào gia đoạn khởi động. 

LƯU Ý: Các quạt của thiết bị bật sau khi nhiệt  độ tấm ép 
A, B hoặc C đạt 66°C (150°F).  

2. Đặt núm xoay nén theo mức đề xuất ở bước 4. Nếu sử 
dụng mức 5, xem Bảng 1 (trang sau) về cài đặt trong theo 
quy định. 

3. Khi thiết bị đạt nhiệt độ vận hành, bảng điều khiển sẽ 
hiển thị “Ready-Sẵn sàng”. 

4. Cho sản phẩm vào khu vực quy định của Bộ Tiếp Bánh 
với hướng cắt bánh hướng về phía trước. Sản phẩm đã 
nướng sẽ rơi ra ở Bảng hứng bánh. 

GÓC TIẾP BÁNH  
Góc tiếp bánh có thể được sử dụng để tải bánh  trong thời 
gian cao điểm (Hình 3).   

Hình 2: Màn hình hiển thị và Bảng  
điều khiển HEBT-5V

Góc tiếp bánh   

Hình 3: Góc tiếp bánh   

Bộ tiếp 
bánh   
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VẬN HÀNH   

Các nút  
mũi tên

 Các Thiết bị TẮT tấm ép bánh (Số SX:  9210844 
& 9210847)
Các Thiết bị với Số SX 9210844 & 9210847 được  xuất đi 
với với Tấm ép bánh ở chế độ tắt. Sau đây  là các bước để bật 
Tấm ép bánh:  

LƯU Ý: Các bước này CHỈ áp dụng với thiết bị  có số SX 
9210844 & 9210847. Tất cả các thiết bị  khác được 
xuất đi khi đã bật Tấm ép bánh.  

1. Nếu thiết bị nướng bánh đang bật, nhấn giữ nút mũi 
tên TRÁI và PHẢI trong 5 giấy cho đến khi hiển thị 
dòng chữ “Khôi phục cài đặt ban đầu” (Hình 2). 

LƯU Ý: Điều này sẽ đưa thiết bị hiển thị nhiệt  độ ở độ C.  

2. Thiết bị bắt đầu chế độ Giảm nhiệt. 
3. Tắt công tắc nguồn và sau đó bật lại. 
4. Tấm ép bánh đang hoạt động. Cho phép thiết bị khởi 

động trước khi sử dụng. 
5. Nếu bạn muốn thiết bị hiển thị nhiệt độ ở độ F: 

a. Nhấn giữ nút MENU trong năm giây (Hình 
4). Bảng điều khiển hiển thị “Tấm ép A”. 

b. Quét đến “Các đơn vị” với nút mũi tên 
TRÁI hoặc PHẢI. Nhấn nút OK. 

c. Quét đến “°F” (Fahrenheit) bằng nút  mũi tên  TRÁI 
hoặc  PHẢI. Nhấn nút  OK để chọn. 

LƯU Ý: “Tấm ép C” vẫn hoạt động nếu thiết bị  khởi 
động lại tùy chọn ban đầu bất kỳ lúc nào  sau 
khi thực hiện các bước trên.   

LƯU Ý: Các bước này  chỉ áp dụng đối với  những thiết bị 
có số SX tư 9210844 & 9210847.  

Để tắt Tấm ép bánh
1. Để th iết bị hiển thị nhiệt độ ở độ F. Nhấn giữ nút  

MENU trong năm giây (Hình 4). Bảng điều khiển 
hiển thị “Tấm ép A”. 

2.  Quét đến “Các đơn vị” với nút mũi tên TRÁI hoặc 
PHẢI. Nhấn nút OK. 

3. Quét đến “°F” (Fahrenheit) bằng nút  mũi tên TRÁI 
hoặc PHẢI. Nhấn nút OK để chọn. 

4. Quét đến “Tấm é p C” bằng nút mũi tên TRÁI hoặc 
PHẢI. Nhấn nút OK để chọn. 

5. Đổi “Tấm  ép C” giá trị 0°F sử dụng nút mũi tên 
TRÁI. Nhấn nút OK để chọn. 

6. Để cài đặt hiển thị lại độ C, quét đến “Các đơn vị”, 
Nhấn nút  OK, sau đó quét đến “°C” và nhấn nút OK 
để chọn.  

Hình 4: Màn hình hiển thị và Bảng điều khiển HEBT-5V   
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LẬP TRÌNH   

Nút Menu -Bảng chọn  Các nút mũitên  

Bảng điều khiển  
Bảng điều khiển nằm ở bên phải của thiết bị. Các  đèn LED 
trên bảng điều khiển sáng khi mỗi chức  năng hoạt động. Các 
đèn LED hoạt động và LED  tương ứng (động cơ, Tấm ép A, 
Tấm ép B, Tấm ép  C) chớp khi thiết bị cần hoạt động. Một 
thông báo cũng sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị.  

Cài đặt  
Thực hiện các bước dưới đây để xem và điều chỉnh  cài đặt 
cho HEBT-5V.  

1. K hi thiết bị cắm điện, nhấn giữ nút MENU-BẢNG 
CHỌN (Hình 4) trong năm giây. Bảnh điều khiển 
hiển thị “Tấm ép A”. Màn hình chạy cho thấy nhiệt 
độ thực tế, chu kỳ rơ le bán dẫn và điểm chuẩn.  
Ví dụ: Tấm ép A: 271ºC 35% 271ºC 

LƯU Ý: Chưa được bật Thiết bị để vào bảng  chọn cài 
đặt.  

2. Sử dụn g nút mũi tên TRÁI  và PHẢI (Hình 4)để di 
chuyển qua  các cài đặt, xuất hiện theo trình tự sau:  

 y Tấm ép A 
 y Tấm ép B 
 y Tấm ép C 
 y Đơn vị (ºC/ºF) 
 y Âm báo (êm, to hay không báo) 
 y Ngôn ngữ hiển thị 
 y Số seri 
 y ET (Thời gian đã hoạt động) 
 y Nhiệt độ điều khiển 
 y Động cơ 

3. Để th ay đổi cài đặt, nhấn nút OK và sau đó sử dụng 
các nút mũi tên TRÁI và PHẢI để điều chỉnh tùy 
chọn theo yêu cầu. Nhấn nút OK lần nữa để lưu thay 
đổi. Xem Hình 5. 

LƯU Ý:  Số Seri, Thời gian đã hoạt động và Nhiệt độ 
điều khiển không thể điều chỉnh được.  

Bảng dưới đây mô tả các cài đặt đối với Tấm ép A,  Tấm ép  
B, Tấm ép C và động cơ bằng cách điều  chính núm xoay 
nén:   

Bảng 1: Cài đặt nén   

Hình 5: Bảng điều khiển HEBT-5V   

Cài đặt lại ban đầu  

Để cài đặt lại thiết bị về như ban đầu, nhấn giữ các  nút 
mũi tên TRÁI  và  PHẢI  trong năm giây  cho  đến khi 
hiển thị dòng chữ “Khôi phục cài đặt ban  
đầu”.  

LƯU Ý: Đối với tất cả các thiết bị, bước này  
được thực hiện với nhiệt độ hiển thị ở ºC. 
Tham  khảo phần “Cài đặt” của sổ tay 
hướng dẫn này  để thay đổi h iển thị nhiệt 
độ sang ºF.  

LƯU Ý: Đối với các thiết bị có Số SX là 9210844,  
bước này chuyển tấm ép bánh về chế độ 
bật. Để  tắt tấm ép bánh, xem mục có tiêu 
đề “TẮT tấm  ép bánh đối với các Thiết 
bị có số SX 9210844 &  9210847” để biết 
thêm chi tiết.  

Điều chỉnh Chất lượng nướng  
Khi Thiết bị đã bật và sẵn sàng vận hành, bạn có  thể 
điều chỉnh chất lượng Bánh nướng bằng cách  nhận các 
nút mũi tên TRÁI và  PHẢI  trên bảng  điều khiển. 
Sauk hi điều chỉnh, kiểm tra thử một vài  sản phẩm để 
xác định bánh đã được nướng đúng  chất lượng mong 
muốn.  

LƯU Ý: Các cài đặt này được lưu lại khi  tắt  
nguồn thiết bị.  

LƯU Ý: Bất kỳ lúc nào, nếu thiết bị hiển thị  
thông báo lỗi hoặc nếu thiết bị không hoạt 
động  đúng, liên hệ ngay với nhà máy để 
được hỗ trợ.   

Khi sử dụng cài đặt nén ở 
mức số 4 

Khi sử dụng cài đặt nén ở 
mức số 5 

Tấm ép  A: 271ºC (520ºF) Tấm ép  A: 275ºC (527ºF) 
Tấm ép B: 271ºC (520ºF) Tấm ép B: 275ºC (527ºF) 
Tấm ép C: 254ºC (490ºF) Tấm ép C: 255ºC (491ºF) 
Động cơ: 4100 Động cơ: 4000 
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BẢO DƯỠNG   

Hình 6: Bộ tiếp bánh   

Vệ sinh hàng ngày  

1. Đưa công tắc nguồn của Thiết bị nướng bánh về vị trí 
tắt. Thiết bị nướng sẽ bước vào chế độ giảm nhiệt và 
tự động tắt sau khi hoàn thành. 

LƯU Ý: Bạn KHÔNG cần chờ đến khi thiết  bị giảm 
nhiệt hoàn toàn.  

2. Mang găng tay cao su, sau đó tháo Bộ tiếp Bánh và 
Góc tiếp Bánh ra (Hình 6). 

3. Lau sạch bề mặt bên ngoài của Thiết bị nướng bằng 
khăn giấy với dung dịch vệ sinh đa bề mặt được cho 
phép sử dụng. Cho phép vệ sinh phun khô. 

4. Lau sạch Góc tiếp Bánh bằng khăn giấy với dung 
dịch vệ sinh đa bề mặt được cho phép sử dụng. Cho 
phép vệ sinh phun khô. 

5. Cắm phích điện vào ổ cắm. Bật Thiết bị.  
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BẢO DƯỠNG (tiếp theo)   

ĐAI BỊ HƯ VÀ GẤP NẾP. THAY THẾ   
TẤTCẢ CÁCĐAI BĂNG CHUYỀN 

Hình 7: Ví dụ về Đai băng chuyền bị hư hỏng   

ĐAI MẤT KHÓA VÀ HƯ HỎNG.   

ĐAI BỊ MÒN VÀ BẠC MÀU.    

CHÙI RỬA VÀ VỆ SINH BĂNG CHUYỀN  
(HÀNG NGÀY)  
1. Tắt Thiết bị nướng bánh. Thiết bị bước vào chế độ 

giảm nhiệt và  tự động tắt khi hoàn thành. 

LƯU Ý: Bạn KHÔNG cần chờ đến khi thiết bị  giảm 
nhiệt hoàn toàn.  

2. Mang găng tay cao su. Tháo Bộ tiếp bánh ra. 
3. Lau sạch bề mặt bên ngoài của Thiết bị nướng bằng 

khăn giấy với dung dịch vệ sinh đa bề mặt được cho 
phép sử dụng. 

4. Tháo các nắp trước băng chuyền bằng cách đẩy lên và 
lấy ra khỏi thiết bị (Hình 9 trang tiếp theo). 

LƯU Ý: Thay tất cả các đai băng chuyền nếu  các đai 
băng chuyền bị bạc màu, rách hoặc khóa  đai bị 
hư hỏng.  

LƯU Ý:  Chỉ lau đai băng chuyền khi đai xoay  ra 
trước. Điều này là nhằm tránh gây ra hư  hỏng 
đai. Băng chuyền sẽ tiếp tục chạy tr ong  suốt 
thời gian giảm nhiệt, do đó cho phép bạn có  thể 
lau toàn bộ bề mặt đai băng chuyền.   

5. Kiểm tra đai trước và các đai sau. Xem Hình 7, 8 và 
9. Thay tất cả các đai băng chuyền bị rách, gấp nếp, 
bạc màu, mất khóa hoặc bị hư hỏng.  

Hình 9: Ví dụ về Đai băng chuyền bị hư hỏng   

Hình 8: Ví dụ về Đai băng chuyền bị hư hỏng
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BẢO DƯỠNG (tiếp theo)   

Hình 10: Các nắp trước và sau băng chuyền    

Hình 11: Vị trí lưng đai trước   

6. Nếu các đai băng chuyền đều đang còn tốt, phun dung 
dịch vệ sinh cho phép và lau sạch. Lau sạch đai trước. 

7. Lau sạch đai trước bằng khăn sạch với dung dịch vệ 
sinh được cho phép sử dụng. Cho phép vệ sinh phun 
khô. 

8. Lau sạch các đai sau sử dụng cùng thao tác như ở 
Bước 6. 

LƯU Ý:  Chỉ lau đai băng chuyền khi đai  xoay ra 
trước. Điều này là nhằm tránh gây  ra hư hỏng 
đai.  

9. Cho tất cả các khăn đã dùng để lau thiết bị nướng 
bánh và đai băng chuyền vào một xô để khăn bẩn. 

10. Lau sạch các nắp trước và sau băng chuyền bằng khăn 
giấy với dung dịch vệ sinh đa bề mặt được cho phép 
sử dụng. Cho phép vệ sinh phun khô. 

11. Lắp lại các nắp trước và sau băng chuyền và sau đó 
lắp lại Bộ tiếp bánh. 

12. Bật T hiết bị và kiểm tra thiết bị trước khi cho hoạt 
động. 

LƯU Ý: Đối với thiết bị đọng nhiều than, các  bước từ 
6-8 được thực hiện nhiều lần để làm  sạch như 
mong muốn.  

LƯU Ý: Chắc chắn rằng bạn đã chùi rửa và  vệ sinh 
sạch sẽ các Đai băng chuyền. Không  lau sạch 
các đai sẽ dẫn đến làm giảm tuổi thọ  của đai và 
khiến Thiết bị cho năng suất kém.  

LƯU Ý: Thay các đai băng chuyền nếu các  đai bị 
rách và quá yếu. Để có đai mới, vui  lòng liên hệ 
nhà máy theo số 1-877-392-7854  (đối với KV 
Bắc Mỹ) hoặc 630-784-1000.  

LƯU Ý: CHỈ được tháo các đai băng chuyền  khi thay 
thế đai hoặc khi cần thiết trong quá  trình sử 
dụng.   
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BẢO DƯỠNG (tiếp theo)   

Thay đai băng chuyền (mỗi quý)  
Qua thời gian, các đai bằng chuyền sẽ có dấu hiệu  yếu đi. 
Điều này thể hiện qua các vết rách hoặc bạc  màu đai, đây 
là thời điểm cần phải thay đai băng  chuyền.  

LƯU Ý: CHỈ được tháo các đai băng chuyền khi  thay 
thế đai hoặc khi cần thiết trong quá trình  sử 
dụng. Để thiết bị hoạt động tốt, nên thay các  
đai cùng thời điểm.  

THÁO ĐAI BĂNG CHUYỀN  

1. Đưa công tắc nguồn thiết bị nướng bánh về vị trí tắt. 
Thiết bị bước vào chế độ giảm nhiệt và tự động tắt 
khi hoàn thành. 

2. Rút phích cắm khi hoàn tất chế độ giảm nhiệt. 

3. Mang găng tay cao su. Tháo Bộ tiếp bánh ra. 

4. Tháo các nắp trước và sau băng chuyền bằng cách 
đẩy lên và lấy ra khỏi thiết bị. 

5. .Điều chỉnh núm xoay nén từ số 4 lên 7. 

6. Mở chốt và mở nắp bên trái. 

7. Để kh óa con lăn băng chuyền trước, quay về phía 
trước thiết bị. Sử dụng cả hai tay và đẩy Con lăn Băng 
chuyền trước và  kéo về phía bạn. Điều này làm giảm 
sức ép và khóa con lăn vào vị trí (Hình 12). 

8. Để kh óa con lăn sau, quay về phía sau thiết bị. Sử 
dụng cả hai tay và đẩy Con lăn Băng chuyền sau và 
kéo về phía bạn. Điều này làm giảm sức ép và khóa 
con lăn vào vị trí (Hình 12).  

9. N âng khóa khung đai băng chuyền trên. Sau đó xoay 
xuống và chống vào tay cầm cam của con lăn sau 
băng chuyền sau (Hình 13). 

10. K éo Khóa khung Băng chuyền dưới xuống (Hình 
13). 

11. Sử dụng dao đa năng, cắt Đai băng chuyền trước và 
tháo ra khỏi Thiết bị. Vứt bỏ đai cũ. 

12. Sử dụng dao đa năng, cắt Đai băng chuyền sau và 
tháo ra khỏi Thiết bị (Hình 14). Vứt bỏ đai cũ.  

Hình 14: Cắt đai băng chuyền   

Khóa khung  
Đai trên 

Khóa khung  
Đai dưới   

Hình 13: Khóa Băng chuyền   

Lỏng  

Căng  
Căng  

Lỏng  

Hình 12: Các con lăn đai băng chuyền    
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BẢO DƯỠNG (tiếp theo)   

GẮN CÁC ĐAI BĂNG CHUYỀN  

LƯU Ý: Để đặt đai mới,  vui lòng liên hệ nhà  máy 
theo số 1-877-392-7854 (đối với KV  Bắc  Mỹ) 
hoặc 630-784-1000  

1. Thực hiện các bước theo phần Tháo đai băng 
chuyền. 

2. Lau sạch cả hai mặt của Đai mới bằng khăn sạch với 
dung dịch vệ sinh được cho phép sử dụng và cho 
phép vệ sinh phun khô. 

3. Trượt n hẹ đai băng chuyền trước mới lên con lăn 
trên mặt trước và con lăn giữa mặt trước. 

LƯU Ý : Đảm bảo đai thẳng hàng với con lăn.  Các 
khóa đai phải giáp với cạnh bên của con lăn  
trên mặt trước.  

4. Trượt đai đỉnh đầu tiên lên con lăn trên của mặt sau 
và con lăn giữa của mặt sau. Lặp lại bước này với đai 
bánh và đai đỉnh thứ hai. 

LƯU Ý : Đảm bảo đai thẳng hàng với con lăn.  Các 
khóa đai phải giáp với cạnh bên của con lăn  
trên mặt sau.  

5. Xo ay con lăn Đai Trước và Sau về mức căng nhất 
bằng cách nâng các con lăn lên để mỗi con lăn khóa 
đúng vị trí. 

6. N âng chầm chậm Khóa Khung Đai dưới lên để các 
con lăn Đai trước và sau khóa vào vị trí (Hình 16). 
Nếu cần, nâng tay cầm cam của Con lăn Đai mặt sau 
lên trong khi nâng Khóa Khung Đai dưới về vị trí. 

7. G ài Khóa Khung Đai dưới lại bằng cách nâng lên và 
khóa vào vị trí Lắp Băng chuyền mặt trước. 

8. Đóng và chốt Nắp bên. 

LƯU Ý: Thông báo cho Quản lý Cửa hàng sau  khi 
Thay Đai băng chuyền để liên hệ đặt Đai  mới. 
Để đặt đai mới, vui lòng liên hệ nhà máy  theo 
số 1-877-392-7854 (đối với KV  Bắc Mỹ)  hoặc 
630-784-1000.  

9. Đưa núm xoay nén từ số 7 về số 4. 

10. Lắp lại các nắp trước và sau băng chuyền và sau đó 
lắp lại Bộ tiếp bánh. 

11. Bật T hiết bị và kiểm tra thiết bị trước khi cho hoạt 
động.  

Khóa khung  
Đai trên 

Khóa khung  
Đai dưới   

Hình 16: Khóa Băng chuyền   

Lỏng  

Căng  
Căng  

Lỏng  

Hình 15: Các con lăn đai băng chuyền    
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BẢO DƯỠNG (tiếp theo)   

Chùi rửa, vệ sinh Quạt tản nhiệt trên và hộp  
điện (mỗi năm)  
Thực hiện các bước sau đây để vệ sinh Quạt tản  nhiệt trên.   

1. Đưa công tắc nguồn thiết bị nướng bánh về vị trí tắt. 
Thiết bị bước vào chế độ giảm nhiệt và tự động tắt khi 
hoàn thành. Rút phích cắm. 

2. Ngồi đối diện phía trước thiết bị, di chuyển Nắp bên phải. 
Tháo 2 đinh ốc trên của Nắp bên và Nắp dưới (Hình 17). 

3. Sử dụng chổi nhựa hoặc dụng cụ tương tự để quét tất cả 5 
cánh quạt từ dưới. Đảm bảo quét sạch bụi bẩn. 

4. Lau cẩn thẩn cho sạch mọi bụi bẩn từ mặt dưới ngăn điều 
khiển và các kết nối điện. Đảm bảo chùi sạch mọi vết 
dầu, bụi bẩn và xơ vải. 

5. Gắn nắp bên vào và siết chặt đinh ốc. 

Chùi rửa, vệ sinh Quạt tản nhiệt sau và hộp  
điện (mỗi năm)  
Thực hiện các bước sau đây để vệ sinh Quạt tản  nhiệt sau.   

1. Khi thiết bị đang tắt, tháo 3 đinh ốc sau trên nawos sau 
thiết bị và tháo cẩn thận nắp xuống (Hình 18). 

2. Sử dụng chổi nhựa hoặc dụng cụ tương tự để quét tất cả 5 
cánh quạt từ dưới để quét sạch bụi bẩn. 

3. Lau cẩn thẩn cho sạch mọi bụi bẩn từ sàn thiết bị và các 
kết nối điện. Đảm bảo chùi sạch mọi vết dầu, bụi bẩn và 
xơ vải. 

4. Gắn nắp sau vào và siết chặt 3 đinh ốc  

LƯU Ý: Thận trọng không làm đứt dây điện khi  đóng 
nắp sau.  

5. Cắm phích cắm vào ổ cắm, bật thiết bị và 
kiểm tra trước khi hoạt động bình thường. 

Hình 18: Tiếp cận quạt tản nhiệt sau   

Hình 17: Tiếp cận quạt tản nhiệt trên    
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CẢNH BÁO
Nhằm tránh phát sinh sự cố bị thương về người hoặc làm hư hỏng thiết bị, mọi thử nghiệm, kiểm tra và  sửa chữa các 
thiết bị điện cần được thực hiện bởi những người có phận sự và chuyên môn. Thiết bị  phải được tắt và ngắt nguồn 
hoàn toàn trước khi tiến hành các hoạt động, trừ trường hợp cần thử điện. Nếu c ác bước khắc phục sự cố liệt kê dưới 
đây không thể xử lý được sự cố, vui lòng liên hệ Đại lý Dịch  vụ Được ủy quyền để được hỗ trợ. 

KHẮC PHỤC SỰ CỐ   

LƯU Ý: PHẦN NÀY DÀNH CHO CÁC SỰ CỐ CÓ BÁO LỖI 

Sự cố  Lý do dự đoán   Biện pháp khắc phục  
Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Lỗi 
SSR ‘A’. Thiết bị tắt”. 
Sau đó bắt đầu chu  kỳ giảm nhiệt. Các 
đèn Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘B’ và 
‘C’ giữ nguyên và đèn ‘A’ nháy. 

Rơ le bán dẫn bị chặn đóng làm nhiệt độ của 
Tấm ép ‘A’ tăng hơn 343ºC (650ºF). 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết 
bị tiếp tục báo lỗi , liên hệ với Nhân  
viên Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ 
Được ủy quyền để được hỗ trợ. Bảng hiển thị hỏng. 

Bảng bật/tắt hỏng. 
Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Lỗi 
SSR ‘B’. Thiết bị tắt”. 
Sau đó bắt đầu chu  kỳ giảm nhiệt. Các 
đèn Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘A’ và 
‘C’ giữ nguyên và đèn ‘B’ nháy. 

Rơ le bán dẫn bị chặn đóng làm nhiệt độ của 
Tấm ép ‘B’ tăng hơn 
343ºC (650ºF). 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết 
bị tiếp tục báo lỗi , liên hệ với Nhân  
viên Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ 
Được ủy quyền để được hỗ trợ. Bảng hiển thị hỏng. 

Bảng bật/tắt hỏng. 
Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Lỗi 
SSR ‘C’. Thiết bị tắt”. 
Sau đó bắt đầu chu  kỳ giảm nhiệt. Các 
đèn Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘A’ và 
‘B’ giữ nguyên và đèn ‘C’ nháy. 

Rơ le bán dẫn bị chặn đóng làm nhiệt độ của 
Tấm ép ‘C’ tăng hơn 
343ºC (650ºF). 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết 
bị tiếp tục báo lỗi , liên hệ với Nhân  
viên Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ 
Được ủy quyền để được hỗ trợ. Bảng hiển thị hỏng. 

Bảng bật/tắt hỏng. 

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi: “Ngắt 
nhiệt độ cao.  Thiết bị 
tắt”.  
Sau đó bắt đầu chu  kỳ giảm nhiệt. 

Hỏng ống đo nhiệt tấm ép khiến 
Nhiệt độ cao bị ngắt. 

Để thiết bị nguội lại và khởi động 
lại nhiệt cao. Nếu tiếp tục xảy ra lỗi, 
liên hệ với Nhân viên Bảo trì hoặc 
Đại lý Dịch vụ Được ủy quyền để 
được hỗ trợ. 

Lỗi nhiệt độ cao. 

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi: “Băng 
chuyền ngừng. Thiết bị tắt”. Sau đó 
bắt đầu chu kỳ giảm nhiệt. Đèn ‘A’,  ‘B’ 
và ‘C’ giữ nguyên và đèn Động cơ nháy. 

Dính cơ học tại một trong  các băng chuyền. Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết 
bị tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  
viên Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Đư 
ợc ủy quyền để được hỗ trợ. 

Động cơ bị lỗi. 
Đệm bi bị hỏng. 
Xích động hoặc bánh răng hỏng. 
Bảng hiển thị hỏng. 
Bảng bật/tắt hỏng. 

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi: “Lỗi bên 
trong. Phích cắm điện: Đóng/mở” 

Hỏng bảng bên trong Tắt thiết bị và rút phích cắm. 
Cắm lại và  bật nguồn, nếu tiếp tục 
báo lỗi, liên hệ với Nhân viên 
Bảo trì hoặc Đại lý  Dịch vụ 
Được ủy quyền để được hỗ trợ. 

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi: “Lỗi 
nhiệt độ điều khiển. Thiết bị tắt”. Sau 
đó bắt đầu chu  kỳ giảm nhiệt.  Nhiệt 
độ trong ngăn điều khiển trên 60ºC 
(140ºF). 

Quạt tản nhiệt bẩn và cần vệ sinh Kiểm tra lỗ thông khí và không đặt 
gần thiết bị tỏa nhiệt khác. Vệ sinh 
quạt tản nhiệt theo  hướng dẫn bảo 
dưỡng . Tiếp tục báo lỗi, liên hệ với 
NV Bảo trì hoặc Đại lý DV ủy quyền 
để được hỗ trợ 

Hư quạt tản nhiệt. 
Bảng hiển thị hỏng. 
Bảng bật/tắt hỏng. 
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ (tiếp theo)   

Sự cố  Lý do dự đoán  Biện pháp khắc phục
Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Hỏng hệ 
thống ‘A’. Sau đó hiển thị  màn hình biểu 
tượng. 
Các đèn Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘B’ và 
‘C’ giữ nguyên và đèn ‘A’ nháy. 

Rơ le bán dẫn chặn mở làm Tấm 
ép ‘A’  không đạt điểm nhiệt chuẩn 
trong 30 phút. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Được ủy 
quyền để được hỗ trợ. Lò nhiệt Tấm ép ‘A’ bị hỏng. 

Bảng hiển thị hỏng. 
Bảng bật/tắt hỏng. 
Dây hoặc mối nối lỏng. 
Ống đo nhiệt bị hỏng 

Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Hỏng hệ 
thống ‘B’.  Sau đó hiển thị  màn hình biểu 
tượng. 
Các đèn Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘A’ và 
‘C’ giữ nguyên và đèn ‘B’ nháy. 

Rơ le bán dẫn chặn mở làm Tấm 
ép ‘B’ không đạt điểm nhiệt chuẩn 
trong 30 phút. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Được ủy 
quyền để được hỗ trợ. Lò nhiệt Tấm ép ‘B’ bị hỏng. 

Bảng hiển thị hỏng. 
Bảng bật/tắt hỏng. 
Dây hoặc mối nối lỏng. 
Ống đo nhiệt bị hỏng 

Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Hỏng hệ 
thống ‘C’. Sau đó hiển thị  màn hình biểu 
tượng. 
Các đèn Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘A’ và 
‘B’ giữ nguyên và đèn ‘C’ nháy. 

Rơ le bán dẫn chặn mở làm Tấm 
ép ‘C’ không đạt điểm nhiệt chuẩn 
trong 30 phút. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Được ủy 
quyền để được hỗ trợ. Lò nhiệt Tấm ép ‘C’ bị hỏng. 

Bảng hiển thị hỏng. 
Bảng bật/tắt hỏng. 
Ống đo nhiệt bị hỏng. 
Dây hoặc mối nối lỏng. 

Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Tấm ép 
‘A’ thấp.  Sau đó hiển thị màn hình biểu 
tượng. Các đèn 
Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘B’ và ‘C’ giữ 
nguyên và đèn ‘A’ nháy. 

Rơ le bán dẫn chặn mở làm nhiệt 
độ của Tấm ép ‘A’ giảm xuống 
27ºC (50ºF) sau khi đạt điểm nhiệt 
chuẩn. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Được ủy 
quyền để được hỗ trợ. 

Lò nhiệt Tấm ép ‘A’ bị hỏng. 
Bảng hiển thị hỏng. 
Bảng bật/tắt hỏng. 
Dây hoặc mối nối lỏng. 
Ống đo nhiệt bị hỏng. 

Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Tấm ép 
‘B’ thấp. Sau đó hiển thị màn hình biểu 
tượng. Các đèn 
Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘A’ và ‘C’ giữ 
nguyên và đèn ‘B’ nháy. 

Rơ le bán dẫn chặn mở làm nhiệt 
độ của Tấm ép ‘B’ giảm xuống 
27ºC (50ºF) sau khi đạt điểm nhiệt 
chuẩn. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Được ủy 
quyền để được hỗ trợ. 

Lò nhiệt Tấm ép ‘B’ bị hỏng. 
Bảng hiển thị hỏng. 
Bảng bật/tắt hỏng. 
Dây hoặc mối nối lỏng. 
Ống đo nhiệt bị hỏng. 
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Sự cố  Lý do dự đoán  Biện pháp khắc phục
Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Tấm ép 
‘C’ thấp.  Sau đó hiển thị màn hình biểu 
tượng. Các đèn 
Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘A’ và ‘B’ giữ 
nguyên và đèn ‘C’ nháy. 

Rơ le bán dẫn chặn mở làm nhiệt 
độ của Tấm ép ‘B’ giảm xuống 
27ºC (50ºF) sau khi đạt điểm nhiệt 
chuẩn. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Được ủy 
quyền để được hỗ trợ. 

Lò nhiệt Tấm ép ‘B’ bị hỏng. 
Bảng hiển thị hỏng. 
Bảng bật/tắt hỏng. 
Ống đo nhiệt bị hỏng. 
Dây hoặc mối nối lỏng. 

Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Mở cảm 
biến ‘A’. Sau đó hiển thị màn hình biểu 
tượng. Các đèn 
Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘B’ và ‘C’ giữ 
nguyên và đèn ‘A’ nháy. 

Ống đo nhiệt của Tấm ép  ‘A’ 
hỏng/bị ngắt kết nối. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Được ủy 
quyền để được hỗ trợ. 

Bảng hiển thị hỏng. 

Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Mở cảm 
biến ‘B’. Sau đó hiển thị màn hình biểu 
tượng. Các đèn 
Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘A’ và ‘C’ giữ 
nguyên và đèn ‘B’ nháy. 

Ống đo nhiệt của Tấm ép  ‘B’ 
hỏng/bị ngắt kết nối. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Được ủy 
quyền để được hỗ trợ. 

Bảng hiển thị hỏng. 

Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Mở cảm 
biến ‘C’. Sau đó hiển thị màn hình biểu 
tượng. Các đèn 
Nguồn điện, Động cơ, đèn ‘A’ và ‘B’ giữ 
nguyên và đèn ‘C’ nháy. 

Ống đo nhiệt của Tấm ép  ‘C’ 
hỏng/bị ngắt kết nối. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Được ủy 
quyền để được hỗ trợ. 

Bảng hiển thị hỏng. 

Thiết bị hiển thị thông báo  lỗi: “Động 
cơ chạy chậm. Xem  Sổ tay hướng dẫn 
vận hành.  Các đèn Nguồn điện, đèn ‘A’, 
‘B’ và ‘C’ giữ nguyên và đèn ‘Động cơ’ 
nháy. 

Dính cơ học tại một trong  các 
băng chuyền. 

Tắt nguồn, sau đó bật lại. Nếu thiết bị 
tiếp tục báo lỗi, liên hệ với Nhân  viên 
Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ Đư ợc ủy 
quyền để được hỗ trợ. 

Đệm bi bị hỏng. 
Xích động hoặc bánh răng hỏng. 
Động cơ bị lỗi. 
Bảng hiển thị hỏng. 
Bảng bật/tắt hỏng. 

Thiết bị hiển thị: “Hiển thị BD 
U2”, “Hiển thị BD U4”, “Hiển thị BD 
U6”, “Hiển thị BD U7”, “I/O BD U1”, 
“I/O BD  U2”, “I/O BD U10”, “Lỗi 
định cỡ”. 

Lỗi bảng bên trong. Tắt thiết bị và rút phích cắm. 
Cắm lại và  bật nguồn, nếu tiếp tục báo 
lỗi, liên hệ với Nhân viên 
Bảo trì hoặc Đại lý  Dịch vụ 
Được ủy quyền để được hỗ trợ. 
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LƯU Ý: PHẦN NÀY DÀNH CHO CÁC SỰ CỐ KHÔNG HIỂN THỊ/BÁO LỖI   

Sự cố Lý do dự đoán Biện pháp khắc phục 
Bánh 
nướng không đều. 

Cài đặt nén không đúng. Áp  dụng cài đặt theo đề xuất ở mức 4. Xem mục 
Lập trình của Sổ tay nếu sử dụng mức 5. 

Cài đặt nhiệt độ không đúng. Xác định Tấm ép ‘A’ đặt ở 271ºC (520ºF), Tấm ép 
‘B’ đặt ở 271ºC (520ºF), Tấm ép ‘C’ đặt ở 
254C (490ºF). Để thay đổi nhiệt độ chuẩn cài đặt, 
hoặc nếu áp dụng mức nén 5, tham  khảo mục Lập 
trình của Sổ tay này. 

Cài đặt động cơ không đúng. Xác định cài đặt động cơ ở 4100 với mức nén 4 hoặc 
4000 với mức nén 5 theo quy định tại mục 
Lập trình của Sổ tay này. 

Các đai băng chuyền rách hoặc cần được vệ 
sinh (thay theo quý). 

Kiểm tra vệ sinh, vết rách, gấp của đai băng chuyền. 
Vệ sinh hoặc thay đai theo quy định trong Mục Bảo 
dưỡng của Sổ tay này. 

Một trong các tay cầm trên  băng chuyền bị 
chặn ở vị trí khóa thấp. 

Kiểm tra vị trí của tay cầm theo quy định trong 
Mục Bảo dưỡng của Sổ tay này. 

Một trong hai hoặc cả hai khóa băng chuyền 
trên và dưới đều khóa không đúng vị trí. 

Một  trong hai hoặc cả hai khóa băng chuyền trên và 
dưới đều khóa không đúng vị trí. 

Bánh không đảm bảo yêu cầu. Liên hệ với nhà cung cấp bánh. 
Bánh phải được 
đẩy vào thiết bị 
nướng. Bánh bị 
dính và bị cháy. 

Đai băng chuyền bị rách hoặc cần được vệ 
sinh (thay theo quý). 

Kiểm tra vệ sinh, vết rách, gấp của đai băng chuyền. 
Vệ sinh hoặc thay đai theo quy định trong Mục Bảo 
dưỡng của Sổ tay này. 

Xích và/hoặc bánh răng rách và/hoặc lỏng. Liên hệ với Nhân viên Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ 
Được ủy quyền để được hỗ trợ. 

Cài đặt nén không đúng. Cài đặt theo đề xuất ở mức 4. Tham khảo mục 
Lập trình của Sổ tay này nếu cài đặt mức 5. 

Bánh không được bỏ vào thiết bị nướng 
đúng cách. 

Xác định bánh được cho vào khu vực quy định của 
Bộ Tiếp Bánh với hướng cắt bánh hướng về phía 
trước 

Thiết bị có  âm 
thanh bất thường. 

Cài đặt nén không đúng. Áp  dụng cài đặt theo đề xuất ở mức 4. Xem mục 
Lập trình của Sổ tay nếu sử dụng mức 5. 

 

Lắp đặt đai băng chuyền không đúng. Đai băng chuyền phải được lắp đặt theo quy định 
trong Mục Bảo dưỡng của Sổ tay này. 

Các đai băng chuyền rách hoặc cần được vệ 
sinh (thay theo quý). 

Kiểm tra vệ sinh, vết rách, gấp của đai băng chuyền. 
Vệ sinh hoặc thay đai theo quy định trong Mục Bảo 
dưỡng của Sổ tay này. 

Xích động của động cơ cần tra dầu Tra dầu cẩn thận với dầu Lubit-8 (P/N 2140152) 
ít nhất mỗi năm một lần. 
Đệm bị rách và/hoặc dính Liên hệ với Nhân viên Bảo trì hoặc Đại lý Dịch vụ 

Được ủy quyền để được hỗ trợ. 
Cửa bên nén chưa 
đóng. 

Một trong hai hoặc cả hai khóa băng chuyền 
trên và dưới đều khóa không đúng vị trí. 

Một  trong hai hoặc cả hai khóa băng chuyền trên và 
dưới đều khóa không đúng vị trí. 

Quạt tản nhiệt 
có âm thanh  bất 
thường. 

Hỏng quạt tản nhiệt. Kiểm tra lỗ thông khí và không đặt gần thiết bị tỏa 
nhiệt khác. Vệ sinh  quạt tản nhiệt theo hướng dẫn 
bảo dưỡng. Tiếp tục báo lỗi, liên hệ với NV Bảo trì 
hoặc Đại lý DV ủy quyền để được hỗ trợ. 

Quạt tản nhiệt bị bẩn và cần được vệ sinh. 
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PHỤ TÙNG THAY THẾ   

STT Mã phụ  
tùng  Chi tiết SL

1 0021770 Góc tiếp bánh 1

2 0012774 Bộ tiếp bánh 1

3 0506184 Giá ngăn bánh 1

4 0021733 Thanh hàn chia bánh 1

5 7000884 Bộ phụ tùng giảm trượt Teflon 
gồm 6, 7, 8 & 9

1

6 0400425 Giảm trượt Teflon 2

7 0506300 Giá đỡ giảm trượt 2

8 0600132 Móc, Giá đỡ giảm trượt 2

9 3060104 Đinh ốc, Mach.#06-32x1/4 8
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DETAIL  B
SCALE .375

DETAIL  C
SCALE .375

49 80

13 78

55
53

59

6

56

25

52

39

75

70
6736

65

SCALE .312 A

B

C

71

19

74

82

5
54

17

31

72

64

24

70

25

56

33

75

1278

22

34
71

18

26

60

76

38

37

48

28114

112

76

94
B1

80

G1

DETAIL  A

51

47

5080

81

29

86

47
81

35

47
111

81

81

111

47

G1

114

PHỤ TÙNG THAY THẾ (tiếp theo)   

CHI TIẾT A  
TỶ LỆ .375   

CHI TIẾT C  
TỶ LỆ .375   

CHI TIẾT B  
TỶ LỆ .375   
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DETAIL  H
SCALE .312

E

F

H

14

9

89
70
73

84

10

4 2

76

110
115

43 58
53

57

60

15

27

7611

42

3

815311147 47 1 86

98

DETAIL  F
SCALE .5

25

56

79
53

75

21 40

97

107

106

107

109

109

DETAIL  E
SCALE .437

30

2040
25

56

32
75

85

97

D3

G1

G2

98
8.59

[218.1]

115

PHỤ TÙNG THAY THẾ (tiếp theo)   

CHI TIẾT H  
TỶ LỆ .312   

CHI TIẾT F  
TỶ LỆ .5   

CHI TIẾT E  
TỶ LỆ .437   
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DETAIL  G
SCALE .5

G7

62

62 63

88 66 68

23

59

91 61

8 76

4686

41

61

78

70 73 89

99 96 95

PHỤ TÙNG THAY THẾ (tiếp theo)   

CHI TIẾT G  
TỶ LỆ .5 
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PHỤ TÙNG THAY THẾ (tiếp theo)   

Số Mã phụ 
tùng Chi tiết SL Số Mã phụ 

tùng Chi tiết SL

1 0012594 Bộ tấm ép Adj. (số đơn hàng 117) 1 42 2100212 Tay cầm, kéo hộp, mở nhanh 2

2 0012595 Bộ bảng điện 1 43 2100253 Nút xoay, 1/4” trục, Mở 1

3 0012598 Bộ hộp 1 44 2110198 Kẹp Kwik Klip điều chỉnh được 6

4 0012601 Bộ nắp cuối 1 45 2110199 Kẹp Kwik Klip “C” 8

5 0012603 Bánh răng/Cụm xích căng 1 46 2110200 Dây cáp Fir Tree Mt 1

6 0012604 Bánh răng/Cụm khóa dừng 1 47 2120213 Chêm, Khung và tấm ép LH 4

7 0012605 Rơ le – Cụm bánh răng lõm 1 48 2120214 Chêm, Khung RH điều chỉnh 2

8 0012607 Động cơ/ Bộ bánh răng (số đơn hàng 
126)

1 49 2120215 Chêm, Tấm ép RH 2

9 0012609 Bộ nắp điều khiển 50 2120216 Chêm, tấm ép khóa trên trước 1

10 0021705 Mối hàn, Bảng cố định nắp 1  51 2120217  Chêm, Tấm ép khóa trên sau 1

11 0021706 Mối hàn, Bảng điều chỉnh nắp 1  52 2120221 Chêm,0.69x0.503x 0.359 1

12 0021707 Mối hàn, Khung bảng điều chỉnh 1  53 2140109 Khóa ren 1

13 0021711 Mối hàn, Khung bảng cố định 1  54 2140125  Màu thực phẩm Never Seez 1

14 0021716 Mối hàn, Nắp băng chuyền 1 55 2150185 Bánh xích, 25B18, lỗ 1/2” 2

15 0021718 Mối hàn,con lăn bánh răng trên 1 56 2150285 Chịu lực, rãnh đơn S/S (số đơn hàng 
115)

8

16 0021719 Mối hàn, con lăn bánh răng sau dưới 1 57 2150303 Tay cầm Cam 1

17 0021720 Mối hàn, con lăn động trên dưới 1 58 2150322 Cam, HEBT-5V 2

18 0021721 Mối hàn, con lăn động sau dướ 1 59 2150324 Xích, động 1

19 0021722 Mối hàn, Quạt ống dẫn 1 60 300P123* Đai, kẹp, ngoài 4

20 0021724 Mối hàn, giá chịu lực&Lò xo - RH  2 1 61 304P105* Đai ốc, lục giác #4-40 7

21 0021725  Mối hàn, giá chịu lực&Lò xo LH 2 62 306P104 Đinh ốc, #6-32 X 1/4” 4

22 0100274 Bảng chính 230 VAC, 3600W (số đơn 
hành 116)

1 63 306P130* Đai ốc, lục giác #6-32 (nhỏ) 2

23 0400147 Ống lót, ngắn, 7/8” 3 64 308P102* Vòng đệm, #8 4

24 0400416 Lớp cách nhiệt, Bảng chính 1 65 308P105* Đinh ốc #8-32 X 1/2” 3

25 0504320 Chêm 0.781 X 1.125 X 0.06” 8 66 608P124* Đinh ốc 1 chiều #8-32 1

26 0506092 Giá đỡ, RH 1 67 308P142* Vòng đệm, bẹt #8 3

27 0506093 Giá đỡ, LH 1 68 308P143* Đai ốc, lục giác #8-32 2

28 0506095 Giá cam, RH 1 69 308P144*  Đinh ốc, #8-32 X 1/4” (đầu #6) 2

29 0506096 Giá cam, LH 1 70 308P145* Đai ốc, lục giác #08-32 đầu thấp 9 9

30 0506144 Tấm kéo căng RH 2 71 308P151* Đinh ốc , #8-32 X 5/16” 4

31 0506163 Tấm cách nhiệt 1 72 308P164* Đinh ốc #8-32 X 1” Lg S/S 4

32 0506167 Giá, kéo căng 2 73 308P193* Đinh ốc #8-32 X 1 1/4” 2

33 0506167 Giá, chịu lực 2 74 310P103* Đinh ốc #10-32 X 1/4” 4

34 0506183 Tấm kẹp, Ống đo nhiệt 1 75 310P146* Đai ốc, lục giác #10-32 26

35 0506188 Giá, khóa hộp 1 76 310P199* Đinh ốc, #10-32 X 3/8 Hd Cap 20

36 0506278 Chêm .312 X .187 X .105 3 77 310P204* Đinh ốc # 10-32 X .25, đầu bào 2

37 0600143 Lò xo, Cài đặt nén 2 78 325P109* Đinh ốc, lục giác 1/4-20 X 1/2” 5

38 0600156 Lò xo, Điều chỉnh Cam 2 79 325P176* Đinh ốc, Đầu lục giác cạnh 2

39 0600157 Lò xo, Căng xích 2 80 325P193* Đinh ốc, Đầu lục giác, #1/4-20 X .375”, S.S. 6

40 0600158  Lò xo, Căng con lăn 4 81 325P194* Đinh ốc, Đầu lục giác, #1/4-20 X 2.00”, S.S. 4

41 2090163 Lọc, Rfi, 250Vac 1 82 4000138  Quạt, Trục - 220/230V 1
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Số Mã phụ 
tùng Chi tiết SL Số Mã phụ 

tùng Chi tiết SL

83 4010221 Nút-Mp, Chạy động cơ 1 127 7000868  Bộ công tắc, Nguồn 1

84 4010240 Công tắc, Cân bằng 250V cựcDbl 
(Số đơn hàng 127)

1 128 7000869 Bộ bảng hiển thị 1

85 4030352 Thermostat, Hi-Limit 371°C (700°F) 3 7000888  Bộ bảng hiển thị (Số SX: 9210847 & 847)  1

86 4051014 Ống đo nhiệt “K”(cuối mở), 80”
(Số đơn hàng 125)

2 129 7000870  Bộ bảng bật tắt 1

87 4060107 Dây cáp, 1/8W X 5” 15 15 7000889 Bộ bảng bật tắt 
(Mfg. No. 9210847 & 848 only)

1

88 4060374 Giá nối đất 1 1 130 7000871 Bộ bảng biến trở 1

89 4060398 Khối đầu cuối, dòng S 1 131 7000856* Bộ chịu lực 1

90 4060442 Dây cáp nhựa 5 132 0700577 Dây nguồn L6-30P Khóa xoắn  
(Số SX 9210845) 

1

91 4070156 Bảng biến trở 1 0700688  Dây nguồn - Ống và chốt cân đối 
Australia (Số SX 9210841) 

1

92 4070170 Bảng lọc 1 0700699  Dây nguồn – 32A/MCLP-S New Zealand  
(Số SX 9210842)

1

93 7000799 Bộ đai băng chuyền HEBT-5V 1 0700588  Dây nguồn – IEC309 32A  (Số SX 9210840) 1

94 4060441 Dây kim loại 7 0700482  Dây nguồn - Ống và chốt  (Số SX 9210846) 1

95 4060387 Khối đầu cuối, 2 cột 1 0700437  Dây nguồn – IEC309 32A Ống và chốt, 
16A, 220-250V  (Số SX 9210847 & 848)  

1

96 3060105 Đinh ốc #6-32 X 1/2” 2 133 0900298 Đo kích cỡ bánh, APMEA** 1

97 2100334  Băng chống 4 134 0400375 Giảm sức căng 1

98 0400290 Cách điện 2 135 0400376 Đai ốc khóa 1

99 3060107 Đai ốc, lục giác #6-32 2 136 0400347 Giảm sức căng (Số SX 9210847 & 848) 1

106 0506293 Bảng, kéo căng- sau hộp cuối 1 137 0400138  Đai ốc khóa  (Số SX 9210847 & 848) 1

107 0506291 Giá, căng- sau hộp cuối 1

108 0506292 Giá, căng- trước hộp cuối 1 * Loại có trong các gói mười loại (10)
109 0506294 Bảng, kéo căng- trước hộp cuối 1 ** Không hiển thị
110 0021766  Mối hàn, Nắp băng chuyền, trước 1

111 2120223  Chịu lực ống, .50” OD X .75” LG 2

112 2120224  Chịu lực ống, .50”OD X .375”LG 2

114 7000855 Bộ tiếp liệu HEBT-5V 1

116 7000857  Bộ lắp tấm ép chính 1

7000876 Bộ lắp tấm ép chính
(Số SX: 9210845 & 846)

1

117 7000858  Bộ lắp Tấm ép bánh 1

7000875 Bộ lắp Tấm ép bánh  
(Số SX: 9210845 & 846)

1

118 7000859  Bộ hộp trước căng tay cầm 1

119 7000860  Bộ hộp sau căng tay cầm 1

120 7000861  Bộ điều khiển căng tay cầm 1

121 7000862 Bộ căng cam, Bộ bên hộp điện 1

122 7000863  Bộ căng cam, Bộ bên hộp điện 1

123 7000864  Bộ khóa băng chuyền trên 1

124 7000865  Bộ khóa băng chuyền dưới 1

125 7000866  Bộ ống đo nhiệt, tấm ép 1

126 7000867  Bộ động cơ truyền động 1
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REV DATE PCO NO. DESCRIPTION BY

G 5/17/18 PC-14552 REDRAWN IN SOLIDWORKS CRE
F 2/18/15 PC-12816 F1 REMOVE CAP 2 KPC
E 5/9/14 PC-12512 E1 WAS 7.00" GMM
D 2/14/12 PC-11477 D1 ADDED "SMART KITCHEN ONLY" REF. GMM
C 9/13/11 PC-11248 C1 ADD WIRE LABELS KPC

B 9/1/11 PC-11259 B1 UPDATED LINE THICKNESSES AND FONT 
SIZES TO MAKE MORE LEGIBLE GMM

A 6/2/11 PC-10506 INITIAL RELEASE GMM
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180 KEHOE BLVD, CAROL STREAM, IL 60188
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REV:PART NUMBER:
A

SIZE:

PART DESCRIPTION:

DATE:

DRAWN BY:

MATERIAL SPECIFICATION:

ALL DIMENSIONS: INCH [mm]
TOLERANCES:
FRACTIONS    1/32" [.8mm]
 DECIMAL                 
                    .xx .01" [.25mm]
                    .xxx .005" [.125mm]
 ANGULAR:  1

GMM

THE INFORMATION AND DESIGNS CONTAINED IN THIS DRAWING ARE CONFIDENTIAL AND THE 
PROPRIETARY PROPERTY OF A.J. ANTUNES & CO. NEITHER THIS DESIGN NOR ANY INFORMATION 

CONTAINED HEREIN MAY BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT THE EXPRESS 
WRITTEN CONSENT OF A.J. ANTUNES & CO.

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN   
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