Dodatečný návod k návodu k obsluze
pro myčky Winterhalter PAY PER WASH
Tento návod platí pro všechny stroje PAY PER WASH. Jednotlivé kroky se ale stroj od stroje mohou lišit.
Proto obsahují některé odstavce pro rozlišení strojů tyto podkapitoly:
• Série UC V01, série PT V01 (modrý displej)
• Série UC V02, série PT V02 (černý displej
Respektujte prosím pečlivě tento dodatečný návod.
Respektujte dodatečně všeobecný návod k obsluze a v něm obsažené bezpečnostní
pokyny. Všeobecný návod k obsluze je přiložen k myčce nebo je připraven ke stažení na
www.winterhalter.com/download-centre.

Máte otázky týkající se tématu PAY PER WASH?
Potom navštivte naše FAQ na www.pay-per-wash.biz/faq.

Všeobecně

1 Všeobecně
Jestliže máte stroj PAY PER WASH, poznáte to podle hlavní úrovně:

Série UC V01, série PT V01

Série UC V02, série PT V02

V tomto návodu naleznete všechny speciální funkce týkající se PAY PER WASH. Další informace k všeobecným funkcím myčky naleznete ve všeobecném návodu k obsluze:
• Návod k obsluze Série UC (V02)
• Návod k obsluze Série PT (V02)
• Návod k obsluze Série UC (V01)
• Návod k obsluze Série PT (V01)

2 Portál ke koupi mycích kódů
2.1

Koupit mycí kódy

Než můžete používat myčku, musíte koupit mycí kódy. K tomu nejlépe použijte personalizovaný QR kód,
který obdržíte od Vašeho prodejního partnera. Pomocí tohoto kódu můžete přímo kupovat mycí kódy, aniž
byste museli znovu zadávat Vaše zákaznické údaje.
Jestliže nemáte personalizovaný QR kód při ruce, můžete postupovat následovně:
➢ Vyvolejte URL http://www.pay-per-wash.com/buy.
➢ Zadejte výrobní číslo a číslo smlouvy.
➢ Koupit mycí kódy.

Mycí kódy platí pro myčku s tímto výrobním
číslem

INFO
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Vygenerované mycí kódy platí pouze pro myčku, jejímž výrobním číslem jste se přihlásili.

Portál ke koupi mycích kódů

2.2

Zobrazit doposud vygenerované mycí kódy

Index kódu =
Pořadí pro zadání na myčce

Které kódy jste již použili, to vidíte v informační oblasti Vaší myčky ( 3.2.1).

2.3

Vytvořit nový personalizovaný QR kód

Nový personalizovaný
QR kód

Pomocí tohoto kódu můžete přímo kupovat mycí kódy, aniž byste museli znovu zadávat Vaše zákaznické
údaje.
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Funkce PAY PER WASH myčky

3 Funkce PAY PER WASH myčky
• Série UC V02, série PT V02:  Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
• Série UC V01, série PT V01:  Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

3.1

Série UC V02, série PT V02

3.1.1 Menu PAY PER WASH

1
2
3

Zadat mycí kódy
Strojní/Smluvní údaje
URL pro získání mycích kódů

1

Všechny doposud použité mycí kódy
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Funkce PAY PER WASH myčky
3.1.2 Zadání mycího kódu
INFO
Mycí kódy lze zadat kdykoliv, i když jsou mycí cykly ještě k dispozici.
➢ Stiskněte tlačítko (1).

Zadání mycího kódu

➢ Zadejte požadovaný kód (v příkladu = kód 2).
DŮLEŽITÉ Musí být dodrženo pořadí vygenerovaných kódů.
➢ Potvrďte pomocí ✓.

Úspěšně jste aktivovali 20 mycích cyklů.

 Nyní můžete myčku používat. Podrobné
informace k obsluze naleznete ve všeobecném návodu k obsluze:
• Návod k obsluze Série UC (V02)
• Návod k obsluze Série PT (V02)

INFO

Jakmile se spustil na myčce mycí cyklus a začala přestávka na okapání před oplachem, odečte se
mycí cyklus z kreditu.
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Funkce PAY PER WASH myčky

3.2

Série UC V01, série PT V01

➢ Stiskněte tlačítko (1).

(1)
(2)

Informační oblast ( 3.2.1)
Zadejte mycí kód ( 3.2.2)

3.2.1 Informační oblast
➢ Stiskněte tlačítko (1).

Informační oblast je rozdělena na následující 3 části:

26
mycích
cyklů

Info PAY PER WASH

Použité mycí kódy:

Č. myčky: 1142802
Č. smlouvy: 4711
Č. displeje: 05000100

Všeobecné informace

Historie mycího kódu

• mycí cykly, které jsou k dispozici
• důležité smluvní informace

Všechny doposud použité mycí
kódy.

Internetová adresa pro získání
mycích kódů
http://www.pay-per-wash.com/buy

➢ Pro opuštění nabídky klikněte na tlačítko Zpět.
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Funkce PAY PER WASH myčky
3.2.2 Zadání mycího kódu
Mycí kódy lze zadat kdykoliv, i když jsou mycí cykly ještě k dispozici.
➢ Stiskněte tlačítko (2).

➢ Zadejte požadovaný kód (v příkladu = kód 5).
DŮLEŽITÉ Musí být dodrženo pořadí vygenerovaných
kódů.
➢ Potvrďte pomocí ✓.

➢ Dvakrát klikněte na tlačítko zpět.
Děkuji!
Mycí kód akceptován!
Přidány 3 mycí cykly

 Nyní můžete myčku používat. Podrobné informace k
obsluze naleznete ve všeobecném návodu k obsluze:
• Návod k obsluze Série UC (V01)
• Návod k obsluze Série PT (V01)

INFO

Jakmile se spustil na myčce mycí cyklus a začala přestávka na okapání před oplachem (spouštěcí
tlačítko je z 2/3 zelené), odečte se mycí cyklus z kreditu.
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Funkce PAY PER WASH myčky

3.3

Provozní poruchy

Následující piktogramy se vztahují výhradně k provozním poruchám funkcí PAY PER WASH.
INFO
Všechny další piktogramy jsou popsány ve všeobecném návodu k obsluze:
• Návod k obsluze Série UC (V02)
• Návod k obsluze Série PT (V02)
• Návod k obsluze Série UC (V01)
• Návod k obsluze Série PT(V01)
Série UC V02, série PT V02
Piktogram

Možná příčina

Význam

K dispozici je již pouze několik
mycích cyklů.
K dispozici již není žádný mycí
cyklus.
INFO Spouštěcí tlačítko svítí
červeně.

Nízký kredit

Myčka již nemyje
Displej a řídicí jednotka nejsou kompatibilní

Displej byl vyměněn

Řešení
Zadejte nový mycí kód ( 3.1.2).

Zadejte nový mycí kód ( 3.1.2).
Kontaktujte autorizovaného servisního technika

Série UC V01, série PT V01
Piktogram

Význam
Nízký kredit
Myčka již nemyje

Možná příčina

Řešení

K dispozici je již pouze několik
mycích cyklů.
K dispozici již není žádný mycí
cyklus.
INFO Spouštěcí tlačítko svítí červeně.

Zadejte nový mycí kód ( 3.2.2).

Zadejte nový mycí kód ( 3.2.2).

Jestliže není mycí kód akceptován, zobrazí se následující obrazovka:

Zadání mycího kódu

= index kódu

Možná příčina
Překlep při zadání kódu
Chybné pořadí při zadání kódu
Dotyková obrazovka byla vyměněna, ale mycí
kódy v portálu se generují pro starou dotykovou
obrazovku.

89013899-03; 2021-05; změny vyhrazeny
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Řešení
Zadejte kód znovu.
Respektujte index kódu.
Pověřte prodej společnosti Winterhalter nebo příslušného servisního partnera, aby zaregistrovali novou
dotykovou obrazovku v portálu.

Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionální myčky nádobí
Modletice 103
251 01 Říčany
Česká republika
www.pay-per-wash.biz

