
 

         

МАШИНА ДЛЯ 

ПРИГОТУВАННЯ 

ПОНЧИКІВ 

EWT INOX T-100 
 

 

 

 

Посібник з експлуатації 

 

 

 

 

 



 

Дякуємо за придбання нашого приладу для вашого дому або 

бізнесу! Завдяки цьому високоякісному та простому у використанні 

приладу ви можете насолоджуватися кулінарною справою з 

родиною та друзями або отримувати більше прибутку від свого 

бізнесу. 

 

 

*Будь-ласка, уважно ознайомтеся з цим посібником 

перед початком роботи. 
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I .  СПЕЦИФІКАЦІЇ 

 

II.  ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

A. Переконайтесь, що джерело живлення відповідає потужності, 

зазначеній на приладі. Дозволене відхилення може бути 

менше 10%. 

B. Перед увімкненням живлення підключити провід заземлення. 

C. Перед доступом до клем необхідно вимкнути усі ланцюги 

живлення. 

D. Якщо кабель живлення пошкоджений або прилад виявляє 

будь-які ознаки пошкодження, він має бути заміненим та 

встановленим виробником, його сервісною службою або 

іншим  кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути 

небезпеки. 

E. Електронні та електричні частини не повинні занурюватися у 

воду. 

F. Поводитися з приладом обережно та не упускати його на 

тверді поверхні. 

G. Не мити з іншим посудом у мийці. 

H. Уникати корозії. Завжди ретельно мити деталі. Повністю 

висушити, а потім перед зберіганням або перевстановленням 

у агрегат змастити мінеральним маслом або рідиною для 

ущільнення. 

Напруга Змінний струм, 220 В/50 Гц 

Теплова потужність 6000 Вт 

Продуктивність 500-1200 шт./год 

Діаметр пончика 3~10 см 

Розмір приладу 114 см*55 см*69 см 
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I. Не докладати зусиль у разі блокування приладу. Розібрати та 

видалити будь-які перешкоди, щоб уникнути пошкодження 

поршня. 

J. Не дозволяти дітям гратися з приладом. 

K. Максимальний об’єм партії завантаження 30 кг. 

 

！Надмірно зволожені продукти харчування та занадто великий 

об’єм завантаження також впливають на кипіння. 
L．Прилад не може використовуватися особами (включаючи дітей) 

зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими 

можливостями або відсутністю досвіду та знань. 

 

III.  ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

* Перед запуском машини треба ознайомитися з усіма 

перемикачами. Інформація про них зазначена на 

табличці технічних даних приладу. 
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K1: Фіксація та міцне тримання поршня. 

S1: При утриманні цього перемикача тісто може виходити з воронки 

постійно, або ви можете перевірити, чи може тісто формуватися і 

виходити з воронки.  

S2: Живлення для головки ножа. Воронка може автоматично 

формувати і подавати тісто. 

S3: Регулятор температури, який контролює нагрів. 

! Рекомендована температура складає 220°С. Якщо вона 

перевищує це значення, то з метою захисту обладнання прилад 

вимкнеться автоматично. Коли температура нижче 220°С, прилад 

можна перезапустити натисканням перемикача RESET на задній 

стороні приладу.  

S4: Контроль кількості пончиків (один або два), що подаються з 

воронки одночасно. Перемикач працює тільки при нормальній 

роботі S1. 

S5: Перемикач транспортування. 

S7: Вимикач електроживлення приладу. Знаходиться в задній 

частині машини біля запобіжника.  

T:  Налаштування необхідного часу смаження. 

   

RESET：Знаходиться на тій самій пластині, щ і запобіжник. Коли 

температура перевищує 220°С, прилад вимикається. Треба 

повернути для відкриття та натиснути для перезапуску приладу.  

* Ви можете змінити вагу тіста, що подається, виконавши 
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наступне регулювання: 

   

Існує 3 рівня: 1 – найменший, 3 - найбільший. 

* Для зміни розміру пончика виконати наступні дії. 

1. Обрати бажаний розмір (3~5 см, 5~7 см, 7~10 см) 

   

Маленький   Стандартний   Великий 

 

2. З’єднати форму з дном воронки, потім закрутити. 

   

3. З’єднати поршень з встановленою формою. 
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4. Вставити поршень в воронку та відрегулювати за висотою. 

         
********************************************************** 

Для запуску приладу виконати наступні дії! 

1.  Встановити всі частини приладу  

2. Під’єднати до мережі електроживлення. Переконатися, що 

характеристики машини, зазначені на табличці технічних даних 

приладу, відповідають характеристикам електричної мережі.  

3. Налити олію в резервуар для смаження. 

！Зверніть увагу на мітку резервуару для олії, рекомендований 

об’єм олії складає 25 л.  

АЛЕ максимальний об’єм складає 26 л, а мінімальний – 10 л.  

! Якщо рівень олії нижче зазначеного мінімуму, присутній 

ризик пожежі. 

! Будьте уважні при роботі з гарячою олією, щоб уникнути 
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опіків.  

4. Повернути S7, щоб увімкнути прилад. 

5. Встановити необхідний час смаження за допомогою перемикача T. 

Повернути S5 у положення “ON” (Увімкнено), прилад починає 

роботу. 

6. Встановити бажану температуру за допомогою S3, але вона не 

повинна перевищувати 220°С. Активуються дві індикаторні лампи. 

7. Положити попередньо замішане тісто у воронку. 

8. Натиснути S1, щоб перевірити форму тіста та його подачу з 

воронки. Якщо все добре, натиснути S2, щоб встановити 

автоматичну подачу тіста.  

 

IV.  ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

1. Перед очищенням вимкнути прилад та дозволити йому 

охолонути. 

2. Не використовувати активні лужні очищувачі, такі як луг, 

кальцинована сода або тринатрієвий фосфат, вони 

знебарвлюють або навіть роз’їдають обладнання. Протерти 

прилад м'якою тканиною. Ніколи не використовувати 

абразивні засоби. 

3. Зберігати у сухому місці подалі від корозійних речовин. 

4. Очищення воронки та поршня: 

1.  Від’єднати кабель живлення головки ножа від електричної 

мережі.  

2.  Вийняти поршень та воронку. 

Поряд з поршнем або головкою ножа розміщений 

шпильковий ключ (К1). Його можна підняти з гнізда 

(поршня) у арці воронки. Потім, послабивши гвинт з кожної 

сторони головки (B), можна вийняти поршень та воронку 

окремо один від одного. 
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Вимити воронку та поршень окремо чистою гарячою 

водою (170°-190°F/77°-88°C). 

3.  Залишити деталі, якщо потрібно, у воді, щоб відмити сухі 

або великі відкладення.  

4.  Вимити воронку та поршень окремо в гарячій воді та 

миючому засобі, рекомендованому для нержавіючої сталі. 

Для видалення бруду та відновлення блиску 

використовувати м’яку еластичну тканину. 

5.  Очистити резервуар для олії 

Розібрати стрижень для фіксації (див. Малюнок, поз. C) 

Зняти кришку з резервуару. Повернути контрольний центр 

та трубу нагріву. Злити олію з резервуара за допомогою 

ручки зліва від резервуара. Після цього можна легко 

очистити резервуар. 

6.  Висушити кожну деталь окремо.  

7.  Змастити поршень та циліндр воронки мінеральною олією 

або рідиною, яка допомагає запобігти уникнення корозії та 

залипання.  

8.  Протерти головку ножа м'якою тканиною, змоченою 

гарячою водою та відповідним очищувачем. Протерти її 

іншою вологою тканиною, щоб видалити очищувач. 

Витерти насухо. 

V.  МАЛЮНКИ 
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VI. Упаковка містить: 

A. 1x Електричний блок  

B. 1x Стрижень передачі   

C. 1x Воронка 

D. 1x Корпус для смаження 

VII. Монтаж приладу 

Етап 1: Розпакувати всі деталі. (Див. VI. Упаковка містить) 

Етап 2: Вставити стрижень передачі у лівий отвір резервуару для смаження. 

З’єднати стрижень з головкою ножа, затягнути (див. Малюнок, поз. D та C) 
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Етап 3: Вставити поршень в воронку, затягнути гвинт воронки. Зафіксувати 

поршень.  

   
Етап 4: Зафіксувати стрижень передачі зі стрижнем фіксації. Вставити кабель 

головки ножа в прилад.  

       


