Univerzální
udržovací skříň Frymaster-velkokapacitní
Modely UHC-HD

Úkoly denní údržby
PR 50
Čistit UHC
Úkoly roční údržby
PR 50
Čistit ventilátory
odsávání vzduchu a
ovládací panel

Model UHC-HD, 6-řadový
A. Vypínač elektřiny. B. Řada. C. USB Port. D. Hlavní ovládač. E. Tlačítko položky časovače.
F. Tlačítko čas/teplota. G. Tlačítko režimu řady.
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Univerzální udržovací skříň Frymaster-velkokapacitní (UHC) Modely UHC-HD

PR 50

PŘÍPRAVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nebezpečí
Tyto ikony upozorňují na možné riziko poranění osob.

819-6740

Rady
Hledejte tuto ikonu a najdete užitečné rady, jak postupy provádět.
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PR 50

Výstrahy k příslušenství
Hledejte tuto ikonu a najdete informaci, jak se vyhnout poškození příslušenství během
provádění postupu.

Čistěte UHC

Denně

PR 50

Pro udržení účinnosti ohřívací desky a pro snížení rizika křížové kontaminace

Potřebný čas

30 minut na přípravu

15 minut na vykonání

Denní čas

Po zavření restaurace

Pro restaurace otevřené 24 hodin: během období s malým
množstvím požadavků

Ikony výstrahy
nebezpečí

Chemikálie

Horké povrchy

Ostré předměty/povrchy

Nástroje a materiál

Kartáč UHC

Roztok univerzálního
super koncentrátu
(APSC) McD

Vědro, čisté a
dezinfikované utěrky

Vědro, znečištěné
utěrky

Postup

1

Připravte UHC na čištění a nechte
vychladnout.
Nastavte UHC na “REŽIM
ČIŠTĚNÍ” a vyberte všechny
podnosy a drátěné mřížky.Na
displeji se střídá hlášení ČISTIT
a Dosud není bezpečné.

3

.

Čistěte zásuvy skříně UHC.
Obalte UHC kartáč čistou,
dezinfikovanou utěrkou nasáklou
v McD APSC. Pomocí obaleného
kartáče čistěte horní a dolní
stranu každého zásuvu.

Univerzální udržovací skříň (UHC) firmy Frymaster model UHCHD

Proč

Chemikálie

Nechte UHC chladnout.

Dezinfekční roztok,
McD APSC

Horké povrchy

Nepokoušejte se čistit horkou
skříň UHC.

Výstraha k příslušenství

Nepoužívejte jiné čistící
prostředky. Mohou poškodit
ovládací prvky.

Rada

Dejte podnosy a mřížky UHC do
zadního dřezu k čištění.

2

Odstraňte uvolněné zbytky.
S použitím kartáče UHC odsuňte
uvolněné drobečky a zbytky ven
druhou stranou skříně.

Utřete zásuvy čistou
dezinfikovanou utěrkou. Utřete
každý zásuv pomocí nově
vyčištěné dezinfikované utěrky
obalené kolem UHC kartáče.

5

Čistěte vnější povrch skříně
UHC. Setřete vnější povrch celé
skříně UHC čistou
dezinfikovanou utěrkou nasáklou
McD APSC.

Výstraha k příslušenství

Nepoužívejte neodírající utěrky,
škrabky nebo jiné kartáče.Mohou
poškodit povrch.

Denně

4

PR 50
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Čistěte ventilátor odsávání
vzduchu a ovládací panel

Ročně

PR50

Pro řádnou údržbu chladících a elektrických součástí

Potřebný čas

2 minuty na přípravu

30 minut na vykonání

Denní čas

Po zavření restaurace

Pro restaurace otevřené 24 hodin: během období s malým
množstvím požadavků

Ikony výstrahy
nebezpečí

Chemikálie

Elektřina

Horké povrchy

Ruční manipulace

Ostré předměty/povrchy

Nástroje a materiál

Nástroje přinesené
technikem

Postup

5

POUZE KVALIFIKOVANÍ TECHNICI

1

Proveďte všechny postupy denní údržby skříně UHC.
Nastavte UHC na “REŽIM ČIŠTĚNÍ” a vyberte všechny
podnosy a drátěné mřížky. Nechte skříň UHC chladnout,
dokud se neobjeví nápis ČISTIT. Proveďte všechny postupy
denní údržby.

Ruční manipulace

Horké povrchy

Vytáhněte ze zásuvky elektrický přívod skříně UHC.
Vytáhněte elektrický přívod skříně UHC z nástěnné zásuvky.

6

Elektřina

Opomenutí odpojit elektřinu z nástěnné zásuvky může vést k
vážnému zranění nebo smrti. Vypínač elektřiny na skříni
UHC neodpojuje všechnu elektřinu přicházející do skříně.
Odstraňte boční panely. Odstraňte pomocí šroubováku
Phillips 2 šrouby z každého bočního panelu. Odložte šrouby
stranou.Sundejte ze skříně UHC boční panely.

4

Vymeťte prach z desek s elektrickými obvody.
Použijte nezaprášený antistatický kartáč pro jemné vymetení
všeho prachu z desek elektrických obvodů na levé straně
skříně UHC.

Chemikálie

Dezinfekční roztok, McD APSC

7

Dejte zpět horní a boční panely.
Dejte zpět horní panel.Vložte a utáhněte 8 šroubů. Dejte zpět
boční panely. Vložte a utáhněte 2 šrouby na každém boku.

Ročně

3

Čištění lopatek ventilátoru odsávání vzduchu.
Otřete lopatky každého ventilátoru odsávání vzduchu čistou
dezinfikovanou utěrkou postříkanou roztokem McD APSC.
Nedovolte, aby se vlhká utěrka dotkla jakéhokoliv
elektrického spojení.

POUZE KVALIFIKOVANÍ TECHNICI

Pro odsunutí skříně UHC z její stálé pozice kvůli demontáži a
čištění jsou třeba nejméně 2 lidé.

Nepokoušejte se čistit horkou skříň UHC.

2

Zpřístupněte odsávací ventilátor.
Odstraňte 8 šroubů v horním panelu. Použijte nástrčný klíč
nebo nástrčný klíč s rukojetí, rozměr 5/16 palce. Odložte
šrouby do malé nádobky, aby nedošlo k jejich záměně nebo
ztrátě. Odstraňte horní panel.

Univerzální udržovací skříň (UHC) firmy Frymaster modely UHC-HD

Proč

PR 5
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