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 Perigos 
Estes ícones avisam-no quanto a um possível risco de lesões pessoais. 

 
 Alertas acerca do equipamento 

Tenha em atenção este ícone para obter mais informações acerca de como evitar 
danificar o equipamento durante o procedimento. 

 
 Dicas 

Tenha em atenção este ícone para obter dicas úteis sobre como levar a cabo um 
procedimento.

PREP EQUIPMENT PR 50

Frymaster 
Armário-estufa Universal - Alta Densidade 
Modelos UHC-HD 

 

 

Tarefas de manutenção diária 

PR 50 Limpar o UHC 

Tarefas de manutenção anuais 

PR 50 Limpar os ventiladores de 
exaustão e a placa de 
accionamento 

Modelo UHC-HD, 6 tabuleiros 

A. Interruptor de alimentação.  B. Tabuleiro.  C. Porta USB. D. Controlador principal.   
E. Botão do temporizador de itens.  F. Botão de tempo/temperatura.  G. Botão do modo dos 
tabuleiros. 
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Limpar o UHC Diariamente PR 50 
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Porquê Para manter a eficácia da placa de aquecimento e para reduzir o risco de contaminação cruzada 

Tempo necessário 30 minutos para preparar 15 minutos para completar 

Hora do dia Após o encerramento Para restaurantes abertos 24 horas: durante as horas de pouca 
afluência 

Ícones de perigo 
              

Ferramentas e acessórios 

 

 

 

 

        

 Escova, UHC  Solução McD All 
Purpose Super  
Concentrate (APSC) 

 Balde, toalhas  
limpas e  
higienizadas 

 Balde, toalhas sujas       

Procedimento

1 Prepare o UHC para a limpeza e 
deixe-o arrefecer. 
Defina o UHC para “CLEAN 
MODE” (MODO LIMPEZA) e 
remova todas as travessas e pra-
teleiras de arame do UHC. O 
mostrador alterna entre CLEAN 
(LIMPEZA) e Not Safe Yet 
(Ainda não é seguro).  
 
Deixe o UHC arrefecer.  

 
Não tente limpar um UHC en-
quanto estiver quente. 
 

 
Retire as travessas e tabuleiros 
do UHC e coloque-os no lava-
loiça posterior para a sua limpe-
za. 

. 

2 Retire os resíduos soltos. 
Utilize a escova do UHC para re-
tirar os restos e resíduos soltos do 
lado oposto do UHC. 
 

 
Não utilize esponjas, raspadores 
ou outras escovas que risquem. 
Podem danificar a superfície. 

 

3 Limpe os slots do UHC. 
Envolva a escova do UHC com 
uma toalha limpa e higienizada 
embebida em McD APSC. Util-
ize a escova envolvida para 
limpar a parte superior e inferior 
de cada slot. 
 

 
Solução higienizante,  
McD APSC 
 

 
Não utilize outros produtos de 
limpeza. Podem danificar os con-
trolos. 

 

4 Limpe os slots com uma toalha 
limpa e higienizada. 
Limpe cada slot com uma toalha 
totalmente limpa e higienizada 
em torno da escova do UHC. 
  

5 Limpe o exterior do UHC. 
Limpe o exterior de todo o UHC 
utilizando uma toalha limpa e hi-
gienizada embebida em McD 
APSC. 

 

Químicos Superfícies quentes Superfícies/objectos afiados 

Superfícies quentes 

Químicos 

Alerta do equipamento 

Alerta do equipamento 

Dica 

Químicos 



Limpar o ventilador de exaustão e a placa de 
accionamento 

Anual PR50
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Porquê Para manter a refrigeração adequada dos componentes electrónicos 

Tempo necessário 2 minutos para preparar 30 minutos para completar 

Hora do dia Após o encerramento Para restaurantes abertos 24 horas: durante períodos de pouca 
afluência 

Ícones de perigo 
            

Ferramentas e acessórios 

 

 

            

 Ferramentas 
fornecidas pelo 
técnico  

            

Procedimento

APENAS TÉCNICOS QUALIFICADOS 

1 Siga todos os procedimentos de manutenção diária do UHC. 
Defina o UHC para “CLEAN MODE” (MODO LIMPEZA) e 
remova todas as travessas e prateleiras de arame do UHC. 
Deixe o UHC arrefecer até ser exibido CLEAN (LIMPEZA). 
Siga todos os procedimentos de manutenção diária. 
 

 
Não tente limpar um UHC enquanto estiver quente. 

2 Desligue o cabo de alimentação do UHC. 
Remova o cabo de alimentação do UHC da tomada de pa-
rede. 
 

 
A não remoção do cabo de alimentação da tomada de parede 
pode provocar lesões graves ou a morte. O interruptor de 
alimentação do UHC não desliga toda a energia em direcção 
ao armário. 

3 Remova os painéis laterais. 
Remova os 2 parafusos localizados em cada painel lateral 
utilizando uma chave de fendas Phillips. Ponha os parafusos 
de lado. Retire as painéis laterais do UHC. 

4 Remova a poeira acumulada nas placas de circuitos utilizando 
uma escova. 
Utilize uma escova anti-estática sem poeira para remover 
suavemente o pó dos circuitos eléctricos localizados no lado 
esquerdo do UHC. 
 

5 Aceda ao ventilador de exaustão. 
Retire os 8 parafusos do painel superior. Utilize uma chave 
de porcas ou uma chave sextavada de 5/16". Coloque os para-
fusos num recipiente de pequenas dimensões para não os 
colocar num local inadequado nem os perder. Retire o painel 
superior. 
 
 
 

 
Se retirar o armário da sua posição fixa para desmontar e 
limpar, o UHC requer pelo menos 2 pessoas. 

6 Limpe as lâminas do ventilador de exaustão. 
Limpe as lâminas de cada ventilador de exaustão utilizando 
uma toalha limpa e higienizada pulverizada com solução 
McD APSC. Não permita que a toalha húmida entre em con-
tacto com quaisquer ligações eléctricas. 

 
Solução higienizante, McD APSC 

7 Volte a colocar os painéis superior e laterais. 
Volte a colocar o painel superior. Introduza e aperte os 8 
parafusos. Volte a colocar os painéis laterais. Introduza e 
aperte os 2 parafusos de cada um dos lados. 
 
 

 

 

Químicos Electricidade
Superfícies 
quentes

Manuseamento 
manual

Superfícies/ 
objectos afiados

Superfícies quentes Manuseamento manual 

Electricidade 

Químicos


