Dulap de menţinere la cald universal de înaltă
densitate Frymaster
Modelele UHC-HD

Sarcini de întreţinere zilnică
PR 50
Curăţare UHC
Sarcini de întreţinere anuală
PR 50
Curăţare ventilatoare de
evacuare a aerului şi a
plăcii de circuite

Model UHC-HD, 6 rânduri
A. Întrerupător alimentare. B. Rând. C. Port USB. D. Buton de comandă principal.
E. Buton temporizator element. F. Buton timp/temperatură. G. Buton mod rând.
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Dulap de menţinere la cald universal de înaltă densitate (UHC-HD) Frymaster Modelele UHC-HD

PR 50

PREGĂTIRE ECHIPAMENT

Pericole
Aceste pictograme vă avertizează privind un posibil pericol de rănire.

819-6754

Sfaturi
Căutaţi această pictogramă pentru a afla sfaturi utile privind modul de efectuare a unei
proceduri.
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PR 50

Alerte echipament
Căutaţi această pictogramă pentru a afla cum să evitaţi deteriorarea echipamentului în
timpul efectuării unei proceduri.

Curăţare UHC

Zilnic

PR 50

Pentru a menţine eficienţa plitei şi pentru a reduce pericolul de contaminare cu alte produse

Timp necesar

30 de minute pentru pregătire

15 minute pentru execuţie

Perioada din zi

După închidere

Pentru restaurante cu program non-stop: în timpul perioadelor
cu mai puţini clienţi

Pictograme de
avertizare privind
pericolele

Substanţe chimice

Suprafeţe fierbinţi

Obiecte/suprafeţe ascuţite

Instrumente şi consumabile

Perie, UHC

Soluţie de
superconcentrat
universal McD AllPurpose Super
Concentrate (APSC)

Găleată, prosoape
curate şi
dezinfectate

Găleată, prosoape
murdare

Procedură

1

Pregătiţi UHC pentru curăţare şi
lăsaţi-l să se răcească.
Aduceţi UHC în „CLEAN
MODE” (MODUL DE
CURĂŢARE) şi îndepărtaţi toate
tăvile şi grilajele. Pe afişaj apar
alternativ mesajele CLEAN
(CURĂŢARE) şi Not Safe Yet
(Încă nu este sigur).

3

.

Curăţaţi compartimentele UHC.
Înfăşuraţi peria UHC într-un
prosop curat şi dezinfectat,
înmuiat în McD APSC. Utilizaţi
peria înfăşurată pentru a curăţa
partea superioară şi cea inferioară
a fiecărui compartiment.

Dulap de menţinere la cald universal Frymaster (UHC) Model UHCHD

De ce

Substanţe chimice

Soluţie dezinfectantă, McD APSC

Lăsaţi UHC să se răcească.
Suprafeţe fierbinţi

Alertă echipament

Nu încercaţi să curăţaţi UHC cât
este cald.

Nu utilizaţi alte produse de
curăţare. Acestea pot deteriora
comenzile.

Sfat

2

4

Îndepărtaţi reziduurile care se pot
desprinde.
Utilizaţi peria UHC pentru a
împinge firimiturile şi reziduurile
care se pot desprinde prin partea
opusă a UHC.

Ştergeţi compartimentele cu un
prosop curat şi dezinfectat.
Ştergeţi fiecare compartiment cu
un prosop curat şi dezinfectat
înfăşurat pe peria UHC.

5

Curăţaţi exteriorul UHC.
Ştergeţi exteriorul întregului
UHC cu un prosop curat şi
dezinfectat îmbibat până la
saturaţie cu McD APSC.

Alertă echipament

Nu utilizaţi lavete neabrazive,
raclete sau alte perii. Acestea pot
deteriora suprafaţa.

Zilnic

Duceţi tăvile şi grilajele UHC la
chiuveta din spate pentru a fi
curăţate.

PR 50
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Curăţarea ventilatorului de evacuare a aerului
şi a plăcii de circuite

Anual

PR50

Pentru a menţine răcirea adecvată a componentelor electronice

Timp necesar

2 de minute pentru pregătire

30 de minute pentru execuţie

Perioada din zi

După închidere

Pentru restaurante cu program non-stop: în timpul perioadelor
cu mai puţini clienţi

Pictograme de
avertizare privind
pericolele

Substanţe
chimice

Suprafeţe
fierbinţi

Electricitate

Manipulare
manuală

Obiecte/suprafeţe
ascuţite

Instrumente şi consumabile

Instrumente furnizate
de tehnician

Procedură

5

NUMAI TEHNICIENI CALIFICAŢI

1

Efectuaţi toate procedurile de întreţinere zilnică asupra UHC.
Aduceţi UHC în „CLEAN MODE” (MODUL DE
CURĂŢARE) şi îndepărtaţi toate tăvile şi grilajele. Lăsaţi
UHC să se răcească până ce se afişează CLEAN
(CURĂŢARE). Efectuaţi toate procedurile de întreţinere
zilnică.

Accesaţi ventilatorul de evacuare.
Scoateţi 8 şuruburi din panoul superior. Utilizaţi o cheie sau o
şurubelniţă tubulară de 5/16-in. Aşezaţi şuruburile într-un
recipient mic pentru a nu le lăsa în locuri nepotrivite sau a le
pierde. Scoateţi panoul superior.

Suprafeţe fierbinţi

Nu încercaţi să curăţaţi UHC cât este cald.

2

6

Decuplaţi cablul de alimentare UHC.
Scoateţi ştecărul UHC din priza de perete.
Electricitate

Nedeconectarea alimentării electrice de la priza de perete
poate provoca răni grave sau moartea. Întrerupătorul de
alimentare din UHC nu deconectează în întregime
alimentarea electrică a dulapului.

Curăţaţi paletele ventilatorului de evacuare a aerului.
Ştergeţi paletele fiecărui ventilator de evacuare a aerului cu
un prosop curat şi dezinfectat pe care s-a pulverizat soluţie
McD APSC. Nu permiteţi prosopului umed să intre în contact
cu nicio conexiune electrică.
Substanţe chimice

Soluţie dezinfectantă, McD APSC

7

Scoateţi panourile laterale.
Scoateţi 2 şuruburi din fiecare panou lateral cu o şurubelniţă
Phillips. Puneţi şuruburile deoparte. Scoateţi panourile
laterale din UHC.

4

Îndepărtaţi praful de pe plăcile de circuite cu o perie.
Utilizaţi o perie antistatică fără praf pentru a îndepărta cu
atenţie praful de pe plăcile de circuite de pe partea stângă a
UHC.

Anual

3

Puneţi la loc panoul superior şi panourile laterale.
Puneţi la loc panoul superior. Introduceţi şi strângeţi cele 8
şuruburi. Puneţi la loc panourile laterale. Introduceţi şi
strângeţi cele 2 şuruburi de pe fiecare latură.

NUMAI TEHNICIENI CALIFICAŢI

Manipulare manuală

Dacă demontaţi dulapul din poziţia sa fixă pentru
dezasamblare şi curăţare, UHC necesită cel puţin 2 persoane.

Dulap de menţinere la cald universal Frymaster (UHC) Modele UH-CHD

De ce

PR 50
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