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 Nebezpečenstvo 
Tieto ikony upozorňujú na možné riziko poranenia osôb. 
 

 Výstrahy k příslušenstvu 
Hľadajte túto ikonu a nájdete informáciu, ako sa vyhnúť poškodeniu 
príslušenstva behom vykonávania postupu. 
 

 Rady 
Hľadajte túto ikonu a nájdete užitočné rady, ako postupy vykonávať. 

PRÍPRAVNÉ PRÍSLUŠENSTVO PR 50
Univerzálna 
udržovacia skriňa Frymaster-veľkokapacitná 
Modely UHC-HD 

 

 

Úlohy dennej údržby  
PR 50  Čistiť UHC  

Úlohy ročnej údržby  
PR 50  Čistiť ventilátory 

odsávania vzduchu a 
ovládací panel  

Model UHC-HD, 6-radový  
A.  Vypínač elektriny.  B.  Rad.  C.  USB port.  D.  Hlavný ovládač.   E.  Tlačidlo položky časovača.    
F.  Tlačidlo času/teploty.   G. Tlačidlo režimu radu.  
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Čistite UHC Denne PR 50 
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Denne 

PR 50 

Prečo Pre udržanie účinnosti ohrievacej dosky a pre zníženie rizika krížovej kontaminácie  

Potrebný čas 30 minút na prípravu 15 minút na vykonanie 

Denný čas Po zatvorení reštaurácie Pre reštaurácie otvorené 24 hodín: v čase s malým množstvom 
požiadaviek 

Ikony výstrahy 
nebezpečenstva            

Nástroje a materiál 

 

 

 

 

        

 Kefka, UHC  Roztok univerzálního 
super koncentrátu 
(APSC) Mc D 

 Vedro, čisté a 
dezinfikované utierky 

Vedro, znečistené 
utierky       

Postup

1 Pripravte skriňu UHC na 
čistenie a nechajte vychladnúť. 
Nastavte skriňu na režim 
“ČISTENIE” a vyberte všetky 
podnosy a drôtené mriežky. 
Na displeji sa strieda hlásenie 
ČISTIŤ a Ešte nie je bezpečné. 
 
Nechajte skriňu UHC 
vychladnúť. 

 
Nepokúšajte sa čistiť horúcu 
skriňu UHC. 
 

 
Dajte podnosy a mriežky UHC 
do zadnej výlevky na čistenie. 

. 

2 Odstráňte uvolnené zbytky. 
S použitím kefky UHC odsuňte 
uvolnené omrvinky a zbytky von 
druhou stranou skrine. 
 

 
Nepoužívajte neodierajúce 
utierky, škrabky alebo iné 
kefky.Môžu poškodiť povrch. 

 

3 Čistite UHC zásuvy. 
Obalte UHC kefku čistou 
dezinfikovanou utierkou 
nasiaknutou v McD APSC. 
Použite obalenú kefku na čistenie 
hornej a dolnej strany každého 
zásuvu. 
 

 
Dezinfekčný roztok,  
McD APSC 
 

 
Nepoužívajte iné čistiace 
prostriedky. Môžu poškodiť 
ovládacie prvky. 

 

4 Utrite zásuvy čistou 
dezinfikovanou utierkou. Utrite 
každý zásuv s pomocou novo 
vyčistenej dezinfikovanej utierky 
obalenej okolo UHC kefky.   

5 Čistite vonkajší povrch skrine 
UHC. Zotrite vonkajší povrch 
celej skrine UHC čistou 
dezinfikovanou utierkou 
nasiaknutou McD APSC. 

 

Chemikálie Horúce povrchy Ostré predmety/povrchy

Chemikálie 

Horúce povrchy 

Výstraha k príslušenstvu 

Výstraha k príslušenstvu 

Rada 



Čistite ventilátor odsávania vzduchu a 
ovládací panel 

Ročne PR50
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LEN KVALIFIKOVANÍ TECHNICI 

 
Ročne 

PR 50 

Prečo  Pre správnu údržbu chladiacich a elektrických súčastí  

Potrebný čas  2 minúty na prípravu  30 minút na vykonanie  

Denný čas  Po zatvorení reštaurácie  Pre reštaurácie otvorené 24 hodín: v čase s malým 
množstvom požiadaviek  

Ikony výstrahy 
nebezpečenstva          

Nástroje a materiál   

 

 

            

 Nástroje prinesené 
technikom              

Postup

LEN KVALIFIKOVANÍ TECHNICI  

1 Vykonajte všetky postupy dennej údržby skrine UHC.  
Nastavte skriňu na režim “ČISTENIE” a vyberte 
všetky podnosy a drôtené mriežky. Nechajte skriňu 
UHC chladnúť, kým sa neobjaví nápis ČISTIŤ. 
Vykonajte všetky postupy dennej údržby skrine UHC.  
 

 
Nepokúšajte sa čistiť horúcu skriňu UHC.  

2 Odpojte elektrický prívod skrine UHC.  
Vytiahnite elektrický prívod skrine UHC z nástennej 
zásuvky.  
 

 
Zanedbanie odpojenia elektriny z nástennej zásuvky 
môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti. Vypínač 
elektriny na skrini UHC neodpojuje všetku elektrinu 
prichádzajúcu do skrine.  

3 Odstráňte bočné panely.  
S pomocou skrutkovača Phillips odstráňte 2 skrutky z 
každého bočného panela. Odložte skrutky bokom. 
Odstráňte bočné panely zo skrine UHC. 

4 Vymeťte prach z dosiek elektrických obvodov.  
Použite nezaprášenú antistatickú kefku na jemné 
vymetenie všetkého prachu z dosek elektrických 
obvodov na ľavej strane skrine UHC.   

5 Sprístupnite odsávací ventilátor.  
Odstráňte 8 skrutiek z horného panela. Použite 
zastrkávací kľúč alebo zastrkávací kľúč s rukoväťou 
rozmeru 5/16 palca. Dajte skrutky do malej nádobky, 
aby ste zabránili zámene alebo strate. Odstráňte horný 
panel.  
 
 

 
Pre odsunutie skrine UHC z jej stálej pozície kvôli 
demontáži a čisteniu sú potrební najmenej 2 ľudia.  

6 Čistenie lopatiek ventilátora odsávania vzduchu.  
Otrite lopatky každého ventilátora odsávania vzduchu 
čistou, dezinfikovanou utierkou postriekanou roztokom 
APSC McD. Nedovoľte, aby sa vlhká utierka dotkla 
akéhokoľvek elektrického spojenia.  

 
Dezinfekčný roztok,  
McD APSC  

7 Dajte späť horný a bočné panely.  
Dajte späť horný panel. Vložte a utiahnite 8 skrutiek. 
Dajte späť bočné panely. Vložte a utiahnite 2 skrutky 
na každej strane.  
 
 

 

Chemikálie Elektrina
Horúce 
povrchy

Ručná  
manipulácia Ostré predmety/povrchy

Horúce povrchy Ručná manipulácia 

Elektrina 

Chemikálie 


