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 Farer 
Disse symboler gør dig opmærksom på en mulig risiko for personskade. 
 

 Pas på udstyret! 
Se efter dette symbol for at få oplysninger om hvordan det undgås at beskadige 
udstyret, mens en procedure foretages. 
 

 Tips 
Se efter dette symbol for at finde nyttige tips til at udføre en procedure. 

KLARGØRING AF UDSTYR PR 50

Frymaster 
Universelt varmeskab — HD 
Models UHC-HD 

 

 

Daglige vedligeholdelsesopgaver 

PR 50 Rengør UHC'en 

Årlige vedligeholdelsesopgaver 

PR 50 Rengør 
udsugningsventilatorens 
vinger og driverkort 

Model UHC-HD, 6 rækker 

A. Strømkontakt.  B. Række.  C. USB-port. D. Hovedkontrol.  E. Genstandens timerknap.                        
F. Tid/Temperatur-knap.  G. Hyldetilstandsknap.     
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Rengøring af UHC'en Dagligt PR 50 
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Hvorfor For at bevare varmepladens effektivitet og for at reducere risikoen for krydskontaminering 

Påkrævet tid 30 minutters forberedelse 15 minutter til at udføre opgaven 

Tidspunkt på dagen Efter lukketid For døgnrestauranter: i løbet af perioder, hvor der ikke er 
travlt 

Faresymboler             

Værktøjer og tilbehør 

 

 

 

 

        

 Børste, UHC  McD All Purpose 
Super Concentrate 
(APSC) blanding 

 Spand, rene og 
steriliserede 
klude/viskestykker 

 Spand, beskidte 
klude/viskestykker       

Procedure

1 Forbered UHC'en til rengøring og 
lad den køle af. 
Indstil UHC'en til “CLEAN 
MODE” (Rengøringstilstand) og 
fjern alle UHC-bakker og 
trådhylder. Displayet skifter 
mellem CLEAN (Rengøring) og 
Not Safe Yet (Ikke forsvarligt 
endnu).  
 
Lad UHC'en køle af.  

 
Forsøg ikke at rengøre en varm 
UHC. 
 

 
Sæt UHC-bakkerne og hylderne 
ved vasken for at gøre dem rene. 

. 

2 Fjern løst skidt. 
Brug UHC-børsten til at skubbe 
løse krummer og skidt ud af 
UHC'ens modsatte side. 
 

 
Brug ikke skurepuder, skrabere 
eller andre børster. De kan 
beskadige overfladen. 

 

3 Rengør UHC-hylderne. 
Pak UHC-børsten ind i et rent, 
sterilt håndklæde, som har ligget 
i blød i McD APSC. Brug den 
indpakkede børste til at rengøre 
hver hylde foroven og forneden. 
 

 
Steriliseringsopløsning,  
McD APSC 
 

 
Brug ikke andre 
rengøringsprodukter. De kan 
beskadige kontrolfunktionerne. 

 

4 Tør hylder af med en ren, steril 
klud. 
Tør hver hylde af med en frisk, 
ren klud, som er pakket omkring 
UHC-børsten. 
  

5 Rengør ydersiden af UHC'en. 
Tør hele UHC'en af udvendigt 
med en ren, steril klud, som er 
fuldstændig mægtet ved McD 
APSC. 

 

Kemikalier Varme overflader Skarpe genstande/overflader 

Kemikalier

Varme overflader 
Pas på udstyret! 

Pas på udstyret! 



Rengør udsugningsventilatorens  
vinge og driverkort 

Årligt PR50
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Hvorfor For at bevare tilstrækkelig afkøling af elektriske komponenter 

Påkrævet tid 2 minutters forberedelse 30 minutter til at udføre opgaven 

Tidspunkt på dagen Efter lukketid For døgnrestauranter: i løbet af perioder, hvor der ikke 
er travlt 

Faresymboler 
          

Værktøjer og tilbehør 

 

 

            

 Tekniker medbringer 
værktøj              

Procedure

KUN KVALIFICEREDE TEKNIKERE 

1 Foretag alle UHC daglige vedligeholdelsesprocedurer. 
Indstil UHC'en til “CLEAN MODE” 
(Rengøringstilstand) og fjern alle UHC-bakker og 
trådhylder. Lad UHC'en køle af, før CLEANS vises. 
Foretag alle daglige vedligeholdelsesprocedurer. 
 

 
Forsøg ikke at rengøre en varm UHC. 

2 Afbryd UHC'ens elledning. 
Tag UHC-ledningen ud af stikkontakten. 
 

 
Hvis strømmen ikke afbrydes ved stikkontakten i 
væggen, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller 
dødsfald. UHC'ens strømkontakt afbryder ikke al 
indgående strøm til skabet. 

3 Fjern sidepanelerne. 
Fjern de 2 skruer i hvert sidepanel med en Phillips 
skruetrækker. Sæt skruerne til siden. Fjern 
sidepanelerne fra UHC'en. 

4 Børst støv af printpladerne. 
Brug en støvfri antistatisk børste til forsigtigt at børste 
støv fra kredsløbskortet i venstre side af UHC'en. 
 

5 Tag adgang til udsugningsventilatoren. 
Fjern de 8 skruer i det øverste panel. Brug en 5/16" 
skruenøgle eller topnøgle. Læg skruerne i en lille 
beholder, så de ikke bliver væk. Fjern det øverste 
panel. 
 
 
 

 
UHC'en kræver mindst to personer, hvis skabet fjernes 
det sin fast position til afmontering og rengøring. 

6 Rengør udsugningsventilatorens vinger. 
Tør udsugningsventilatorens vinger af med en ren klud, 
som er gjort fugtig med McD ASPC-blandingen. Sørg 
for, at den fugtige klud ikke berører nogen elektriske 
forbindelser. 

 
Steriliseringsopløsning, McD APSC 

7 Sæt de øverste paneler og sidepanelerne på igen. 
Sæt det øverste panel på. Sæt de 8 skruer i og stram 
dem. Sæt sidepanelerne på. Sæt 2 skruer i på hver side 
og stram dem. 
 
 

 

819-6712 

Kemikalier Elektricitet
Skarpe genstande/ 
overflader

Varme 
overflader

Manuel  
håndtering

Varme 

Kemikalier

Elektricitet 

Manuel håndtering 


