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 Veszélyek 
Ezek az ikonok személyi sérülésre esetleges veszélyére hívják fel figyelmét. 
 

 Berendezés riasztások 
Ennél az ikonnál találhat a berendezésnek a feldolgozás közbeni sérülésének 
elkerülésével kapcsolatos információkat. 
 

 Tanácsok 
Ennél az ikonnál találhat a feldolgozás elvégzésével kapcsolatos tanácsokat. 

ELŐKÉSZÍTŐ BERENDEZÉS PR 50 
Frymaster 
Univerzális tartószekrény- Nagy sűrűség 
UHC-HD típusok 

 

 

Napi karbantartási feladatok 
PR 50 UHC tisztítás 

Éves karbantartási feladatok 
PR 50 Légszellőző ventilátor 

és meghajtókártya 
tisztítása 

 

 UHC-HD típus, hat soros 

A. Főkapcsoló.  B. Sor.  C. USB Port. D. Fővezérlő.  E. Elem időzítés gomb.    
F. Idő/hőmérséklet gomb.  G. Sor üzemmód gomb.     

Frymaster univerzális tartószekrény - nagy sűrűség (UHC-HD) UHC-HD típusok 
PR 50
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UHC tisztítása Napi PR 50  
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Frymaster univerzális tárolószekrény (UHC) UHCHD típus 
Napi 

PR 50 

Miért A melegítőlemez hatékonyságának megőrzése és a keresztfertőzés veszélyének csökkentése 

Szükséges idő 30 perc az előkészítéshez 15 perc a befejezéshez 

Nap ideje Zárást követően Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén alacsony forgalmú 
időszakban 

Veszélyt jelző 
szimbólumok          

Szerszámok és segédanyagok 

 

 

 

 

        

 Kefe, UHC  McD Általános célú 
szuperkoncentrátum 
(APSC) oldat 

 Vödör, tiszta és 
fertőtlenített törlők  Vödör, bemártott 

törlők       

Eljárás

1 Készítse elő az UHC-t a 
tisztításhoz és hagyja 
megszáradni. 
Állítsaaz UHC-t a „CLEAN 
MODE” (Tisztítás üzemmód) 
üzemmódba, majd távolítsa el az 
UHC összes tálcáját és 
hálórácsát. A kijelzés a CLEAN 
(Tisztítás) és a Not Safe Yet 
(Még nem biztonságos) kijelzés 
között váltakozik.  
 
Hagyja megszáradni az UHC-t.  

 
Ne próbálja meg megtisztítani 
egy forró UHC-t. 
 

 
Vigye a tisztításhoz az UHC 
tálcákat és rácsokat a hátsó 
mosogatóhoz. 

. 

2 Távolítsa el a laza törmeléket. 
Használja az UHC keféjét a laza 
szemcséknek és a törmeléknek az 
UHC ellentétes oldalán való 
kinyomásához. 
 

 
Nehasználjon súrolószivacsot, 
kaparót vagy kefét. Ezek 
károsíthatják a felületet. 

 

3 Tisztítsa meg az UHC rekeszeit. 
Tekerje be az UHC kefét egy 
tiszta, fertőtlenített, McD APSC 
mosószerbe mártott  törlőbe. 
Használja a betekert kefét az 
egyes rekeszek alsó és felső 
részének megtisztításához. 
 

 
Fertőtlenító oldat, 
McD APSC 
 

 
Ne használjon más 
tisztítószereket. Ezek 
károsíthatják a kezelőszerveket. 

 

4 Törölje le a rekeszeket egy tiszta, 
fertőtlenített törölközővel. 
Takarja le az egyes rekeszeket 
egy friss, tiszta, fertőtlenített 
törlővel, amelyet az UHC kefére 
teker. 
 

 

5 Az UHC külsejének tisztítása. 
Törölje le az UHC teljes külső 
felületét egy tiszta, fertőtlenített 
McD APSC vegyszerbe mártott 
törlővel. 

 

Vegyszerek Forró felületek Éles tárgyak/felületek

Vegyszerek

Forró felületek 
Berendezés riasztás 

Berendezés riasztás 

Csúcs 



Szellőzőventilátor és meghajtókártya 
tisztítása Éves PR50 
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Frymaster univerzális tárolószekrény (UHC) UHC-HD típusok 
KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZET RÉSZÉRE  

Éves 
PR 50 

Miért Az elektronikus alkatrászek megfelelő hűtésének megtartása érdekében 

Szükséges idő 2 perc az előkészítéshez 30 perc a befejezéshez 

Nap ideje Zárást követően Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén alacsony forgalmú 
időszakban 

Veszélyt jelző 
szimbólumok              

Szerszámok és segédanyagok 

 

 

            

 Technikus által biztosított 
szerszámok              

Eljárás

KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZET 
RÉSZÉRE 

1 Hajtson végre minden UHC napi karbantartási feladatot. 
Állítsaaz UHC-t a „CLEAN MODE” (Tisztítás üzemmód) 
üzemmódba, majd távolítsa el az UHC összes tálcáját és 
hálórácsát. Hagyja lehűlni az UHC-t, amíg megjelenik a 
CLEAN (Tisztítás) üzenet. Hajtson végre minden napi 
karbantartási feladatot. 
 

 
Ne próbáljon meg megtisztítani egy forró UHC-t. 

2 Csatlakoztassa le az UHC tápvezetékét. 
Távolítsa el az UHC tápvezetékét a fali csatlakozóból. 
 

 
Ha nem csatlakoztatja le a hálózatról és a fali csatlakozóról, 
akkor ez súlyos károsodást vagy halált okozhat. Az UHC 
főkapcsolója nem szakítja meg a szekrény minden bejövő 
tápellátását. 

3 Távolítsa el az oldallemezeket. 
Távolítsa el a két csavart az egyes oldallemezekről egy 
csillagfejű csavarhúzóval. Tegye félre a csavarokat. Távolítsa 
el az oldallemezeket az UHC-ről. 

4 Kefélje le a port az áramköri kártyákról. 
Használjon pormentes antistatikus kefét a pornak az UHC bal 
oldalán lévő áramköri kártyákról való óvatos lekeféléséhez. 
 

5 Biztosítson hozzáférést a kifúvó ventilátorokhoz. 
Távolítsa el a 8 csavart a felső lemezről. Használjon egy 5/16 
nyílású csőkulcsot vagy hatlapfejű nyílású csavarhúzót tegye 
egy kis tárolóba a csavarokat, hogy elkerülje az elveszítést 
vagy összekeverést. Távolítsa el a felső lemezt. 
 
 
 

 
Ha a szekrényt eltávolítja a rögzített pozícióból a 
szétszereléshez és tisztításhoz, akkor az UHC-hez legalább2 
személy szükséges. 

6 Tisztítsa meg a kifúvóventilátor lapátjait. 
Törölje meg az egyes kifúvóventilátorok lapátjait egy tiszta. 
fertőtlenítettt törlővel, amelyre McD APSC oldatot permetez. 
Ne hagyja, hogy a nedves törlő hozzáérjen bármelyik 
elektromos csatlakozóhoz. 

 
Fertőtlenító oldat, McD APSC 

7 Cserélje ki a felső és oldalsó lemezeket. 
Cserélje ki a felső lemezt. Helyezze be és húzza meg a 8 
csavart. Cserélje ki az oldalsó lemezt. Helyezze be és húzza 
meg az oldalankénti 2 csavart. 
 
 

 

Vegyszerek 
Forró 
felületek

 
Éles tárgyak/felületek

Forró felületek 

Vegyszerek

Villanyáram

Villanyáram 

Kézi 
anyagmozgatás 

Kézi anyagmozgatás 


