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تنبھك ھذه الرموز بوجود خطر محتمل بإصابة شخصية.
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تلميحات
ابحث عن ھذا الرمز للعثور على تلميحات مفيدة بشأن كيفية تنفيذ إجرا ٍء ما.
© شركة  · McDonaldدليل الصيانة المخططة · تمت المراجعة في نوفمبر 2009

PR 10

ابحث عن ھذا الرمز للعثور على معلومات بشأن كيفية تجنب تلف الجھاز أثناء تنفيذ إجرا ٍء ما.

 HLZنظيف

بشكل يومي

PR 10 D1

الوقت المطلوب

 30دقيقة للتحضير

 3دقائق لإلكمال

الوقت من اليوم

بعد الغلق

بالنسبة للمطاعم التي تعمل على مدار  24ساعة :أثناء أوقات اإلنتاج
بكميات منخفضة

رموز المخاطر

مواد كيميائية

كھرباء

أبخرة وسوائل ساخنة

أسطح ساخنة

أسطح وأشياء حادة

األدوات واإلمدادات

فرشاة ،قدر ،نيلون

محلول مركز ممتاز
لكافة األغراض
) (APSCمن McD

وعاء ومناشف نظيفة
ومعقمة

وعاء ومناشف
متسخة

اإلجراء
1

قم بإيقاف تشغيل  HLZواتركه للتبريد.
اتركه  30دقيقة لتبريد .HLZ
أسطح ساخنة

ال تقم بتنظيف  HLZساخن.
2

قم بتنظيف األسطح الساخنة.
نظف كل األسطح الساخنة بمناشف
معقمة ونظيفة يتم غمرھا في محلول
 APSCمن  .McDاستخدم فرشاة
القدر من النيلون للبقع المستعصية أو
المتسخة.

3

قم بتنظيف األسطح األخرى.
نظف كل أسطح الفوالذ الذي ال يصدأ
بمناشف جديدة نظيفة ومعقمة يتم
غمرھا في محلول  APSCمن .McD

طرز  HLZ22 ،HLZ18المنطقة األرضية المنطقة األرضية المدفأة ) (HLZمن شركة Frymaster

لماذا

للحفاظ على فاعلية وحدة التسخين

مواد كيميائية

محلول معقم،
McD APSC
تنبيھات الجھاز

ال تستخدم معقم  McDأو بطانات ضد
الخدش أو مكشطة التنظيف أو فرش
أخرى .يمكن أن يتسببوا في تلف
السطح.

بشكل يومي
PR 10 D1
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شھريًا

شاشة مرشح نظيفة
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الوقت المطلوب

 30دقيقة للتحضير

 5دقائق لإلكمال

الوقت من اليوم

بعد الغلق

بالنسبة للمطاعم التي تعمل على مدار  24ساعة :أثناء أوقات اإلنتاج
بكميات منخفضة

رموز المخاطر

مواد كيميائية

كھرباء

المناولة اليدوية

أسطح ساخنة

أسطح وأشياء حادة

األدوات واإلمدادات

فرشاة ،نيلون ،قدر

محلول مركز ممتاز
لكافة األغراض
) (APSCمن McD

وعاء ومناشف نظيفة
ومعقمة

وعاء ومناشف متسخة

اإلجراء
1

قم بإيقاف تشغيل  HLZواتركه للتبريد.
اتركه  30دقيقة لتبريد .HLZ

5

قم بإعادة تركيب شاشة المرشح.
ضع موجھات األسالك أسفل الشاشة
في فتحات البرج.

أسطح ساخنة

ُ
طرز  HLZ22 ،HLZ18المنطقة األرضية المدفأة ) (HLZمن شركة Frymaster

لماذا

للحفاظ على تدفق الھواء الساخن

ال تحاول إزالة شاشة المرشح من
 HLZالساخن.
2

قم بإزالة شاشة المرشح.
ارفع الشاشة ألعلى وبعي ًدا عن البرج.

3

نظف شاشة المرشح.
نظف كل الشاشة بمناشف معقمة
ونظيفة يتم غمرھا في محلول APSC
من  .McDاستخدم فرشاة القدر من
النيلون للبقع المستعصية أو المتسخة.

مواد كيميائية

محلول معقم،
McD APSC

شھر ًيا

4

امسح شاشة المرشح بمناشف معقمة
ونظيفة.
امسح شاشة المرشح بمناشف جديدة
نظيفة ومعقمة.
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ﻣﻌﺎﯾﺮة HLZ

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي

PR 10 S1

ﻟﺿﻣﺎن درﺟﺔ ﺣرارة ﺣﻔظ اﻟطﻌﺎم اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ودﻗﺔ أدوات اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر

ﻟﻣﺎذا

اﻟوﻗت ﻣن اﻟﯾوم

أﺛﻧﺎء أوﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻋم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدار  24ﺳﺎﻋﺔ :أﺛﻧﺎء أوﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج
ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

رﻣوز اﻟﻣﺧﺎطر

أﺳطﺢ ﺳﺎﺧﻧﺔ

اﻷدوات واﻹﻣدادات

ﺑﯾروﻣﺗر ﻣزود
ﺑﻣوﺻﻼت ﻣوﺟﺑﺔ
ﻣزدوﺟﺔ

اﻹﺟراء
1

ﺗﺄﻛد ﻣن أن  HLZﻧظﯾف وﻓﻲ درﺟﺔ
ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ.
ﺗﺄﻛد ﻣن أن  HLZﻧظﯾف وﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ
ﻟﻣدة  20دﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .ﯾﺟب أن
ﺗﻛون ﻗراءة ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌرض "."REdY

2

ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣوﺻل ﺑﯾروﻣﺗر ﻓﻲ وﻋﺎء
" AIRھواﺋﻲ" ﻣن .HLZ
أﺳطﺢ ﺳﺎﺧﻧﺔ

ﯾﻛون  HLZﺳﺎﺧﻧًﺎ.
3

اﻗرأ درﺟﺎت ﺣرارة اﻟﮭواء وﻗم
ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ.
اﻧﺗظر ﻟﻣدة  3دﻗﺎﺋق ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘر ﻗراءة
اﻟﺑروﻣﺗر.

5

اﻗرأ درﺟﺎت ﺣرارة اﻟﻠوﺣﺔ وﻗم
ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ.
اﻧﺗظر ﻟﻣدة  3دﻗﺎﺋق ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘر ﻗراءة
اﻟﺑروﻣﺗر.
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح درﺟﺔ ﺣرارة
اﻟﺳﺧﺎن ﻣرة واﺣدة ﻟﻌرض ﻗراءة درﺟﺔ
ﺣرارة ﻟوﺣﺔ .HLZ

طرز  HLZ22 ،HLZ18اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣدﻓﺄة ) (HLZﻣن ﺷرﻛﺔ Frymaster

اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب

 20دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣﺿﯾر

 10دﻗﺎﺋق ﻟﻺﻛﻣﺎل

ﻗﺎرن ﻗراءة درﺟﺗﻲ اﻟﺣرارة .إذا ﻛﺎﻧت
درﺟﺗﻲ اﻟﺣرارة أﻛﺛر ﻣن
 °10ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 5درﺟﺎت ﻣﺋوﯾﺔ(
ﺑﻣﻔردھﻣﺎ ،اﺗﺻل ﺑوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟدﯾك.

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح درﺟﺔ ﺣرارة
اﻟﺳﺧﺎن ﻣرة واﺣدة ﻟﻌرض ﻗراءة درﺟﺔ
ﺣرارة ھواء .HLZ

4

ﻧﺻف ﺳﻧوي

ﻗﺎرن ﻗراءة درﺟﺗﻲ اﻟﺣرارة .إذا ﻛﺎﻧت
درﺟﺗﻲ اﻟﺣرارة أﻛﺛر ﻣن °15
ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 9درﺟﺎت ﻣﺋوﯾﺔ(
ﺑﻣﻔردھﻣﺎ ،اﺗﺻل ﺑوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟدﯾك.
ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣوﺻل ﺑﯾروﻣﺗر ﻓﻲ
" PLATEﻟوﺣﺔ" وﻋﺎء ﻣن .HLZ
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