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يوميًا

لماذا
الوقت المطلوب

 5دقائق للتحضير

 20دقيقة لإلكمال

الوقت من اليوم

بداية اليوم أو نھايته بعد الترشيح.

بالنسبة للمطاعم التي تعمل على مدار  24ساعة :أثناء فترات اإلنتاج
بكميات منخفضة أو أثناء الليل

رموز المخاطر

مواد كيميائية

كھرباء

زيت ساخن

أسطح وأشياء حادة

األدوات واإلمدادات

الغطاء ،مقاوم للحرارة

مناشف ورقية

فرشاة ،قدر نيلون،
مقاوم للحرارة

محلول مركز ممتاز
لكافة األغراض
) (APSCمن McD

وعاء ومناشف نظيفة
ومعقمة

وعاء ومناشف متسخة

قفازات مصنوعة من
مطاط النيوبرين

مرشح  MPF50محمول من Frymaster

للحفاظ على وحدة المرشح نظيفة وفي حالة صالحة للعمل.

واقيًا للوجه

مفتاح قابل للضبط

يوميًا
تنبيھات الجھاز مالحظة :ال تستخدم معقم األحواض ® McDلتنظيف أسطح  MPF50Sمن الفوالذ الذي ال يصدأ.
أي من الوسائط األخرى لتنظيف  MPF50Sغير ما ھو موصوف في دليل الصيانة .تؤدي الفرشات السلكية أو منصات الكشط أو
ال تستخدم أي أداة أخرى أو ٍ
مكشطة التنظيف المعدنية إلى تدمير األسطح الساخنة تدميرًا كامالً.
ال تستخدم أي منظف آخر غير  .McD® A.P.S.Cقد يؤدي استخدام تركيبات أخرى إلى تدمير التحكم في المكونات.
اإلجراء:
1

تأكد من نظافة الخطوط والخرطوم.
في نھاية جلسة الترشيح ،تأكد من نظافة
الخرطوم المرن وخطوط المضخة
بتشغيل مضخة الخطوط لمدة إضافية
تتراوح بين  30-15ثانية بعد خروج
الفقاعات من خط إرجاع الزيت.
قم بتصريف الخرطوم المرن.

2

قم بإزالة الطاقة.
قم بإزالة الطاقة من الوحدة.
كھرباء

زيت ساخن

3

أسطح وأشياء حادة

قم بإزالة مكونات وعاء المرشح.
قم بإزالة غطاء وعاء المرشح وحلقة
الشد وورقة المرشح وشاشة الدعم.
أسطح ساخنة

يوميًا

زيت ساخن
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4

)متابعة(
قم بإجراء الخطوات التالية أسبوعيًا
7

مرشح  MPF50Sمحمول من Frymaster

اغسل جميع مكونات المرشح.
اغسل جميع مكونات المرشح بمحلول
مركز ممتاز لكافة األغراض
) (A.P.S.Cمن ® McDوقم
بالشطف .ال تقم باستخدام منظف أو
ماء داخل وعاء المرشح .امسح الزيت
المتبقي والرواسب من داخل وعاء
المرشح بقطعة قماش جافة ونظيفة أو
مناشف ورقية.

وعاء مرشح نظيف.
نظف وعاء المرشح من البقايا
المتراكمة بالمسح بقطعة قماش
نظيفة أو مناشف ورقية .ال تقم
باستخدام صابون أو ماء في وعاء
المرشح.

مواد كيميائية

McD APSC
5

8

قم بتنظيف جميع األسطح.
امسح ونظف جميع األسطح الخارجية
من الفوالذ الذي ال يصدأ بمناشف
معقمة ونظيفة أخرى والتي تم غمرھا
في محلول مركز ممتاز لكافة
األغراض ) (A.P.S.Cمن .®McD

افحص وصلتي طرف الخرطوم.
افحص وصالت طرف الخرطوم
وأحكم ربطھا إن كان ذلك
ضروريًا.

مواد كيميائية

McD APSC

6

اشطف مكونات المرشح وقم
بإعادة تجميعھا.
اشطف جميع األجزاء بماء نظيف
)باستثناء وعاء المرشح من
الداخل( وجفف جميع أجزاء
المرشح كليًا .قم بإعادة تجميع
أجزاء المرشح بھذا الترتيب:
شاشة الدعم وورقة التصفية وحلقة
الشد.
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