הכנת הציוד

Frymaster
ארונית אחסון אוניברסלית  -צפיפות מגע גבוהה
דגםים UHCT-HD

משימות תחזוקה יומיות
 PR 82 D1נקה את UHCT-HD

דגם  6 ,UHCT-HDשורות ו 3-שורות
 .Aמתג הפעלה .B .שורה .C .יציאת  .D .USBבקר מסך מגע.

משימות תחזוקה חודשיות
 PR 82 M1בדוק את טמפרטורת
האחסון הנכונה של
UHCT-HD
משימות תחזוקה שנתיות
 PR 82 A1-Tניקוי מאווררי האוויר ולוח
הקלט/פלט

A

D

C

B

דגמי )Frymaster Universal Holding Cabinet-Touch High Density (UHCT-HD

PR 82

סכנות

סמלים אלה יתריעו בפניך מפני סכנת פציעה אפשרית.

2020/03
/Hebrewעברית

טיפים

חפש סמל זה לקבלת טיפים שימושיים אודות נוהלי פעולה.
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התראות ציוד

חפש סמל זה לאיתור מידע אודות מניעת נזק לציוד במהלך ביצוע הנוהל.

נקה את UHCT-HD

יומי

לשמירה על יעילות פלטת החימום ולצמצום סכנת הזיהום הצולב

זמן נדרש

 30דקות להכנה

 15דקות לסיום

שעה ביום

לאחר הסגירה

במסעדות  24שעות :במהלך זמנים של שימוש מועט

סמלי סכנה
כלים וחומרים

כלי בטמפרטורה גבוהה עם תמיסת All Purpose
Super Concentrate
כרית רב פעמית ומשטח
)(APSC
אוניברסלי

דלי ,מגבות ניקוי
וחיטוי

דלי ,מגבות מלוכלכות תמיסת מנקה
וחיטוי משטח
מרובה של חמצן

Diversey McD HA
Concentrate

Diversey McD DR
Concentrate

נוהל
1

הכן את  UHCTלניקוי והנח
לארונית להתקרר.
לחץ מצב ניקוי כדי להעביר את
 UHCTלמצב ניקוי .ההודעה
ENTER CLEANING
) ?MODEלעבור למצב ניקוי(
תוצג .לחץ על לחצן הסימון.
ההודעה COOLING DOWN
)מתקרר( תוצג במהלך
ההתקררות .שלוף את כל מדפי
ומגשי .UHCT

2

אין להשתמש במטליות שאינן
שוחקות ,בכלי גירוד או
במברשות מסוג אחר .מוצרים
אלה עלולים לגרום נזק למשטח.

הנח ל UHC-להתקרר.
אין לנסות ולנקות יחידת UHC
חמה.

קח את מגשי ומדפי  UHCלכיור
האחורי ונקה אותם.

סלק שאריות משוחררות.
לאחר שתוצג ההודעה SAFE TO
) CLEANבטוח לניקוי( ב,UHCT-
השתמש בכלי בטמפרטורה
גבוהה עם כרית לשימוש מרובה
כדי לדחוף פירורים ופסולת
רופפים החוצה מהצד הנגדי
של.UHCT

) Frymaster Universal Holding Cabinet (UHCT-HDדגם UHCTHD

מדוע

PR 82 D1

3

נקה את חריצי .UHCT
השתמש בכלי בטמפרטורה
גבוהה עם כרית רב-שימושית
טבולה בתמיסת ,APSC/HA
כדי לנקות את החלק התחתון
והתחתון של כל חריץ.

יומי

תמיסת חיטוי,
APSC/HA
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אין להשתמש במוצרי ניקוי
אחרים .מוצרים אלה עלולים
לגרום נזק לבקרות.

עמוד  1מתוך2

4

נגב חריצים עם כרית
אוניברסלית.
נגב את כל המשבצות בכלי
הטמפ 'הגבוה עם כרית
אוניברסלית ספוגה בחיטוי.

5

נקה את החלק החיצוני של
.UHCT
נגב את תצוגת מסך המגע
ומחוצה לו של כל הUHCT -
באמצעות מגבת נקייה
המרוססת במנקה וחומרי משטח
מרובים של חמצן או תמיסת
.DR

 PR 82 D1יומי

) Frymaster Universal Holding Cabinet (UHCT-HDדגם UHCTHD

ניקוי UHC

)המשך(
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בדוק את טמפרטורת האחסון הנכונה של
UHCT-HD
להבטחת טמפרטורת אחסון תקינה ודיוק של בקרות המחשב

זמן נדרש

דקה אחת להכנה

 30דקות לסיום

שעה ביום

במהלך תקופות של שימוש מועט

במסעדות  24שעות :במהלך תקופות של שימוש מועט

סמלי סכנה
כלים וחומרים

מד טמפרטורה עם
בחון UHC

נוהל
1

ודא ש UHCTHD-נקוי
ובטמפרטורת הפעולה
המתאימה.
ודא שכל חריצי UHCTHD
נקיים משמן ומשאריות .הפעל
את  UHCTHDלמשך  30דקות
לפחות לפני שתתחיל לקרוא את
הטמפרטורות.

2

קרא והשווה את הטמפרטורה
של לוחית גוף החימום העליון.
החלק את בחון  UHCשל מד
הטמפרטורה לחריץ כאשר
החיישן פונה מעלה .מקם את
הבחון במרחק של  2.5ס"מ
) 1אינץ'( ממרכז פלטת החימום
העליונה .הנח למד הטמפרטורה
לייצב את קריאת החום במשך
 3דקות.
לחץ על סמל הטמפרטורה .כעת
תוצגנה הטמפרטורות עבור כל
שורה.

לחץ על סמל הטמפרטורה .כעת
תוצגנה הטמפרטורות עבור כל
שורה.
קצה הלחצן של הבחון
נמצא מול הלוחית
הנמדדת.

הלוחית העליונה מציגה
ערך נכון של 79.44°C
).(175°F

מד הטמפרטורה מראה
טמפרטורה בטווח של
 (5°F) 3°Cמתצוגת
הארונית ,בטווח סטייה
מקובל

השווה בין שתי קריאות
הטמפרטורה .אם ההפרש בין
שתי הטמפרטורות גבוה
מ ,(5°F) 3°C-צור קשר עם
מרכז שירות מורשה של המפעל.
4

קרא והשווה את הטמפרטורות
של כל חריצי .UHCTHD
קרא והשווה את הטמפרטורה
בלוחית החימום העליונה
והתחתונה עבור כל חריץ ב-
.UHCTHD
קרא והשווה את הטמפרטורות,
חריץ אחד בכל פעם ,במהלך
תקופות של שימוש מועט.

מד הטמפרטורה מראה
טמפרטורה בטווח של
 (5°F) 3°Cמתצוגת
הארונית ,בטווח סטייה
מקובל.

הטמפרטורה של כל
לוחיות החימום נבדקות
כנגד הערך המופיע במד
הטמפרטורה.
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פלטות החימום של UHCTHD
חמות.

ארונית  UHCTHDהגיעה
לערך שנקבע.

חודשי

השווה בין שתי קריאות
הטמפרטורה .אם ההפרש בין
שתי הטמפרטורות גבוה
מ ,(5°F) 3°C-צור קשר עם
מרכז שירות מורשה של
המפעל.

3

קרא והשווה את הטמפרטורה
של לוחית גוף החימום
התחתונה.
החלק את בחון  UHCTHDשל
מד הטמפרטורה לאותו החריץ
כאשר החיישן פונה מטה .מקם
את הבחון במרחק של  2.5ס"מ
) 1אינץ'( ממרכז פלטת החימום
התחתונה .הנח למד
הטמפרטורה לייצב את קריאת
החום במשך  3דקות.

ארונית אחסון אוניברסלית דגם Frymaster (UHCTHD) UHCTHD

מדוע

חודשי

PR 82 M1

עמוד  1מתוך 1

ניקוי מאווררי פליטת האוויר ולוח המנוע
לשמירה על קירור הולם של הרכיבים האלקטרוניים

זמן נדרש

 2דקות להכנה

 30דקות לסיום

שעה ביום

לאחר הסגירה

במסעדות  24שעות :במהלך תקופות של שימוש מועט

סמלי סכנה
כלים וחומרים

כלים המסופקים על
ידי הטכנאי

KAY® SolidSense All
Purpose Super
)Concentrate (APSC

Diversey McD HA
Concentrate

נוהל

טכנאים מוסמכים בלבד
1

בצע את כל נוהלי התחזוקה היומיים של .UHCT
לחץ מצב ניקוי כדי להעביר את  UHCTלמצב ניקוי.
שלוף את כל מדפי ומגשי  .UHCTהנח ל UHCT-להתקרר
עד שתוצג ההודעה ") "SAFE TO CLEANבטוח לניקוי(.
בצע את כל נוהלי התחזוקה היומית.

4

הסר אבק מהמעגלים האלקטרוניים.
השתמש במברשת אנטיסטטית נטולת אבק והברש
בעדינות אבק מהמעגלים האלקטרוניים שעל ה.UHCT-

5

נקה את להבי מאוורר פליטת האוויר.
נגב את הלהבים של כל מאוורר פליטת אוויר בעזרת מגבת
נקייה ומחוטאת עם תרסיס תמיסת  .McD APSC/HAאין
לאפשר מגע בין המגבת הלחה לחיבורים חשמליים.

2

נתק את כבל החשמל של .UHCT
נתק את כבל החשמל של  UHCTמהשקע.

אם לא תנתק את אספקת החשמל מהשקע שבקיר ,הדבר
עלול לגרום לפציעה קשה ואף למוות .מתג ההפעלה של
 UHCTאינו מנתק את כל המתח הנכנס לארונית.

6

החזר את הכיסוי העליון ואת פנלי הצד למקומם.
החזר את הכיסוי העליון למקומו .הכנס והדק את  4הברגים.
החזר את פנלי הצד למקומם .הכנס והדק את  2הברגים
מכל צד.

7

חבר את כבל החשמל של .UHCT
חבר בחזרה את תקע כבל החשמל של  UHCTלשקע.

3

שנתי

להזזת ארונית  UHCTמהמקום הקבוע שלה לצורך פירוק
וניקוי נדרשים שני בני אדם לפחות.

טכנאים מוסמכים בלבד

אין לנסות ולנקות יחידת  UHCחמה.

תמיסת חיטויMcD APSC/HA ,

ארונית אחסון אוניברסלית ) Frymaster (UHCT-HDדגמים UHCT-HD

מדוע

שנתי

PR82 A1-T

PR 82 A1T

הסר את פנלי הצד ואת הכיסוי העליון.
שלוף את  4הברגים מהכיסוי העליון בעזרת מברג פיליפס.
הנח את הברגים בצד .הסר את הכיסוי העליון .שלוף את 2
הברגים מכל פנל צד בעזרת מברג פיליפס .הנח את
הברגים בצד .הסר את פנלי הצד.
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הדף הזה הושאר ריק בכוונה

