
 

©McDonald’s Корпорација • Упутство за планирано одржавање • Измењено 02/2020 

 Опасности 
Ове иконице Вас упозоравају на могућу опасност од личне повреде. 
 

 Обавештења о опреми 
Потражите ову иконицу да добијете информације о начину избегавања 
оштећења опреме током процедуре. 
 

 Савети 
Потражите ову иконицу да нађете савете о начину обављања процедуре. 

ПРИПРЕМНА ОПРЕМА ПР 82 
Frymaster 
Универзално кућиште за чување - осетљив на 

 МоделUHCT-HD 

 

 

Задаци свакодневног 
одржавања 
PR 82 D1 Чист UHCT-HD 

Задаци месечног одржавања 
PR 82 M1 Проверити 

правилну 
температуру 
чувања у UHCT-
HD уређају 

Задаци годишњег одржавања 
PR 82 A1-T Очистити све 

вентилаторе и IO 
плочу 

Moдел UHCT-HD, 6-редни и 3-редни 

A. Прекидач за напајање.  Б. Ред.  C. USB отвор. D. Контролор на додир.   

Универзално кућиште за чување - модели (UHCT-HD) осетљ
иви на додир 

PR 82 

 

A 

A 

*8197862* 
03/2020 

Serbian / Српски 

 

 

Б 

Ц 

Д 



Чист UHCT-HD Свакодневно PR 82 D1  
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Frymaster универзално кућиште за чување (UHCT-HD) Moдел UHCTHD 
Свакодневно 

PR 82 D1  

 

Зашто Да би се одржавала ефикасност грејне плоче и смањила опасност од унакрсне 
контаминације 

Потребно време Тридесет (30) минута за припрему 15 минута за завршетак 

Доба дана Након затварања За ресторане који раде 24 сата: током периода 
мање гужве 

Иконе опасности 
    

Алати и додаци 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 Високотемпературни алат са 
вишеструком употребом и 
универзалном подлошком 

 раствор универзалног 
суперконцентрата 
(УСК) 

 Корпа, чисти и 
дезинфиковани 
ручници 

 Корпа, потопљени 
ручници 

Пероксидно вишеструко 
површинско средство за 
чишћење и дезинфекцијско 
средство 

Diversey McD HA 
Concentrate 

Diversey McD DR 
Concentrate 

      

Процедура

1 Припремите UHCT за чишћење 
и пустите да се охлади. 
Притисните дугме Режим 
чишћења да подесите UHCT 
на режим чишћења.  
Приказано је ПРИСТУПИТИ 
РЕЖИМУ ЧИШЋЕЊА?. 
Притисните дугме 
ЗАВРШЕНО.  
Приказано је COOLING 
DOWN (ХЛАЂЕЊЕ) током 
хлађења. Скините све UHCT 
ладице и жичана постоља. 
 
Пустите UHC да се охлади.  

 
Не покушавајте чистити 
врућ UHC уређај. 
 

 
Однесите UHC ладице и 
преграде до судопере због 
чишћења. 

 
 
 

 

2 Скините остатке прљавштине. 
Након што UHCT уређај 
прикаже SAFE TO CLEAN 
(БЕЗБЕДНО ЗА ЧИШЋЕЊЕ), 
користите 
високотемпературни алат са 
вишеструким коришћењем 
јастучића да гурнете мрвице и 
крхотине са супротне стране 
УХЦТ. 
 

 
Немојте користити 
јастучиће, сунђере или друге 
четке за рибање без 
огреботина. Оне могу 
оштетити површину. 

 
 

 

3 Очистите UHCT прорезе. 
За чишћење врха и дна 
сваког утора користите алат 
за високу температуру са 
Мулти-Усе Пад умоченим у 
АПСЦ или ХА раствор. 

 
Дезинфекциони раствор,  
McD APSC/HA 
 

 
Немојте користити друге 
производе за чишћење. Они 
могу оштетити контроле. 

 



Чист UHC (наставак) 
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4 Обришите прорезе 
Универзалном подлошком. 
Обришите сваки утор Хи-
Темп алатом универзалном 
подлошком натопљеном 
заштитним средством.  

5 Очистите спољашњу 
површину UHCT уређаја. 
Обришите екран осетљив на 
додир и изван целог УХЦТ 
чистим пешкиром 
натопљеним пероксидним 
чистачем више површина и 
дезинфекцијским средством 
или ДР раствором. 

 

 

Frymaster универзално кућиште за чување (UHCT-HD) Moдел UHCTHD 
Свакодневно 

PR 82 D1  

 



Проверити правилну температуру чувања у 
UHCT-HD уређају Месечно PR 82 M1 
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Frymaster универзално кућиште за чување (UHCTHD) Moдел UHCTHD 
Месечно 

PR 82 M1 

 

 Зашто Да би се обезбедила правилна температура чувања и тачност компјутерских контрола 

Потребно време Један (1) минут за припрему 30 минута за завршетак 

Доба дана Током периода кад је мања гужва За ресторане који раде 24 сата: током периода мање 
гужве 

Иконе опасности 
    

  

Алати и додаци 

 

 

            

 Пирометар са UHC 
сондом             

Процедура

1 Пазите да UHCTHD уређај 
буде чист и на правилној 
радној температури. 
Проверите јесу ли сви 
прорези UHCTHD уређаја 
очишћени од масноће и 
остатака. Укључите 
UHCTHD уређај најмање 
30 минута пре него што 
почнете очитавати 
температуре. 

 
UHCTHD уређај је у 
подешеној тачки. 

2 Прочитајте и упоредите 
температуру горње плоче 
грејача. 
Гурните UHC сонду 
пирометра у прорез са 
сензором окренутим нагоре. 
Поставите сонду на 2.5 цм  
(1 inch) од центра горње 
плоче грејача. Пустите да 
се очитавање пирометра 
стабилизује на 3 минуте. 
 
Притисните икону за 
температуру. Приказане су 
температуре за сваки ред.  
 
Упоредите два температурна 
очитавања. Ако се две 
температуре разликују за 
више од 3°C (5°F), обратите 
се овлашћеном сервисном 
центру фабрике. 
 

 
Плоче грејача UHCTHD 
уређаја су вруће. 

 
Дугме на крају 
сонде је 
постављено у 
односу на плочу 
чија се температура 
мери. 
 

  
Горња плоча 
приказује исправно 
80°С (175°F). 
 

 
Пирометар 
приказује 
температуру до 3°C 
(5°F) на екрану 
кућишта, у 
прихватљивим 
вредностима 

3 Прочитајте и упоредите 
температуру доње плоче 
грејача. 
Гурните UHC сонду 
пирометра у прорез са 
сензором окренутим надоле. 
Поставите сонду на 2.5 цм 
(1 inch) од центра доње 
плоче грејача. Пустите да се 
очитавање пирометра 
стабилизује на 3 минуте. 
 
Притисните икону за 
температуру. Приказане су 
температуре за сваки ред.  
 
Упоредите два температурна 
очитавања. Ако се две 
температуре разликују за 
више од 3°C (5°F), обратите 
се овлашћеном сервисном 
центру фабрике. 

 
 

  
 

 
Пирометар 
приказује 
температуру до 3°C 
(5°F) на екрану 
кућишта, у 
прихватљивим 
вредностима. 

4 Прочитајте и упоредите 
температуре за све прорезе 
UHCTHD уређаја. 
Прочитајте и упоредите 
температуре горње и доње 
плоче грејача за сваки 
прорез у UHCTHD уређају. 
 

 
Прочитајте и упоредите 
температуре једног прореза 
током периода мале гужве. 

 
Температура свих 
плоча грејача се 
испитује у односу на 
очитавања 
пирометра. 

 



Очистите све издувне вентиле и 
плочу драјвера Годишње PR82 A1-T 
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Frymaster универзално кућиште за чување (UHCT-HD) Moдели UHCT-HD 
САМО КВАЛИФИКОВАНИ ТЕХНИЧАРИ  

Годишњ
е 

PR 82 A1  

 

Зашто Да би се одржавало исправно хлађење електронских компоненти 

Потребно време Два (2) минута за припрему 30 минута за завршетак 

Доба дана Након затварања За ресторане који раде 24 сата: током периода мање 
гужве 

Иконе опасности 
      

  

Алати и додаци 

 

 

 

 

 

 

            

 Алати које 
додељује техничар   

KAY® SolidSense All 
Purpose Super 
Concentrate (APSC) 

 Diversey McD HA 
Concentrate 

            

Поступак

САМО КВАЛИФИКОВАНИ ТЕХНИЧАРИ 

1 Обавите све процедуре свакодневног одржавања 
UHCT уређаја. 
Притисните дугме Режим чишћења да подесите 
UHCT на режим чишћења. Скините све UHCT 
ладице и жичана постоља. Пустите да се UHCT 
уређај охлади док не буде приказано SAFE TO 
CLEAN (БЕЗБЕДНО ЗА ЧИШЋЕЊЕ). Обавите све 
процедуре свакодневног одржавања. 
 

 
Не покушавајте чистити врућ UHC уређај. 

2 Ископчајте напонски кабл UHCT уређаја. 
Склоните утикач напонског кабла UHCT уређаја из 
утичнице. 
 

 
Неискључивање напајања из зидне утичнице може 
довести до опасне повреде или смрти. Напонски 
прекидач на UHCT уређају не искључује сво 
долазеће напајање кућишту. 
 

 
За померање кућишта из његовог фиксног положаја 
због растављања и чишћења, потребно је барем 
двоје људи за UHCT уређај. 

3 Скините горњу плочу и плоче са стране. 
Скините 4 вијка на горњој плочи помоћу Phillips 
вијка. Склоните вијке са стране. Скините горњу 
плочу. Скините 2 вијка на свакој плочи са стране 
помоћу Phillips вијка. Склоните вијке са стране. 
Скините плоче са стране. 

4 Склоните четком прашину са плоча кола. 
Користите антистатичку четку за прашину да 
нежно пређете четком и очистите прашину из 
плоча кола на UHCT уређају. 

5 Очистите сва сечива издувних вентила. 
Обришите сечива сваког издувног вентила чистим, 
дезинфикованим убрусом попрсканим са McD 
APSC/HA раствором. Немојте дозволити да влажан 
убрус додирује било коју од електричних конекција. 
 

 
Дезинфекциони раствор McD APSC/HA 

6 Замените горњу и плоче са стране. 
Замените горњу плочу. Уметните и причврстите 
четири (4) вијка. Замените плоче са стране. 
Уметните и причврстите два вијка по страни. 

7 Уметните напонски кабл UHCT уређаја. 
Поново прикључите напонски кабл UHCT уређаја у 
утичницу. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОВОЈ СТРАНИЦИ НАМЕСТЕНО ЛЕВО БЛАНК 
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