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 Faror 
Dessa symboler visar var det finns risk för personskador. 
 

 Utrustningsvarningar 
Sök efter den här symbolen när du vill se information om hur du undviker 
skador på utrustningen under en pågående rutin. 
 

 Tips 
Sök efter den här symbolen när du vill se nyttiga tips om arbetsrutiner och hur 
de ska utföras. 

FÖRBERED UTRUSTNINGEN PR 82 
Frymaster 
Varmhållningsskåp Touch – Hög densitet 
Modeller UHCT-HD 

 

 

Underhållsuppgifter varje dag 
PR 82 D1 Rengör UHCT-HD 

Underhållsuppgifter varje månad 
PR 82 M1 Kontrollera att 

hålltemperaturen i 
UHCT-HD är 
korrekt 

Underhållsuppgifter varje år 
PR 82 A1 Rengör luftfläktar 

och IO-kort 

Modell UHCT-HD, 6 rader och 3 rader 

A. Strömbrytare.  B. Rad.  C. USB-port. D. Styrenhet med pekskärm.   

Frymaster Varmhållningsskåp Touch – Hög densitet (UHCT-HD)-modeller 
PR 82 
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Rengör UHCT-HD Varje dag PR 82 D1  
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Frymaster Varmhållningsskåp (UHCT-HD) modell UHCTHD 
Varje dag 

PR 82 D1  

 

Varför För att upprätthålla värmeplattans effektivitet och minska risken för korskontaminering 

Tid som krävs 30 minuter att förbereda 15 minuter att slutföra 

Tidpunkt Efter stängning För restauranger som håller öppet 24 timmar: vid låg belastning 

Farosymboler     
Verktyg och material 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 Högtemperaturverktyg med 
flerbruksdyna och 
universaldyna 

 KAY® SolidSense All 
Purpose Super 
Concentrate (APSC)-
lösning 

 Spann för rena och 
desinficerade 
handdukar 

 Spann för smutsiga 
handdukar  KAY® Peroxidlösning 

med flera ytor och 
desinfektionsmedel 

 Diversey McD HA-
koncentrat 

Diversey McD DR 
koncentrat 

    

Arbetsrutin

1 Förbered UHCT för rengöring 
och låt svalna. 
Tryck på knappen Clean Mode 
(Rengöringsläge) så att UHCT 
går till rengöringsläget. ENTER 
CLEANING MODE? 
(AKTIVERA 
RENGÖRINGSLÄGE?) visas. 
Tryck på MARKERING-
knappen. COOLING DOWN 
(KYLER) visas under 
kylningen.  Ta bort alla 
UHCT-tråg och trådkorgar. 
 

Låt UHC svalna.  

 
Försök aldrig rengöra en het 
UHC. 
 

 
Ta UHC-brickor och rack till 
den bakre vasken och rengör. 

 
 
 

 

2 Ta bort alla lösa rester. 
När UHCT visar SAFE TO 
CLEAN (SÄKER ATT 
RENGÖRA) använder du Hi-
temperatur verktyg med 
fleranvänd pad för att sopa ut 
lösa smulor och rester på 
motsatta sidan av UHCT. 
 

 
Använd inte skursvampar, 
skrapor eller andra borstar. De 
kan skada ytan. 

 
 

 

3 Rengör UHCT-platserna. 
Använd Hi-Temp-verktyget 
med flerfunktionsplatta 
doppad i APSC/HA-lösning 
för att rengöra toppen och 
botten av varje lucka. 

 
Desinficeringslösning,  
McD APSC/HA 
 

 
Använd inga andra 
rengöringsprodukter. De kan 
skada reglagen. 

 

4 Torka av kortplatser med en ren 
flerfunktionsplatta. 
Torka av varje spelautomat 
med Hi-Temp Tool med en 
färsk, ren universallock.  

5 Rengör utsidan på UHCT. 
Torka ner pekskärmens 
display och utsidan av hela 
UHCT med en ren handduk 
besprutad med 
peroxidmängdrensare och 
desinfektionsmedel eller dr-
lösning. 

 

 



Kontrollera att hålltemperaturen är rätt i UHCT-HD Varje månad PR 82 M1 
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Frymaster Varmhållningsskåp (UHCTHD) modell UHCTHD 
Varje m

ånad 
PR 82 M1 

 

 Varför För att hålla rätt hålltemperatur och skicka rätt värden till datorns reglage 

Tid som krävs 1 minut att förbereda 30 minuter att slutföra 

Tidpunkt Under perioder med låg belastning För restauranger som håller öppet 24 timmar: under 
perioder med låg belastning 

Farosymboler       

Verktyg och material 

 

 

            

 Pyrometer med 
UHC-mätspets             

Arbetsrutin

1 Kontrollera att UHCTHD är ren 
och att drifttemperaturen är 
korrekt. 
Kontrollera att alla UHCTHD-
platser är fria från olja och 
rester. Slå till UHCTHD minst 
30 minuter innan du börjar läsa 
av temperaturer. 

 
UHCTHD är vid sitt 
inställda värde. 

2 Läs och jämför temperaturerna 
på den övre värmeplattan. 
Skjut in pyrometerns UHC-
mätspets på en plats och låt 
sensorn vara vänd uppåt. 
Placera mätspetsen inom 
2,5 cm (1 tum) från den övre 
värmeplattans centrum. Låt 
pyrometerns avlästa värde 
stabiliseras i 3 minuter. 
 
Tryck på temperaturikonen. 
Temperaturerna visas för 
varje rad.  
 

Jämför de två 
temperaturavläsningarna. Om 
de två temperaturerna avviker 
från varandra med mer än 3 °C 
(5 °F) ska du kontakta ett 
auktoriserat 
fabriksservicecenter 
 

 
UHCTHD-värmeplattor 
är heta. 

 

 
Placera mätspetsens 
knappände mot den 
platta som mäts. 
 

  
Den övre plattan visar 
rätt värde – 80 °C 
(175 °F). 
 

 
Pyrometern visar en 
temperatur inom 3 °C 
(5 °F) från 
temperaturen på 
skåpets display, 
vilket är en 
acceptabel marginal 

3 Läs och jämför temperaturerna 
på den nedre värmeplattan. 
Skjut in pyrometerns 
UHCTHD-mätspets i samma 
utrymme med sensorn vänd 
nedåt. Placera mätspetsen 
inom 2,5 cm (1 tum) från den 
nedre värmeplattans centrum. 
Låt pyrometerns avlästa värde 
stabiliseras i 3 minuter. 
 
Tryck på temperaturikonen. 
Temperaturerna visas för varje 
rad.  
 
Jämför de två 
temperaturavläsningarna. Om 
de två temperaturerna avviker 
från varandra med mer än 3 °C 
(5 °F) ska du kontakta ett 
auktoriserat 
fabriksservicecenter 

 
 

  
 

 
Pyrometern visar en 
temperatur inom 3 °C 
(5 °F) från 
temperaturen på 
skåpets display, 
vilket är en 
acceptabel marginal. 

4 Läs och jämför temperaturerna 
för alla UHCTHD-spår. 
Läs och jämför värmeplattans 
temperatur på över- och 
underdelens för varje plats i 
UHCTHD. 
 

 
Läs och jämför temperaturer 
en plats åt gången under 
perioder med låg belastning. 

 
Temperaturen på alla 
värmeplattor jämförs 
med det avlästa 
värdet på 
pyrometern. 

 



Rengör luftutsugsfläktar och drivenhetskort Varje år PR82 A1-T 
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Frymaster Varmhållningsskåp (UHCT-HD) modeller UHCT-HD 
ENDAST BEHÖRIGA TEKNIKER 

 
Varje år 

PR 82 A1T  

 

Varför För att hålla elektroniska komponenter ordentligt kylda 

Tid som krävs 2 minuter att förbereda 30 minuter att slutföra 

Tidpunkt Efter stängning För restauranger som håller öppet 24 timmar: under 
perioder med låg belastning 

Farosymboler 
      

Verktyg och material 
 

 

 

  

           

 Verktyg som 
teknikern 
tillhandahåller  

 KAY® SolidSense All 
Purpose Super 
Concentrate 
(APSC)-lösning 

Diversey McD HA-
koncentrat 

           

Arbetsrutin

ENDAST BEHÖRIGA TEKNIKER 

1 Utför alla dagliga underhållsrutiner på UHCT. 
Tryck på knappen Clean Mode (Rengöringsläge) så att 
UHCT växlar till rengöringsläget.   Ta bort alla UHCT-
tråg och trådkorgar. Låt UHCT svalna tills SAFE TO 
CLEAN (SÄKER ATT RENGÖRA) visas. Utför alla 
dagliga underhållsrutiner. 
 

 
Försök aldrig rengöra en het UHC. 

2 Koppla ur strömkabeln från UHCT. 
Ta ut UHCT-kontakten ur uttaget. 
 

 
Om strömförsörjningen inte frånkopplas vid väggen 
finns risk för dödsfall eller allvarliga personskador. 
Strömbrytaren på UHCT kopplar inte från all 
inkommande ström till skåpet. 
 

 
Om UHCT-skåpet tas bort från sin fasta plats för 
demontering och rengöring krävs minst 2 personer. 

3 Ta bort de övre panelerna och sidopanelerna. 
Ta bort de 4 skruvarna på den övre panelen med en 
Phillips-skruvmejsel. Lägg skruvarna åt sidan. Ta bort 
den övre panelen. Ta bort de 2 skruvarna i varje 
sidopanel med en Phillips-skruvmejsel. Lägg skruvarna 
åt sidan. Ta bort sidopanelerna. 
 

4 Borsta bort damm från kretskorten. 
Använd en dammfri antistatborste för att försiktigt 
borsta bort allt damm från kretskorten på UHCT. 

5 Rengör luftutsugets fläktblad. 
Torka av bladen på varje utsugsfläkt med en ren, 
desinficerad handduk sprayad med McD APSC/HA-
lösning. Låt inte den fuktiga handduken röra vid några 
elektriska anslutningar. 
 

 
Desinficeringslösning, McD APSC/HA 

6 Sätt tillbaka de övre panelerna och sidopanelerna. 
Sätt tillbaka den övre panelen. Sätt in och dra åt de 
4 skruvarna. Sätt tillbaka sidopanelerna. Sätt in och dra 
åt 2 skruvar per sida. 
 

7 Anslut UHCT-strömkabeln. 
Återanslut UHCT-strömkabelns kontakt till utloppet. 
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