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 Опасности 
Тези икони ви предупреждават за възможен риск от нараняване. 
 

 Сигнал за оборудване 
Потърсете тази икона, за да намерите информация за това как да не повредите 
оборудването, докато извършвате процедура. 
 

 Съвети 
Потърсете тази икона, за да намерите полезни съвети как да извършите процедура. 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ PR 82 
Frymaster 
Универсален шкаф за съхранение на продукти - модели 
с висока плътност със сензорен екран 
Модел UHCT-HD 

  

Ежедневни дейности по поддръжка 
PR 82 D1 Чиста UHCT-HD 

Ежедневни дейности по поддръжка 
PR 82 M1 Проверете 

правилната 
температура на 
съхранение на 
UHCT-HD 

Задачи за годишна поддръжка 
PR 82 A1-T Вентилатори за 

чист въздух и IO 
табло 

Модел UHCT-HD, 6 реда and 3 реда 

A. Превключвател на захранването.  B. Ред.  C. USB порт. D. Контролер на сензорния екран.   

Универсални шкаф за съхранение Frymaster - със сензорен екран, висока плътност (UHCT-HD) Модели 
PR 82 
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Почистване на UHCT-HD Ежедневно PR 82 D1  
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Frymaster универсален шкаф за съхранение на продукти (UHCT-HD) - Модел UHCTHD 
Ежедневно 

PR 82 D1  

 

Защо За поддържане на ефективността на нагревателната плоча и за намаляване на риска от кръстосано 
замърсяване 

Необходимо време 30 минути за приготвяне 15 минути за завършване 

Време на деня След затваряне За 24-часови ресторанти: по време на периоди с малък 
обем 

Икони за опасност 
    

Инструменти и консумативи 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 Инструмент за висока 
температура с универсална 
подложка и универсална подложка 

 Разтвор All-Purpose 
Super Concentrate 
(APSC) 

 Кофа, чисти и 
дезинфекцирани 
кърпи 

 Кофа, замърсени 
кърпи 

Пероксидно множество 
повърхностни 
почистващи и 
дезинфектантни 
разтвори 

Diversey McD HA 
концентрат 

 Diversey McD 
DR 
концентратe 

     

Процедура
1 Пригответе UHCT за почистване 

и оставете да се охлади. 
Натиснете бутона Режим на 
почистване, за да поставите 
UHCT в Режим на почистване.  
Показва се ENTER CLEANING 
MODE? (Влизане в режим на 
почистване?). Натиснете 
бутона ОТМЕТКА.  
Показва се COOLING DOWN 
(ОХЛАЖДАНЕ), докато се 
охлажда.  Извадете всички 
тави и телени стелажи на 
UHCT. 
Оставете UHC да се охлади.  

 
Не се опитвайте да почистите 
горещ UHC. 

 
Занесете тавите и стелажите на 
UHC до задната мивка, за да ги 
почистите. 

 
 
 

 

2 Отстранете разпръснатите 
отпадъци. 
След като UHCT показва SAFE 
TO CLEAN (БЕЗОПАСНО ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ), използвайте 
високотемпературния 
инструмент с подложка за 
многократна употреба, за да 
изтласкате свободни трохи и 
отпадъци от противоположната 
страна на UHCT. 

 
Не използвайте подложки, 
стъргалки или други четки. Те 
могат да повредят 
повърхността. 

 
 

 

3 Почистете процепите на UHCT. 
Използвайте инструмента за 
висока температура с 
многофункционална подложка, 
потопена в разтвор на 
APSC/HA, за да почистите 
горната и долната част на 
всеки слот. 

 
Почистващ разтвор  
APSC, HA,  

 
Не използвайте други 
почистващи препарати. Те 
могат да повредят бутоните за 
управление. 

 



Чист UHC (продължение) 
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Универсален шкаф за съхранение Frymaster (UHC) модели UHCP2, UHCP4, UHCPN4Error! Reference source not 
found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found. 

Ежедневно 
PR 82 D1  

 

4 Избършете слотовете с 
универсална подложка. 
Избършете всеки слот с 
високотемпературния 
инструмент с универсална 
подложка, напоена с 
дезинфекциращо средство. 

 

5 Чисто извън UHCT. 
Избършете дисплея на 
сензорния екран и извън целия 
UHCT с чиста кърпа, 
напръскана с много 
повърхностно почистващо 
средство с пероксид и 
дезинфектант или DR разтвор.  

 



Проверете правилната UHCT-HD температура на 
съхранение Ежемесечно PR 82 M1 
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Frymaster универсален шкаф за съхранение на продукти (UHCT-HD) - Модел UHCTHD 
Ежемесечно 

PR 82 M1 

 

 Защо За да се гарантира правилната температура на задържане и точността на компютърните контроли 

Необходимо време 1 минути за приготвяне 30 минути за завършване 

Време на деня По време на периодите с малък обем За 24-часови ресторанти: по време на периоди с малък 
обем 

Икони за опасност 
      

Инструменти и консумативи 

 

 

            

 Пирометър с UHC 
сонда             

Процедура

1 Уверете се, че UHCTHD е чист и 
с подходяща работна 
температура. 
Уверете се, че всички слотове 
на UHCTHD не съдържат 
масло и остатъци. Включете 
UHCTHD поне за 30 минути, 
преди да започнете да отчитате 
температурите. 

 
UHCTHD е в зададена 
точка. 

2 Прочетете и сравнете 
температурата на горната 
нагревателна плоча. 
Плъзнете UHC сондата на 
пирометъра в слот със сензора 
нагоре. Поставете сондата в 
рамките на 2,5 см (1 инча) от 
центъра на горната 
нагревателна плоча. Оставете 
показанията на пирометъра да 
се стабилизират в 
продължение на 3 минути. 
 
Натиснете иконата за 
температура. Показват се 
температурите за всеки ред.  
 

Сравнете двете показания на 
температурата. Ако двете 
температури са с разлики по-
големи от 3°C (5°F), свържете 
се с оторизирания център за 
обслужване на фабриката. 
 

 
Нагревателните плочи на 
UHCTHD са горещи. 

 

 
Краят на бутона на 
сондата се поставя 
срещу измерваната 
плоча. 
 

  
Горната плоча 
показва правилно 
79,44°C (175°F). 
 

 
Пирометърът показва 
температура в 
рамките на 3°C (5°F) 
от дисплея на шкафа, 
допустим марж 

3 Прочетете и сравнете 
температурата на долната 
нагревателна плоча. 
Плъзнете UHC сондата на 
пирометъра в същия слот със 
сензора нагоре. Поставете 
сондата в рамките на 2,5 см  
(1 инча) от центъра на долната 
нагревателна плоча. Оставете 
показанията на пирометъра да 
се стабилизират в 
продължение на 3 минути. 
 
Натиснете иконата за 
температура. Показват се 
температурите за всеки ред.  
 
Сравнете двете показания на 
температурата. Ако двете 
температури са с разлики по-
големи от 3°C (5°F), свържете 
се с оторизирания център за 
обслужване на фабриката. 

 
 

  
 

 
Пирометърът показва 
температура в 
рамките на 3°C (5°F) 
от дисплея на шкафа, 
допустим марж. 

4 Прочетете и сравнете 
температурите за всички 
слотове на UHCTHD. 
Прочетете и сравнете 
температурата на горната и 
долната нагревателна плоча за 
всеки слот в UHCTHD. 
 

 
Прочетете и сравнете 
температурите на всеки слот 
по време на периоди с малък 
обем. 

 
Температурата на 
всички нагревателни 
плочи се тества 
спрямо отчитането на 
пирометъра. 

 

Съве 



Вентилатор за изпускане на чист въздух и табло 
за управление Годишен PR82 A1-T 
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Универсален шкаф за съхранение Frymaster (UHCT-HD) Модели UHCT-HD 
САМО КВАЛИФИЦИРАНИ ТЕХНИЦИ  

Годишно 
PR 82 A1-T  

 

Защо За поддържане на правилното охлаждане на електронните компоненти 

Необходимо време 2 минути за приготвяне 30 минути за завършване 

Време на деня След затваряне За 24-часови ресторанти: по време на периоди с малък 
обем 

Икони за опасност 
        

Инструменти и доставки 

 

 

 

  

            

 Инструменти, 
доставени от техник   KAY® SolidSense All 

Purpose Super 
концентрат (APSC) 

Diversey McD HA 
концентрат 

            

Процедура

САМО КВАЛИФИЦИРАНИ ТЕХНИЦИ 

1 Изпълнете всички процедури за ежедневна поддръжка на 
UHCT. 
Натиснете бутона Режим на почистване, за да поставите 
UHCT в режим на почистване.  Извадете всички тави и 
телени стелажи на UHCT. Оставете UHCT да се охлади, 
докато на екрана се покаже SAFE TO CLEAN (Безопасно 
за почистване). Изпълнете всички процедури за 
ежедневна поддръжка. 
 

 
Не се опитвайте да почиствате горещ UHC. 

2 Изключете захранващия кабел UHCT. 
Извадете захранващия кабел UHCT от контакта. 
 

 
Ако не изключите захранването от контакта на стената, 
това може да доведе до сериозни наранявания или смърт. 
Превключвателят на захранването на UHCT не изключва 
цялата входяща мощност към шкафа. 
 

 
За да извадите шкафа от неподвижното му положение за 
демонтаж и почистване, UHCT се нуждае от най-малко 
двама души. 

3 Извадете горния и страничния панел. 
Отстранете 4-те винта на горния панел с отвертка 
Phillips. Поставете винтовете настрана. Извадете горния 
панел. Отстранете 2-та винта на всеки страничен панел с 
отвертка Phillips. Поставете винтовете настрана. Извадете 
страничните панели. 
 

4 Изчеткайте праха от платките. 
Използвайте антистатична четка без събиране на прах, за 
да почистите нежно праха от платките на UHCT. 

5 Перки на вентилатора за чист въздух. 
Избършете лопатките на всеки вентилатор за изпускане 
на въздух с чиста, хигиенизирана кърпа, напръскана с 
разтвор McD APSC/HA. Не позволявайте влажната кърпа 
да докосва електрическите връзки. 
 

 
Почистващ разтвор McD APSC/HA 

6 Сменете горния и страничния панел. 
Сменете горния панел. Поставете и затегнете 4-те винта. 
Сменете страничните панели. Поставете и затегнете 2-та 
винта от всяка страна. 
 

7 Включете захранващия кабел UHCT. 
Свържете отново щепсела на захранващия кабел UHCT 
към контакта. 
 

 



Тази страница нарочно е оставена празна. 
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