Frymaster
Universelt varmeskab - THD
Modellerne UHCT-HD

Daglige vedligeholdelsesopgaver
PR 82 D1
Rengøring af
UHCT-HD
Månedlige
vedligeholdelsesopgaver
PR 82 M1
Kontrol af korrekt
UHCT-HDvarmetemperatur
Årlige vedligeholdelsesopgaver
PR 82 A1-T Rengøring af
luftventilatorer og
IO-kort

Model UHCT-HD, 6-række og 3-række
A. Strømkontakt. B. Række. C. USB-port. D. Touchskærmskontrolenhed.
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Frymaster universelt varmeskab - THD (UHCT-HD) modeller

PR 82

KLARGØRING AF UDSTYR

A

B

A

Farer

Disse symboler gør dig opmærksom på en mulig risiko for personskade.

*8197885*

03/2020

Danish / Dansk

Tips

Se efter dette symbol for at finde nyttige tips til at udføre en procedure.
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PR 82

Pas på udstyret

Se efter dette symbol for at få oplysninger om, hvordan det undgås at
beskadige udstyret, mens der udføres en procedure.

Rengøring af UHCT-HD

PR 82 D1

Hver dag

For at bevare varmepladens effektivitet og for at reducere risikoen for krydskontaminering

Påkrævet tid

30 minutters forberedelse

15 minutter til at udføre opgaven

Tidspunkt på dagen

Efter lukketid

For døgnrestauranter: Under stille perioder

Faresymboler
Værktøjer og tilbehør

Hi-temperatur værktøj med
flerbrudspude og universalpude

All Purpose Super
Concentrate (APSC)blanding

Spand, rene og sterile
klude/viskestykker

Spand, beskidte
klude/viskestykker

Peroxidopløsning med
flere overflader og
desinfektionsmidler

Diversey McD HA
Concentrate

Diversey McD
DR
Concentrate

Procedure

1 Forbered UHCT'en til

rengøring, og lad den køle af.
Tryk på knappen
Rengøringstilstand for at sætte
UHCT'en til rengøringstilstand.
ENTER CLEANING MODE?
(GÅ TIL
RENGØRINGSTILSTAND?)
vises. Tryk på knappen med
flueben.
COOLING DOWN (KØLER
AF) vises under afkøling. Fjern
alle UHCT'ens bakker og
trådhylder.
Lad UHCT'en køle af.

Forsøg ikke at rengøre en varm
UHCT.
Sæt UHCT'ens bakker og hylder
ved vasken for at gøre dem rene.

2 Fjern løst skidt.

Steriliserende opløsningsmiddel,
McD APSC/HA
Brug ikke andre
rengøringsprodukter. De kan
beskadige kontrolfunktionerne.

4 Tør pladser med en universal

pude.
Aftør hver slot med
højtemperaturværktøjet med en
sanitizer-gennemvædet
universalpude.

5 Rengøring af UHCT'ens

yderside.
Tør berøringsskærmen og uden
for hele UHCT ned med et rent
håndklæde sprayet med
Peroxide Multiple Surface
Cleaner og Desinfektionsmiddel
eller DR-opløsning.

PR 82 D1

Brug ikke skurepuder, skrabere
eller andre børster. De kan
beskadige overfladen.

hyldeåbninger.
Brug værktøjet til høj
temperatur med Multi-Use Pad
dyppet i APSC/HA-løsning til at
rengøre toppen og bunden af
hver åbning.

Hver dag

Når UHCT'en viser SAFE TO
CLEAN (SIKKERT AT
RENGØRE), brug
højtemperaturværktøjet med
flerfunktionspude til at skubbe
løs smuler og affald ud modsat
side af UHCT.

3 Rengøring af UHCT'ens

Frymaster universelt varmeskab (UHCT-HD) Model UHCTHD

Hvorfor
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Kontrol af korrekt UHCT-HD-varmetemperatur

Hver måned

PR 82 M1

For at sikre korrekt varmetemperatur og computerstyringens nøjagtighed

Påkrævet tid

1 minuts forberedelse

30 minutter til at udføre opgaven

Tidspunkt på dagen

Under stille perioder

For døgnrestauranter: Under stille perioder

Frymaster universelt varmeskab (UHCTHD) Model UHCTHD

Hvorfor

Faresymboler
Værktøjer og tilbehør

Varmemåler med
UHC-sonde

Procedure

1 Det skal sikres, at UHCTHD er

rengjort og har korrekt
driftstemperatur.
Det skal sikres, at alle
UHCTHD'ens hyldeåbninger er
fri for olie og snavs. Tænd for
UHCTHD'en mindst 30
minutter før aflæsning af
temperatur.

3 Aflæs og sammenlign med den

UHCTHD'en er ved
indstillingsværdien.

2 Aflæs og sammenlign med den

øverste varmeplades temperatur.
Skub varmemålerens UHCsonde ind i en hyldeåbning med
sensoren vendt opad. Anbring
sonden inden for 2,5 cm (1
tomme) fra midten af den
øverste varmeplade. Lad
varmemålerens aflæsning
stabilisere sig i 3 minutter.
Tryk på temperaturikonet.
Temperaturen for hver række
vises.

UHCTHD'ens varmeplader er
meget varme.

Tryk på temperaturikonet.
Temperaturen for hver række
vises.
Probens bundende
skal placeres mod
den plade, der skal
måles.

Den øverste plade
viser korrekt 79 °C
(175 °F).

Varmemåleren viser
en temperatur inden
for 3 °C (5 °F) fra
skabets display, en
acceptabel forskel.

Sammenlign de to
temperaturaflæsninger. Hvis
der er en forskel på mere end 3
°C (5 °F) mellem de to
temperaturer, skal du kontakte
producentens godkendte
servicecenter.

Varmemåleren viser
en temperatur inden
for 3 °C (5 °F) fra
skabets display, en
acceptabel forskel.

4 Aflæs og sammenlign

temperaturer for alle
UHCTHD'ens hyldeåbninger.
Aflæs og sammenlign
temperaturen for den øverste og
nederste varmeplade for hver
hyldeåbning i UHCTHD'en.
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Aflæs og sammenlign
temperaturer for en
hyldeåbning ad gang under
stille perioder.

Temperaturen for
alle varmeplader
testes op mod
varmemålerens
aflæsninger.

Hver måned

Sammenlign de to
temperaturaflæsninger. Hvis
der er en forskel på mere end 3
°C (5 °F) mellem de to
temperaturer, skal du kontakte
producentens godkendte
servicecenter.

nederste varmeplades
temperatur.
Skub varmemålerens
UHCTHD-sonde ind i samme
hyldeåbning med sensoren
vendt nedad. Anbring sonden
inden for 2,5 cm (1 tomme) fra
midten af den nederste
varmeplade. Lad
varmemålerens aflæsning
stabilisere sig i 3 minutter.
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Rengøring af udsugningsventilatorens vinger
og driverkort

Årligt

PR82 A1-T

For at bevare tilstrækkelig afkøling af elektriske komponenter

Påkrævet tid

2 minutters forberedelse

30 minutter til at udføre opgaven

Tidspunkt på dagen

Efter lukketid

For døgnrestauranter: Under stille perioder

Frymaster universelt varmeskab (UHCT-HD) Model UHCT-HD

Hvorfor

Faresymboler
Værktøjer og tilbehør

Tekniker medbringer
værktøj

All Purpose Super
Concentrate
(APSC)-blanding

Diversey McD HA
Concentrate

Procedure

KUN KVALIFICEREDE TEKNIKERE

3 Fjern de øverste paneler og sidepaneler.

1 Foretag alle daglige vedligeholdelsesprocedurer for

Brug en støvfri antistatisk børste til forsigtigt at børste
støv fra kredsløbskortet på UHCT'en.

5 Rengør udsugningsventilatorens vinger.

Forsøg ikke at rengøre en varm UHCT.

Tør udsugningsventilatorens vinger af med en ren klud,
som er gjort fugtig med McD ASPC/HA-opløsningen.
Sørg for, at den fugtige klud ikke berører nogen
elektriske forbindelser.

2 Afbryd strømmen til UHCT'en.

Tag UHCT'ens ledningsstik ud af stikkontakten.

Hvis strømmen ikke afbrydes ved at tage stikket ud af
stikkontakten, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst
eller dødsfald. UHCT'ens strømkontakt afbryder ikke al
indgående strøm til skabet.

Steriliseringsopløsning, McD APSC/HA

6 Sæt de øverste paneler og sidepanelerne på igen.

Sæt det øverste panel på igen. Sæt de 4 skruer i ,og
stram dem. Sæt sidepanelerne på igen. Sæt 2 skruer i
på hver side, og stram dem.

Årligt

UHCT'en kræver mindst to personer, hvis skabet
fjernes fra sin faste placering i forbindelse med
afmontering og rengøring.

4 Børst støv af printpladerne.

KUN KVALIFICEREDE TEKNIKERE

UHCT'en.
Tryk på knappen Rengøringstilstand for at sætte
UHCT'en i Rengøringstilstand. Fjern alle UHCT'ens
bakke og trådstativer. Lad UHCT'en køle ned, indtil
SAFE TO CLEAN (SIKKERT AT RENGØRE) vises.
Foretag alle daglige vedligeholdelsesprocedurer.

Fjern de 4 skruer på toppanelet med en Phillips
skruetrækker. Læg skruerne til side. Fjern det øverste
panel. Fjern de 2 skruer i hvert sidepanel med en
Phillips skruetrækker. Læg skruerne til side. Fjern
sidepanelerne.

7 Tilslut strømmen til UHCT'en.

Sæt UHCT'ens ledningsstik i stikkontakten.

PR 82 A1-T
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