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 Ohud 
Need ikoonid annavad märku võimalikust vigastusohust. 
 

 Seadme märguanded 
See ikoon annab teada, kuidas vältida töö ajal seadme kahjustamist. 
 

 Nõuanded 
See ikoon annab toimingute kohta kasulikke nõuandeid. 

SEADME ETTEVALMISTAMINE PR 82 
Frymaster 
Universaalne suure tihedusega puutetundlik hoolduskapp 
Mudelid UHCT-HD 

 

 

Igapäevased hooldustööd 
PR 82 D1 UHCT-HD 

puhastamine 

Igakuised hooldustööd 
PR 82 M1 UHCT-HD õige 

hoidmistemperatuu
ri kontrollimine 

Iga-aastased hooldustööd 
PR 82 A1-T Ventilaatorite ja 

IO-trükkplaadi 
puhastamine 

Mudel UHCT-HD, 6 riiuliga ja 3 riiuliga 

A. Toitelüliti.  B. Riiul.  C. USB-pesa.  D. Puuteekraan.   

Frymaster Universaalne suure tihedusega puutetundlik hoolduskapp (UHCT-HD) mudelid 
PR 82 
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Clean UHCT-HD Kord päevas PR 82 D1  
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Frymasteri universaalne soojakapp (UHCT-HD), mudel UHCTHD 
Kord päevas 

PR 82 D1  

 

Põhjus Kütteelemendi tõhususe säilitamine ja ristsaastumise ohu vähendamine 

Vajalik aeg Ettevalmistused 30 min; Töö lõpuni 15 min 

Päevaaeg Pärast sulgemist Ööpäevaringsed toitlustuskohad: madala koormusega ajad 

Ohumärgid     
Tööriistad ja tarvikud– 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

     

 Kõrgtemperatuuri tööriist 
mitmeotstarbelise ja 
universaalse padjaga 

 Lahus McD All 
Purpose Super 
kontsentraat e 
(APSC) 

 Ämber, puhtad ja 
desinfitseeritud lapid  

Ämber, määrdunud 
lapid 

Mitme peroksiidi 
pinnapesuvahend ja 
desinfitseerimislahus 

Diversey McD HA 
kontsentraat 

Diversey McD DR 
kontsentraat       

Töösammud

1 UHCT ettevalmistamine 
puhastamiseks ja jahtuda laskmine. 
Vajutage puhastusrežiimi nuppu, 
et seada UHCT puhastusrežiimi.  
Kuvatakse kiri „ENTER 
CLEANING MODE?“ (Kas 
aktiveerida puhastamisrežiim?). 
Vajutage linnukesega nuppu.  
Jahtumise ajal kuvatakse kiri 
„COOLING DOWN“ (jahtub).  
Eemaldage kõik UHCT alused ja 
restid. 
 
Laske UHC-l jahtuda.  

 
Ärge üritage puhastada kuuma 
UHC-d. 
 

 
Puhastage UHC aluseid ja reste 
kraanikausis. 

 
 
 

 

2 Lahtiste jääkide eemaldamine. 
Kui UHCT ekraanil on kiri 
„SAFE TO CLEAN“ (ohutu 
puhastadakasutage UHCT 
vastasküljelt lahtiste purude ja 
prahi väljalükkamiseks 
mitmeotstarbelise korgiga kõrgel 
temperatuuril töötavat tööriista. 
 

 
Ärge kasutage küürimiskäsnasid, 
kaabitsaid ega muid harjasid. 
Need võivad pinda kahjustada. 

 
 

 

3 UHCT riiulite puhastamine. 
Kõigi pesade üla- ja alaosa 
puhastamiseks kasutage kõrge 
temperatuuriga tööriista 
APSC/HA lahusesse kastetud 
mitmekasutuspadjaga. 
 

 
Desinfitseerimisvahend,  
McD APSC/HA 
 

 
Ärge kasutage muid 
puhastusaineid. Need võivad 
juhtseadiseid kahjustada. 

 

4 Pühkige pesad universaalse 
padjaga. 
Pühkige iga pilu 
kõrgtemperatuurse tööriistaga 
desinfitseerimisvahendiga 
immutatud universaalse padjaga.  

5 UHCT välispinna puhastamine. 
Pühkige puutetundliku ekraaniga 
ekraan ja kogu UHCT väliskülg 
puhta puhta rätikuga, mida on 
piserdatud mitme pinnapesu 
puhastusvahendi ja 
desinfitseerimisvahendi või DR-
lahusega. 

 

 

Kemikaalid Kuumad pinnad Teravad esemed/pinnad 

Kemikaalid 

Seadme märguanne 

Nõuanne 

Seadme märguanne 

Kuumad pinnad 

Kas aktiveerida puhastamisrežiim? 



UHCT-HD õige hoidmistemperatuuri 
kontrollimine Kord kuus PR 82 M1 
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Frymasteri universaalne soojakapp (UHCTHD), mudel UHCTHD 
Kord kuus 

PR 82 M1 

 

 Põhjus Õige hoidmistemperatuuri ja arvuti juhtseadiste täpsuse tagamine 

Vajalik aeg Ettevalmistused 1 minut; Töö lõpuni 30 min 

Päevaaeg Madala koormusega ajad Ööpäevaringsed toitlustuskohad: madala koormusega ajad 

Ohumärgid       

Tööriistad ja tarvikud 

 

 

            

 UHC sondiga 
püromeeter             

Töösammud

1 UHCTHD puhtuse ja õige 
töötemperatuuri kontrollimine. 
Kontrollige, kas kõik 
UHCTHD riiulid on puhtad 
õlist ja mustusest. Lülitage 
UHCTHD sisse vähemalt 30 
minutit enne temperatuuri 
mõõtmise alustamist. 

 
UHCTHD on 
seadistatud 
temperatuuril. 

2 Ülemise kütteelemendi 
temperatuuri mõõtmine ja 
võrdlemine. 
Lükake püromeetri UHC sond 
riiulisse selliselt, et andur oleks 
üles suunatud. Asetage sond 
2,5 cm (1 tolli) kaugusele 
ülemise kütteelemendi 
keskosast. Laske püromeetri 
näidul 3 minutit stabiliseeruda. 
 
Vajutage temperatuuri ikooni. 
Kuvatakse iga riiuli 
temperatuur.  
 
Võrrelge kaht 
temperatuurinäitu. Kui kaks 
temperatuuri erinevad 
üksteisest üle 3 °C (5 °F), võtke 
ühendust tehase volitatud 
teeninduskeskusega. 
 

 
UHCTHD kütteelemendid on 
kuumad. 
 

 
Sondi nupuga osa 
pannakse vastu 
mõõdetavat 
kütteelementi. 
 

  
Ekraan näitab 
õigesti ülemise 
elemendi väärtust 
79,4 °C (175 °F). 
 

 
Püromeeter näitab 
temperatuuri, mis 
jääb riiuli 
temperatuurist 3 °C 
(5 °F) piiresse. 

3 Alumise kütteelemendi 
temperatuuri mõõtmine ja 
võrdlemine. 
Lükake püromeetri UHCTHF 
sond samasse riiulisse selliselt, 
et andur oleks alla suunatud. 
Asetage sond 2,5 cm (1 tolli) 
kaugusele alumise 
kütteelemendi keskosast. Laske 
püromeetri näidul 3 minutit 
stabiliseeruda. 
 
Vajutage temperatuuri ikooni. 
Kuvatakse iga riiuli 
temperatuur.  
 
Võrrelge kaht 
temperatuurinäitu. Kui kaks 
temperatuuri erinevad 
üksteisest üle 3 °C (5 °F), võtke 
ühendust tehase volitatud 
teeninduskeskusega. 

 
 

  
 

 
Püromeeter näitab 
temperatuuri, mis 
jääb riiuli ekraanil 
näidatust 3 °C (5 °F) 
piiresse, mis on 
vastuvõetav 
erinevus. 

4 Kõikide UHCTHD riiulite 
temperatuuride mõõtmine ja 
võrdlemine. 
Mõõtke ja võrrelge UHCTHD 
iga riiuli ülemise ja alumise 
kütteelemendi temperatuuri. 
 

 
Mõõtke ja võrrelge 
temperatuure riiulhaaval 
madala koormusega aegadel. 

 
Kõikide 
kütteelementide 
temperatuure tuleb 
võrrelda püromeetri 
näiduga. 

 

Elekter Kemikaalid Kuumad vedelikud/aur 

Kuumad pinnad 

Kuumad pinnad 

Nõuanne 

Teravad esemed/pinnad 



Õhuväljastuse ventilaatorite ja juhtplaadi 
puhastamine Kord aastas PR82 A1-T 
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Frymasteri universaalne soojakapp (UHCT-HD), mudelid UHCT-HD 
AINULT KVALIFITSEERITUD TEHNIKUD  

Kord aastas 
PR 82 A1-T  

 

Põhjus elektroonikaseadmete õige jahutuse tagamine 

Vajalik aeg Ettevalmistused 2 min; Töö lõpuni 30 min 

Päevaaeg Pärast sulgemist Ööpäevaringsed toitlustuskohad madala koormusega ajad 

Ohumärgid 
        

Tööriistad ja tarvikud 

 

 

 

  

           

 Tehniku tööriistad   Lahus McD All Purpose 
Super Concentrate 
(APSC) 

Diversey McD HA 
Concentrate 

           

Töösammud

AINULT KVALIFITSEERITUD TEHNIKUD 

1 Kõikide igapäevaste UHCT hooldustööde tegemine. 
Vajutage puhastusrežiimi nuppu, et lülitada UHCT 
puhastusrežiimi.   Eemaldage kõik UHCT alused ja 
restid. Laske kapil UHCT jahtuda, kuni kuvatakse kiri 
„SAFE TO CLEAN“ (ohutu puhastada). Tehke kõik 
igapäevased hooldustööd. 
 

 
Ärge üritage puhastada kuuma UHC-d. 

2 UHCT toitejuhtme lahtivõtmine. 
Tõmmake UHCT toitejuhe pistikupesast. 
 

 
Kui toitejuhet ei võeta pistikupesast välja, võivad 
tagajärjeks olla rasked vigastused või surm. UHCT 
toitelüliti ei eralda kogu kappi täielikult vooluvõrgust. 
 

 
Kui kapp tuleb lahtivõtmise ja puhastamise jaoks 
paigalduskohast eemale teisaldada, tuleb UHCT jaoks 
kasutada vähemalt 2 inimest. 

3 Pealmise paneeli ja küljepaneelide eemaldamine. 
Eemaldage pealmise paneeli 4 kruvi ristpeaga 
kruvikeerajaga. Pange kruvid kõrvale. Eemaldage 
pealmine paneel. Eemaldage kummagi küljepaneeli 2 
kruvi ristpeaga kruvikeerajaga. Pange kruvid kõrvale. 
Eemaldage küljepaneelid. 
 

4 Tolmu pühkimine trükkplaatidelt. 
Kasutage tolmuvaba antistaatilist harja, et tolm 
ettevaatlikult UHCT trükkplaatidelt ära pühkida. 

5 Õhuväljastuse ventilaatorite labade puhastamine. 
Pühkige iga õhuväljastuse ventilaatori labasid puhta, 
desinfitseeritud lapiga, millele on pihustatud aine McD 
APSC/HA lahust. Jälgige, et niiske lapp ei puutuks 
kokku ühegi elektriühendusega. 
 

 
Desinfitseerimislahus, McD APSC/HA 

6 Pealmise paneeli ja küljepaneelide paigaldamine. 
Pange pealmine paneel tagasi. Sisestage 4 kruvi ja 
keerake kinni. Pange küljepaneelid tagasi. Sisestage 
kummassegi külge 2 kruvi ja keerake kinni. 
 

7 UHCT toitejuhtme ühendamine. 
Ühendage UHCT toitejuhe pistikupessa. 
 

 

Kemikaalid Elekter Kuumad pinnad Manuaalne käsitsemine Teravad esemed/pinnad 

Kemikaalid 

Kuumad 
 

Elekter 

Manuaalne käsitsemine 
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