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Lämpökaappi yleiskäyttöön – suurikapasiteettinen
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Malli UHCT-HD, 6 riviä ja 3 riviä
A. Virtakytkin. B. Rivi. C. USB-portti. D. Kosketusnäyttöohjain.

D

C
A

B

Frymasterin suurikapasiteettinen lämpökaappi yleiskäyttöön (UHCT-HD) Mallit

PR 82

VALMISTUSLAITTEET

A

Vaarat

Nämä kuvakkeet varoittavat mahdollisesta tapaturmavaarasta.

*8197891*

03/2020

Finnish / Suomi

Ohjeita

Tämän kuvakkeen kohdalta löydät toimenpidettä koskevia hyödyllisiä ohjeita.
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Laitehälytykset

Tämän kuvakkeen kohdalta löydät tietoja siitä, kuinka voit välttää laitteen
vahingoittumisen käytön aikana.

Puhdista UHCT-HD

PR 82 D1

Päivittäin

Lämmityslevyn tehokkuuden ylläpitämiseksi ja ristikontaminaation vaaran pienentämiseksi

Tarvittava aika

30 minuuttia valmisteluun

15 minuuttia suorittamiseen

Vuorokauden aika

Sulkemisen jälkeen

Ympärivuorokautiset ravintolat: hiljaisina aikoina

Vaaraa ilmaisevat
kuvakkeet

Kemikaalit

Kuumat pinnat

Frymasterin lämpökaappi yleiskäyttöön (UHCT-HD), malli UHCTHD

Miksi

Teräviä esineitä/pintoja

Työkalut ja tarvikkeet

Korkean lämpötilan työkalu All Purpose Super
monikäyttölaatalla ja
Concentrate (APSC)
Universal Padilla
-liuos

Diversey McD HA
Concentrate

Toimenpide

1

Valmistele lämpökaappi
puhdistusta varten ja anna sen
jäähtyä.
Aseta UHCT-lämpökaappi
puhdistus -tilaan painamalla
Clean Mode -painiketta.
Näytetään teksti ENTER
CLEANING MODE?
(Mennäänkö puhdistustilaan?)
Paina KUITTAUSpainiketta.
Kun kaappi viilenee, näkyy teksti
COOLING DOWN (viilenee).
Poista kaikki UHCT-alustat ja
metallilankatelineet.

Sanko, likaisille
pyyhkeille

Sanko, puhtaita ja
desinfioituja
pyyhkeitä

3

Useita
peroksidipintapuhdistusaineita
ja desinfiointiaineita

Diversey McD DR
Concentrate

Puhdista lämpökaapin aukot.
Puhdista kunkin raon ylä- ja
alaosa korkean lämpötilan
työkalulla, jossa on APSC-tai HA
ratkaisu kastettu monikäyttölevy.
Kemikaalit

Desinfiointiliuos,
APSC tai HA
Laitehälytys

Älä käytä muita
puhdistustuotteita. Ne voivat
vahingoittaa ohjaimia.

Anna lämpökaapin jäähtyä.
Kuumat pinnat

Älä yritä puhdistaa kuumaa
lämpökaappia.

Pyyhi aukot yleispalvelulla.
Pyyhi jokainen aukko korkean
lämpötilan työkalulla
desinfiointiaineella liotetulla
yleislevyllä.

5

Puhdista lämpökaapin ulkopuoli.
Pyyhi kosketusnäyttö ja koko
UHCT: n ulkopinta puhtaalla
pyyhkeellä, joka on suihkutettu
moninkertaiseen
peroksidipuhdistusaineeseen ja
desinfiointiaineeseen tai DRliuokseen.

Vihje

Vie lämpökaapin alustat ja
telineet pesualtaaseen puhdistusta
varten.

2

Poista irtoroskat.
Kun lämpökaapin näytöllä näkyy
SAFE TO CLEAN (turvallinen
puhdistaa), käytä korkean
lämpötilan työkalua, jossa on
useita käyttötyynyjä, työnnä
löysät murut ja roskat UHCT: n
vastakkaiselta puolelta.
Laitehälytys

Päivittäin

4

PR 82 D1

Älä käytä hankaamattomia
puhdistustyynyjä, kaapimia tai
muita harjoja. Ne voivat
vahingoittaa pintaa.
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Tarkista oikea UHCT-HD-pitolämpötila

Kuukausittain

PR 82 M1

Jotta varmistetaan oikea pitolämpötila ja tietokoneohjainten tarkkuus

Tarvittava aika

1 minuutti valmisteluun

30 minuuttia suorittamiseen

Vuorokauden aika

Käyttötarpeen ollessa vähäistä

Ympärivuorokautiset ravintolat: hiljaisina aikoina

Vaaraa ilmaisevat
kuvakkeet

Kemikaalit

Sähkö

Kuuma neste/höyry

Kuumat pinnat

Frymasterin lämpökaappi yleiskäyttöön (UHCTHD), malli UHCTHD

Miksi

Teräviä esineitä/pintoja

Työkalut ja tarvikkeet

Pyrometri ja UHCanturi

Toimenpide

1

2

Varmista, että UHCTHD-kaappi
on puhdas ja oikeassa
toimintalämpötilassa.
Varmista, että kaikki UHCTHDkaapin aukot ovat puhtaita
öljystä ja jäämistä. Kytke
UHCTHD-kaapin virta päälle
ainakin 30 minuuttia ennen kuin
aloitat lämpötilojen lukemisen.
Lue ja vertaa ylälämmityslevyn
lämpötilaa.
Liu’uta pyrometrin UHC-anturi
aukkoon tunnistin ylöspäin.
Aseta anturin enintään 2,5 cm
(1 tuuman) etäisyydelle
ylälämmityslevyn keskuksesta.
Anna pyrometrin lukeman
vakiintua 3 minuutin ajan.
Paina lämpötila-kuvaketta.
Kunkin rivin lämpötilat
näytetään.

Kuumat pinnat

Paina lämpötila-kuvaketta.
Kunkin rivin lämpötilat
näytetään.
Vertaa kahta lämpötilalukemaa.
Jos kahden lämpötilan ero on
yli 3°C (5°F), ota yhteyttä
tehtaan valtuuttamaan
huoltopalveluun.

Anturin päässä
oleva painike
asetetaan mitattavaa
levyä vasten.

Ylälevy näyttää
oikein 79,4°C
(175°F).

Pyrometrin näyttämä
lämpötila eroaa
enintään 3°C (5°F)
kaapin näytöstä,
hyväksyttävä
vaihtelu.

4

Pyrometrin näyttämä
lämpötila eroaa
enintään 3°C (5°F)
kaapin näytöstä,
hyväksyttävä
vaihtelu.

Lue ja vertaa kaikkien UHCTHDkaapin aukkojen lämpötiloja.
Lue ja vertaa kunkin
UHCTHD-kaapin aukon ylä- ja
alalämmityslevyn lämpötilaa.
Vihje

Lue ja vertaa yhden aukon
lämpötiloja kerrallaan
käyttötarpeen ollessa vähäistä.

Kaikkien
lämmityslevyjen
lämpötilat testataan
pyrometrin lukemaa
vastaan.

©McDonald’s Corporation · Määräaikaishuolto-opas · Tarkistettu 02/2020

Sivu 1/1

PR 82 M1

UHCTHD-lämmityslevyt ovat
kuumia.

UHCTHD-kaappi on
asetusarvossa.

Lue ja vertaa alalämmityslevyn
lämpötilaa.
Liu’uta pyrometrin UHCTHDanturi aukkoon tunnistin
alaspäin. Aseta anturin enintään
2,5 cm (1 tuuman) etäisyydelle
alalämmityslevyn keskuksesta.
Anna pyrometrin lukeman
vakiintua 3 minuutin ajan.

Kuukausittain

Vertaa kahta lämpötilalukemaa.
Jos kahden lämpötilan ero on
yli 3°C (5°F), ota yhteyttä
tehtaan valtuuttamaan
huoltopalveluun.

3

Puhdista ilmanpoistopuhaltimet ja
ohjainpiirikortti

PR82 A1-T

Vuosittain

Sähköosien asianmukaisen jäähdytyksen ylläpitämiseksi

Tarvittava aika

2 minuuttia valmisteluun

30 minuuttia suorittamiseen

Vuorokauden aika

Sulkemisen jälkeen

Ympärivuorokautiset ravintolat: hiljaisina aikoina

Vaaraa ilmaisevat
kuvakkeet

Kemikaalit

Sähkö

Kuumat pinnat

Manuaalinen käsittely

Frymasterin lämpökaappi yleiskäyttöön (UHCT-HD), mallit UHCT-HD

Miksi

Teräviä esineitä/pintoja

Työkalut ja tarvikkeet

Teknikon tuomat
työkalut

KAY® SolidSense All
Purpose Super
Concentrate (APSC)

Diversey McD HA
Concentrate

Toimenpide

VAIN ASIANTUNTEVILLE TEKNIKOILLE
1

Aseta ylä- ja sivupaneelit takaisin paikoilleen.
Irrota kussakin sivupaneelissa olevat 4 ruuvia
ristipääruuvitaltalla. Aseta ruuvit sivuun. Irrota yläpaneeli.
Irrota kussakin sivupaneelissa olevat 2 ruuvia
ristipääruuvitaltalla. Aseta ruuvit sivuun. Aseta
sivupaneelit takaisin paikoilleen.

4

Harjaa pöly pois piirilevyistä.
Harjaa varovasti pölyt lämpökaapin vasemmalla puolella
olevista piirilevyistä pölyttömällä antistaattisella harjalla.

5

Puhdista ilmanpoistopuhaltimen siivekkeet.
Pyyhi kunkin poistopuhaltimen siivekkeet puhtaalla,
desinfioidulla pyyhkeellä, johon on suihkutettu McD
ASPC tai HA-liuosta. Älä päästä kosteaa pyyhettä
koskettamaan sähköliitäntöjä.

Kuumat pinnat

Älä yritä puhdistaa kuumaa lämpökaappia.

2

Irrota UHCT-lämpökaapin verkkojohto.
Irrota UHCT-lämpökaapin verkkojohto pistorasiasta.
Sähkö

Jos verkkojohtoa ei irroteta pistorasiasta, seurauksena voi
olla vakava tapaturma tai kuolema. UHCT-lämpökaapin
virtakytkin ei katkaise kaikkea kaappiin tulevaa virtaa.
Manuaalinen käsittely

Aseta ylä- ja sivupaneelit takaisin paikoilleen.
Aseta yläpaneeli takaisin paikalleen. Aseta kaikki 4 ruuvia
paikoilleen ja kiristä ne. Aseta sivupaneelit takaisin
paikoilleen. Aseta 2 ruuvia per puoli ja kiristä ne.

7

Liitä UHCT-lämpökaapin virtajohto.
Liitä UHCT-lämpökaapin verkkojohto uudestaan
pistorasiaan.
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6

Vuosittain

Jos kaappi siirretään pois sen kiinteästä asennuspaikasta
purkamista ja puhdistamista varten, siihen tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä.

Kemikaalit

Desinfiointiliuos, McD APSC tai HA

VAIN ASIANTUNTEVILLE TEKNIKOILLE

Suorita kaikki UHCT-lämpökaapin päivittäiset huoltotoimet.
Aseta UHCT-lämpökaappi puhdistus -tilaan painamalla
Clean Mode -painiketta. Poista kaikki UHCT-alustat ja
metallilankatelineet. Anna UHCT-lämpökaapin jäähtyä,
kunnes näytössä lukee SAFE TO CLEAN (turvallista
puhdistaa). Suorita kaikki päivittäiset huoltotoimet.
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