Frymaster
Θάλαμος διατήρησης με οθόνη αφής γενικής χρήσης
υψηλής πυκνότητας
Μοντέλα UHCT-HD

Καθημερινές εργασίες συντήρησης
PR 82 D1 Καθαρισμός UHCT-HD
Μηνιαίες εργασίες συντήρησης
PR 82 M1 Ελέγξτε τη σωστή
θερμοκρασία
διατήρησης UHCT-HD
Ετήσιες εργασίες συντήρησης
PR 82 A1-T Καθαρίστε τους
ανεμιστήρες αέρα και
τον πίνακα IO

Μοντέλο UHCT-HD, 6 σειρές και 3 σειρές
Α. Διακόπτης ρεύματος. Β. Σειρά. Γ. Θύρα USB. Δ. Ελεγκτής οθόνης αφής.
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Θάλαμος διατήρησης με οθόνη αφής γενικής χρήσης Frymaster (UHCT-HD), Μοντέλα

PR 82

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α

Κίνδυνοι
Αυτά τα εικονίδια σας ειδοποιούν για πιθανό κίνδυνο τραυματισμού.

*8197893*

03/2020

Greek / Ελληνικά

Συμβουλές
Αναζητήστε αυτό το εικονίδιο για να βρείτε χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο εκτέλεσης μιας διαδικασίας.
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Ειδοποιήσεις εξοπλισμού
Αναζητήστε αυτό το εικονίδιο για να βρείτε πληροφορίες για το πώς θα αποφύγετε την πρόκληση
ζημιών στον εξοπλισμό κατά την εκτέλεση μιας διαδικασίας.

Καθαρισμός UHCT-HD

Καθημερινά

PR 82 D1

Για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα της θερμαινόμενης πλακέτας και να μειώσετε τον κίνδυνο
αλληλο-μόλυνσης

Απαιτούμενος χρόνος

30 λεπτά για προετοιμασία

15 λεπτά για ολοκλήρωση

Ώρα της ημέρας

Μετά το κλείσιμο

Για εστιατόρια που παραμένουν ανοικτά 24 ώρες: κατά τη
διάρκεια περιόδων με χαμηλή κίνηση

Εικονίδια κινδύνου
Εργαλεία και υλικά

Εργαλείο Υψηλής
Θερμοκρασίας με
πολλαπλής χρήσης μπλοκ
και Παγκόσμιος μπλοκ

Υπερσυμπυκνωμένο διάλυμα
McD All Purpose (APSC)

Διαδικασία

1

Προετοιμάστε τη μονάδα UHCT για
καθαρισμό και αφήστε την να
κρυώσει.
Πατήστε το κουμπί Λειτουργία
καθαρισμού για να θέσετε τη
μονάδα UHCT σε λειτουργία
καθαρισμού. Εμφανίζεται το
μήνυμα ENTER CLEANING
MODE? (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ).
Πατήστε το κουμπί ΣΗΜΑΔΙ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
Εμφανίζεται το μήνυμα COOLING
DOWN (ΜΕΙΩΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) κατά την ψύξη
της μονάδας. Αφαιρέστε όλους
τους δίσκους και τις συρμάτινες
σχάρες της μονάδας UHCT.
Αφήστε τη μονάδα UHC να
κρυώσει.
Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε
μια καυτή επιφάνεια UHC.

Κουβάς, για καθαρές και
απολυμασμένες πετσέτες

Κουβάς, για
λερωμένες
πετσέτες

3

Συμπύκνωμα McD
DR

Καθαρίστε τις σειρές της μονάδας
UHCT.
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο
υψηλής θερμοκρασίας με
πολλαπλή χρήση μπλοκ που
βυθίζεται σε διάλυμα APSC/HA,
για να καθαρίσετε το επάνω και το
κάτω μέρος κάθε υποδοχής.

Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα
καθαρισμού. Μπορούν να
προκαλέσουν ζημιά στα
συστήματα χειρισμού.

4

Σκουπίστε τις υποδοχές με ένα
γενικό μαξιλαράκι.
Σκουπίστε κάθε σχισμή με το
εργαλείο υψηλής θερμοκρασίας με
ένα μαξιλάρι εμποτισμένο με
απολυμαντικό.

5

Καθαρίστε έξω από τη μονάδα
UHCT.
Σκουπίστε την οθόνη αφής και έξω
από ολόκληρο το UHCT με μια
καθαρή πετσέτα που ψεκάζεται με
υπεροξείδιο πολλαπλών
επιφανειακών καθαριστικών και
απολυμαντικών ή DR Solution.

Καθημερινά

Αφαιρέστε τα χαλαρά υπολείμματα.
Μόλις στην οθόνη της μονάδας
UHCT εμφανιστεί το μήνυμα
SAFE TO CLEAN (ΑΣΦΑΛΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ),
χρησιμοποιήστε το εργαλείο
υψηλής θερμοκρασίας με
πολλαπλό μαξιλάρι χρήσης για να
ωθήσετε χαλαρά ψίχουλα και
θραύσματα από την αντίθετη
πλευρά του UHCT.

Συμπύκνωμα Diversey
McD HA

Διάλυμα απολύμανσης,
McD APSC/HA

Μεταφέρετε τους δίσκους και τις
σχάρες UHC στον νεροχύτη για
καθαρισμό.

2

Υγρό καθαριστικό και
απολυμαντικό
πολλών επιφανειών

Θάλαμος διατήρησης γενικής χρήσης Frymaster (UHCT-HD), Μοντέλο UHCTHD

Γιατί

PR 82 D1

Μην χρησιμοποιείτε αντιχαρακτικά
σφουγγάρια, ξύστρες ή άλλες
βούρτσες. Μπορούν να
προκαλέσουν ζημιά στην
επιφάνεια.
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Ελέγξτε τη σωστή θερμοκρασία διατήρησης UHCT-HD

PR 82 M1

Κάθε μήνα

Για να διασφαλίσετε τη σωστή θερμοκρασία διατήρησης και την ακρίβεια των συστημάτων χειρισμού του
υπολογιστή

Απαιτούμενος χρόνος

1 λεπτό για προετοιμασία

30 λεπτά για ολοκλήρωση

Ώρα της ημέρας

Κατά τις περιόδους με χαμηλή κίνηση

Για εστιατόρια που παραμένουν ανοικτά 24 ώρες: κατά τη
διάρκεια περιόδων με χαμηλή κίνηση

Εικονίδια κινδύνου

Εργαλεία και υλικά

Πυρόμετρο με ανιχνευτή
UHC

Διαδικασία
1

2

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα UHCTHD
είναι καθαρή και σε σωστή
θερμοκρασία λειτουργίας.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σειρές
UHCTHD είναι καθαρές από λάδι
και υπολείμματα. Ενεργοποιήστε
τη μονάδα UHCTHD τουλάχιστον
30 λεπτά πριν αρχίσετε να
διαβάζετε τις θερμοκρασίες.
Διαβάστε και συγκρίνετε τη
θερμοκρασία στην επάνω
θερμαινόμενη πλακέτα.
Σύρετε τον ανιχνευτή UHC του
πυρόμετρου σε μια σειρά με τον
αισθητήρα να είναι στραμμένο
προς τα πάνω. Τοποθετήστε τον
ανιχνευτή σε απόσταση 2,5 cm
(1 ίντσας) από το κέντρο της
επάνω θερμαινόμενης πλακέτας.
Αφήστε την ένδειξη του
πυρόμετρου να σταθεροποιηθεί για
3 λεπτά.
Πατήστε το εικονίδιο
θερμοκρασίας. Εμφανίζονται οι
θερμοκρασίες για κάθε σειρά.

Πατήστε το εικονίδιο
θερμοκρασίας. Εμφανίζονται οι
θερμοκρασίες για κάθε σειρά.
Συγκρίνετε τις δύο ενδείξεις
θερμοκρασίας. Αν οι δύο
θερμοκρασίες απέχουν
περισσότερο από 3°C (5°F) μεταξύ
τους, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξουσιοδοτημένου σέρβις του
εργοστασίου.

Το άκρο του
κουμπιού του
ανιχνευτή βρίσκεται
απέναντι από την
πλακέτα που
μετριέται.
4
Η επάνω πλακέτα
εμφανίζει σωστά
175°F.

Το πυρόμετρο
εμφανίζει
θερμοκρασία εντός
3°C (5°F) της οθόνης
του θαλάμου, ένα
αποδεκτό περιθώριο

Διαβάστε και συγκρίνετε
θερμοκρασίες για όλες τις σειρές
της μονάδας UHCTHD.
Διαβάστε και συγκρίνετε τη
θερμοκρασία της επάνω και κάτω
θερμαινόμενης πλακέτας για κάθε
σειρά στη μονάδα UHCTHD.

Διαβάστε και συγκρίνετε
θερμοκρασίες μία σειρά τη φορά
κατά τις περιόδους με χαμηλή
κίνηση.

Το πυρόμετρο
εμφανίζει
θερμοκρασία εντός
3°C (5°F) της οθόνης
του θαλάμου, ένα
αποδεκτό περιθώριο.

Η θερμοκρασία όλων
των θερμαινόμενων
πλακετών
δοκιμάζονται από την
ένδειξη του
πυρόμετρου.
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Οι θερμαινόμενες πλακέτες της
μονάδας UHCTHD είναι καυτές.

Η μονάδα UHCTHD
βρίσκεται στο σημείο
ορισμού.

Διαβάστε και συγκρίνετε τη
θερμοκρασία στην κάτω
θερμαινόμενη πλακέτα.
Σύρετε τον ανιχνευτή UHCTHD
του πυρόμετρου στην ίδια σειρά με
τον αισθητήρα να είναι στραμμένο
προς τα κάτω. Τοποθετήστε τον
ανιχνευτή σε απόσταση 2,5 cm
(1 ίντσας) από το κέντρο της κάτω
θερμαινόμενης πλακέτας. Αφήστε
την ένδειξη του πυρόμετρου να
σταθεροποιηθεί για 3 λεπτά.

Κάθε μήνα

Συγκρίνετε τις δύο ενδείξεις
θερμοκρασίας. Αν οι δύο
θερμοκρασίες απέχουν
περισσότερο από 3°C (5°F) μεταξύ
τους, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξουσιοδοτημένου σέρβις του
εργοστασίου.

3

Θάλαμος διατήρησης γενικής χρήσης Frymaster (UHCTHD), Μοντέλο UHCTHD

Γιατί
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Καθαρισμός ανεμιστήρων απαγωγής αέρα και
πίνακα κινητήρα

Ετησίως

PR82 A1-T

Για να διατηρήσετε τη σωστή ψύξη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Απαιτούμενος χρόνος

2 λεπτά για προετοιμασία

30 λεπτά για ολοκλήρωση

Ώρα της ημέρας

Μετά το κλείσιμο

Για εστιατόρια που παραμένουν ανοικτά 24 ώρες: κατά τη
διάρκεια περιόδων με χαμηλή κίνηση

Εικονίδια κινδύνου

Εργαλεία και υλικά

Εργαλεία που παρέχει ο
τεχνικός

Υπερσυμπυκνωμένο
διάλυμα McD All
Purpose (APSC)

Συμπύκνωμα Diversey
McD HA

Διαδικασία

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
1

Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε μια καυτή επιφάνεια UHC.

2

Αφαιρέστε το επάνω και τα πλαϊνά πάνελ.
Αφαιρέστε τις 4 βίδες στο επάνω πάνελ με ένα κατσαβίδι
Phillips. Αφήστε τις βίδες στην άκρη. Αφαιρέστε το επάνω
πάνελ. Αφαιρέστε τις 2 βίδες σε κάθε πλαϊνό πάνελ με ένα
κατσαβίδι Phillips. Αφήστε τις βίδες στην άκρη. Αφαιρέστε τα
πλαϊνά πάνελ.

4

Βουρτσίστε τη σκόνη από την πλακέτα κυκλώματος.
Χρησιμοποιήστε μια αντιστατική βούρτσα χωρίς σκόνη για να
βουρτσίσετε απαλά τυχόν σκόνη από τις πλακέτες του
κυκλώματος στη μονάδα UHCT.

5

Καθαρίστε τα πτερύγια του ανεμιστήρα απαγωγής αέρα.
Σκουπίστε τα πτερύγια κάθε ανεμιστήρα απαγωγής αέρα με μια
καθαρή, απολυμασμένη πετσέτα, ψεκασμένη με διάλυμα McD
APSC/HA. Μην αφήνετε την εμποτισμένη πετσέτα να
ακουμπήσει καμία ηλεκτρική σύνδεση.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μονάδας UHCT.
Αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος της μονάδας
UHCT από την πρίζα.

Η αδυναμία αποσύνδεσης ρεύματος από την επίτοιχη πρίζα θα
μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο
διακόπτης ρεύματος στη μονάδα UHCT δεν αποσυνδέει όλα τα
σημεία παροχής ρεύματος στον θάλαμο.

6

Επανατοποθετήστε τα επάνω και πλαϊνά πάνελ.
Επανατοποθετήστε το επάνω πάνελ. Τοποθετήστε και σφίξτε τις
4 βίδες. Επανατοποθετήστε τα πλαϊνά πάνελ. Τοποθετήστε και
σφίξτε τις 2 βίδες σε κάθε πλευρά.

7

Συνδέστε το βύσμα της μονάδας UHCT.
Επανασυνδέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος της μονάδας
UHCT στην πρίζα.

Ετησίως

Αν απομακρύνετε τον θάλαμο από τη σταθερή του θέση για
αποσυναρμολόγηση και καθαρισμό, για τη μεταφορά της
μονάδας UHCT απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα.

Διάλυμα απολύμανσης, McD APSC/HA

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Εκτελείτε όλες τις καθημερινές διαδικασίες συντήρησης της
μονάδας UHCT.
Πατήστε το κουμπί Λειτουργία καθαρισμού για να θέσετε τη
μονάδα UHCT σε λειτουργία καθαρισμού. Αφαιρέστε όλους
τους δίσκους και τις συρμάτινες σχάρες της μονάδας UHCT.
Αφήστε τη μονάδα UHCT να κρυώσει έως ότου εμφανιστεί το
μήνυμα SAFE TO CLEAN (ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ).
Εκτελείτε όλες τις καθημερινές διαδικασίες συντήρησης.

3

Θάλαμος διατήρησης γενικής χρήσης Frymaster (UHCT-HD), Μοντέλα UHCT-HD

Γιατί

PR 82 A1
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