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 Veszélyek 
Ezek az ikonok személyi sérülésre esetleges veszélyére hívják fel figyelmét. 
 

 Berendezés riasztások 
Ennél az ikonnál találhat a berendezésnek a feldolgozás közbeni sérülésének 
elkerülésével kapcsolatos információkat. 
 

 Tanácsok 
Ennél az ikonnál találhat a feldolgozás elvégzésével kapcsolatos tanácsokat. 

ELŐKÉSZÍTŐ BERENDEZÉS PR 82 
Frymaster 
Univerzális tartószekrény-Touch Nagy sűrűségű 
UHCT-HD típusok 

 

 

Napi karbantartási feladatok 
PR 82 D1 Az UHCT-HD 

tisztítása 

Havi karbantartási feladatok 
PR 82 M1 Ellenőrizze a helyes 

UHCT-HD tartási 
hőmérsékletet 

Éves karbantartási feladatok 
PR 82 A1-T A légbefúvók és sz 

I/O-panelek tisztítása 

 UHCT-HD típus, 6 soros és 3 soros 

A. Főkapcsoló.  B. sor.  C. USB-Port. D. Érintőképernyő vezérlője.   

Frymaster univerzális tartószekrény-Touch Nagy sűrűség (UHC-HD) típusok 
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Az UHCT-HD tisztítása Naponta PR 82 D1  
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Frymaster univerzális tárolószekrény (UHCT-HD) UHCTHD típus 
Naponta 

PR 82 D1  

 

Miért A melegítőlemez hatékonyságának megőrzése és a keresztfertőzés veszélyének csökkentése 

Szükséges idő 30 perc az előkészítéshez 15 perc a befejezéshez 

Napi időpont Zárást követően Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén: alacsony forgalmú 
időszakokban 

Veszélyt jelző 
szimbólumok     

Szerszámok és segédanyagok 
 

 

 

 

 

 

 

    

      

 Magas hőmérsékletű eszköz, 
többfunkciós padral és 
univerzális betéttel 

 McD általános célú 
szuperkoncentrátum 
(APSC) oldat 

 Vödör, tiszta és 
fertőtlenített törölközők  Vödör, nedves 

törölközők 
Többszörös peroxid 
felülettisztító és 
fertőtlenítőszer 

Diversey McD HA 
koncentrátum 

Diversey McD DR 
koncentrátum 

      

Eljárás
1 Készítse elő az UHCT-t a 

tisztításhoz és hagyja 
megszáradni. 
Nyomja le a Tisztítás mód gombot 
az UHCT Tisztítás módba történő 
állításához.  Megjelenik az ENTER 
CLEANING MODE? (BELÉPÉS 
A TISZTÍTÁS MÓDBA?) üzenet. 
Nyomja meg a PIPA gombot.  
Hűtés közben megjelenik a 
COOLING DOWN (LEHŰLÉS) 
üzenet.  Távolítsa el az összes 
UHTC tálcát és hálórácsot. 
 
Engedje lehűlni az UHC-t.  

 
Ne próbáljon meg megtisztítani 
egy forró UHC-t. 
 

 
Vigye a tisztításhoz az UHC 
tálcákat és rácsokat a hátsó 
mosogatóhoz. 

 
 
 

 

2 Távolítsa el a laza törmeléket. 
Miután az UHTC-n megjelenik a 
SAFE TO CLEAN 
(Biztonságosan tisztítható) 
üzenet, használja a magas 
hőmérsékleten működő 
többszörös felhasználású 
szerszámot a laza morzsák és 
törmelék kihúzásához az UHCT 
másik oldalán. 
 

 
Ne használjon súrolószivacsot, 
kaparót vagy kefét. Ezek 
károsíthatják a felületet. 

 
 

 

3 Tisztítsa meg az UHCT rekeszeit. 
Használja a magas hőmérsékleten 
működő szerszámot az APSC 
vagy HA oldatba mártott Multi-
Use Pad használatával az egyes 
nyílások felső és alsó részének 
megtisztításához. 
 

 
Fertőtlenítő oldat,  
McD APSC, HA 
 

 
Ne használjon más 
tisztítószereket. Ezek 
károsíthatják a kezelőszerveket. 

 

4 Törölje le a réseket univerzális 
betéttel. 
Törölje meg az egyes nyílásokat 
a magas hőmérsékleti 
szerszámmal egy fertőtlenítővel 
átitatott univerzális betéttel.  

5 Az UHCT külsejének tisztítása. 
Törölje le az érintőképernyőt és 
az egész UHCT-t egy peroxidos 
több felületű tisztítószerrel és 
fertőtlenítőszerrel vagy DR-
oldattal permetezett tiszta 
törülközővel. 

 

 

Vegyszerek Forró felületek Éles tárgyak/felületek 

Vegyszerek 

Berendezés riasztások 

Berendezés riasztások 

Csúcs 

Forró felületek 



Az UHCT-HD helyes tartási hőmérsékletének 
ellenőrzése Havonta PR 82 M1 
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Frymaster univerzális tárolószekrény (UHCTHD) UHCTHD típus 
Havonta 

PR 82 M1 

 

 Miért A megfelelő tartási hőmérséklet és a számítógépes vezérlés pontosságának biztosítása érdekében 

Szükséges idő 1 perc az előkészítéshez 30 perc a befejezéshez 

Napi időpont Alacsony forgalmú időszakban Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén alacsony forgalmú 
időszakban 

Veszélyt jelző 
szimbólumok       

Szerszámok és segédanyagok 

 

 

            

 Pirométer UHC-
szondával             

Eljárás

1 Győződjön meg róla, hogy az 
UHCTHD tiszta és megfelelő 
üzemi hőmérsékleten van. 
Győződjön meg róla, hogy az 
UHCTHD rekeszei olajtól és 
törmeléktől mentesek. A 
hőmérsékletek leolvasásának 
megkezdése előtt kapcsolja be az 
UHCTHD-t legalább 30 percre. 

 
Az UHCTHD a beállított 
értéken van. 

2 Olvassa le és hasonlítsa össze a 
felső fűtőlap hőmérsékletét. 
Csúsztassa a pirométer UHC-
szondáját az egyik rekeszbe úgy, 
hogy az érzékelő felfelé nézzen. 
Helyezze a szondát kevesebb 
mint 2,5 cm (1 hüvelyk) 
távolságra a felső fűtőlap 
középpontjától. Hagyja a 
pirométer által jelzett értéket  
3 percen keresztül stabilizálódni. 
 
Nyomja meg a Hőmérséklet 
ikont. Megjelennek az egyes 
sorok hőmérsékletei.  
 

Vesse össze a két hőmérsékleti 
értéket. Ha a két hőmérséklet 
közti eltérés több mint 3 °C  
(5 °F), forduljon a gyári 
meghatalmazott 
szervizközponthoz. 
 

 
Az UHCTHD fűtőlapjai 
melegek. 

 
A szonda gombos vége 
a mérendő lemezre van 
helyezve. 
 

  
A felső lemez helyesen 
79,4 °C (175 °F) értéket 
jelenít meg. 
 

 
A pirométer 3 °C (5 °F) 
belüli értéket mutat a 
szekrényen kijelzett 
értékhez képest, ami 
elfogadható eltérés 

3 Olvassa le és hasonlítsa össze az 
alsó fűtőlap hőmérsékletét. 
Csúsztassa a pirométer 
UHCTHD-szondáját ugyanabba 
rekeszbe úgy, hogy az érzékelő 
lefelé nézzen. Helyezze a szondát 
kevesebb mint 2,5 cm  
(1 hüvelyk) távolságra az alsó 
fűtőlap középpontjától. Hagyja a 
pirométer által jelzett értéket  
3 percen keresztül stabilizálódni. 
 
Nyomja meg a Hőmérséklet 
ikont. Megjelennek az egyes 
sorok hőmérsékletei.  
 
Vesse össze a két hőmérsékleti 
értéket. Ha a két hőmérséklet 
közti eltérés több mint 3 °C  
(5 °F), forduljon a gyári 
meghatalmazott 
szervizközponthoz. 

 
 

  
 

 
A pirométer 3 °C (5 °F) 
belüli értéket mutat a 
szekrényen kijelzett 
értékhez képest, ami 
elfogadható eltérés. 

4 Olvassa le és hasonlítsa össze a 
hőmérsékleteket az összes 
UHCTHD rekesz esetében. 
Olvassa le és hasonlítsa össze a 
felső és alsó fűtőlemez 
hőmérsékletét az UHCTHD 
valamennyi rekesze esetében. 
 

 
Egyszerre egy rekesz 
hőmérsékletét olvassa le és 
hasonlítsa össze, alacsony 
forgalmú időszakban. 

 
A fűtőlemezek 
hőmérséklete tesztelve 
lett a pirométeren 
olvasható értékekhez 
képest. 

 

Vegyszerek 

Forró felületek 

Elektromosság Forró folyadékok/Gőz Forró felületek Éles tárgyak/felületek 

Csúcs 



Légszellőző ventilátor és meghajtókártya tisztítása Éves PR82 A1-T 
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Frymaster univerzális tárolószekrény (UHCT-HD) UHCT-HD típusok 
KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZET RÉSZÉRE  

Éves 
PR 82 A1-T  

 

Miért Az elektronikus alkatrészek megfelelő hűtésének megtartása érdekében 

Szükséges idő 2 perc az előkészítéshez 30 perc a befejezéshez 

Napi időpont Zárást követően Folyamatos nyitvatartású éttermek esetén alacsony forgalmú 
időszakban 

Veszélyt jelző 
szimbólumok         

Szerszámok és segédanyagok 

 

 

 

  

           

 Technikus által 
biztosított szerszámok   McD általános célú 

szuperkoncentrátum 
(APSC) oldat 

Diversey McD HA 
koncentrátum 

           

Eljárás

KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZET RÉSZÉRE 

1 Hajtson végre minden UHC napi karbantartási feladatot. 
Nyomja le a Tisztítás mód gombot az UHCT Tisztítás módba 
történő helyezéséhez.   Távolítsa el az összes UHTC tálcát és 
hálórácsot. Hagyja lehűlni az UHCT-t, amíg megjelenik a 
SAFE TO CLEAN (Biztonságosan tisztítható) üzenet. 
Hajtson végre minden napi karbantartási feladatot. 
 

 
Ne próbáljon meg megtisztítani egy forró UHC-t. 

2 Csatlakoztassa le az UHCT tápvezetékét. 
Távolítsa el az UHCT tápvezetékét a csatlakozóból. 
 

 
Ha nem csatlakoztatja le a hálózatról és a fali csatlakozóról, 
akkor ez súlyos károsodást vagy halált okozhat. Az UHCT 
főkapcsolója nem szakítja meg a szekrény minden bejövő 
tápellátását. 
 

 
Ha a szekrényt eltávolítja a rögzített pozícióból a 
szétszereléshez és tisztításhoz, akkor az UHCT-hez legalább2 
személy szükséges. 

3 Távolítsa el a felső és oldalsó lemezt. 
Távolítsa el a 4 csavart a felső lemezekről egy csillagfejű 
csavarhúzóval. Tegye félre a csavarokat. Távolítsa el a felső 
lemezt. Távolítsa el a 2 csavart az egyes oldallemezekről egy 
csillagfejű csavarhúzóval. Tegye félre a csavarokat. Távolítsa 
el az oldalsó lemezt. 
 

4 Kefélje le a port az áramköri kártyákról. 
Használjon pormentes antistatikus kefét a pornak az UHCT-n 
lévő áramköri kártyákról való óvatos lekeféléséhez. 

5 Tisztítsa meg a kifúvóventilátor lapátjait. 
Törölje meg az egyes kifúvóventilátorok lapátjait egy tiszta. 
fertőtlenített törlővel, amelyre McD APSC vagy HA oldatot 
permetez. Ne hagyja, hogy a nedves törlő hozzáérjen 
bármelyik elektromos csatlakozóhoz. 
 

 
Fertőtlenítő oldat, McD APSC vagy HA 

6 Szerelje vissza a felső és oldalsó lemezeket. 
Szerelje vissza a felső lemezt. Helyezze be és húzza meg a 4 
csavart. Helyezze vissza az oldalsó lemezeket. Helyezze be 
és húzza meg az oldalankénti 2 csavart. 
 

7 Csatlakoztassa az UHCT tápkábelét. 
Csatlakoztassa az UHCT tápvezetékét a csatlakozóhoz. 
 

 

Vegyszerek Elektromoss
 

Forró felületek Manuális kezelés Éles tárgyak/felületek 

Elektromosság 

Manuális kezelés 

Forró felületek 

Vegyszerek 
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