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 Bīstamība 
Šīs ikonas brīdina par iespējamu personas ievainojumu risku. 
 

 Iekārtas brīdinājumi 
Meklējiet šo ikonu, lai atrastu informāciju par to, kā procedūras laikā 
nesabojāt iekārtu. 
 

 Padomi 
Meklējiet šo ikonu, lai atrastu noderīgus padomus par procedūras veikšanu. 

GATAVOŠANAS IEKĀRTAS PR 82 
Frymaster 
Universālais glabāšanas skapis-Touch High Density 
Modelis UHCT-HD 

 

 

Ikdienas tehniskās apkopes 
uzdevumi 
PR 82 D1 Tīrīt UHCT-HD 

Ikmēneša tehniskās apkopes 
uzdevumi 
PR 82 M1 Pārbaudiet pareizo 

UHCT-HD 
glabāšanas 
temperatūru 

Ikgada tehniskās apkopes 
uzdevumi 
PR 82 A1-T Tīra gaisa 

ventilatori un 
ieejas/izejas plate 

Modelis UHCT-HD, 6-rindu un 3-rindu 

A. Elektrības slēdzis.  B. Rinda.  C. USB pieslēgvieta. D. Skārienekrāna vadības ierīce.   

Frymaster universālais glabāšanas skapis-Touch High Density (UHCT-HD) modeļi 
PR 82 
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Tīrīt UHCT-HD Katru dienu PR 82 D1  
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Frymaster universālais glabāšanas skapis (UHCT-HD) Modelis UHCTHD 
Katru dienu 

PR 82 D1  

 

Kāpēc Lai saglabātu sildītāja plāksnes efektivitāti un samazinātu savstarpējas sajaukšanās risku 

Nepieciešamais laiks 30 minūtes, lai sagatavotos 15 minūtes, lai pabeigtu 

Dienas laiks Pēc aizvēršanas Diennakts restorāniem: zemas slodzes laikā 

Bīstamības ikonas 
    

Instrumenti un piederumi 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

 Augstas temperatūras rīks 
ar daudzkārt lietojamu 
paliktni un universālo 
paliktni 

 McD Universāla 
superkoncentrāta 
(APSC) šķīdums 

 Spainis, tīri un 
dezinficēti dvieļi  Spainis, netīri dvieļi Vairāku virsmu tīrīšanas 

līdzeklis ar peroksīdu un 
dezinfekcijas līdzeklis 

Diversey McD 
HA 
koncentrāts 

 Diversey McD 
DR 
koncentrāts 

     

Procedūra
1 Sagatavojiet UHCT tīrīšanai un 

ļaujiet atdzist. 
Nospiediet tīrīšanas režīma pogu, 
lai UHCT iestatītu tīrīšanas 
režīmā. Parādās ENTER 
CLEANING MODE? (VAI 
IEIET TĪRĪŠANAS REŽĪMĀ?) 
Nospiediet KĀSĪŠA ATZĪMES 
pogu.  
Dzesēšanas laikā tiek parādīts 
COOLING DOWN 
(ATDZIEST). Noņemiet visas 
UHCT paplātes un vadu 
statīvus. 
Ļaujiet UHC atdzist.  

 
Nemēģiniet notīrīt karstu UHC. 

 
Paņemiet UHC paplātes un 
statīvus pie aizmugurējās 
izlietnes, lai notīrītu. 

 
 
 

 

2 Noņemiet vaļējos gružus. 
Kad UHCT parāda SAFE TO 
CLEAN (DROŠS TĪRĪŠANAI), 
izmantojiet augstas temperatūras 
instrumentu ar daudzkārt 
lietojamu paliktni, lai izbīdītu 
vaļīgās drupatas un gružus no 
UHCT pretējās puses. 

 
Nelietojiet neskrāpējošos 
spilventiņus, skrāpjus vai 
citas birstes. Tie var sabojāt 
virsmu. 

 
 

 

3 Notīriet UHCT spraugas. 
Lai notīrītu katras spraugas 
augšējo un apakšējo daļu, 
izmantojiet augstas 
temperatūras instrumentu ar 
APSC/HA šķīdumā iemērktu 
daudzfunkciju paliktni. 
 

 
Dezinficējošs šķīdums,  
McD APSC/HA 
 

 
Nelietojiet citus tīrīšanas 
līdzekļus. Tie var sabojāt 
vadības iekārtu. 

 

4 Noslaukiet spraugas ar 
universālo paliktni. 
Katru slotu noslaukiet ar 
instrumentu ar augstu 
temperatūru ar universālo 
tīrīšanas līdzekli, kas 
samērcēts ar sanitizeru. 

 

5 Tīriet UHCT ārpusi. 
Noslaukiet skārienekrāna 
displeju un visa UHCT ārpusi 
ar tīru dvieli, kas 
apsmidzināts ar vairāku 
virsmu tīrīšanas līdzekli ar 
peroksīdu un dezinfekcijas 
līdzekli vai DR šķīdumu.. 

 

 



Pārbaudiet pareizo UHCT-HD glabāšanas 
temperatūru Katru mēnesi PR 82 M1 
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Frymaster universālais glabāšanas skapis (UHCTHD) Modelis UHCTHD 
Katru m

ēnesi 
PR 82 M1 

 

 Kāpēc Lai nodrošinātu pareizu glabāšanas temperatūru un datora vadības precizitāti 

Nepieciešamais laiks 1 minūte, lai sagatavotos 30 minūtes, lai pabeigtu 

Dienas laiks Zemas slodzes periodu laikā Diennakts restorāniem: zemas slodzes periodu laikā 

Bīstamības ikonas 
      

Instrumenti un piederumi 

 

 

            

 Pirometrs ar UHC 
zondi             

Procedūra

1 Pārliecinieties, ka UHCTHD ir 
tīrs un atbilstošā darba 
temperatūrā. 
Pārliecinieties, ka visās 
UHCTHD spraugās nav eļļas 
un gružu. Ieslēdziet 
UHCTHD vismaz 30 minūtes, 
pirms sāksiet nolasīt 
temperatūru. 

 
UHCTHD ir uzdotais. 

2 Nolasiet un salīdziniet sildītāja 
augšējās plāksnes 
temperatūru. 
Bīdiet pirometra UHC zondi 
spraugā ar sensoru uz augšu. 
Novietojiet zondi 2,5 cm 
(1 collas) attālumā no augšējās 
sildītāja plāksnes centra. Ļauj 
pirometra rādījumiem 
nostabilizēties 3 minūtes. 
 
Piespiediet temperatūras 
ikonu. Tiek parādīta katras 
rindas temperatūra.  
 

Salīdziniet abus temperatūras 
rādījumus. Ja abu temperatūru 
atšķirība ir vairāk nekā 3°C 
(5°F), sazinieties ar rūpnīcas 
pilnvaroto servisa centru. 
 

 
UHCTHD sildītāja plāksnes ir 
karstas. 

 

 
Zondes pogas gals 
ir novietots pret 
mērīto plāksni. 
 

  
Augšējā plāksne 
precīzi parāda 79°C 
(175°F). 
 

 
Ja pirometrs rāda 
temperatūru 3°C 
(5°F) robežās no 
skapja rādījuma, tad 
tā ir pieņemama 
novirze 

3 Nolasiet un salīdziniet sildītāja 
apakšējās plāksnes 
temperatūru. 
Bīdiet pirometra UHCTHD 
zondi tajā pašā spraugā ar 
sensoru uz leju. Novietojiet 
zondi 2,5 cm (1 collas) 
attālumā no apakšējās 
sildītāja plāksnes centra. Ļauj 
pirometra rādījumiem 
nostabilizēties 3 minūtes. 
 
Piespiediet temperatūras 
ikonu. Tiek parādīta katras 
rindas temperatūra.  
 
Salīdziniet abus temperatūras 
rādījumus. Ja abu temperatūru 
atšķirība ir vairāk nekā 3°C 
(5°F), sazinieties ar rūpnīcas 
pilnvaroto servisa centru. 

 
 

  
 

 
Ja pirometrs rāda 
temperatūru 3°C 
(5°F) robežās no 
skapja rādījuma, tad 
tā ir pieņemama 
novirze 

4 Nolasiet un salīdziniet visu 
UHCTHD spraugu temperatūru. 
Nolasiet un salīdziniet katras 
UHCTHD spraugas augšējās 
un apakšējās sildītāja 
plāksnes temperatūru. 
 

 
Nolasiet un salīdziniet 
temperatūru vienlaikus tikai 
vienā spraugā mazas slodzes 
periodā. 

 
Visu sildītāja 
plākšņu temperatūru 
pārbauda, salīdzinot 
ar pirometra 
rādījumiem. 

 



Notīriet gaisa izplūdes ventilatorus un 
piedziņas plāksni Katru gadu PR82 A1-T 
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Frymaster universālais glabāšanas skapis (UHCT-HD) Modelis UHCT-HD 
TIKAI KVALIFICĒTI TEHNIĶI 

 
Katru gadu 

PR 82 A1-T  

 

Kāpēc Lai saglabātu pareizu elektronisko komponentu dzesēšanu 

Nepieciešamais laiks 2 minūtes, lai sagatavotos 30 minūtes, lai pabeigtu 

Dienas laiks Pēc aizvēršanas Diennakts restorāniem: zemas slodzes periodu laikā 

Bīstamības ikonas 
        

Instrumenti un piederumi 

 

 

 

  

            

 Instrumenti, ko 
piegādājis tehniķis   McD Universāla 

superkoncentrāta 
(APSC) šķīdums 

Diversey McD HA 
koncentrāts 

            

Procedūra

TIKAI KVALIFICĒTI TEHNIĶI 

1 Veiciet visas UHCT ikdienas apkopes procedūras. 
Nospiediet tīrīšanas režīma pogu, lai UHCT iestatītu 
tīrīšanas režīmā.   Noņemiet visas UHCT paplātes un 
vadu statīvus. Ļaujiet UHCT atdzist, līdz tiek parādīts 
paziņojums SAFE TO CLEAN (DROŠS TĪRĪŠANAI). 
Veiciet visas ikdienas apkopes procedūras. 
 

 
Nemēģiniet notīrīt karstu UHC. 

2 Atvienojiet UHCT strāvas vadu. 
Izņemiet UHCT strāvas vada kontaktdakšu no 
kontaktligzdas. 
 

 
Ja barošanas vads netiek atvienots no sienas 
kontaktligzdas, tas var izraisīt nopietnus ievainojumus 
vai nāvi. UHCT barošanas slēdzis neatslēdz visu 
skapim pienākošo enerģiju. 
 

 
Demontējot skapi no fiksētās pozīcijas izjaukšanai un 
tīrīšanai, UHCT nepieciešami vismaz 2 cilvēki. 

3 Noņemiet augšējo un sānu paneļus. 
Ar Phillips skrūvgriezi noņemiet 4 augšējā paneļa 
skrūves. Nolieciet skrūves malā. Noņemiet augšējo 
paneli. Ar Phillips skrūvgriezi noņemiet 2 skrūves no 
katra sānu paneļa. Nolieciet skrūves malā. Noņemiet 
sānu paneļus. 
 

4 Notīriet putekļus no shēmas plates. 
Izmantojot putekļus nesaturošu antistatisku suku, viegli 
notīriet putekļus no UHCT shēmas plates. 

5 Notīriet gaisa izplūdes ventilatora lāpstiņas. 
Noslaukiet katra gaisa izplūdes ventilatora lāpstiņas ar 
tīru, dezinficētu dvieli, kas apsmidzināts ar McD 
APSC/HA šķīdumu. Neļaujiet mitram dvielim 
pieskarties pie elektriskajiem savienojumiem. 
 

 
Dezinficējošs šķīdums, McD APSC/HA 

6 Novietojiet atpakaļ augšējo un sānu paneļus. 
Novietojiet atpakaļ augšējo paneli. Ievietojiet un 
pievelciet 4 skrūves. Novietojiet atpakaļ sānu paneļus. 
Ievietojiet un pievelciet 2 skrūves katrā pusē. 
 

7 Pievienojiet UHCT strāvas vadu. 
Atkal pievienojiet UHCT strāvas vada spraudni 
kontaktligzdā. 
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