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 Zagrożenia 
Te ikony ostrzegają o możliwym zagrożeniu urazu. 
 

 Alarm o wyposażeniu 
Wypatruj tych ikon, aby znaleźć informacje o tym, jak uniknąć uszkodzeń 
urządzenia podczas wykonywania procedury. 
 

 Wskazówki 
Wypatruj tej ikony, aby uzyskać wskazówki o wykonaniu procedury. 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA PR 82 
Frymaster 
Uniwersalna szafka pojemnościowa-Touch High 

 Modele UHCT-HD 

 

 

Codzienne zadania konserwacyjne 
PR 82 D1 Czyszczenie 

UHCT-HD 

Comiesięczne zadania 
konserwacyjne 
PR 82 M1 Sprawdzenie 

prawidłowej 
temperatury 
przechowywania 
szafki UHCT-HD 

Coroczne zadania konserwacyjne 
PR 82 A1-T Czyszczenie 

wentylatorów 
powietrza i płyty 
IO 

Model UHCT-HD, 6-rzędowy i 3-rzędowy 

A. Wyłącznik zasilania.  B. Rząd.  C. Gniazdo USB. D. Sterownik ekranu dotykowego.   

Modele uniwersalnej szafki pojemnościowej-Touch High Density (UHCT-HD) firmy Frymaster 
PR 82 
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Czyszczenie UHCT-HD Codziennie PR 82 D1  
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Uniwersalna szafka pojemnościowa (UHCT-HD) Frymaster model UHCTHD 
Codziennie 

PR 82 D1  

 

Powód Zachowanie wydajności płyty grzewczej i redukcja ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia 

Wymagany czas 30 minut na przygotowanie 15 minut na wykonanie 

Pora dnia Po zamknięciu Dla restauracji pracujących 24 godziny/dobę: w 
okresach mniejszego ruchu 

Ikony zagrożeń 
    

Narzędzia i zasoby 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 Narzędzie wysokotemperaturowe 
z podkładką wielofunkcyjną i 
podkładką uniwersalną 

 McD All Purpose Super 
Concentrate (APSC)  Wiadro, czyste i 

wysterylizowane 
ręczniki 

 Wiadro, brudne 
ręczniki 

Roztwór do czyszczenia i 
dezynfekcji wielu 
nadtlenków 

Koncentrat Diversey 
McD HA  Koncentrat McD DR   

Procedura
1 Przygotuj szafkę UHCT do 

czyszczenia i odczekaj, aż się 
schłodzi. 
Naciśnij przycisk trybu 
Czyszczenie, aby wprowadzić 
szafkę UHCT w tryb czyszczenia. 
Wyświetli się komunikat ENTER 
CLEANING MODE? (Wejść do 
trybu czyszczenia?). Naciśnij 
przycisk z symbolem 
potwierdzenia.  
Podczas chłodzenia będzie 
wyświetlony komunikat 
COOLING DOWN (Chłodzenie). 
Wyciągnij wszystkie tace i 
druciane półki UHCT. 
 
Poczekaj, aż szafka UHC 
schłodzi się.  

 
Nie próbuj czyścić gorącej 
szafki UHC. 

 
Przenieś tace i półki UHC do 
zlewu w celu umycia. 

 
 
 

 

2 Usuń luźne resztki. 
Gdy szafka UHCT wyświetli 
komunikat SAFE TO CLEAN 
(Można czyścić), użyj narzędzia 
wysokotemperaturowego z 
podkładką wielokrotnego 
użytku, aby wypchnąć luźne 
okruchy i zanieczyszczenia z 
przeciwnej strony UHCT. 
 

 
Nie używaj gąbek, drapaczek 
ani innych szczotek. Mogą 
uszkodzić powierzchnię. 

 
 

 

3 Wyczyść sloty UHCT. 
Użyj narzędzia 
wysokotemperaturowego z 
wielofunkcyjnym padem 
zanurzonym w roztworze APSC 
lub HA, aby wyczyścić górną i 
dolną część każdego gniazda. 
 

 
Roztwór sterylizujący,  
McD APSC, HA 
 

 
Nie używaj innych produktów 
czyszczących. Mogą uszkodzić 
elementy sterowania. 

 

4 Wytrzyj szczeliny uniwersalną 
podkładką. 
Wytrzyj każde gniazdo za 
pomocą narzędzia 
wysokotemperaturowego za 
pomocą uniwersalnej podkładki 
nasączonej środkiem 
dezynfekującym. 

 

5 Wyczyść zewnętrzną stronę 
szafki UHCT. 
Przetrzyj wyświetlacz ekranu 
dotykowego i poza całym 
UHCT czystym ręcznikiem 
spryskanym nadtlenkowym 
uniwersalnym środkiem do 
czyszczenia i dezynfekcji lub 
roztworem DR. 

 

 



Sprawdzenie prawidłowej temperatury 
przechowywania szafki UHCT-HD Co miesiąc PR 82 M1 
 

©McDonald’s Corporation   Podręcznik konserwacji Wydanie: 02/2020 r. Strona 1 z 1 

Uniwersalna szafka pojemnościowa (UHCTHD) Frymaster model UHCTHD 
Co m

iesiąc 
PR 82 M1 

 

 Powód Zapewnienie prawidłowej temperatury przechowywania i precyzji sterowania komputerowego 

Wymagany czas 1 minuta na przygotowanie 30 minut na wykonanie 

Pora dnia W okresie niewielkiego ruchu Dla restauracji pracujących 24 godziny/dobę: w 
okresach mniejszego ruchu 

Ikony zagrożeń     
  

Narzędzia i zasoby 

 

 

            

 Pirometr z sondą 
UHC             

Procedura

1 Upewnij się, że szafka UHCTHD 
jest czysta i ma prawidłową 
temperaturę pracy. 
Upewnij się, że wszystkie sloty 
UHCTHD są wolne od oleju i 
resztek. Włącz szafkę 
UHCTHD co najmniej 30 minut 
przed rozpoczęciem odczytu 
temperatur. 

 
Szafka UHCTHD ma 
temperaturę 
docelową. 

2 Odczytaj i porównaj temperaturę 
górnej płyty grzewczej. 
Przesuń sondę UHC pirometru 
do gniazda z czujnikiem 
skierowanym do góry. Umieść 
sondę w odległości 2,5 cm  
(1 cala) od środka górnej płyty 
grzewczej. Poczekaj 3 minuty, 
aż odczyt pirometru się 
ustabilizuje. 
 
Naciśnij ikonę temperatury. 
Wyświetlone zostaną 
temperatury każdego rzędu.  
 
Porównaj dwa odczyty 
temperatury. Jeżeli dwie 
temperatury różnią się o ponad 
3°C (5°F), skontaktuj się z 
autoryzowanym centrum 
serwisowym zakładu. 
 

 
Płyty grzewcze UHCTHD są 
gorące. 
 

 
Krawędź przycisku 
sondy znajduje się 
przy mierzonej płycie. 
 

  
Płyta górna powinna 
wyświetlać 79°C 
(175°F). 
 

 
Pirometr wyświetla 
temperaturę w 
zakresie 3°C (5°F) 
wyświetlacza szafki, 
jest to akceptowany 
margines 

3 Odczytaj i porównaj temperaturę 
dolnej płyty grzewczej. 
Przesuń sondę UHCTHD 
pirometru do tego samego 
gniazda z czujnikiem 
skierowanym w dół. Umieść 
sondę w odległości 2,5 cm  
(1 cala) od środka dolnej płyty 
grzewczej. Poczekaj 3 minuty, 
aż odczyt pirometru się 
ustabilizuje. 
 
Naciśnij ikonę temperatury. 
Wyświetlone zostaną 
temperatury każdego rzędu.  
 
Porównaj dwa odczyty 
temperatury. Jeżeli dwie 
temperatury różnią się o ponad 
3°C (5°F), skontaktuj się z 
autoryzowanym centrum 
serwisowym zakładu. 

 
 

  
 

 
Pirometr wyświetla 
temperaturę w 
zakresie 3°C (5°F) 
wyświetlacza szafki, 
jest to akceptowany 
margines. 

4 Odczytaj i porównaj temperatury 
wszystkich slotów UHCTHD. 
Odczytaj i porównaj 
temperaturę górnej i dolnej 
płyty grzewczej każdego slotu 
szafki UHCTHD. 
 

 
Odczytaj i porównaj 
temperatury jednego slotu w 
okresie niewielkiego ruchu. 

 
Temperatura każdej 
płyty grzewczej jest 
porównywana z 
odczytami pirometru. 

 



Czyszczenie wylotu wentylatora  
i płyty sterownika Co roku PR82 A1-T 
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Uniwersalna szafka pojemnościowa (UHCT-HD) Frymaster modele UHCT-HD 
TYLKO DLA W

YKW
ALIFIKOW

ANYCH TECHNIKÓW
 

Co roku 
PR 82 A1 -T 

 

Powód Zachowanie prawidłowego chłodzenie elementów elektronicznych 

Wymagany czas 2 minuty na przygotowanie 30 minut na wykonanie 

Pora dnia Po zamknięciu Dla restauracji pracujących 24 godziny/dobę:  
w okresach mniejszego ruchu 

Ikony zagrożeń 
      

  

Narzędzia i zasoby 

 

 

 

 

 

 

        

 Narzędzia 
dostarczone przez 
technika  

 McD All Purpose 
Super Concentrate 
(APSC) 

 Koncentrat Diversey 
McD HA         

Procedura

TYLKO DLA WYKWALIFIKOWANYCH TECHNIKÓW 

1 Przeprowadzenie wszystkich procedur konserwacji 
codziennej UHCT. 
Naciśnij przycisk trybu Czyszczenie, aby wprowadzić 
szafkę UHCT w Tryb czyszczenia. Wyciągnij 
wszystkie tace i druciane półki UHCT. Poczekaj, aż 
szafka UHCT schłodzi się i zostanie wyświetlony 
komun8ikat SAFE TO CLEAN (Można czyścić). 
Wykonaj wszystkie procedury konserwacji codziennej. 
 

 
Nie próbuj czyścić gorącej szafki UHC. 

2 Odłącz kabel zasilający szafkę UHCT. 
Odłącz kabel zasilania szafki UHCT od gniazda. 
 

 
Zaniedbanie odłączenia od zasilania może być 
przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci. Sam 
wyłącznik szafki UHCT nie odłącza całego zasilania 
od sieci. 
 

 
Przemieszczenie szafki UHCT ze stałej pozycji w celu 
demontażu i czyszczenia wymaga co najmniej 2 ludzi. 

3 Zdejmij panele górny i boczne. 
Odkręć 4 śruby krzyżakowe na górnym panelu. Odłóż 
śruby. Zdejmij panel górny. Odkręć 2 śruby 
krzyżakowe po każdej stronie bocznego panelu. Odłóż 
śruby. Zdejmij panele boczne. 
 

4 Odkurz płytki drukowane. 
Użyj bezpyłowej szczotki antystatycznej, aby 
delikatnie usunąć kurz z płytek drukowanych UHCT. 

5 Wyczyść łopatki wentylatora wywiewu. 
Wyczyść łopatki wentylatora wywiewu czystym, 
wysterylizowanym ręcznikiem spryskanym roztworem 
McD APSC lub HA. Dopilnuj, aby wilgotny ręcznik 
nie dotknął połączeń elektrycznych. 
 

 
Roztwór sterylizujący, McD APSC lub HA 

6 Załóż panele górny i boczne. 
Załóż panel górny. Włóż i dokręć 4 śruby. Załóż panele 
boczne. Włóż i dokręć 2 śruby z każdej strony. 
 

7 Podłącz kabel zasilający UHCT. 
Podłącz kabel zasilający szafkę UHCT do gniazda. 
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