Frymaster
Univerzálna dotyková udržiavacia skriňa
s vysokou hustotou
Modely UHCT-HD

Úlohy dennej údržby
PR 82 D1
Vyčistite
UHCT-HD
Úlohy mesačnej údržby
PR 82 M1
Skontrolujte
správnu udržiavaciu
teplotu UHCT-HD
Úlohy ročnej údržby
PR 82 A1-T Vyčistite
vzduchové
ventilátory a IO
dosku

Model UHCT-HD, 6-radový a 3-radový
A. Hlavný vypínač. B. rad. C. USB port. D. Ovládač dotykovej obrazovky.
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Modely univerzálnej dotykovej udržiavacej skrine Frymaster s vysokou hustotou (UHCT-HD)

PR 82

PRÍPRAVA ZARIADENIA

A

Nebezpečenstvá

Tieto ikony vás upozorňujú na možné riziko zranenia.

*8197907*

03/2020

Slovakian/Slovensky

Rady

Sledujte túto ikonu, aby ste našli informácie o tom, ako vykonávať postup.
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PR 82

Výstraha k príslušenstvu

Sledujte túto ikonu, aby ste našli informácie o tom, ako zabrániť poškodeniu
zariadenia počas vykonávania postupu.

Vyčistite UHCT-HD

PR 82 D1

Denne

Pre udržanie účinnosti vyhrievacej platne a pre zníženie rizika krížovej kontaminácie

Potrebný čas

30 minúty na prípravu

15 minút na vykonanie

Čas dňa

Po zatvorení reštaurácie

Pre 24-hodinové reštaurácie: počas období nízkeho
množstva objednávok

Ikony výstrahy
nebezpečenstva
Nástroje a materiál

Vysoko teplotný nástroj s
viacúčelovou podložkou a
univerzálnou podložkou

Roztok
univerzálneho super
koncentrátu (APSC)

Postup

1 Pripravte skriňu UHCT na

čistenie a nechajte vychladnúť.
Stlačte tlačidlo režimu Čistenia
na prepnutie UHCT do režimu
Čistenia. Zobrazí sa správa
ENTER CLEANING MODE?
(PREJSŤ DO REŽIMU
ČISTENIA?). Stlačte znovu
tlačidlo ZAŠKRTNÚŤ.
Počas chladenia sa zobrazí
správa COOLING DOWN
(CHLADENIE). Odstráňte
všetky podnosy UHCT a
drôtené mriežky.
Nechajte skriňu UHC
vychladnúť.
Nepokúšajte sa čistiť horúcu
skriňu UHC.
Umiestnite podnosy a
mriežky UHC do zadnej
výlevky na čistenie.

2 Odstráňte uvolnené zvyšky.

Peroxidový viacnásobný
povrchový čistiaci a
dezinfekčný roztok

Koncentrát Diversey
McD HA

Koncentrát McD DR

3 Vyčistite sloty UHCT.

Na čistenie horných a dolných
častí každého otvoru použite
vysokoteplotný nástroj s
viacúčelovou podložkou
namočenou v roztoku
APSC/HA.
Dezinfekčný roztok,
McD APSC/HA
Nepoužívajte iné čistiace
prostriedky. Môžu poškodiť
ovládacie prvky.

4 Štrbiny utrite univerzálnou

podložkou.
Každý slot utrite
vysokoteplotným nástrojom
pomocou univerzálnej
podložky nasiaknutej
dezinfekčným prostriedkom.

5 Čistite vonkajší povrch skrine

UHCT.
Utrite dotykový displej a
mimo celú UHCT čistou
utierkou postriekanou
peroxidovým čistiacim
prostriedkom na viac
povrchov a dezinfekčným
prostriedkom alebo roztokom
DR.

PR 82 D1

Nepoužívajte podložky proti
poškriabaniu, škrabky alebo iné
kefy. Môžu poškodiť povrch.

Vedro, znečistené
utierky

Denne

Keď UHCT zobrazuje správu
SAFE TO CLEAN
(BEZPEČNÉ ČISTENIE),
použite vysokoteplotný nástroj
s podložkou na viacnásobné
použitie na vytlačenie
uvoľnených omrvín a zvyškov
z opačnej strany UHCT.

Vedro, čisté a
dezinfikované utierky

Univerzálna udržiavacia skriňa Frymaster (UHCT-HD), model UHCTHD

Prečo
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Skontrolujte správnu udržiavaciu teplotu
UHCT-HD

PR 82 M1

Mesačne

Zabezpečenie správnej udržiavacej teploty a presnosti ovládacích prvkov počítača

Potrebný čas

1 minúta na prípravu

30 minút na vykonanie

Čas dňa

V čase nízkeho množstva objednávok

Pre 24-hodinové reštaurácie: počas obdobia nízkeho
množstva objednávok

Ikony výstrahy
nebezpečenstva
Nástroje a materiál

Pyrometer so
sondou UHC

Postup

1 Uistite sa, že zariadenie

UHCTHD je čisté a pri správnej
prevádzkovej teplote.
Uistite sa, že všetky sloty
UHCTHD neobsahujú olej
ani zvyšky. Zapnite
UHCTHD najmenej 30 minút
pred tým, ako začnete
odčítavať teploty.

3 Odčítajte a porovnajte teplotu

Zariadenie UHCTHD
je na nastavenom
bode.

2 Odčítajte a porovnajte teplotu

hornej vyhrievacej platne.
Zasuňte sondu UHC
pyrometra do otvoru tak, aby
senzor smeroval nahor. Sondu
umiestnite vo vzdialenosti
2,5 cm (1 palca) od stredu
hornej vyhrievacej platne.
Počkajte kým sa hodnota na
pyrometri ustáli na 3 minúty.
Stlačte ikonu teploty.
Zobrazia sa teploty pre každý
rad.

Vyhrievacie platne UHCTHD
sú horúce.

Stlačte ikonu teploty.
Zobrazia sa teploty pre každý
rad.
Porovnajte dve hodnoty
teploty. Ak je rozdiel oboch
teplôt väčší ako 3°C (5°F),
kontaktujte autorizované
servisné stredisko.

Gombíkový koniec
sondy sa umiestni
oproti meranej
platni.

Pyrometer vykazuje
teplotu v rozpätí 3°C
(5°F) displeja skrine,
čo je prijateľná
hranica.

4 Odčítajte si a porovnajte

Horná platňa
správne zobrazuje
79,4 °C (175°F).

teploty pre všetky sloty
UHCTHD.
Odčítajte a porovnajte teplotu
hornej a spodnej vyhrievacej
platne pre každý slot v
zariadení UHCTHD.
Odčítajte a porovnajte teploty
vždy pre jeden slot počas
období s nízkymi objemami.
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Pyrometer vykazuje
teplotu v rozpätí 3°C
(5°F) displeja skrine,
čo je prijateľná
hranica

Teplota všetkých
vyhrievacích platní
sa testuje na základe
odčítania pyrometra.

Mesačne

Porovnajte dve hodnoty
teploty. Ak je rozdiel oboch
teplôt väčší ako 3°C (5°F),
kontaktujte autorizované
servisné stredisko.

spodnej vyhrievacej platne.
Zasuňte sondu zariadenia
UHCTHD pyrometra do
rovnakého otvoru tak, aby
senzor smeroval nadol. Sondu
umiestnite vo vzdialenosti
2,5 cm (1 palca) od stredu
spodnej vyhrievacej platne.
Počkajte kým sa hodnota na
pyrometri ustáli na 3 minúty.

Univerzálna udržiavacia skriňa Frymaster (UHCTHD), model UHCTHD

Prečo
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Vyčistiť ventilátory odsávania vzduchu
a ovládací panel

Ročne

PR82 A1-T

Pre správnu údržbu chladiacich a elektrických súčastí

Potrebný čas

2 minúty na prípravu

30 minút na vykonanie

Čas dňa

Po zatvorení reštaurácie

Pre 24-hodinové reštaurácie: počas obdobia nízkeho
množstva objednávok

Ikony výstrahy
nebezpečenstva
Nástroje a materiál

Nástroje prinesené
technikom

Roztok
univerzálneho super
koncentrátu (APSC)

Koncentrát Diversey
McD HA

Postup

LEN KVALIFIKOVANÍ TECHNICI

4 Utrite prach z dosiek elektrických obvodov.

1 Vykonajte všetky postupy dennej údržby skrine UHC.

Stlačením tlačidla režimu Čistenia prepnete UHCT do
režimu Čistenia. Odstráňte všetky podnosy UHCT a
drôtené mriežky. Nechajte skriňu UHCT chladnúť,
kým sa neobjaví nápis SAFE TO CLEAN
(BEZPEČNÉ NA ČISTENIE). Vykonajte všetky
postupy dennej údržby skrine UHC.

5 Čistenie lopatiek ventilátora odsávania vzduchu.

Otrite lopatky každého ventilátora odsávania vzduchu
čistou, dezinfikovanou utierkou s roztokom APSC/HA
McD. Nedovoľte, aby sa vlhká utierka dotkla
akéhokoľvek elektrického spojenia.

Dezinfekčný roztok, McD APSC, HA

2 Odpojte elektrický prívod skrine UHCT.

Vytiahnite elektrický prívod skrine UHCT zo zásuvky.

6 Nasaďte späť horný panel a bočné panely.

Zanedbanie odpojenia elektriny z nástennej zásuvky
môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti. Vypínač
elektriny na skrini UHCT neodpojuje všetku elektrinu
prichádzajúcu do skrine.

7 Pripojte napájací kábel UHCT.

Nasaďte späť horný panel. Vložte a utiahnite 4 skrutky.
Nasaďte späť bočné panely. Vložte a utiahnite 2
skrutky na každej strane.

LEN KVALIFIKOVANÍ TECHNICI

Nepokúšajte sa čistiť horúcu skriňu UHC.

Použite nezaprášenú antistatickú kefku a opatrne utrite
všetok prachu z dosiek elektrických obvodov na skrini
UHCT.

Univerzálna udržiavacia skriňa Frymaster (UHCT-HD), modely UHCTHD

Prečo

Znovu zapojte zástrčku napájacieho kábla UHCT do
zásuvky.

Ročne

Pre odsunutie skrine UHCT z jej stálej pozície kvôli
demontáži a čisteniu sú potrební najmenej 2 ľudia.

3 Odstráňte horný panel a bočné panely.
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Pomocou krížového skrutkovača odstráňte 4 skrutky z
horného panela. Odložte skrutky bokom. Odstráňte
horný panel. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte
2 skrutky z každého bočného panela. Odložte skrutky
bokom. Odstráňte bočné panely.
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