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 Tehlikeler 
Bu simgeler fiziksel yaralanma riski olasılığına karşı sizi uyarmaktadır. 
 

 Ekipman Uyarıları 
Bir prosedürü uygularken ekipmana zarar vermekten kaçınmak için gereken 
bilgiye ulaşmak için bu simgeye bakın. 
 

 İpuçları 
Bir prosedürün nasıl uygulanacağı hakkında yardımcı ipuçları için bu simgeye 
bakın. 

HAZIRLIK EKİPMANLARI PR 82 
Frymaster 
Universal Saklama Kabini- Yüksek Hassasiyetli 
Dokunmatik 
Models UHCT-HD 

 

 

Günlük bakım işleri 
PR 82 D1 UHCT-HD 

Temizleme 

Aylık bakım işleri 
PR 82 M1 UHCT-HD Kabin 

Sıcaklığının doğru 
olup olmadığını 
kontrol edin 

Yıllık bakım işleri 
PR 82 A1-T IO kartını ve 

hava fanlarını 
temizleyin 

Model UHCT-HD, 6-sıra ve 3-Sıra 

A. Güç Düğmesi.  B. Sıra.  C. USB Girişi. D. Dokunmatik Ekran Denetleyicisi.   

Frymaster Universal Saklama Kabini-Yüksek Hassasiyetli Dokunmatik (UHCT-HD) Modelleri 
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UHCT-HD Temizleme Günlük PR 82 D1  
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Frymaster Universal Saklama Kabini (UHCT-HD) Modeller: UHCT-HD 
Günlük 

PR 82 D1  

 

Niçin Isıtıcı plakanın verimliliğini korumak ve kirin bulaşma riskini azaltmak için. 

Gereken zaman Hazırlamak için 30 dakika Tamamlamak için 15 dakika 

Günün zamanı Kapattıktan sonra 24 saat açık restoranlar için düşük iş hacimli saatlerde 

Tehlike simgeleri 
    

Araç ve gereçler 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 Çoklu Kullanım Pedi ve 
Üniversal Pedi ile Yüksek 
Sıcaklık Aracı 

 McD Çok Amaçlı Süper 
Konsantre çözeltisi 
(APSC) 

 Kova, temiz ve 
dezenfektanlı havlular  

Kova, ıslak havlular Peroksit Çoklu Yüzey 
Temizleyici ve 
Dezenfektan Solüsyonu 

Diversey McD HA 
konsantresi 

McD DR konsantresi       

İşlem
1 UHCT’yi temizlemek için 

hazırlanın ve soğumaya bırakın. 
UHCT’yi temizleme moduna 
almak için temizleme modu 
düğmesine basın. ENTER 
CLEANING MODE 
(TEMİZLEME MODUNA 
GİRİLSİN Mİ). görüntülenir? 
ONAY İŞARETİ tuşuna basın.  
Soğutma sırasında COOLING 
DOWN (SOĞUTULUYOR) 
görüntülenir.  Tüm UHCT 
tepsi ve raylarını çıkarın. 
 
UHC yi soğumaya bırakın.  

 
UHC sıcakken temizlemeyi 
denemeyin. 
 

 
UHC raf ve tablalarını 
temizlemek için lavaboya geri 
götürün. 

 
 
 

 

2 Küçük atıkları sökün. 
UHCT, SAFE TO CLEAN 
(TEMİZLEME GÜVENLİ) 
gevşek kırıntıları ve 
birikintileri UHCT'nin karşı 
tarafından itmek için çoklu 
kullanım yastıklı yüksek 
sıcaklık aracını kullanın. 
 

 
Gelişigüzel pedler, kazıyıcı, 
veya diğer fırçaları 
kullanmayın. Yüzeye zarar 
verebilirler. 

 
 

 

3 UHCT yuvalarını Temizleme. 
Her yuvanın üstünü ve altını 
temizlemek için APSC/HA 
solüsyonuna batırılmış Çok 
Kullanımlı Ped ile yüksek 
sıcaklık aracını kullanın. 

 
Dezenfektan çözelti,  
McD APSC/HA 
 

 
Diğer temizlik ürünlerini 
kullanmayın. Kontrole zarar 
verebilirler. 

 

4 Yuvaları evrensel bir pedle 
silin. 
Dezenfektan batırılmış bir 
üniversal ped ile her yuvayı 
yüksek sıcaklık aletiyle silin.  

5 UHCT’nin dışını temizleyin. 
Dokunmatik ekran 
görüntüsünü ve tüm 
UHCT'nin dışını, peroksit 
çoklu yüzey temizleyici ve 
dezenfektan veya dr 
Solüsyonu ile temizlenmiş 
temiz bir havluyla silin. 

 

 



UHCT-HD Kabin Sıcaklığının doğru olup 
olmadığını kontrol edin Aylık PR 82 M1 
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Frymaster Universal Saklama Kabini (UHCTHD) Modeller: UHCTHD 
Aylık 

PR 82 M1 

 

 Niçin Doğru muhafaza sıcaklığını ve bilgisayar kontrollerinin doğruluğunu sağlamak için 

Gereken zaman Hazırlamak için 1 dakika Tamamlamak için 30 dakika 

Günün zamanı İş yoğunluğunun az olduğu zamanlar 24 saat açık restoranlar için düşük iş hacimli saatlerde 

Tehlike simgeleri 
    

Araç ve gereçler 

 

 

            

 Gereken zaman             

İşlem

1 UHCTHD’nin temiz ve uygun 
çalışma sıcaklığında 
olduğundan emin olun. 
Bütün UHCTHD yuvalarında 
yağ ve artık olmadığından 
emin olun. Sıcaklıkları 
okumaya başlamadan önce 
UHCTHD’yi en az 30 dakika 
çalıştırın. 

 
UHCTHD ayar 
noktasındadır. 

2 Üst ısıtıcı plakanın sıcaklığını 
okuyun ve karşılaştırın. 
Pirometrenin UHC probunu 
sensör yukarı bakacak şekilde 
bir yuvaya kaydırın. Probu üst 
ısıtıcı plakanın merkezinin 
2,5 cm (1 inç) içine 
yerleştirin. Pirometre 
okumasının 3 dakika için 
stabilize olmasına izin verin. 
 
Sıcaklık simgesine basın. Her 
yuvanın sıcaklığı 
görüntülenir.  
 

İki sıcaklık okumasını 
karşılaştırın. İki sıcaklık 
birbirinden 3°C (5°F) ayrı ise, 
fabrikanın yetkili servis 
merkezine başvurun. 
 

 
UHCTHD ısıtıcı plakaları 
sıcaktır. 

 

 
Probun alt ucu 
ölçülmekte olan 
plakaya karşı 
yerleştirilir. 
 

  
Üst plaka doğru 
şekilde 79,4°C 
(175°F) görüntüler. 
 

 
Pirometre, kabul 
edilebilir bir değer 
olan, kabin 
göstergesinin 3°C 
(5°F) aralığında bir 
sıcaklık gösterir. 

3 Alt ısıtıcı plakasının sıcaklığını 
okuyun ve karşılaştırın. 
Pirometrenin UHCTHD 
probunu sensör aşağı bakacak 
şekilde aynı yuvaya kaydırın. 
Probu alt ısıtıcı plakanın 
merkezinin 2,5 cm (1 inç) 
içine yerleştirin. Pirometre 
okumasının 3 dakika için 
stabilize olmasına izin verin. 
 
Sıcaklık simgesine basın. Her 
yuvanın sıcaklığı 
görüntülenir.  
 
İki sıcaklık okumasını 
karşılaştırın. İki sıcaklık 
birbirinden 3°C (5°F) ayrı ise, 
fabrikanın yetkili servis 
merkezine başvurun. 

 
 

  
 

 
Pirometre, kabul 
edilebilir bir değer 
olan, kabin 
göstergesinin 3°C 
(5°F) aralığında bir 
sıcaklık gösterir. 

4 Bütün UHCTHD yuvaları için 
sıcaklıkları okuyun ve 
karşılaştırın. 
UHCTHD’deki her yuva için 
üst ve alt ısıtıcı plakanın 
sıcaklığını okuyun ve 
karşılaştırın. 
 

 
Düşük hacimli dönemler 
sırasında bir seferde bir 
yuvanın sıcaklığını okuyun ve 
karşılaştırın. 

 
Bütün ısıtıcı 
plakaların 
sıcaklıkları 
pirometrenin 
okumalarına karşı 
test edilir. 

 



Hava aspiratörünü ve sürücü panosunu 
temizleme Yıllık PR82 A1-T 
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Frymaster Universal Saklama Kabin (UHC) Modeller: UHCT-HD 
YALNIZCA YETKİLİ TEKNİSYENLER 

 
Yıllık 

PR 82 A1-T  

 

Niçin Elektronik bileşenlerin doğru şekilde soğumasını sağlamak 

Gereken zaman Hazırlanmak için 2 dakika Tamamlamak için 30 dakika 

Günün zamanı Kapattıktan sonra 24 saat açık restoranlar için düşük iş hacimli saatlerde 

Tehlike simgeleri 
        

Araç ve gereçler 
 

 

 

  

           

 Teknisyenin tedarik 
edeceği araçlar   McD Çok Amaçlı 

Süper Konsantre 
çözeltisi (APSC) 

Diversey McD HA 
konsantresi 

           

İşlem

YALNIZCA YETKİLİ TEKNİSYENLER 

1 Günlük tüm UHCT bakım işlemlerini yapınız. 
UHCT’yi temizleme moduna almak için temizleme 
modu düğmesine basın.   Tüm UHCT tepsi ve raylarını 
çıkarın. SAFE TO CLEAN (TEMİZLEME 
GÜVENLİ). görüntüleninceye kadar UHCT’ yi 
soğumaya bırakın. Günlük tüm bakım işlemlerini 
yapınız. 
 

 
UHC sıcakken temizlemeyi denemeyin. 

2 UHCT güç kablosunu çıkarın. 
UHCT güç kablosu fişini prizden çıkarın. 
 

 
Güç kablo fişinin prizden çıkarılmaması ölüm veya 
ciddi yaralanmalara sebep olabilir. UHCT üzerindeki 
güç anahtarı kabine gelen tüm gücü kesmez. 
 

 
Eğer UHCT kendi sabit konumundan sökülüp 
temizlenecekse, en az iki kişi gerekir. 

3 Üst ve yan panelleri çıkarın. 
Üst paneldeki 4 vidayı bir yıldız tornavidayla sökün. 
Vidaları kenara koyun. Üst paneli çıkarın. Her yan 
paneldeki 2 vidayı bir yıldız tornavidayla sökün. 
Vidaları kenara koyun. Yan panelleri çıkarın. 
 

4 Devre kartındaki tozları fırçalayın. 
UHCT’ nin devre kartındaki tozları fırçalamak için anti 
statik tozsuz fırça kullanın. 

5 Hava aspiratör kanatlarını silin. 
Her bir hava aspiratörünün kanatlarını dezenfektan, 
McD APSC/HA çözeltili bir havlu ile silin. Nemli 
havlu ile herhangi bir elektrik bağlantısına temas 
ettirmeyin. 
 

 
Dezenfektan çözelti McD APSC/HA 

6 Üst ve yan panelleri değiştirin. 
Üst paneli değiştirin. 4 vidayı takın ve sıkıştırın. Yan 
panelleri değiştirin. Her taraf için 2 vida takın ve 
sıkıştırın. 
 

7 UHCT Güç Kablosunu takın. 
UHCT güç kablosu fişini prize tekrar takın. 
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