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 Farer 
Disse ikonene varsler om mulig fare for personskade. 
 

 Utstyrsvarsler 
Se etter dette ikonet for å finne informasjon om hvordan du unngår å skade 
utstyret mens du utfører en prosedyre. 
 

 Tips 
Se etter dette ikonet for å finne nyttige tips om hvordan du utfører en prosedyre. 

FORBEREDE UTSTYR PR 82 
Frymaster 
Universelt oppbevaringsskap med høy 

 Modeller UHCT-HD 

 

 

Daglige vedlikeholdsoppgaver 
PR 82 D1 Rengjøre UHCT-

HD 

Månedlige vedlikeholdsoppgaver 
PR 82 M1 Kontroller riktig 

temperatur for 
UHCT-HD- skapet 

Årlige vedlikeholdsoppgaver 
PR 82 A1-T Rengjør vifte og 

IO-tavle 

Modell UHCT-HD, 6-rad og 3-rad 

A. Strømbryter :.  B. Rad.  C. USB-port. D. Kontroller for berøringsskjerm.   

Frymaster universelt oppbevaringsskap med høy berøringstetthet (UHCT-HD) modeller 
PR 82 
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Rengjøre UHCT-HD Daglig PR 82 D1  
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Frymaster universelt oppbevaringsskap (UHCT-HD) Modell UHCTHD 
Daglig 

PR 82 D1  

 

Hvorfor For å opprettholde varmeelementets effektivitet og for å redusere risikoen for kryssforurensning 

Tid påkrevd 30 minutter til å forberede 15 minutter til å fullføre 

Tid på dagen Etter stenging For 24 timers restauranter: ved stille perioder 

Fareikoner      

Verktøy og utstyr 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 Hi-Temp-verktøy med 
flerbrukspute og 
universalpute  

 KAY® SolidSense 
All Purpose Super 
Concentrate (APSC) 

Diversey McD HA 
Konsentrat 

Bøtte, rene og sterile 
håndklær  Bøtte, dynkede 

håndklær  KAY® All-rengjøring og 
desinfiseringsmiddel 
med peroksid 

 Diversey McD DR 
Konsentrat   

Prosedyre

1 Klargjør UHCT-et for rengjøring og la 
det kjøle seg ned. 
Trykk på modus-knappen for 
rengjøring for å sette UHCT i 
rengjørings-modus. ENTER 
CLEANING MODE? (STARTE 
RENGJØRINGS-MODUS?) vises. 
Trykk på AVMERKINGS-knappen.  
Meldingen COOLING DOWN 
(KJØLER NED) vises under 
nedkjøling.  Fjern alle UHCT-brett 
og trådstativer. 
 
La UHC-et kjøle seg ned.  

 
UHC må ikke rengjøres mens den 
fremdeles er varm. 
 

 
Ta UHC-brettene og stativene til 
vasken for rengjøring. 

 
 
 

 

2 Fjern løs rusk. 
Når UHCT-et viser meldingen 
SAFE TO CLEAN (TRYGT Å 
RENGJØRE), bruk Hi-Temp-
verktøyet med flerbrukspute for å 
fjerne løse smuler og søppel på 
motsatt side av UHCT-et. 
 

 
Ikke bruk skrape eller andre 
børster. De kan skade overflaten. 

 
 

 

3 Rengjør UHCT-sporene. 
Bruk Hi-Temp-verktøyet med 
flerbrukspute dyppet i APSC- eller 
HA-løsning for å rengjøre toppen 
og bunnen av hvert spor. 
 

 
Desinfeksjonsmiddel,  
APSC, HA 
 

 
Ikke bruk andre 
rengjøringsprodukter. De kan skade 
kontrollene. 

 

4 Tørk av sporene med en klut. 
Tørk av hvert spor med Hi-Temp 
verktøy med en desinfiserbar 
universalpute. 

 

5 Rengjør utsiden av UHCT-et. 
Tørk av berøringsskjermen og 
utsiden av hele UHCT med et rent 
håndkle sprayet med Peroxide 
Multi Surface Cleaner and 
Desinfectant eller DR Solution. 

 

 

Kjemikalier Varme overflater Skarpe gjenstander/overflater 

Varme overflater 

Kjemikalier 

Tips 

Utstyrsvarsel 

Utstyrsvarsel 



Kontroller riktig temperatur for UHCT-HD- skapet Månedlig PR 82 M1 
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Frymaster universelt oppbevaringsskap (UHCT-HD) Modell UHCTHD 
Månedlig 

PR 82 M1 

 

 Hvorfor For å sikre riktig oppbevaringstemperatur og nøyaktighet for datamaskinens kontroller 

Tid påkrevd 1 minutt til å forberedexxxxxxxxxx 30 minutt å fullføre, 

Tid på dagen I stille perioder For 24 timers restauranter: ved lavvolumsperioder 

Fareikoner       

Verktøy og utstyr 

 

 

            

 Pyrometer med 
UHC-sonde             

Prosedyre

1 Forsikre deg om at UHCTHD er 
ren og har rett driftstemperatur. 
Forsikre deg om at alle sporene 
i UHCTHD-et er fri for olje og 
smuss. Slå på UHCTHD-et 
minst 30 minutter før du 
begynner å lese av 
temperaturer. 

 
UHCTHD er klar. 

2 Les og sammenlign temperatur 
på toppvarmeplate. 
Skyv UHC-sonden til 
pyrometeret inn i en spalte med 
sensoren vendt opp. Plasser 
sonden innenfor 2,5 cm (1 inch) 
fra midten av toppvarmeplaten. 
La pyrometeravlesningen 
stabilisere seg i 3 minutter. 
 
Trykk på temperatur-ikonet. 
Temperaturen for hver rad 
vises.  
 

Sammenlign de to 
temperaturavlesningene. Hvis 
de to temperaturene avviker 
med mer enn 3 °C (5°F), må du 
kontakte fabrikkens autoriserte 
servicesenter. 
 

 
UHCTHD varmeplater er 
varme. 
 

 
Knappen på sonden 
plasseres mot platen 
som måles. 
 

  
Topplaten viser 
korrekt 79,44 °C 
(175°F.). 
 

 
Pyrometeret viser en 
temperatur innenfor 
3 °C (5°F) fra 
skapets display, en 
akseptabel margin 

3 Les og sammenlign temperatur 
på underste varmeplate. 
Skyv UHC-sonden til 
pyrometeret inn i en spalte med 
sensoren vendt ned. Plasser 
sonden innenfor 2,5 cm (1 inch) 
fra midten av 
bunnvarmeplaten. La 
pyrometeravlesningen 
stabilisere seg i 3 minutter. 
 
Trykk på temperatur-ikonet. 
Temperaturen for hver rad 
vises.  
 
Sammenlign de to 
temperaturavlesningene. Hvis 
de to temperaturene avviker 
med mer enn 3 °C (5°F), må du 
kontakte fabrikkens autoriserte 
servicesenter. 

 
 

  
 

 
Pyrometeret viser en 
temperatur innenfor 
3 °C (5°F) fra 
skapets display, en 
akseptabel margin. 

4 Les og sammenlign 
temperaturer for alle UHCTHD-
sporene. 
Les og sammenlign 
temperaturen på topp- og 
bunnvarmeplaten for hvert spor 
i UHCTHD-et. 
 

 
Les og sammenlign 
temperaturen på et spor av 
gangen i stille perioder. 

 
Temperaturen på 
alle varmeplatene 
testes mot 
avlesningen av 
pyrometeret. 

 

 Kjemikalier Elektrisitet Varme overflater Skarpe gjenstander/overflater Varme væsker / damp 

Varme overflater Tips 



Rengjør vifte og drifttavle Årlig PR82 A1-T 
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Frymaster Universal Holding Cabinet (UHCT-HD) Modeller UHCT-HD 
KUN FOR KVALIFISERTE TEKNIKERE 

 
Årlig 

PR 82 A1-T  

 

Hvorfor For å opprettholde riktig kjøling av elektroniske komponenter 

Tid påkrevd 2 minutt å forberede 30 minutt å fullføre 

Tid på dagen Etter stenging For 24 timers restauranter: ved lavvolumsperioder 

Fareikoner 
        

Verktøy og utstyr 

 

 

 

 

 

 

        

 Verktøy levert av 
tekniker   KAY® SolidSense 

All Purpose Super 
Concentrate (APSC) 

 Diversey McD HA 
Konsentrat         

Prosedyre

KUN FOR KVALIFISERTE TEKNIKERE 

1 Utfør alle UHCT daglige vedlikeholdsprosedyrer. 
Trykk på ren modus-knappen for å sette UHCT i ren 
modus.   Fjern alle UHCT-brett og trådstativer. La 
UHCT avkjøle til SAFE TO CLEAN (TRYGT å 
rengjøre) vises. Utfør alle daglige 
vedlikeholdsprosedyrer. 
 

 
UHC må ikke rengjøres mens den fremdeles er varm. 

2 Trekk ut strømledningen til UHC-en. 
Fjern UHCT-strømledningen fra stikkontakten. 
 

 
Unnlatelse av å koble strømledningen fra stikkontakten 
kan føre til alvorlig personskade eller død. 
Strømbryteren til UHCT¨kobler IKKE fra alle 
strømforsyninger til skapet. 
 

 
Hvis du fjerner skapet fra sin faste stilling for 
demontering og rengjøring, krever UHCT minst 2 
personer. 

3 Fjern topp- og sidepaneler. 
Fjern de 4 skruene på topp-panelet med en Phillips 
skrutrekker. Legg skruene til side. Fjern topp-panelet. 
Fjern de 2 skruene på hver side med en Phillips 
skrutrekker. Legg skruene til side. Fjern sidepanelene. 
 

4 Brøst vekk støv fra kretskort. 
Bruk en støvfri antistatisk børste for å børste alt støv 
fra kretskortene på UHCT forsiktig. 

5 Rengjør viftebladene for luft. 
Tørk bladene til hver luftutblåsningsvifte med et rent, 
desinfisert håndkle sprayet med McD APSC eller HA-
løsning. Ikke la det fuktige håndkledet komme i 
kontakt med noen elektriske komponenter. 
 

 
Desinfeksjonsmiddel, McD APSC eller HA 

6 Sett tilbake topp- og sidepaneler. 
Fjern topp-panelet. Sett på plass og stram til de fire 
skruene. Sett tilbake sidepanelene. Sett på plass og 
stram til de to skruene på hver side. 
 

7 Plugg inn UHCT-strømledningen. 
Plugg UHCT-strømledningen fra stikkontakten. 
 

 

Kjemikalier Elektrisitet Varme overflater Manuell håndtering Skarpe gjenstander/overflater 
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