
 بدء تشغيل وبيان وتدريب قبل أن تبدأ عمليات المطعم العادية. Frymaster FilterQuick™ - Tتتطلب المقالة مالحظة: 

 قم بملء األوعية بالزيت حتى خط الملء السفلي. .1
  ).بقم بتشغيل مفاتيح الطاقة إن وجدت ( .2
          قم بتشغيل وحدات التحكم بالضغط مع االستمرار على الزر .3

  لمدة ثانيتين.
 ?ˮCHANGE FILTER PAD) بعرض رسالة أتقوم وحدة التحكم ( .4

“YES/NO )غيير لوحة المصفاة؟) (نعم/ال).ت  
 (نعم)) وستقوم وحدة التحكم بعرض رسالة (  YESاضغط على  .5

ˮ “REMOVE PAN.(قم بإزالة الطاسة)  
 ) وستقوم وحدة التحكم بعرض جقم بإزالة طاسة المصفاة ( .6

ˮ“CHANGE FILTER PAD .(تغيير لوحة المصفاة)  
قم بتغيير المصفاة وإعادة تجميع طاسة المصفاة، وتأكد من خروج الطاسة  .7

  ثانية. قم بإعادة تركيب طاسة المصفاة. 30لمدة 
ضع حاوية الزيت في الحجيرة اليمنى، مع وضع أنبوب االلتقاط في حاوية  .8

  ).ـھمفتوحة (
  JIBاضغط مع االستمرار على مفتاح إعادة ضبط التعبئة حتى امتالء  .9

(فارغ من على وحدة  “ˮTop Off Emptyأو حتى مسح رسالة التعبئة 
  ).دالتحكم) (

إلى عدم وضع طاسة المصفاة بشكل صحيح. قم بإعادة  “P”يشير الحرف  .10
  .“P”وضع طاسة المصفاة إذا لزم األمر حتى يختفي الحرف 

(التصفية  Filter Now(نعم)) إلى محث (YES أثناء الطھي، قم بالرد  .11
(نعم)) وزر (  YES) بالضغط على زر أاآلن) في شاشة العرض (

  التصفية األزرق.
 “Top Off Empty”قم بالرد على إشعار تعبئة حاوية الزيت الفارغة   .12

®easyTouch -FilterQuick™  
 البدء السريع مقالة 
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تحمل الزيت لنظام التعبئة  ھـ: حاوية الزيت:
التلقائية/اليدوي. ال تستخدم لملء األوعية، بل 

للحفاظ فقط على مستوى الزيت. استخدم 
  الزيت النظف فقط في نظام التعبئة.

اضغط مع  د: زر إعادة ضبط التعبئة:
 االستمرار بعد استبدال الزيت حتى يتم 

  مسح ملحوظة التعبئة فارغ.

 ب: مفتاح التشغيل:
مفتاح واحد في الحجيرة 

  .USBأسفل منفذ 

  د: مصفاة مسبقة التصفية

قابل للبرمجة  :4000FQأ: 
للتصفية التلقائية. اضغط على 

  YES(نعم) لإلجابة بـ  YESالزر 
  (نعم) على محث المصفاة.

  ج: طاسة المصفاة

*8197816* 



 تنظيف وإعداد طاسة المصفاة يوميًا 

يجب تنظيف طاسة المصفاة يومًيا واستبدال ورق 
المصفاة. اتبع ھذه التعليمات لتحضير طاسة 

 المصفاة:
قم بإزالة الطاسة وفكھا. تجاھل ورق المصفاة 

 ال تترك أي مياه في الطاسة. القديم. نظفھا جيًدا. 
 
 

 
 أعد تركب الطاسة بھذا الترتيب:

 ضع الشبكة الداخلية. .1
 ضع ورق المصفاة على الطاسة.  .2
ضع حلقة التثبيت على ورقة التصفية، وثبتھا  .3

 على الطاسة. 

 تأكد من أن الورقة مطوية ألعلى حول  .4
 حلقة التثبيت. 

  ضع صينية الفتات. .5
ضع طاسة المصفاة في المقالة بإحكام.   .6

عرض وحدة التحكم الحرف عدم تأكد من 
.P 

 يجب استبدال ورقة المصفاة الخاصة بمقالة  
™FilterQuick .ويجب استبدالھا  على األقل مرة يومًيا

أكثر من ذلك في المتاجر ذات األحجام الكبيرة. استخدم ورق 
 وأبعاد   8030445برقم الجزء   Frymasterمصفاة

 يوًما.  90استبدل الحلقات الدائرية كل 
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