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 الكھربائية REسلسلة 

إذا كان ذلك مطبقًا. كما  CEيجب تأريض كافة األجھزة الكھربية وفق األكواد العالمية والمحلية المعمول بھا، إضافة إلى أكواد 
يجب توصيل كافة الوحدات (بواسطة سلك متصل أو متصل دائًما) بنظام توريد طاقة مأرض. ويوجد مخطط توصيل األسالك 
على الجانب الداخلي لباب المقالة. راجع لوحة التصنيف الموجودة على الجانب الداخلي لباب المقالة للتعرف على الفولتات 

 المناسبة.

 أداة تعليق الشبكة

 أداة رفع العنصر

 مقبض المرشح

 مقابض التصريف

 وعاء المرشح

 درج الفتات

 مقبض المرشح

819-7058 NOV 13 Arabic 



  
 

 
 

 التشغيل المبدئي

Company Name Here, 
Otherwise Delete Box 

 OIL LEVEL امأل قدر القلي بالزيت وصوال إلى خط.1
الموجود في الجزء الخلفي من  السفلي(مستوى الزيت) 

مع ارتفاع قدر القلي. سوف يسمح ذلك بتمدد الزيت 
درجة الحرارة. ال تمأل القدر بزيت بادر ألعلى من 
الخط السفلي، فقد يؤدي ذلك إلى فيضان الزيت نظًرا 

 لتمدده بفعل الحرارة.

زبدة متجمدة، فارفع العناصر في حال استخدام : مالحظة .2
دة في قاع قدر القلي. أعد العناصر ثم أوال، ثم ضع الزب

ضع الزبدة حولھا وأعالھا. قد يكون من الضروري 
إضافة زبدة لرفع مستوى الزيت إلى العالمة المناسبة 

 بعد ذوبان الزبدة التي تم تعبئتھا.

تأكد من توصيل سلك/أسالك الطاقة بالقابس/المقابس  .3
قبس بالم بسمن التصاق وجه القاالمناسبة. تأكد أيًضا 

 مع عد ظھور أي جزء من شوك االتصال.

تأكد من تشغيل الطاقة، فبعض الطرز تكون مزودة  .4
بمفتاح رئيسي موجود خلف حجرة باب المقالة على 
اللوحة األمامية لصندوق المكونات، بجانب الصمام 

 الكھربائي.

. انظر ON وحدة التحكم /الكمبيوتر تأكد من تشغيل .5
 لتحكم.المرجع السريع الخاص بوحدة ا

 OIL LEVEL تأكد من وصول مستوى الزيت إلى خط .6
درجة عندما يصل الزيت إلى  العلويمستوى الزيت 
. قد يكون من الضروري إضافة زبدة حرارة الطھي

بعد وصوله لرفع مستوى الزيت إلى العالمة المناسبة 
 .إلى درجة حرارة الطھي

 إعداد المرشح
اسحب وعاء المرشح إلى الخارج وأزل درج الفتات،  .1

الترشيح.  وطبقةوحلقة التثبيت، وورقة الترشيح، 
نظف كافة المكونات بمحلول مطھر وماء ساخن ثم 

 جففه تماًما.

اتصال وعاء الترشيح للتأكد من أن ملحقات افحص  .2
 .بحالة جيدة Oحلقات 

ضع طبقة الترشيح المعدنية في منتصف قاع الوعاء،  .3
ثم ضع شريحة من ورق الترشيح أعلى طبقة 
الترشيح، مع تغطية كافة الجوانب. في حال استخدام 
لوحة ترشيح، تأكد فتأكد من أن الجانب الخشن للوحة 
ألعلى، ثم ضع اللوحة على طبقة الترشيح، بحيث 

 تكون اللوحة بين النتوءات البارزة ووعاء الترشيح.

ثم أنزل الحلقة ضع حلقة التثبت أعلى ورقة الترشيح  .4
إلى الوعاء بما سيمح باستقرار الورق على جوانب 

 الشركة المصنعة التدبير إضافة وعاء الترشيح.
 .التصفية مسحوق الموصى بھا من

 
 الترشيح

تأكد من وصول الزيت بالكامل إلى درجة حرارة  .1
 التشغيل.

. اصرف محتويات قدر OFF أوقف تشغيل المقالة .2
 90القلي إلى وعاء القلي من خالل تدوير الصمامات 

فراغ وعند الضرورة، استخدم قضيب اإلدرجة. 
Fryer's Friend .لتفريغ محتويات القلي 

بعد تصريف الزيت من قدر القلي، حرك مقبض  .3
(تشغيل) لتشغيل المضخة   ONالترشيح إلى وضع

وبدء عملية ترشيح الزيت. قد تستغرق المضخة وقتًا 
 قبل العمل.قليال 

 
 
 
 
 

تقوم مضخة الترشيح بسحب الزيت من خالل  .4
مرشح وسيط وقدر القلي. اسمح بتمرير الزيت 

 لخمس دقائق.

أغلق صمام التصريف واسمح بإعادة تعبئة  .5
إلى  10المقالة. اترك مضخة الترشيح تعمل من 

ثانية بعد أن يصدر الزيت فقاعات. ثم أغلق  15
 .المرشح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إيقاف التشغيل
 
 .تشغيل المقالةأوقف  .1
 قم بترشيح زيت الطھي وتنظيف المقالة. .2
 ضع أغطية قدر المقالة عليھا. .3
 


