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 ضغط الغاز المتشعب
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       SR - Super Runner Seriesسابقة *
 نظام غاز مللي فولط ال يحتاج إلى توصيالت كھربية – GMالحقة *

 يجب أن يكون خط (خدمة) إمداد الغاز من نفس حجم خط إدخال المقالة أوأكبر منه.مالحظة: 

SRسلسلة

 منظم حراري

 تصريف

 صمام

819-7059 NOV 13 Arabic 
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Otherwise Delete Box 

 
افتح صمام القفل اليدوي الموجودة على خط إمداد الغاز  .9

 PILOTالوارد ولف مقبض صمام الغاز إل وضع 
 .(إرشاد)

اضغط على المقبض مع االستمرار وقرب عود ثقاب  .10
ال  اإلرشادي. المشعلمشتعل أو فتيل إشعال من رأس 

ثانية بعد ظھور اللھب على  60تترك المقبض قبل حوالى 
المشعل اإلرشادي. اترك المقبض، وسوف يضل المشعل 

 اإلرشادي مشتعال.
 

 التشغيل اليومي
 
تأكد من تعبئة قدر القلي بالزيت أو الزبدة حتى الخط السفلي من  .1

خطي مستوى الزيت البارزين الموجودين على الجدار الخلفي 
في حال استخدام زبدة مجمدة، فضعھا : مالحظةمن قدر القلي. 

وبينھا داخل قدر القلي، مع التأكد من وجودھا أسفل األنابيب 
 وفوقھا قبل تشغيل المقالة.

اضغط ببطء على  اإلرشادي مشتعال،المشعل يكون  بينما .2
 (تشغيل). ONمقبض صمام الغاز وحركة إلى موضع 

حرك مقبض المنظم الحراري التشغيلي إلى درجة الحرارة  .3
التشغيلية المطلوبة للقلي. يجب أن يشتعل المشعل بلھب قوي 

 .أزرق اللون
 

 إيقاف تشغيل المقالة
 

  إليقاف تشغل المقالة بشكل مؤقت، حرك المنظم الحراري
(إيقاف تشغيل) وضع الغطاء  OFFالتشغيلي إلى موضع 

 على قدر القلي.
 
  إليقاف التشغيل بشكل كامل، حرك المنظم الحراري

(إيقاف تشغيل)، وحرك  OFFالتشغيلي إلى موضع 
 .(إيقاف تشغيل) OFFمقبض صمام الغاز إلى موضع 

 

 الصيانة الوقائية
 
ال تسمح بتراكم الشحوم أو تصلبھا على إطار المقالة  .1

أو جسمھا أو مدخنتھا. نظف المقالة من الداخل 
 يوميًا باستخدام محلول منظف وماء ساخن.والخارج 

 
قم بترشيح زيت الطھي بتصريف الزيت من قدر  .2

القلي عبر قم الترشيح مرة واحدة على األقل يوميًا. 
، أزل أية بقايا من بعد تصريف الزيت من قدر القلي

 .القدر باستخدام أداة كشط إذا لزم األمر
 
نظف قدر القلي مرة واحدة على األقل أسبوعيًا من  .3

خالل تعبئته بالماء إلى أسفل عالمة مستوى الزيت 
العليا. أضف كأًسا من محلول تنظيف ثم اغل 

إلى  10المحلول. اترك المحلول ليسخن ببطء لمدة 
تويات قدر القلي واشطفه دقيقة، ثم اصرف مح 15

كأس خل أبيض إلى مرة  ¼بالماء مرتين. أضف 
الشطف األخيرة لمعادلة أية قلوية متبقية بسبب 
محلول التنظيف. امسح أسطح قدر القلي بمنشفة 

قبل إعادة تعبئة المقالة بزيت القلي. وفي حال  جافة
عدم استخدام المقالة فوًرا بعد التنظيف، ينصح بمسح 

اخلي من قدر القلي بطبقة خفيفة من زيت الجزء الد
 .الطيارأن تسقط و الطھي لمنع الصدأ

 التشغيل األولي
 فتح صمام الغاز

لف المقبض في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى .1
 .(إرشاد) PILOT(تشغيل) أو  ONموضع 

اضغط على المقبض ولفه باتجاه عقارب الساعة .2
 .(إيقاف تشغيل) إلغالق الصمام OFFإلى 

علىأغلق صمام إيقاف التشغيل اليدوي الموجود  .3
 خط إمداد الغاز الوارد.

OFFحرك المنظم الحراري التشغيلي إلى وضع  .4
 (إيقاف تشغيل).

اضغط على مقبض صمام الغاز وحركة إلى وضع .5
OFF (إيقاف تشغيل). 

دقائق على األقل حتى يفرغ أي غاز 5انتظر  .6
 متراكم.

امأل قدر القلي بالزيت، أو الزبدة أو الماء حتى خط .7
OIL LEVEL زيت) السفلي المبين(مستوى ال

خلف قدر القلي. تأكد من تغطية أنابيب التسخين
 .بالسائل قبل تشغيل المواقد

: في حال استخدام زبدة مجمدة، فضعھامالحظة .8
داخل قدر القلي، مع التأكد من وجودھا أسفل

 األنابيب وبينھا وفوقھا قبل تشغيل المقالة.

تحذير   
 يمكن أن يسببالزيت الحار و الماء

.حروق شديدة  


