الضغط بشكل مستقل :التمرير عبر القوائم
وخيارات البرمجة.
الضغط بشكل متزامن :التغيير إلى اللغة
الثانية في حالة التھيئة.

إدخال األكواد واالستجابة لمطالبات
الشاشة على اليسار.
الوصول إلى قائمة )Filterالفلتر(

التحقق من درجات
الحرارة الفعلية
المضبوطة مسب ًقا
وإصدارات البرنامج.

 :K3000البداية السريعة
إنھاء التبريد إلى القيمة المضبوطة مسب ًقا.

الضغط بشكل مستقل:
التمرير عبر القوائم
وخيارات البرمجة.
الضغط بشكل متزامن:
تشغيل التلميع.

فحص عناصر القوائم
المبرمجة.

) ON/OFFتشغيل/إيقاف(
اضغط على أزرار المنتج البيضاء لبدء عملية الطھي على الشاشة اليمنى.

) ON/OFFتشغيل/إيقاف(
•

•
•

ستعرض المقالة ) COOLبارد( أو ) DROPوضع(
القيمة ) COOLبارد( :اضغط على زر المنتج ،سيتم تسخين
المقالة إلى القيمة المضبوطة مسب ًقا وستعرض ) DROPوضع(.
اضغط على زر المنتج وضع المنتج.
القيمة ) DROPوضع( :اضغط على زر المنتج وضع المنتج.
القيمة ) DONEتم( :اضغط على زر المنتج إللغاء اإلنذار.
اضغط مع االستمرار على زر المنتج إليقاف دورة الطھي.

الطھي

سيعرض الكمبيوتر القيمة ) Requested Polishيلزم إجراء
تنظيف( ،وحينئ ٍذ يجب الضغط على ) Yesنعم( أو ) Noال(.
اضغط على ) Yesنعم( )الزر الموجود أسفل شاشة العرض
 (Yesوسيتم بدء تشغيل دورة التنظيف.
ستتوقف المقالة بعد انتھاء دورة التنظيف.

التنقل عبر أزرار الكمبيوتر
•

) Productالمنتج( :يكون ً
نشطا عندما يكون مؤشر LED
المجاور مضي ًئا .اضغط لبدء تشغيل دورة الطھي .واضغط مع
االستمرار إليقاف دورة طھي سبق لك بدء تشغيلھا .واضغط في
نھاية دورة الطھي إليقاف اإلنذار.
) Scanفحص( :اضغط مرة واحدة وستتم إضاءة جميع أزرار
المنتج ،ثم حدد المنتج المعروض .اضغط على زر المنتج لعرض
اسم المنتج .واضغط على ) Scanفحص( مرة أخرى للتكرار.
اضغط على ) Scanفحص( مرتين للعودة إلى وضع التشغيل
العادي.
السھمان يسار/يمين ) :(خيارات التنقل في الشاشة اليسرى

•

السھمان أعلى/أسفل ) :(خيارات التنقل في الشاشة اليمنى.

•

•
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مؤشر  LEDلزر المنتج :يضيء عندما يكون الزر نشطا ً

االستجابة لمطالبة التنظيف

اضغط على الزر ) ON/OFFتشغيل/إيقاف( وسيتم تسخين المقالة •
إلى القيمة المضبوطة مسب ًقا أو درجة الحرارة الخاملة وستعرض
القيمة) COOL :بارد( أو ) DROPوضع(.
•

•
•
•
•

اضغط على أزرار المنتج
الزرقاء لبدء عملية الطھي
على الشاشة اليسرى.

) ON/OFFتشغيل/إيقاف(

•
•
•

•
•
•

) Cool Exitإنھاء الوضع البارد( :ضبط درجة حرارة إنھاء
دورة الطھي بالمقالة إلى القيمة المضبوطة مسب ًقا  250درجة
فھرنھايت ) 121درجة مئوية(.
) Thermometer: Fryer ONالترمومتر :تشغيل المقالة(:
اضغط على ھذا الزر وحرره لضبط القيمة المسبقة/على اليسار
وضبط درجة الحرارة/على اليمين.
) Thermometer: Fryer OFFالترمومتر :إيقاف
المقالة( :اضغط على ھذا الزر لعرض درجات الحرارة والوقت
والتاريخ وإصدار النظام وإصدار  K3000وإصدارات لوحة
الدائرة.
عالمة االختيار ) () Fryer OFFإيقاف المقالة( :اضغط مع
ثوان :التمرير الستخدام الفلتر؛ واضغط مع
االستمرار لمدة 3
ٍ
ثوان :إعداد المنتج) .مغطى في الجانب الخلفي(
االستمرار لمدة 10
ٍ
عالمة االختيار )) Fryer OFF (إيقاف المقالة( :االستجابة
للمطالبات.
) Filterالفلتر( :الضغط والتحرير :عدد مرات الطھي المتبقية
إلكمال دورة الفلتر .الضغط مع االستمرار :خيارات الفلتر والفلترة
التلقائية والتنظيف والتخلص من النفايات وتصريف للمقالة وتعبئة
الفضالت من المقالة.

تظھر فيما يلي خيارات البرمجة والتنقل باستخدام الكمبيوتر إلجراء الفلترة .يبين العمود األيسر واألوسط شاشات
عرض الكمبيوتر؛ بينما يبين العمود األيمن اإلجراء الالزم اتخاذه للمتابعة .يمكنك الخروج من إحدى خطوات
البرمجة في أي وقت بالضغط على المفتاح ) Scanفحص( حتى تعود شاشة العرض إلى حالتھا المبرمجة مسب ًقا.
ولحذف منتج من أحد األزرار ،أدخل الوقت  0:00ثم اضغط على الزر )SCANفحص(.

البرمجة
الشاشة اليسرى
) OFFإيقاف(
PRODUCT setup
)إعداد المنتج(
Product Setup
)إعداد المنتج(
Select Product
)تحديد المنتج(
LONG Name
)االسم التفصيلي(

الشاشة اليمنى
) OFFإيقاف(
) Blankفارغ(
Enter Code
)إدخال الكود(
) Blankفارغ(

اإلجراء الالزم
اضغط علىحتى يتم عرض إعداد المنتج.
اضغط على
أدخل 1724
اضغط على زر المنتج المطلوب

Product name or button
number
)اسم المنتج أو رقم الزر(

أدخل اسم المنتج باستخدام مفاتيح الحروف .استخدم الزر
 للتقدم إلى الحرف التالي .اضغط على الزر .

Short Name
)االسم المختصر(

Product name or button
number
)اسم المنتج أو رقم الزر(
MULTIPLE SETPOINT
)قيم مسبقة الضبط متعددة(

) 1 Timeمرة واحدة(

0:00 or time
)القيمة  0:00أو الوقت(
340 F or temp
)القيمة  340درجة فھرنھايت أو
درجة الحرارة(
) Numberالعدد(

أدخل اسم المنتج المختصر باستخدام مفاتيح الحروف.
استخدم الزر  للتقدم إلى الحرف التالي .اضغط على
الزر ..
اضغط على  .إذا كنت تريد قيمة مضبطة مسبقًا
واحدة ،فاضغط على SINGLE SETPOINT
)قيمة مضبطة مسبقًا واحدة(.
أدخل الوقت باستخدام األزرار الرقمية .اضغط على الزر
.
أدخل درجة الحرارة .اضغط على الزر .

1 PRESSURE
SOLENOID
)ملف الضغط(
) 2 Timeمرتان(

) OPENفتح(

Cooking Mode
)وضع الطھي(

1 TempR
)درجة الحرارة(
1 Flex
)قيمة مرنة(

1 Alarm TIME
)وقت اإلنذار(
1 alarm name
)اسم اإلنذار(

0:00 or time
)القيمة  0:00أو الوقت(
0:00 or time
)القيمة  0:00أو الوقت(
) Shakeاھتزاز(

1 Alarm Mode
)وضع اإلنذار(

Auto or manual
)تلقائي أو يدوي(

1 Alarm tome
)نغمة اإلنذار(

) Short,قصير(،

2 alarm time
)وقت اإلنذار(

0:00 time
)الوقت (0:00
Cool or Setpt
)بارد أو مضبوط مسب ًقا(

After Cooking
)بعد الطھي(
Filter Lockout
)إغالق الفلتر(
) Quantityالكمية(
Head Count
)عدد رئيسي(
ي ُتبع في العمود التالي

0
) Noال(
0

الشاشة اليسرى

اإلجراء الالزم

الشاشة اليمنى

Instant On
)تشغيل الوضع الفوري(

0

أدخل الوقت بالثواني الالزم لتسخين المقالة قبل التحقق من درجات
الحرارة .اضغط على الزر .

) Exitإنھاء(

) Exitإنھاء(

اضغط على الزر ) Scanفحص( .ھل تحتاج لمزيد من البرمجة؟ اضغط
على زر المنتج واتبع اإلرشادات أعاله .ھل تريد إنھاء البرمجة؟ اضغط
على الزر ) Scanفحص(.

) OFFإيقاف(

) OFFإيقاف(

التنقل عبر خيارات الفلتر
الشاشة اليسرى

اإلجراء الالزم

الشاشة اليمنى

)OFF, Cool, Dropإيقاف،
تبريد ،وضع(

OFF, Cool, Drop
)إيقاف ،تبريد ،وضع(

) Blankفارغ(

مرات الطھي المتبقية إلكمال دورة الفلتر .ال يلزم أي إجراء .ستتم العودة إلى الشاشة السابقة

) Cool, Dropتبريد ،وضع(

) Cool, Dropتبريد ،وضع(

اضغط مع االستمرار على زر الفلتر لمدة  10ثوا ٍن

Auto Filter
)فلترة تلقائية(

) Blankفارغ(

اضغط على  للتمر ري ع رب الخ يارتا :التنظيف
والتخلص من النفايات وتصريف للمقالة وتعبئة الفضالت
من المقالة وإنھاء .اضغط على  عند عرض الخيار
المطلوب.

اضغط على زر الفلتر وحرره

التنقل عبر حالة الفلتر
الشاشة اليسرى

اإلجراء الالزم

الشاشة اليمنى

) OFFإيقاف(

) OFFإيقاف(

اضغط مع االستمرار على  لمدة  3ثوا ٍن.

اضبط للموضع المطلوب باستخدام الزرين .
اضغط على الزر . 

Info Mode
)وضع المعلومات(

) Blankفارغ(

اضغط على

اضبط للوضع المطلوب باستخدام الزرين  .اضغط
على الزر  .اإلعداد االفتراضي للطھي غير المضغوط
ھو ) OPENفتح(.
اضبط الوقت باستخدام األزرار الرقمية .اضغط على
الزر .
اطرح الوقت من وقت الطھي ثم أدخل الوقت في دورة
الطھي لسماع اإلنذار عند االھتزاز .اضغط على الزر .

Info Mode
)وضع المعلومات(

) Blankفارغ(

مرر عبر الخيارات :إحصاءات الزيت ،إحصاءات الفلتر ،مراجعة
االستخدام ،آخر تحميل باستخدام الزرين لليمين واليسار .يمكن تأكيد
الخيار بالضغط على عالمة االختيار.

*Filter Stats
)إحصاءات الفلتر*(

) Blankفارغ(

اضغط على

اضبط للموضع المطلوب باستخدام الزرين
اضغط على الزر .
اضبط للموضع المطلوب باستخدام الزرين  اضغط
على الزر .
اضبط للموضع المطلوب باستخدام الزرين
اضغط على الزر .
اضبط الوقت باستخدام األزرار الرقمية أو اترك القيمة
 0:00للوقت غير المعروف .اضغط على الزر .
ادخل في وضع إنھاء المقالة بعد االنتھاء من دورة
الطھي .بارد =  ،250القيمة المضبوطة مسب ًقا = درجة
حرارة الطھي .اضغط على الزر .
أدخل عدد دورات الطھي قبل الفلترة .اضغط على الزر
.
اضبط الكمية لكل عملية طھي باستخدام األزرار
الرقمية .اضغط على الزر .
أدخل عدد األطباق الرئيسية .اضغط على الزر .

) Dayاليوم(

) Dateالتاريخ(

مرر عبر اإلحصاءات
مرر عبر األيام باستخدام الزرين
باستخدام الزرين .

) Filteredمفلتر(

Filter number and day
)فلترة الرقم والتاريخ(

 ثم اضغط
مرر عبر األيام ودورات الفلترة باستخدام الزرين
على الزر .

FLT BPSD
)فلترة حسي التجاوز(

Number of filters
bypassed and day
)عدد الفالتر حسب التجاوز والرقم(

ومرر
مرر عبر الفالتر التي تمت تجاوزھا باستخدام الزرين
للوصول إلى اإلحصاء التالي باستخدام الزرين 

Cooks
)مرات الطھي(

Number and Day
)الرقم واليوم(

مرر عبر عمليات الطھي المكتملة باستخدام الزرين
 ومرر
للوصول إلى اإلحصاء التالي باستخدام الزرين 

) Headsالرئيسية(

Number and Day
)الرقم واليوم(

ومرر
مرر عبر األطباق الرئيسية المطبوخة باستخدام الزرين
للوصول إلى اإلحصاء التالي باستخدام الزرين 

FLT AVG
)متوسط عدد الفالتر(

Number and day
)الرقم واليوم(

ومرر
مرر عبر متوسط عدد الفالتر اليومي باستخدام الزرين
 للعودة إلى العمليات.
لإلنھاء باستخدام الزرين

) Exitإنھاء(

) Exitإنھاء(

اضغط على الزر ) Scanفحص( مرتين.

*تظھر إحصاءات الفلترة .تنقل عبر الخيارات األخرى بنفس الطريقة .اطلع على الدليل لمزيد من التفاصيل.

