 .1شغل مفاتيح الطاقة ).(D
 .2امأل األوعية حتى خط التعبئة السفلي.
.
 .3شغل أجھزة الكمبيوتر باستخدام زر
 .4يعرض الكمبيوتر رسالة ""CHANGE FILTER PAD? YES/NO
)”ھل ترغب في تغيير قاعدة المرشح؟ نعم/ال"(
 .5اضغط على زر ) 1نعم( وسوف يعرض الكمبيوتر رسالة " REMOVE
) "PANأزل الوعاء(”
 .6أزل الوعاء وسوف يعرض الكمبيوتر رسالة " CHANGE FILTER
) "PADتغيير قاعدة الفلتر(”
 .7قم بتجميع وعاء المرشح بما يضمن بقاءه بالخارج لمدة  30ثانية .أعد
تركيب وعاء الفلتر.
 .8ضع ) JIBحاوية الطعام( في الموضع الصحيح ،وذلك بوضع أنبوب الشفط
في الحاوية المفتوحة ).(G
 .9اضغط مطوال على مفتاح إعادة تعيين  JIBحتى يختفي الضوء.(F) .
 .10تأكد من ظھور  Aعلى شاشة  .MIBيشير حرف  Pإلى أن وعاء الفلتر
غير موضوع في مكانه بشكل صحيح .أعد تثبيت وعاء المرشح إذا لزم
األمر.
 .11أثناء الطھي ،اضغط على ) YESنعم( لرسالة الفلتر الحالية المعروضة
على الشاشة ) (Bوالضوء األزرق ) (Aوذلك بالضغط على زر 1
) YESنعم(.
 .12استجب إلى ضوء  (E) JIBباستبدال  (G) JIBوإعادة ضبط ) (Fأو إعادة
تعبئة  JIBباستخدام نظام .RTI

البداية السريعة لـ :LOV
™

 :Aضوء الفلتر:
يضيء عندما يحين
وقت التصفية.
 :Eضوء  :JIBيضيء عندما ينخفض مستوى
خزان الزيت.

 :Fزر إعادة ضبط  :JIBاضغط مطوال بعد
استبدال  JIBحتى يختفي الضوء األصفر.

 :M3000 :Bيمكن برمجته إلجراء
تصفية تلقائية.
اضغط على زر (1نعم( للموافقة
على طلب التصفية.

 :MIB :Cيعرض حالة النظام.

 :Dمفتاح الطاقة :يوجد واحد في حجيرة أسفل كل جھاز
كمبيوتر )كھرباء محلية فقط(.
 :JIB :Gحاوية الطعام ،تحتفظ بالزيت الخاص بنظام
الزيادة التلقائية .ال يستخدم الزيت لمأل األوعية ،لكن يستخدم
للحفاظ على مستوى الزيت .ال تستخدم سوى زيت جديد مع
نظام الزيادة.

819-7086
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مالحظة :تتطلب مقالة الـ ™ Frymaster LOVبدء تشغيل ،وعرض وتدريب ،قبل البدء بتشغيل المطعم
الفعلي.

الفلتر ،درجة الحرارة ،معلومات ،انتقال

) ON/OFFتشغيل/إيقاف(

أزرار المنتج

دليل أزرار M3000

المرجع السريع للتنقل

) ON/OFFتشغيل/إيقاف( :وعاء كامل :يمكن تشغيل الكمبيوتر من
خالل أي من الجانبين .وعاء مقسم :زر يشغل الجانب ذي الصلة.

قوائم الفلتر

) Product Buttonأزرار المنتج( :اذھب إلى عناصر القائمة في
وضع المنتجات المتعددة ،وأدخل العنصر عند البرمجة.
) Cook Cycle Buttonsأزرار دورة الطھي( 1 :بدء دورة
الطھي ،واضغط نعم للموافقة على الرسائل التي تظھر.
 2بدء دورة الطھي ،واضغط ال للموافقة على الرسائل التي تظھر.
) Filter Buttonsأزرار الفلتر( :اضغط وحرر يعرض دورات
الطھي حتى دورة التصفية التلقائية التالية .اضغط مطوال للوصول إلى
قائمة الفلتر.
) Temp Buttonزر درجة الحرارة( :اضغط مرة واحدة لدرجة
الحرارة الحالية ،واضغط مرتين للنقطة المحددة .اضغط عندما يكون
الكمبيوتر في وضع إيقاف تشغيل لعرض إصدار البرنامج.
) Info Buttonزر المعلومات( :اضغط وحرر لعرض وقت
االستعادة ،واضغط مطوال للوصول إلى إحصائيات التصفية.
) Left/Right Cursor Buttonsزرا المؤشر األيسر/األيمن(:
تحرك عبر عناصر القائمة وحرك المؤشر لألمام أو الخلف.
) Up/Down Buttonsأزرار ألعلى/ألسفل( :تحرك لألمام أو
للخلف عند البرمجة.

اضغط مطوال على أي من أزرار الفلتر .يعرض الكمبيوتر Filter
) Menuقائمة الفلتر( ،مع التغيير إلى ) Auto Filterالفلتر
التلقائي( .مرر لخيارات أخرى باستخدام زري .
قم بالتحديد باستخدام زر .1
اخرج في أي وقت باستخدام زر .2

مستويات البرمجة
) Level 1المستوى  :(1يستخدم لتعديل أو إضافة عناصر جديدة
وللتنظيف الشديد ولتمكين أو تعطيل ساعة التصفية التلقائية.
اضغط مطوال على زري درجة الحرارة والمعلومات.
يظھر رمز على الشاشة.
أدخل رقم  1234باستخدام األزرار.
يعرض الكمبيوتر تغيير المستوى  1إلى Product Selection
)تحديد المنتج(.
مرر باستخدام زري  للوصول إلى العنصر
المطلوب .قم بالتحديد باستخدام زر .1
اخرج في أي وقت باستخدام زر .2
) Level 2المستوى  :(2يستخدم لتعديل تعويض المنتج ،ووضع
كلمات مرور ،وضبط مستويات النغمة ومرات التصفية وعرض رموز
الخطأ.
اضغط مطوال على زري درجة الحرارة والمعلومات لمدة  10ثواني.

طھي/تحديد

) ON/OFFتشغيل/إيقاف(
يظھر الرمز على الشاشة.
أدخل رقم .1234
يعرض الكمبيوتر تغيير المستوى  2إلى ) Prod Compتعويض
المنتج( .مرر باستخدام زري  للوصول إلى العنصر المطلوب.
قم بالتحديد باستخدام زر .1
اخرج في أي وقت باستخدام زر .2
) Info Modeوضع المعلومات( :يستخدم للوصول إلى إحصائيات
التصفية ومراجعة االستخدام وآخر تحميل.
اضغط مطوال على زر معلومات لثالث ثواني .يعرض الكمبيوتر Info
) Modeوضع المعلومات( ،مع التغيير إلى Filter Stats
)إحصائيات التصفية(.
مرر باستخدام زري  للوصول إلى العنصر المطلوب .
قم بالتحديد باستخدام زر .1
اخرج في أي وقت باستخدام زر .2

استكشاف المشكالت وحلھا
المقالة ال تقم بزيادة الزيت؟ تحقق من ضوء  ،JIBاستبدل/أعد التعبئة.
ھل يعرض الكمبيوتر ) Insert Panأدخل الوعاء(؟ :أعد تثبيت وعاء
التصفية.
يعرض الكمبيوتر ) Is Vat Full? Yes/Noھل الوعاء ممتل ًئا؟ نعم/
ال( :اتبع الخطوات المعروضة للعودة إلى الزيت.
ھل يعرض الكمبيوتر ) Change Filter Padتغيير قاعدة الفلتر(؟
قم يتغيير قاعدة الفلتر ،مع التأكد من إبقاء الوعاء بالخارج لمدة  30ثانية
على األقل.

