
 االستجابة لمطالبات
  فلترة المقالة

 نعم لمطالبة الفلترة
 

ھل تريد ( ?FILTER  NOWسيعرض الكمبيوتر  .1
وسيومض  (نعم/ال) Yes no) الفلترة اآلن؟

 .األزرق  LEDمؤشر
 .)نعم) (1 )YESاضغط على  .2
 . )قشد اإلناء( SKIM VAT سيعرض الكمبيوتر .3
 استخدم أداة القشد إلزالة األوساخ من اإلناء. .4
ھل تريد ( ?CONFIrMسيعرض الكمبيوتر  .5

 ).ال/نعم( Yes no) التأكيد؟
 .)نعم) (1 )YESاضغط على  .6
 ,Draining, Washingسيعرض الكمبيوتر .7

Filling )أثناء الفلترة) صرف، غسيل، ملء. 
(درجة حرارة  Low Temp سيعرض الكمبيوتر .8

حتى تعود إلى درجة حرارة التشغيل  منخفضة)
 . مرة أخرى

سيعرض الكمبيوتر اسم المنتج أو خطوطًا  .9
  متقطعة.

 

 ال لمطالبة الفلترة
 

ھل تريد ( ?FILTER NOWسيعرض الكمبيوتر  .1
وسيومض  (نعم/ال) Yes no) الفلترة اآلن؟

 .األزرق  LEDمؤشر
 ).ال) (2 )NOاضغط على  .2
 . ستواصل المقالة التشغيل الطبيعي .3

 

 (JIB)نظام حاوية الطعام 
 

البرتقالي الموجود على   LEDسيضيء مؤشر .1
 المقالة.

 افتح باب الكابينة للوصول إلى حاوية الطعام. .2
 أخرج الزيت من حاوية الطعام. .3
 أخرج حاوية الطعام. .4
افتح زجاجة زيت جديدة وانزع البطانة  .5

 الموجودة أسفل الغطاء.
ضع أنبوب االلتقاط داخل صندوق جديد مع  .6

 تركيب الغطاء في موضعه.
 ضع الحاوية الجديدة داخل كابينة المقالة. .7
اضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط  .8

  LEDالبرتقالي حتى يتم إطفاء مؤشر
 .البرتقالي 

 

 نظام الزيت المتراكم
 

البرتقالي الموجود على   LEDسيضيئ مؤشر .1
 .المقالة

 .افتح باب حاوية الطعام .2
اضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط  .3

 .البرتقالي حتى تمتلئ الزجاجة ثم حرر الزر
 .تجنب اإلفراط في ملء الزجاجة 

 .سيتم إطفاء المصباح البرتقالي .4

  M3000اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالفلترة التي تظھر على شاشة كمبيوتر

االستجابة لمؤشرات تحذير 
 انخفاض مستوى الزيت 

 ھل اإلناء ممتلئ؟
 Yes/no ؟)ھل اإلناء ممتلئ( ?Is Vat Fullسيعرض الكمبيوتر  .1

 .*)ال/(نعم
 ).ال) (2 )NOاضغط على  .2
عند ضخ الزيت مرة أخرى في  ،)ملء(  Fillingسيعرض الكمبيوتر .3

 .اإلناء
(ھل اإلناء  ?Is Vat Fullبعد إنھاء دورة الضخ، سيعرض الكمبيوتر  .4

  (نعم/ال). Yes/noممتلئ؟)  
) (نعم) وانتقل إلى 1  )YESفي حالة ملء اإلناء، اضغط على .5

 . 9الخطوة رقم 
).سيتم ال) (2 )NOبينما في حالة عدم ملء اإلناء، اضغط على  .6

 Is Vatثانية وسيتم عرض 30تشغيل المضخة مرة أخرى لمدة 

Full? (ھل اإلناء ممتلئ)؟ Yes/no )(ستؤدي ثالث ). ال/نعم
 Change Filter Padمحاوالت غير ناجحة لملء اإلناء إلى عرض

 ).(نعم/ال) Yes/no(ھل تريد تغيير لوحة الفلتر)؟ 
(ھل تريد تغيير لوحة  Change Filter Padسيعرض الكمبيوتر  .7

 .)(نعم) (YES( 1(نعم/ال).  اضغط على  Yes/noالفلتر)؟ 
 قم بتنظيف إناء الفلتر واستبدال لوحة الفلتر. .8
بمجرد سحب اإلناء من الكابينة  بعد مرور ثالث ثواٍن على األقل،  .9

 OFFستعود شاشة عرض الكمبيوتر إلى الحالة األخيرة أو الحالة 
 (إيقاف التشغيل).

 أعد تركيب إناء الفلتر. .10
 Serviceبعد ست محاوالت غير ناجحة لملء اإلناء، ستعرض المقالة: مالحظة*

Required )يلزم إجراء صيانة .( يؤدي الضغط علىNO )إلى السماح ) ال

 .طلب الصيانةإ .دقيقة  15بالطھي، إال أن المقالة ستعيد المطالبة كل
 

 انسداد الصرف
 

 مع التغيير إلى) تنظيف الصرف( Clear Drain سيعرض الكمبيوتر .1
Is Drain Clear? )ھل الصرف نظيف( ؟ بالتناوب معYes )نعم.( 

نظّف األوساخ من موضع الصرف باستخدام الفرشاة الملحقة بالمقالة  .2
بمجرد االنتھاء من التنظيف ) نعم) ( )YES 1ثم اضغط على الزر 
 .حتى يمكنك المتابعة

وسيتم استئناف عملية )  صرف(  DRAINING  سيعرض الكمبيوتر .3
 .الفلترة التلقائية الطبيعية

(فلترة) لمدة   Filterاضغط مع االستمرار على الزر .1
ثالث ثواٍن (على الجانب األيمن بالنسبة لإلناء 

الممتلئ، أو على الجانب المطلوب بالنسبة إلناء 
 .التقسيم)

 Filter Menuسيصدر الكمبيوتر صوتًا وسيعرض  .2
 .)فلترة تلقائية( Auto Filterو) قائمة الفلترة(

 Maintللتمرير إلى استخدم الزر  .3
Filter )فلترة الصيانة.( 

  1.اضغط على .4
ھل (  ?Maint Filterسيعرض الكمبيوتر .5

 .(نعم/ال) Yes no) وتريد الفلترة؟
 .)نعم) (1 )YESاضغط على  .6
 .)الفلترة( Filteringسيعرض الكمبيوتر  .7
 سيتم صرف الزيت من اإلناء .8
 Scrub Vatسيعرض الكمبيوتر .9

Complete? )و )ھل اكتمل الفرك؟Yes (نعم). 
  ).نعم) (1  )YESافرك اإلناء، ثم اضغط على .10
ھل (  ?Is Oil Sensor Cleanسيعرض الكمبيوتر .11

 ).الغاز فقط) (نعم( Yesو) خزان الزيت نظيف؟
باستخدام ليفة ) الغاز فقط(نظّف مستشعر الزيت  .12

انظر ) (نعم) (1 )YESمرنة ثم اضغط على 
 .الصورة)

(ھل تريد غسيل   ?Wash Vatسيعرض الكمبيوتر .13
  ).نعم( Yesاإلناء؟) و

 .)نعم) (1 )YESاضغط على  .14
سيتدفق الزيت عبر اإلناء وسيعرض الكمبيوتر  .15

Washing )غسيل.( 
ھل تريد الغسيل ( ?Wash Again سيعرض الكمبيوتر .16

 .(نعم/ال) Yes no) ومرة أخرى؟

 Yesلـ   1واضغط على؛ )ال(no لـ   2اضغط على .17
 ).نعم(

 سيعرض الكمبيوتر ،)ال( NO بعد اإلجابة بالقيمة .18
Rinsing )غسيل.(  

  .يتم غسل الزيت عبر اإلناء .19
ھل تريد الغسيل (  ?Rinse Againسيعرض الكمبيوتر .20

 .(نعم/ال) Yes noو )مرة أخرى؟
واضغط ؛ )ال(no لـ   2اضغط على .21

 ).نعم( Yesلـ   1على
 ،)ال( NO بعد اإلجابة بالقيمة .22

ھل تريد ( ?Polish سيعرض الكمبيوتر
 .(نعم/ال) Yes noو )التلميع

  1.اضغط على .23
 .سيتدفق الزيت عبر اإلناء .24
 Polishingسيعرض الكمبيوتر  .25

 .دقائق 5ومؤقت عد تنازلي لمدة   ).التلميع(
 2بعد مرور خمس دقائق، أو الضغط على الزر  .26

 ?Fill Vatسيعرض الكمبيوتر إليقاف عملية التلميع،
  (نعم). Yesو )ھل تريد ملئ اإلناء؟(

 .)نعم) (1 )YESاضغط على  .27
 ).ملء( Filling سيتم ملء اإلناء وسيتم عرض .28
 )ھل اإلناء ممتلئ؟( ?Is Vat Fullسيعرض الكمبيوتر  .29

 .(نعم/ال) Yes noو
 لـ   2واضغط على؛ )نعم( Yesلـ   1اضغط على .30

no )ال.( 
 Offسيعرض الكمبيوتر  ،)نعم( yesوعند تحديد  .31

  ).إيقاف(
 وسيتم ، سيتم تشغيل المضخة،)ال( no وعند تحديد .32

  .29تكرار الخطوات، بداية من الخطوة رقم 
819-7087 02/10 LOV™ Fryer 

  السريع LOVمرجع 

 فلترة الصيانة اليومية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 تنظيف لوحة الفلتر وإعدادھا يوميًا

1 

يجب تنظيف إناء الفلترة يوميًا 
ويجب استبدال كذلك استبدال 
لوحة الفلتر. اتبع اإلرشادات 

  التالية إلعداد إناء الفلترة:
أخرج اإلناء وقم بتفكيكه. تخلص 

 من لوحة الفلترة القديمة.

احرص على التنظيف جيًدا. ال 
 تترك مياه داخل اإلناء.

  أعد تجميع اإلناء بالترتيب التالي:
 ضع الشاشة الداخلية. .1
ضع لوحة الفلترة بحيث تكون  .2

 محكمة ومتجھة ألعلى داخل اإلناء.

ضع الحلقة الدائرية على لوحة  .3
 الفلترة.

 ضع صينية الرقائق. .4
أحكم وضع إناء الفلترة داخل  .5

الكابينة.                  تأكد من 
 .Aعلى  MIBضبط شاشة 

2 
3 

4 

لوحة الفلتر في مقالة يجب استبدال 
LOV™ fryer  مرة واحدة كل يوم

ويجب استبدالھا في  على األقل.
 المحالت الكبيرة باستمرار.

 .يوًما 90استبدل الحلقات الدائرية كل 


