
ON/OFF (تشغيل/إيقاف) 
(تشغيل/إيقاف). تدخل المقالة في   ON/OFFاضغط على زر •

دورة االنصھار قبل التبديل إلى درجة الحرارة الكاملة والتسخين 
 إلى القيمة المضبوطة مسبًقا.

 Exitقم بإنھاء دورة االنصھار عن طريق الضغط على الزر •
Cool   .(إنھاء التبريد) وتحريره أو أي زر منتج مبرمج آخر

(ھل تريد إنھاء االنصھار؟) على  ?Exit Meltتعرض الشاشة 
 (نعم/ال) على اليمين. اضغط على  YES/NOاليسار و
 لإلنھاء.

 الطھي
اضغط على زر المنتج أو زر  (تبريد):  COOLعرضعند  •

Exit Cool  (إنھاء التبريد)، وسيتم تسخين المقالة حتى تصل
 READYإلى القيمة المضبوطة مسبًقا وستعرض الرسالة

 (جاھز).
 اضغط على زر المنتج وأسقط المنتج.

درجة حرارة اإلناء خارج نطاق القيمة  :- - - -عرض عند  •
READY .(جاھز) 

اضغط على زر المنتج وأسقط (جاھز):  READYعرض عند  •
 المنتج.

في حالة ضرورة االھتزاز،  (اھتزاز): SHAKEعرض عند  •
 سيتم إصدار صوت تنبيه.

اضغط على زر المنتج إللغاء التنبيه.  (تم):  DONEعرضعند  •
. 

اضغط على زر المنتج (تعليق):  HOLDفي حالة عرض  •
 الوامض إللغاء تنبيه التعليق.

 .اضغط مع االستمرار على رز المنتج :إلغاء دورة الطھي •
 التنقل عبر أزرار وحدة التحكم

• Product  اضغط لبدء دورة الطھي. اضغط في لمنتج): (ا
  نھاية دورة الطھي إليقاف التنبيه.

• Exit/Scan :(إنھاء/فحص)  اضغط مرة واحدة وستضيئ
جميع أزرار المنتج المبرمجة؛ حدد المنتج الذي يتم عرضه. 
اضغط على زر المنتج لعرض اسم المنتج. اضغط على سھم 

(إنھاء/  Exit/Scanلليمين لعرض المعايير. اضغط على
(إنھاء/  Exit/Scanفحص) مرة أخرى للتكرار. اضغط على

 فحص) مرتين للخروج.
خيارات التنقل في الشاشة  ): (السھمان لليمين/اليسار •

اليسرى. اضغط مع االستمرار بشكل متزامن لبدء تشغيل دورة 
 التلميع.

خيارات التنقل في الشاشة  ): (السھمان ألعلى/ألسفل •
اليمنى. اضغط مع االستمرار بشكل متزامن لتغيير اللغة في حالة 

 برمجتھا.
• Exit Cool :(إنھاء التبريد) اضغط للدخول في/إنھاءCool 

Mode  .(وضع التبريد) 
• Thermometer ) (الترمومتر) :(Fryer ON  تشغيل)

للوصول إلى درجة الحرارة  اضغط على الزر وحررهالمقالة): 
  المضبوطة مسبقًا على اليسار أو ضبط درجة أخرى على اليمين.

• Thermometer ) (الترمومتر):(:Fryer OFF  
اضغط على ھذا الزر وحرره لعرض درجة  (إيقاف المقالة):

. 3000الحرارة والوقت والتاريخ وإصدار النظام وإصدار 
 الواسعة.  ATOاضغط مع االستمرار في إصدارات

اضغط  (إيقاف المقالة): :( Fryer OFF(عالمة االختيار  •
ثواٍن: التمرير الستخدام الفلتر؛ واضغط مع  3مع االستمرار لمدة 

 إعداد المنتج-ثواٍن: القائمة الرئيسية 10االستمرار لمدة 
اضغط  (تشغيل المقالة): :( Fryer ON(عالمة االختيار  •

على ھذا الزر وحرره: التحقق من إمكانية االسترداد. اضغط مع 
 ثواٍن: وضع المعلومات 4االستمرار لمدة 

 Filter, Cleanخيارات الفلترة:  *الفلتر: اضغط مع االستمرار: •
and Filter, Dispose, and Boil Out  الفلترة والتنظيف)

والفلترة والتخلص من النفايات والغليان) (فقط أثناء إيقاف 
 المقالة).

(عدد  Cooks Remaining *الفلتر: اضغط على الزر وحرره:•
 عمليات الطھي المتبقية.)

 (*مالحظة: لن تعمل إال في حالة تمكينھا)

 2013يونيو  819-7100

يضيء عندما يكون  لزر المنتج:  LEDمؤشر
 المنتج قيد الطھي أو المناولة. 

إلى  16ومن  10إلى  6من  أزرار المنتج على الجانب األيمن:
 عبارة عن منتجات لشاشة العرض على الجانب األيمن.  20

الوصول إلى قائمة الفلترة عند 
 تمكينھا

الوصول إلى البرمجة واالستجابة 
لمطالبات الشاشة اليسرى والتحقق من 

التحقق من درجات  إمكانية االسترداد.
الحرارة الفعلية 

والمضبوطة مسبًقا 
 وإصدارات البرنامج.

 (وضع التبريد). COOL MODEإنھاء/الدخول في 

 عند الضغط عليه بمفرده:
التمرير عبر خيارات القائمة 

 والبرمجة.
 عند الضغط عليه بشكل متزامن:

 بدء تشغيل التلميع. 

ON/OFF تشغيل/إيقاف)( 
إنھاء القوائم 

عناصر وفحص 
 القائمة المبرمجة.

أزرار المنتج. اضغط 
لبدء دورة طھي وإنھائھا. 

اضغط مع االستمرار 
 إليقاف عملية الطھي.

التمرير عبر عند الضغط عليه بمفرده:  : المرجع السريع3000
 خيارات القائمة والبرمجة.

التغيير عند الضغط عليه بشكل متزامن: 
 إلى اللغة الثانية عند البرمجة.

ON/OFF تشغيل/إيقاف)( 

إلى  11ومن  5إلى  1من  المنتج على الجانب األيسر:أزرار 
 عبارة عن منتجات لشاشة العرض على الجانب األيسر. 15

شريط القائمة القابل 
 لإلزالة



 اإلجراء الالزم الشاشة اليمنى الشاشة اليسرى
OFF )إيقاف( OFF )اضغط على  )إيقاف  حتى يتم تغييرMain Menu  (القائمة الرئيسية) إلى

 (إعداد المنتج). Product Setup عرض

Product Setup 
 )إعداد المنتج(

Blank (فارغ) ىاضغط عل  . 

Product Setup 
 )إعداد المنتج(

Enter Code 
 )إدخال الكود(

  .1650أدخل 

Select Product Blank (فارغ) .اضغط على زر المنتج المطلوب 
LONG Name 

 )االسم التفصيلي(
Product name or 
button number 

 )اسم المنتج أو رقم الزر(

 .أدخل اسم المنتج باستخدام مفاتيح الحروف. اضغط على 

Short Name 
 )االسم المختصر(

Product name or 
button number 

 )اسم المنتج أو رقم الزر(

 .أدخل اسم المنتج المختصر باستخدام مفاتيح الحروف. اضغط على 

1 Time 
  )مرة واحدة(

أو الوقت المدخل  0:00القيمة 
  مسبًقا

  0:00(أدخل القيمة. أدخل الوقت باستخدام المفاتيح الرقمية. اضغط على 
 (إنھاء/فحص) للزر غير المعين.)  Exit/Scanھنا ثم اضغط على

1 TempR* ) درجة
  )حرارة واحدة

Temp )علىأدخل درجة الحرارة الجديدة. اضغط   )درجة الحرارة . 

1 SENSITIVITY 
 )الحساسية(

Number )اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفتاحين )الرقم   على. اضغط .  

1 Alarm TIME 
 )1(وقت تنبيه 

أو الوقت المدخل  0:00القيمة 
  مسبًقا

 .على اضغط أدخل الوقت في دورة الطھي لسماع التنبيه عند االھتزاز. 

1 Alarm NAME 
 )1(إسم تنبيه 

Shake )اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفتاحين )اھتزاز   على . اضغط. 

1 Alarm Mode 
 )1(وضع تنبيه 

Auto or manual 
 )تلقائي أو يدوي(

 .على . اضغط   اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفتاحين

1 Alarm TONE 
 )1(نغمة تنبيه 

Short )اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفتاحين )مختصر   على . اضغط. 

HOLD TIME 
 )وقت التعليق(

  .على اضغط  أدخل الوقت بالدقائق لتعليق المنتج قبل رفضه. 0

Exit )إنھاء( Exit )اضغط على الزر  )إنھاءScan  (فحص) لإلنھاء أو الزر ü  لمزيد من إعدادات
 البرمجة.

Select Product 
 )تحديد المنتج(

Blank (فارغ)  ھل تريد مزيد من إعدادات البرمجة؟ اضغط على زر المنتج واتبع
 (فحص). Scanاإلرشادات أعاله، ھل تريد إنھاء البرمجة؟ اضغط على زر 

Product Setup 
 )إعداد المنتج(

Blank (فارغ)  اضغط علىScan (فحص) 

OFF )إيقاف( OFF )إيقاف(   

2 Alarm Time 
 )2وقت التنبيه (

 ھذا ھو التنبيه الثاني ويتم إدخاله مثل األول. 00:

Filter Prompt**
 )المطالبة بالفلترة(

 أدخل عدد دورات الطھي للمنتج قبل المطالبة بدورة الفلترة. 0

 التنقل عبر قائمة الفلترة* (في حالة تمكين الفالتر)

 اإلجراء الالزم الشاشة اليمنى الشاشة اليسرى

Cool, READY 
 (بارد، جاھز)

Cool, READY 
 (بارد، جاھز)

 ثوانٍ  10(فلترة) لمدة  Filterاضغط مع االستمرار على الزر 

*Filter (الفلترة) Blank (فارغ) اضغط على لتمرير عبر الخياراتل: Filter  ،(الفلترة)Clean and 
Filter  ،(التنظيف والفلتر)Dispose ) ،(التخلص من النفاياتFill Vat 

from Bulk  ،(التراكمات فقط) (ملء اإلناء من التراكمات)Boil Out 
أثناء عرض  .(وإنھاء)  Exit،(إيقاف) المقالة فقط) OFFالغليان)  (أثناء (

 . ىالخيار المطلوب، اضغط عل
  ال تتوفر الخيارات إال في حالة تمكينھا. –*مالحظة 

 البرمجة لقيمة طھي واحدة مضبوطة مسبقًا*

 التنقل عبر وضع المعلومات

تظھر فيما يلي خيارات البرمجة والتنقل العامة. 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 

 (فحص) حتى تعود شاشة العرض إلى حالتھا المبرمجة مسبقًا. Scanالمفتاح 

أيًضا على برنامج طھي منظم. تستخدم الميزة التي ُيطلق عليھا "وضع الطھاة" للدجاج الكامل بدون تقطيع عند الرغبة في ذلك  3000يشتمل الطراز  *
 (إيقاف) بشكل افتراضي. راجع الدليل لتمكين ھذه الميزة وبرمجتھا.  OFFويتم ضبطھا إلى

 

(تشغيل)   ON(وضع الفلترة). يتم ضبط ھذه لميزة التي يمكن إيقافھا إلى القيمة Filter Mode** تتم مطالبات الفلترة بتسلسل البرمجة في حالة تمكين 
 بشكل افتراضي. راجع الدليل لالطالع على اإلرشادات المتعلقة بتعطيل ھذه الميزة.

(فلترة). فلن يكون للضغط على ھذا الزر أثناء تشغيل المقالة أو   Filterيمكن إيقاف وظيفة الفلترة. في حالة تعطيل الفلترة، لن يعمل الزر *
 . 3000من ھذا الدليل لالطالع على شرح لتمكين خيارات  2-1إيقافھا أي تأثير. راجع الصفحة رقم 

 اإلجراء الالزم الشاشة اليمنى الشاشة اليسرى

OFF or Ready 
 )جاھزأو  إيقاف(

OFF or Ready 
  )جاھزأو  إيقاف(

  ثم حرره. (وضع المعلومات) INFO MODE حتى يتم عرض  اضغط على

Last Dispose 
Stats ) إحصاءات

التخلص األخير من 
  )النفايات

Blank (فارغ) اضغط على  لتمرير عبر الخيارات:ل *Last Dispose Stats, Daily Stats, 
Selected Period Stats, Last Load Stats. ) احصاءات التخلص األخير

من النفايات واإلحصاءات اليومية وإحصاءات الفترة المحددة وإحصاءات آخر 
 . ىأثناء عرض الخيار المطلوب، اضغط عل ).تحميل

(الفلترة)، لن يتم جمع كل البيانات الموجودة  Filterمالحظة: أثناء تعطيل خيار *
  في ھذه الميزات.

 التنقل عبر إعداد اإلناء

 اإلجراء الالزم الشاشة اليمنى الشاشة اليسرى

OFF )إيقاف( OFF )ابدأ بوحدة التحكم في أقصى اليسار. اضغط على  )إيقاف حتى يتم عرض INFO 
MODE )مع التغيير إلى وضع المعلومات ( Main )ثمرئيسي ( Product 
Setup  )إعداد المنتج.( 

Vat Setup 
 )إعداد اإلناء(

Enter Code 
 )إدخال الكود(

 1656أدخل 

Product Setup 
 )إعداد المنتج(

Blank (فارغ) اضغط على  للتمرير إلىVat Setup  )إعداد اإلناء.( 

System* 
 )النظام(

Blank (فارغ) اضغط على  لتمرير عبر الخيارات:ل  Time/Date, DST Setup, E-
Log, Change Password  :)الوقت/التاريخ، إعدادDST السجل ،
. أثناء عرض الخيار المطلوب، اضغط )اإللكتروني، تغيير كلمة المرور

 . ىعل


