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 دلیل المشغل
 )HLZ(المنطقة األرضیة المدفأة 

 
 .HLZیحل دلیل المشغل ھذا محل كل الطبعات السابقة من دلیل مشغل 
 
 

 ، ال تقم بتخزین الجازولین أو األبخرة األخرى القابلة لالشتعال أو تستخدمھا بالقرب حرًصا على سالمتك
 .من ھذا الجھاز أو أي جھاز آخر

 
 

 خطر
 .صحیحلمرضي للجھاز لدیك على تركیبھ بشكل یعتمد التشغیل اآلمن وا

 
یجب أن یتوافق التركیب مع القوانین المحلیة أو، مع أحدث قوانین الكھرباء الوطنیة، في ظل غیاب القوانین المحلیة، أي 

 ؛ الجزء األول من قانون الكھرباء الكندي أو)الوالیات المتحدة األمریكیة( NFPA 70قوانین الكھرباء الوطنیة، 
CSA-C22.1  أو معاییر الجماعة األوروبیة)CE.(  

 
إذا تم تزوید ھذا الجھاز بسدادة أرضیة ثالثیة الشفرة من أجل حمایتك من الصدمة الكھربیة، ینبغي توصیلھ مباشرةً في 

 !ال تقم بقطع الشفرة األرضیة من ھذه الوحدة أو إزالتھا.  مخرج تأریض ثالثي الشفرة بشكل سلیم
 
 

 .وال یتناسب مع االستخدام في الخارج. غیر مخصص سوى لالستخدام في الداخل فقطھذا الجھاز 
 
 

 .سیتلف الجھاز وستكون كل الضمانات الغیة. ال تستخدم منافث المیاه لتنظیف ھذا الجھاز
 
 

 .السوائل األخرى القابلة لالشتعال بالقرب من أي جھاز طھي/ ال تقم بتخزین الجازولین أو غیره من األبخرة 
 
 

ستتم طباعة ھذه . اإلجراءات في ھذا الدلیل تتضمن استخدام المنتجات الكیمیائیة -) HCS(معاییر التوصیل عند المخاطر، 
راجع دلیل معاییر  .في الجزء النصي من اإلجراء) HCS(المنتجات الكیمیائیة في ببنط أسود عریض، یتبعھ االختصار 

 .المناسبة) MSDS(بیانات سالمة المواد لمعرفة صفحة ) HCS(التوصیل عند المخاطر 
 
 



 
 )HLZ(المنطقة األرضیة المدفأة 

 الضمان معلومات: 1لفصل 
 :بإجراء الضمانات المحدودة التالیة للمشتري األصلي فقط لھذا الجھاز وقطع الغیار الخاصة بھ Frymaster Corporationتقوم شركة 

 
 

 )HLZ(المنطقة األرضیة  المدفأة  –أحكام الضمان   1.1
 
 .لغ عامینكل المكونات ضد عیوب المواد والصناعة الحرفیة لمدة تب Frymaster Corporationتضمن شركة  .أ 

 
 .یتم ضمان جمیع األجزاء، باستثناء المصھرات لمدة عامان بعد تاریخ تركیب الكابینة .ب 

 
أیًضا تكلفة مصاریف العمالة المعتادة نظیر ساعات  Frymasterإذا أصبح أي جزء معیبًا أثناء العام األول بعد تاریخ التركیب، باستثناء المصھرات، تدفع  .ج 

 ).كم عن كل طریق 80/میالً  50(كم من السفر  160/میل 100ضافة إلى ما یصل إلى العمل الستبدال الجزء، باإل
 
 

 إرجاع األجزاء  1.2
 

 .  یوًما من أجل االعتماد 60خالل  Frymasterیجب إرجاع كل األجزاء المعیبة ساریة الضمان إلى مركز خدمة الصیانة المعتمد من المصنع لدى شركة 
 .أي اعتماد یوًما، لن یتم إتاحة 60بعد 

 
 

 استثناءات الضمان  1.3
 

 :ال یغطي ھذا الضمان الجھاز التالف بسبب سوء االستخدام أو سوء االستعمال أو التغییر أو الحوادث مثل
 

 اإلصالح غیر الالئق أو غیر المصرح بھ؛ •
 لدیك؛ MRCأو إجراءات الصیانة المجدولة كما ھو موصوف في بطاقات /عم اتباع إرشادات التركیب الصحیح و •
 الصیانة غیر الالئقة؛ •
 التلف في الشحن؛ •
 االستخدام غیر العادي؛ •
 إزالة لوحة التقدیر أو تعدیلھا أو طمسھا؛ •

 
 :ال یغطي ھذا الضمان أیًضا

 
 ؛)2(، أو وقت السفر الذي یتجاوز الساعتان)كم لكل طریق 80/میالً  50(كم  160/میل 100النقل أو السفر أكثر من  •
 ل في األجازات أو ساعات العمل اإلضافیة؛مصاریف نظیر العم •
 .أو فقد الوقت أو األرباح أو االستخدام أو أي تلفیات تبعیة من أي نوع) تكلفة إصالح أو استبدال الممتلكات األخرى التالفة(األضرار العرضیة  •

 
 .ال یوجد ضمانات ضمنیة أو تتعلق بالقابلیة للتسویق أو المالءمة ألي استخدام أو غرض معین

 
 .بالنسبة للضمان الدولي، یطبق اإلجراء أعاله، باستثناء ما إذا كان العمیل مسؤوالً عن مصاریف الشحن والجمارك
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 )HLZ(المنطقة األرضیة المدفأة 

 لب األجزاءمعلومات الخدمة وط :2 لفصل

 طلب قطع الغیار  2.1
 

یمكن الوصول إلى أقرب مقدّم خدمة صیانة . Frymasterالمعتمد من قبل شركة ) FAS(مقدّم خدمة الصیانة /قد یتم وضع طلبات قطع الغیار مباشرةً مع موزع
أو  1-800-243-7937 على Frymasterیمكنك االتصال بقسم الصیانة من  أو www.frymaster.comمن خالل  Frymasterمعتمد من قبل شركة 

1-318-865-1711. 
 
 

 :لتسریع الطلب الخاص بك، تتطلب المعلومات التالیة
 

 ___________________________ الطرازرقم 
 _________________________ الرقم التسلسلي

 ___________________________ فرق الجھد
 _______________________ رقم جزء العنصر

 _________________________ الكمیة الالزمة
   
 

 معلومات الصیانة  2.2
 

یمكن الحصول على معلومات الصیانة من خالل .  Frymasterمركز الصیانة المحلي المعتمد من /ل االتصال بموزعیمكن الحصول على الصیانة من خال
 :ستلزم المعلومات التالیة من أجل مساعدتك سریعًا وبكفاءة. Frymasterاالتصال بقسم الصیانة في شركة 

 
  ____________________________ الطرازرقم 

  ___________________________ الرقم التسلسلي
  ___________________________ طبیعة المشكلة

 ___________________________________  
 ___________________________________  
 ___________________________________  
 
 

 .اتصل بفني الصیانة لدیك. یدة في حل مشكالت الصیانة لدیكمف) أي بیئة الطھي، الوقت من الیوم(قد تكون المعلومات اإلضافیة 
  

 
 .احتفظ بھذا الدلیل في دلیل المعدات وقم بتخزینھ الستخدامھ في المستقبل
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 )HLZ(المنطقة األرضیة المدفأة 

 التركیب والتشغیل :3 لفصل

من خالل دوران الھواء المدفأ بالتساوي عبر منطقة التجمیع المفتوحة، .  لالحتفاظ بالشطائر المجمعة HLZأو  المنطقة األرضیة المدفأةتم تصمیم 
مة للسال McDonaldتفي المنطقة األرضیة المدفأة بجمیع معاییر .  تحتفظ المنطقة األرضیة المدفأة بسخونة الشطائر دون التجفیف أو الطھي

 .والكفاءة واألمن الغذائي والنظافة
 

 HLZضبط /تركیب  3.1
 

ینبغي إرسال الدعاوى في .  قم على الفور بإبالغ شركة الشحن الُمقدمة عن أي تلف.  بحثًا عن وجود تلف مخفي HLZعند الوصول، افحص 
 .یوًما من استالم الوحدة 15غضون 

 
 .خالیة من األشیاء غیر المرتبة والتي قد تتداخل مع تدفق الھواء HLZلمنطقة المحیطة بـ تأكد من وضع الوحدة على سطحٍ مستٍو وأن تكون ا

 
 )10/98الوحدات التي تم تصمیمھا قبل (تركیب دعامة الھامبورجر االختیاریة 

 
تم . للحیلولة دون الوصول للمنتج HLZقد یتم وضع دعامة الھامبورجر على أي جانب لجھاز 

 .1راجع الشكل . KESورجر عن طریق تزوید دعامات الھامب
 

 )10/98الوحدات التي تم تصمیمھا بعد (تركیب شاشة المرشح 
 

تم تصمیم الشاشة للحیلولة دون دخول الترسبات لمجموعة غطاء جھاز الكمبیوتر وانسداد 
سیتم . یتم تركیب األجزاء ببساطة على فتحة منفذ مجموعة غطاء الكمبیوتر.  مجموعة النافخ

إذا كانت مزودة ببرغي إمساك اختیاري، قم بإحكام ربط .  ق شاشة المرشح إلى الموضعإطبا
 . البرغي لسحب شاشة المرشح بإحكام في الموضع

 
 متطلبات الطاقة

 
 *فولت 240فولت و 208: یتوفر طرازان –فرق الجھد  •

 ھرتز 60 -التردد  •

 مرحلة فردیة •

 أمبیر 20خدمة  •
  

 HLZتشغیل جھاز   3.2
 

 .ضع قابس الوحدة في مصدر الطاقة .1
 

 . ، من أجل التشغیل واإلعدادات الصحیحةتشغیل الكمبیوتر وبرمجتھ، 5راجع الفصل  .2
 

 .وفق إجراءات المطعم المتبعة HLZضع المنتج في جھاز  .3
 

وإجراء صیانة وقائیة یومیة  HLZعند إغالق المخزن، قم بإزالة المنتج بالكامل من جھاز  .4
 .قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر.  MRCیتوافق مع  بما

 

تم تركیب دعامة الھامبورجر االختیاریة 
 )10/98قبل (

مجموعة غطاء 
 جھاز الكمبیوتر

 خطر 
فولت  240إذا تم تشغیل الطراز 

فولت، سیتم تسخین  208على 
الوحدة ببطء وقد ال تصل إلى 

إذا تم .  أقصى درجة حرارة
فولت على  208ل الطراز تشغی
فولت، فمن المحتمل تلف  240

لضمان التشغیل .  الُمكون
الصحیح، یجب أن یتوافق مصدر 
الطاقة مع فرق الجھد على لوحة 

 .HLZالتصنیف أسفل جھاز 

 
رشح في مكان في مؤخرة یتم إطباق شاشة الم
 .برج سحب الھواء

ال تقم . یتم تزوید ھذا الجھاز بسدادة أرضیة من أجل حمایتك من خطر الصدمة ویجب توصیلھ بالقابس في وعاء تم تأریضھ بشكل صحیح
 بقطع الشفرة األرضیة من ھذه السدادة أو إزالتھا

 .رض لمزود الطاقةبنظام مؤ) المتصلة بسلك أو المتصلة بشكل دائم(یجب توصیل جمیع الوحدات 

 1الشكل 
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 )HLZ(المنطقة األرضیة المدفأة 

 HLZطراز وحدة /التحقق من مكونات :4 لفصل
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 )HLZ(المنطقة األرضیة المدفأة 
 برمجة وتشغیل الكمبیوتر: 5لفصل 

 

 .HLZ كمبیوتر
 
 

 درجات حرارة البرمجة  5.1
 

 .بإمكانك برمجة درجة حرارة نقطة التعیین لكٍل من سخان الھواء ولوحة السخان عبر واجھة الكمبیوتر
السخان االفتراضیة للمصنع إلى معاییر  یتم تعیین لوحة.  فھرنھایت 160 على McDonaldیتم تعیین لوحة السخان االفتراضیة للمصنع إلى معاییر 

McDonald  صفحة7.2إذا كانت إعدادات درجة الحرارة االفتراضیة للمصنع مقبولة، تخطي إلى القسم .  فھرنھایت 220على ،.  

 ).ال یظھر شيء في شاشة العرض(في وضع إیقاف التشغیل  HLZتأكد من أن كمبیوتر 

 .ستخدم األرقام في الجانب األیمن العلوي من كل مفتاحا. 3، 3، 2، 1، ثم قم بإدخال   اضغط

 

 .، ، ، ، ثم اضغط 

راجع الشكل التوضیحي السابق، كمبیوتر ) (4(وسوف یضيء زر سخان الھواء ) 1(والمصابیح على زر لوحة السخان ) تعیین( SETستقرأ شاشة العرض 
HLZ (برمجتھ اضغط على الزر الذي یتوافق مع السخان الذي ترغب في. 

 
  .مرة واحدة) الفحص( Checkلتحقیق درجة حرارة نقطة التعیین المطلوبة، ثم اضغط على زر ) ألسفل( Downو ) ألعلى( Upاضغط مفاتیح األسھم 

 .سوف تضيء مصابیح السخان مرة أخرى

 .لقفل درجة الحرارة بھا للحصول على نقطة التعیین المطلوبة، ثم اضغط على  أو  اضغط على 

 

 

 مرة أخرى لتخزین نقاط التعیین المبرمجة والخروج من وضع البرمجة أو اضغط على أيٍ من األزرار  عندما تتم برمجة كال السخانین، اضغط على 
 .قم بالبرمجة كما ھو موصوف مسبقًا. لتغییر درجة حرارة نقطة التعیین لسخاٍن ما) 4أو  1(
 

 

 عرض
 

مفتاح درجة 
ارة سخان حر

 )4(الھواء 
 

مفتاح اختیار أو 
 تبدیل البرنامج

 

 )3(مفتاح علوي 
 

 )2(مفتاح سفلي 
 

مفتاح 
إیقاف /تشغیل
 تشغیل

 

مفتاح درجة 
حرارة لوحة 

 )1(السخان 
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 )HLZ(المنطقة األرضیة المدفأة 
 برمجة وتشغیل الكمبیوتر: 5لفصل 

 التشغیل  5.2
 

 ).سوف تضيء شاشة العرض ویتم إجراء دورة من خالل سلسة التنفیذ( HLZبتشغیل  اضغط على زر الطاقة، قم
 .فھرنھایت من نقطة التعیین 15حتى یكون سخان الھواء ولوحة السخان عند  -LO-ستقرأ شاشة العرض 

 .لتحقیق درجة حرارة التشغیل HLZدقائق تقریبًا في  10فھي تستغرق 
 

  .سوف یضيء مصباح صغیر في شاشة العرض عندما یتم تشغیل لوحة السخان أو سخان الھواء: مالحظة
 

 .لتشغیل الكمبیوتر اضغط على 

 .فھرنھایت من نقطة التعیین° 15حتى یكون كال السخانین عند  LOستكون قراءة شاشة العرض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وفق إجراءات المطعم المتبعة HLZضع المنتج في ). جاھز( R E d y العرض جاھًزا للتشغیل، ستكون قراءة شاشة HLZعندما یكون 

  

 .) درجة الحرارة( Temperatureلفحص درجة الحرارة الفعلیة لسخاٍن ما، اضغط على زر : مالحظة

 ).یینسوف یضيء مؤشر ما عندما یتم عرض نقطة التع(لفحص درجة حرارة نقطة التعیین لسخان ما، اضغط على الزر مرتین 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

R   E   d   y 

 تنشیط لوحة السخان 

 تنشیط سخان الھواء

220F 

مؤشر نقطة تعیین درجة 
 الحرارة
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 )HLZ(المنطقة األرضیة المدفأة 
 برمجة وتشغیل الكمبیوتر: 5لفصل 

 التبدیل بین مقاییس درجة الحرارة بالفھرنھایت وبالدرجة المئویة 5.3
 

 ):5، من صفحة HLZكمبیوتر راجع األشكال التوضیحیة، (اتبع ھذه الخطوات للتبدیل بین شاشات عرض درجة الحرارة بالفھرنھایت وبالدرجة المئویة 
 
 

 .قم بنزع قابس الوحدة من مزود الطاقة .1

 .اضغط مطوالً على أي زر مصباح درجة الحرارة .2

 .قم بتوصیل قابس الوحدة ثانیةً في مزود الطاقة بالضغط على الزر .3

 .في شاشة العرض S T O Rسیظھر  .4

 .قم بتحریر زر درجة الحرارة .5

 .اضغط زر الطاقة .6
 

 .اآلن، ستعرض الوحدة درجة الحرارة بالدرجة المئویة بدالً من الفھرنھایت
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 )HLZ(المنطقة األرضیة المدفأة 

 تدخل الُمشغل لحل مشكلة :6 لفصل
 

 السبب المحتمل العََرض

ال یوجد عرض للكمبیوتر؛ ال یوجد تدفق من برج 
 الھواء

 ال توجد طاقة •
 توقف قاطع الدوائر •
 فرق الجھد منخفض •
 مصھر غیر صالح •
 محول سيء •
 توقف الحدود العالیة •

 ُمَرّحل الدائرة القالبة غیر صالح • ال یوجد تدفق من برج الھواء

شاشة عرض  دقیقة من التشغیل، ستُظھر 20بعد 
 "PROB"الكمبیوتر 

افصل المكون التالف بفحص درجة حرارة . RTD یوجد عطل بمجس •
الھواء ولوحة السخان من خالل مفاتیح عرض درجة الحرارة على 

درجة  15± یجب أن تكون درجة حرارة اللوحة عند . الكمبیوتر
یجب أن تكون درجة حرارة سخان الھواء . فھرنھایت من نقطة التعیین

إذا كانت كال درجتي . درجة فھرنھایت من نقطة التعیین 25± عن 
 .الحرارة جیدة، فمن المحتمل أن یكون الكمبیوتر بحالة سیئة

دقیقة من التشغیل، ستُظھر شاشة عرض  20بعد 
 "HI"الكمبیوتر 

 .RTDیوجد عطل بسخان اللوحة أو مرحل سخان اللوحة أو  •

عرض دقیقة من التشغیل، ستُظھر شاشة  20بعد 
 "LO"الكمبیوتر 

 RTD.یوجد عطل بسخان الھواء أو مرحل سخان الھواء أو  •
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ــــــت  قصــــد عن خاليـــــة الصــــــــفحة هــذه ترك
 



Frymaster L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106 

 7135-219-318-1 (الدعم الفني)الفاكس             7140-219-318-1 (األجزاء) الفاكس 1711-865-318-1  الھاتف

 تمت الطباعة في الواليات المتحدة األمريكية
 خط الخدمة الساخن

1-800-551-8633 
819-7185 

 SEP2011 سبتمبر 
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