دليل قطع الغيار والصيانة والتشغيل

 MPF50S Seriesمحمول
نظام الترشيح

يُرجى قراءة كل أقسام ھذا الدليل واحتفظ به كمرجع مستقبلي.
يجب أن يجري التركيب والصيانة واإلصالح من قبل مقدم خدمة معتمد من  Frymaster Deanلديك.

تُوصي  Frymasterوھي عضو في جمعية صيانة جھاز الغذاء التجاري ،أن يكون االستخدام من قبل
فنيين معتمدين بواسطة جمعية صيانة جھاز الغذاء التجاري.
 11 NOVنوفمبر
خط الخدمة الساخن على مدار اليوم 1-800-551-8633

**8197187
Arabic

يجب أن يجري التركيب والصيانة واإلصالح من قبل مقدم خدمة معتمد من  Frymaster Deanلديك.

تحذير
يعتمد التشغيل اآلمن والمرضي للجھاز لديك على تركيبه بشكل صحيح .التركيب يجب أن يتوافق مع القوانين المحلية أو مع أحدث
طبعة من قوانين الكھرباء الوطنية  ،N.F.P.A. 70عند غياب القوانين المحلية.

تحذير
إرشادات التأريض الكھربائي
تم تزويد ھذا الجھاز بسدادة أرضية ثالثية الشفرة من أجل حمايتك من مخاصر الصدمة ،وينبغي توصيله مباشرةً في وعا ٍء ثالثي
الشفرة تم تأريضه بشكل سليم .ال تقم بقطع الشفرة األرضية من ھذه السدادة أو إزالتھا وإال تجنبھا.
إذا كان من الضروري استخدام سلك ممتد ،فيجب أن يكون موصل ثالثي وسلك مؤرض بمقياس  16أو أكبر.

خطر
ت واحد.
ال تقم بتصفية أكثر من خزان قلي في وق ٍ
سائل ساخن – ال تملء فوق نقطة و 1.5بوصة وأدنى من حافة حاوية الزيت.

تحذير
وحدة المرشح ھذه غير مناسبة لالستخدام في الھواء الطلق .عند تشغيل ھذه الوحدة ،فيجب وضعھا في وضع أفقي.

تحذير
وحدة المرشح ھذه غير مناسبة للتركيب في منطقة ما ،حيث يمكن استخدام منافث المياه ويجب أال يتم تنظيف ھذا الجھاز باستخدام
منافث المياه.

مالحظة:
إذا تم تنظيف وحدة الفلتر ھذه بالمياه ،افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف وجفف وحدة المرشح كليًا قبل إعادة توصيل
مصدر الطاقة الكھربائي.

خطر
يجب تفريغ درج الفتات )إذا كان مزودًا( في أنظمة المرشح المحمول داخل حاوية مقاومة للحريق عند نھاية عمليات القلي كل يوم.
يمكن أن تحترق بعض جسيمات الطعام تلقائيًا إذا تُركت منقوعةً في مواد سمن معينة.

مالحظة:
إن الرسوم والصور في ھذا الدليل ھي بغرض توضيح اإلجراءات التشغيلية وعمليات التنظيف واإلجراءات الفنية وقد ال تتوافق مع
اإلجراءات التشغيلية لإلدارة على الموقع.

مالحظة
في حالة ما إذا قام العميل خالل فترة سريان الضمان باستخدام قطعة غيار خاصة بجھاز الصيانة الغذائية من MANITOWOC
بخالف القطعة الجديدة غير المعدلة أو المعاد تدويرھا والتي تم شراؤھا مباشرةً من  FRYMASTER DEANأو من أي من
مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لھا و/أو تم تعديل التكوين األصلي للقطعة المستخدمة ،فسيتم إلغاء ھذا الضمان .وباإلضافة إلى ذلك،
فلن تتحمل  FRYMASTER DEANوالشركات التابعة لھا أية مسؤولية عن أية دعاوى أو تلفيات أو مصروفات نتجت عن طريق
العميل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء بشكل كلي أو جزئي بسبب تركيب أية قطعة غيار معدلة و/أو قطعة غيار من مركز
خدمة غير معتمد.
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :1المقدمة
 1.1طلب قطع الغيار
اطلب قطع الغيار مباشرةً من مقدم خدمة الصيانة المحلي لديك المعتمد من المصنع لدى  .Frymaster/Deanتوجد قائمة بأسماء
مقدمي خدمات الصيانة المعتمدين من المصنع ) (FAS’sلدى شركة  Frymasterعلى موقع شركة  Frymasterعلى الويب
 .www.frymaster.comإذا لم يكن لديك إمكانية الوصول لھذه القائمة ،يُرجى االتصال بقسم صيانة  Frymaster/Deanعلى
 1-800-551-8633أو  1-318-865-1711أو الذھاب إلى موقع الويب لدى  Frymaster/Deanعلى:
.www.frymaster.com
لتسريع الطلب الخاص بك ،يتطلب توفر المعلومات التالية:
رقم الموديل
الرقم التسلسلي
مزايا اختيارية

النوع

رقم جزء العنصر

الكمية الالزمة

 1.2معلومات الصيانة
اتصل على رقم خط الخدمة الساخن  1-800-551-8633أو  (318) 865-1711لمعرفة موقع أقرب مقدم خدمة معتمد من
المصنع .قم دائ ًما بإعطاء رقم الموديل والرقم التسلسلي لوحدة المرشح لديك .أيضًا ،تعرف ما إذا كانت الوحدة الخاصة بك مزودة
أو غير مزودة بسخان.
ستكون بحاجة إلى المعلومات التالية من أجل مساعدتك بطريقة فعالة:
رقم الموديل
الرقم التسلسلي

النوع

مزايا اختيارية
طبيعة المشكلة:
يمكن أن تكون المعلومات اإلضافية )أي درجة حرارة الزيت في وقت الترشيح والوقت من اليوم والمعلومات األخرى المتعلقة(
مفيدة في حل المشكلة في الخدمة لديك.
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :1المقدمة

 1.3بعد الشراء
من أجل تحسين الخدمة ،املء الجدول التالي مع أقرب مقدم خدمة معتمد من  Frymasterومق ّدم خدمة الصيانة ال ُمعتمد من المصنع
في منطقتك.

فني مق ّدم خدمة الصيانة ال ُمعتمد
من المصنع/مكتب مق ّدم خدمة
الصيانة ال ُمعتمد
العنوان
الھاتف/الفاكس
رقم موديل المرشح
الرقم التسلسلي للمرشح
 1.4معلومات السالمة
بشكل جيد.
قبل محاولة تشغيل وحدتك ،قم بقراءة التعليمات الواردة بھذا الدليل
ٍ
خالل ھذا الدليل ،سوف تجد مالحظات محاطة بمربعات ذات حدو ٍد مزدوجة تشبه المربع الموجود أدناه.
تنبيه

ت بشأن اإلجراءات أو الظروف التي ربما تسبب أو ينتج عنھا عطل في نظامك.
تنبيه مربعات تحتوي على معلوما ٍ

تحذير
ت بشأن اإلجراءات أو الظروف التي ربما تسبب أو ينتج عنھا تلف نظامك ،والتي قد تسبب
تحذير مربعات تحتوي على معلوما ٍ
حدوث عطل في نظامك.

خطر
ت بشأن اإلجراءات أو الظروف التي ربما تسبب أو ينتج عنھا وقوع إصابات لألفراد ،والتي قد
خطر مربعات تحتوي على معلوما ٍ
تسبب تلف نظامك و/أو تسبب حدوث عطل في نظامك.
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :1المقدمة

 1.5موظفو الصيانة
 1.5.1تعريفات
أ.

موظفو التشغيل المؤھلون و/أو المعتمدون
.1

موظفو التشغيل المؤھلون/المعتمدون ھم ھؤالء الذين قرأوا بعناية المعلومات الموضحة في ھذا الدليل وتعرفوا جيدًا على
ٌ
خبرات سابقة فيما يتعلق بتشغيل الجھاز الذي يتناوله ھذا الدليل.
وظائف الجھاز ،أو الذين توافرت لديھم

ب .موظفو التركيب المؤھلون
بشكل
 .1موظفو التركيب المؤھلون ھم األفراد أو المؤسسات أو الجماعات أو الشركات التي تشارك في ،أو تكون مسؤولةً،
ٍ
شخصي أو من خالل أحد المندوبين ،عن تركيب األجھزة الكھربائية .يجب أن تكون لدى الموظفين المؤھلين الخبرة في
القيام بمثل ھذه العمل ،وأن يكونوا على دراية بكافة االحتياطات الكھربائية التي تنطوي عليه ،وأن تتوافق عمليات التركيب
التي يقومون بھا مع جميع متطلبات القوانين المعمول بھا على الصعيدين المحلي والوطني.
ج .موظفو صيانة مؤھلون
.1

1.6

موظفو الصيانة المؤھلون ھم ھؤالء الذين تتوافر لديھم معرفة بجھاز  Frymaster/Deanوالذين تم اعتمادھم من قبل
 Frymaster/Deanإلجراء صيانة على جھاز  .Frymaster/Deanيُطلب من جميع موظفي الصيانة أن يكونوا
مجھزين بمجموعة وأدلة قطع غيار صيانة كاملة ،وأن يكون بحوزتھم الحد األدنى من مخزون قطع الغيار الخاصة بجھاز
 .Frymaster/Deanتوجد قائمة بأسماء مقدمي خدمات الصيانة المعتمدين من المصنع ) (FAS’sلدى شركة
 Frymaster/Deanعلى موقع شركة  Frymasterعلى الويب  .www.frymaster.comيؤدي عدم االستعانة
بموظفي صيانة مؤھلين إلى إلغاء ضمان  Frymaster/Deanالخاص بجھازك.

بيان الضمان

.1

تضمن شركة  .Frymaster L.L.Cقطع الغيار والعمالة لجھاز  MPF50Sلعام واحد مقابل عيوب المواد والصناعة
الحرفية.

.2

يتم إلغاء ھذا الضمان في حالة ما إذا وجدت شركة  .Frymaster L.L.Cأن المعدات قد تعرضت للتبديل أو إساءة االستخدام
أو العبث.
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :2معلومات مھمة
 2.1عام
يمكن استخدام المرشحات المحمولة  MPF50Sمع مجموعة متنوعة من مقالي  Frymasterباإلضافة إلى أجھزة الجھة المصنعة
األخرى .تكون سعة الزيت  50رطالً تقريبًا .تتوفر مواصفات الوحدة أدناه.
الموديل
MPF50S

ارتفاع الوحدة
)بوصات(
¼13-

طول الوحدة
)بوصات(
30

عرض الوحدة
)بوصات(
¼13-

سعة الزيت
)رطل(
50

ارتفاع الخزان
)بوصات(
¾11-

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﺧﺯﺍﻥ

ﻁﻭﻝ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ

ﻋﺭﺽ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ

أبعاد المرشح المحمول .MPF50S Series
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :2معلومات مھمة

 2.1عام )متابعة(
يتصرف الزيت أو السمن بفعل الجاذبية من المقالة في المرشح )موديالت " ("Sأو يتم ضخه من وعاء القلي في وعاء المرشح،
ثم تصفيته من خالل مناشف ورقية .يتم توزيع مسحوق التصفية ،والذي يقوم بتعزيز عملية الترشيح ،على الورقة قبل الترشيح.
يتم شحن جميع الوحدات التي يتم تجميعھا تما ًما مع الملحقات التي تتم تعبئتھا داخل وعاء المرشح .يتم ضبط جميع الوحدات
واختبارھا وفحصھا في المصنع قبل الشحن.

تحذير
تقع على المشرف المتواجد في الموقع مسؤولية التأكد من دراية المشغلين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام تصفية للزيت
الساخن ،وبشك ٍل خاص جوانب تصفية الزيت وإجراءات التصريف/التنظيف.
ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﺔ

يعمل مفتاح ) Off/Returnإيقاف التشغيل/إرجاع( في
) (MPF50Sعلى تنشيط مضخة المرشح أو إيقاف
تنشيطھا .يكون المرشح مزودًا أيضًا بمفتاح مرشح/سخان
لالستخدام عند تصفية سمن جامد.

ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﺷﻐﻳﻝ

ﻋﻭﺩﺓ

ﺍﻟﺳﺧﺎﻥ

ﺃﻁﻔﺊ ﺍﻟﻣﻘﻼﺓ

1
2
3
4
5

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﻭﺭﻕ ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﺔ ﻭﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺳﺣﻭﻕ ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ.
ﺗﺻﺭﻳﻑ ﺍﻟﺯﻳﺕ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﺔ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣًﺎ
ﺻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﻼﺓ ﺃﻭ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﺗﻧﻅﻳﻑ ﻭﻋﺎء ﺍﻟﻘﻠﻲ ﺛﻡ ﺃﻋﺩﺍﻟﺯﻳﺕ ﺍﻟﻣﺻ ّﻔﻰ.
ﺗﺟﻧﺏ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺻﺎﺑﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎء ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﺔ.

ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺳﺧﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺻﻠﺏ ﺍﻟﺯﻳﺕ

لوحة ضوء/مفتاح MPF50S

يوفر مفتاح الحمل الزائد الحراري على محرك المضخة
حماية من السخونة المفرطة.

مالحظة :إذا تم تشغيل الحمل الزائد الحراري  ،انتظر  45دقيقة،
ثم اضغط على زر إعادة التعيين لتنشيط الدائرة بعد
اكتشاف العطل وإصالحه.

يقع مفتاح الحمل الزائد الحراري للمحرك )كما يشير السھم(
على الجانب األيسر للمرشح.

 2.2لوحة التصنيف
تشمل المعلومات الموجودة على لوحة التصنيف أرقام الموديل واألرقام التسلسلية باإلضافة إلى المتطلبات الكھربائية .تقع لوحة
التصنيف على المبيت الخلفي ،بالقرب من الوعاء الكھربائي .تكون معلومات لوحة التصنيف مفيدة عند االتصال بالمصنع بشأن
وحد ٍة ما أو طلب معلومات أو قطع غيار خاصة .بدون معلومات لوحة التصنيف ،ال يمكن تأكيد التعريف الصحيح للوحدة.
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :2معلومات مھمة

 2.3ما قبل التركيب
مالحظة :يؤدي عدم االستعانة بموظفي صيانة مؤھلين إلى إلغاء ضمان  Frymasterالخاص بجھازك.
أ.

المعايير :يجب أن يتوافق استخدام وحدة المرشح ھذه مع جميع القوانين المعمول بھا في الوالية وعلى الصعيد المحلي.

خطر
إذا تم تزويد ھذا الجھاز بسدادة أرضية ثالثية الشفرة من أجل حمايتك من الصدمة الكھربية ،ينبغي توصيله مباشر ًة في وعاءٍ ثالثي الشفرة تم تأريضه
بشكل سليم .ال تقم بقطع الشفرة األرضية من ھذه السدادة أو إزالتھا وإال تجنبھا!

ب .التوصيالت الكھربائية :تتطلب وحدة مرشح  MPF50Sالمحلية وجود مزود كھربائي سعة  115فولت 60 ،ھرتز،
 15أمبير .تتطلب الوحدات الدولية/وحدات الجماعة األوروبية وجود مزود كھربائي سعة  230فولت 50 ،ھرتز،
 7أمبير .يتم تزويد الوحدات بوعاء موجب مؤرض لالستخدام مع مجموعة سلك الطاقة  .SJT 3-16إذا تتطلب وجود
سلك ممتد ،يجب أن يكون موصل ثالثي وسلك طاقة مؤرض بمقياس  16على األقل.

 2.4إخراج نظام المرشح من العبوة
تأكد من أن الحاوية منتصبة .أخرج المرشح بعناية وقم بإزالة كل الملحقات من الكرتون .ال تتخلص من قطع الغيار و/أو
الملحقات أو تفقدھا؛ فستلزمك من أجل إعدادات المرشح وتشغيله .يتم تغليف أي ملحقات أو مجموعات بدء التشغيل تتضمنھا
الوحدة داخل خزان المرشح.
بعد إخراجھا من العبوة ،افحص الجھاز على الفور بحثًا عن العالمات الظاھرة لتلف الشحن .إذا حدث مثل ھذا التلف ،اتصل
بشركة النقل وقم بإرسال دعاوي الشحن المناسبة .ال تتصل بالمصنع ،حيث تقع مسؤولية تلف الشحن بين شركة النقل
والتاجر أو المستخدم النھائي.
إذا أصبح جھازك تالفًا:
أ.

أرسل دعوى عن التلفيات فورًا – بغض النظر عن حجم التلفيات.

ب .التلف أو الفقد الظاھر – تأكد من تدوين ھذا على فاتورة الشحن أو إيصال الشحن السريع وبتوقيعھا من قبل من يقوم
بالتسليم.
ج .الخسائر أو التلفيات غير الظاھرة – إذا لم تتم مالحظة التلف إال بعد إخراج الجھاز من العبوة ،يجب إبالغ شركة الشحن أو
تلف مخفي .يجب أن يتم إرسال الدعوى خالل  15يو ًما
شركة النقل عنه فورًا بمجرد اكتشافه ويجب إرسال دعوى بوجود ٍ
من تاريخ التسليم .احتفظ بحاوية الشحن من أجل فحصھا.
مالحظة :ال تتحمل  Frymasterالمسؤولية عن التلفيات أو الفقدان الذي حدث أثناء النقل.
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :3تحضير المرشح
 3.1تجميع نظام المرشح
عند التركيب ألول مرة وقبل كل استخدام ،قم بإزالة جميع قطع الغيار المفككة من المرشح ،واغسل جميع الملحقات في ماء بصابون
ساخن وجففھم تما ًما .ال تغسل وعاء المرشح من الداخل بمطھر أو ماء! امسح الرواسب والبقايا من وعاء المرشح بقطعة قماش
مبللة أو مناشف ورقية ثم بقطعة قماش جافة أو مناشف ورقية.

تحذير!
يجب أال يُسمح بوجود الماء أو المطھر أو محلول مغلي في وعاء المرشح أو نظام المرشح .سينتج تلف للمضخة ال يمكن
معالجته ،إذا تم إتاحة الماء في النظام ،وسيكون الضمان الغيًا.

تستخدم أنظمة الترشيح المحمولة  MPF50S Seriesھيكل دعم المرشح وصفحة من ورق المرشح وحلقة الشد لضمان أن ورق
المرشح في مكانه.
راجع الرسم من أجل التجميع الصحيح.
.1
.2
.3
.4
.5

غطاء وعاء المرشح
حلقة الشد
ورقة المرشح )صفحة واحدة(
ھيكل الدعم/الشاشة
وعاء المرشح
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :3تحضير المرشح
 3.1تجميع نظام المرشح
 .1تأكد من نظافة وعاء المرشح وأن يكون خاليًا من جميع الطعام والجسيمات التي قد تحول دون غلق ورق المرشح في أسفل
الوعاء.
 .2ضع شاشة دعم ورق المرشح بين النقرات التي تم رفعھا أسفل الوعاء.
 .3ضع صفحة من ورق المرشح أعلى شاشة الدعم .تأكد من تغطية الورق ألسفل وعاء المرشح بالتساوي.
 .4ضع حلقة الشد أعلى ورق المرشح وتأكد من تغطية جميع جوانب حلقة الشد ،لتكوين غلق محكم.
 .5ضع غطاء وعاء المرشح في وعاء المرشح ويتم إكمال المجموعة.
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أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ MPF50S SERIES
اﻟﻔﺻل  :4ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل/اﻟﺗرﺷﯾﺢ
 4.1ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﺷﺢ
ﺗﺣذﯾر
ﺗوخ اﻟﺣذر ﻋﻧد ﺗﺻرﯾف اﻟزﯾت وﺗﺻﻔﯾﺗﮫ ﻟﺗﺟﻧب إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻗوع ﺣروق ﺧطﯾرة.
 .1ﻗﻢ ﺑﺮش  8أوﻧﺼﺎت )ﻛﻮب واﺣﺪ( ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻮق ورﻗﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ وﻗﻢ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺴﺤﻮق ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.
ﺛﺎن ﻟﻠﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻌﺪ اﻷول ،ﻗﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  4أوﻧﺼﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.
إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺼﻔﯿﺔ وﻋﺎءٍ ٍ
 .2ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎء ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺤﻤﻮل .ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺄﺧﺬ ﺗﯿﺎر
 115ﻓﻮﻟﺖ.
 .3إذا ﺗﻢ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺴﻤﻦ اﻟﺠﺎﻣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺤﻤﻮل ،ﻗﻢ ﺑﺈدارة ﻣﻔﺘﺎح ) Heater/Filterاﻟﺴﺨﺎن/اﻟﻤﺮﺷﺢ( إﻟﻰ HEATER
)اﻟﺴﺨﺎن( )أﻧﻈﺮ اﻟﺮﺳﻢ أدﻧﺎه( .ﺳﻮف ﯾﻀﻲء ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﯿﺾ .اﺗﺮك اﻟﺴﺨﺎن ﻟﻤﺪة  30-20دﻗﯿﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ.

اﺳﺗﺧدم ﺳﺧﺎن اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻣدة  30-20دﻗﯾﻘﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ إذا ﺗﻣت ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺳﻣن اﻟﺟﺎﻣد.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﺸﯿﻂ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ أﺛﻨﺎء وﺟﻮد اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻓﻲ وﺿﻊ ") "Heaterاﻟﺴﺨﺎن(.
 .4ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻔﺘﺎح ) Off/Returnإﯾﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ/إرﺟﺎع( ﻓﻲ وﺿﻊ ) OFFإﯾﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ( .أدر ﻣﻔﺘﺎح Heater/Filter
)ﻣﺮﺷﺢ/ﺳﺨﺎن( إﻟﻰ ) FILTERاﻟﻤﺮﺷﺢ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ )راﺟﻊ اﻟﺮﺳﻢ أدﻧﺎه( .ﺳﻮف ﯾﻀﻲء ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺣﻤﺮ.

ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻔﺘﺎح ) Filter/Heaterﻣﺮﺷﺢ/ﺳﺨﺎن( ﻓﻲ وﺿﻊ ) FILTERاﻟﻤﺮﺷﺢ( ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻗﺒﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ .ﺳﻮف ﯾﻀﻲء اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ
اﻟﻤﻔﺘﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ.
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أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ MPF50S SERIES
اﻟﻔﺻل  :4ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل/اﻟﺗرﺷﯾﺢ

 4.1ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﺷﺢ )ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ(
 .5ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺰﯾﺖ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ 350 ،درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ ) 177درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ( .أوﻗﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻘﻼة.
ﺗﺣذﯾر
ً
ﺗﻛون أﻗﺻﻰ ﺳﻌﺔ وﻋﺎء اﻟﻣرﺷﺢ ھﻲ  50رطﻼ .ﻻ ﺗﻔرط ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ وﻋﺎء اﻟﻣرﺷﺢ.
 .6ﺿﻊ وﻋﺎء اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ً أﺳﻔﻞ ﺻﻤﺎم ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﻘﻼة وزﯾﺖ اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺢ .ﺿﻊ ﻓﻮھﺔ ﺧﺮطﻮم اﻟﻤﺮﺷﺢ داﺧﻞ وﻋﺎء
اﻟﻤﻘﻼة .ﻗﻢ ﺑﺈدارة ) Off/Returnإﯾﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ/إرﺟﺎع( إﻟﻰ ) RETURNاﻹرﺟﺎع( ﻟﺒﺪء ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ
)راﺟﻊ اﻟﺮﺳﻢ أدﻧﺎه(.

اﺗﺮك اﻟﺰﯾﺖ ﻟﻠﺪوران ﺧﻼل وﻋﺎء اﻟﻤﻘﻼة واﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻤﺪة  5دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ )اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑـ "اﻟﺘﻠﻤﯿﻊ"( .ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ
ﺗﻠﻤﯿﻊ اﻟﺰﯾﺖ أﻗﺼﻰ ﺗﺮﺷﯿﺢ وإطﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﯾﺖ .اﺷﻄﻒ أي ﺑﻘﺎﯾﺎ زﯾﺖ أو رواﺳﺐ ﻣﻦ وﻋﺎء اﻟﻤﻘﻼة أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﻊ.
أﻏﻠﻖ ﺻﻤﺎم اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ وﻗﻢ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺰﯾﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻔﯿﺘﮫ إﻟﻰ وﻋﺎء اﻟﻤﻘﻼة .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ إرﺟﺎع ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺰﯾﺖ إﻟﻰ وﻋﺎء
اﻟﻤﻘﻼة ﻗﺒﻞ إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ.
أﺗﺮك اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻟﯿﺒﺮد ،ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ورﻗﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ .ﻧﻈﻒ وﻋﺎء اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻞ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻄﮭﺮ أو اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻒ وﻋﺎء اﻟﻤﺮﺷﺢ.
راﺟﻊ اﻟﻔﺼﻞ  5ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ/اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ.
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :5التنظيف والصيانة
 5.1عام
ت عامة:
تنقسم عمليات التنظيف إلى ثالثة فئا ٍ


مسح الوحدة وتنظيفھا بعد كل دورة مرشح؛



تنظيف ورقة المرشح وتغييرھا وتحضير الوحدة لعمل اليوم التالي.



التنظيف أسبوعيًا إلزالة ترسبات الزيت والجسيمات األخرى.

تحذير
ال تستخدم منافث المياه لتنظيف ھذا الجھاز .القيام بھذا سيؤدي إلى تلف الوحدة وإلغاء الضمان.

تحذير
ال تقم أبدًا بتشغيل وحدة المرشح ما لم يكن زيت الطھي عند درجة حرارة التشغيل.

 5.2استخدام كل مرشح
في كل مرة يتم استخدام المرشح المحمول :MPF50S


اغسل وعاء المرشح من الداخل بزيت ساخن أثناء عملية الترشيح .ال تسمح بحدوث تراكم زائد للبقايا داخل وعاء المرشح.



قم بتغيير ورقة المرشح بعد كل دورة مرشح أو في نھاية اليوم .ال تقم بإزالة الرواسب الزائدة من ورقة المرشح بعدما يتم
تصفية وعاء المقالة في كل مرة في دورة مرشح .إذا لم يتم إرجاع الزيت إلى وعاء المقالة في غضون  7دقائق ،قد تنسد
ورقة المرشح .قم بتغيير ورقة المرشح إذا حدث ھذا.



امسح أي زيت قد ينسكب أو يتناثر.



امسح جميع األسطح الخارجية من وحدة المرشح.

تحذير
تلف ال يمكن إصالحه للمضخة وإلغاء
وقوع
إلى
بھذا
القيام
ال تقم بتشغيل الماء أو محلول مغلي خالل المرشح المحمول .سيتسبب
ٍ
الضمان.
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أنظمة الترشيح المحمولة MPF50S SERIES
الفصل  :5التنظيف والصيانة

 5.3بشكل يومي — إغالق األعمال
في نھاية يوم عمل ما ،قم بتصفية الزيت في جميع المقالي .عند تصفية المقالة األخيرة ،اتبع ھذه الخطوات:
.1

تأكد من نظافة الخرطوم المرن وخطوط المضخة بتشغيل مضخة المرشح لمدة  30–15ثانية إضافية بعد بدء خروج
فقاعات الھواء من خط إرجاع الزيت .قم بتصريف الخرطوم المرن كلما أمكن ،خصوصًا عند استخدام السمين الجامد.

.2

قم بإزالة غطاء وعاء المرشح وحلقة الشد ،ثم قم بإزالة ورقة المرشح وشاشة دعم ورقة المرشح.

.3

قم بالتخلص من ورقة المرشح.

.4

اغسل جميع مكونات المرشح بماء بصابون ساخن وقم بشطفھا .ال تقم باستخدام صابون و/أو ماء داخل وعاء المرشح.
امسح الزيت المتبقي والرواسب من داخل وعاء المرشح بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية.

.5

اشطف جميع األجزاء بماء نظيف )باستثناء وعاء المرشح من الداخل( وجفف جميع أجزاء المرشح كليًا قبل إعادة
التجميع.
افحص تركيبات الخرطوم على المضخة وتحقق من ربطھا بإحكام .افحص أعمال السباكة بحثًا عن وجود تسريبات .انظر
الفصل  6لمعرفة إجراءات الصيانة .افحص أعمال السباكة بحثًا عن وجود تسريبات.

.6

 5.4أسبوعيًا
اتبع نفس اإلجراءات مثل "اليومية" ،بھذه الخطوات اإلضافية:


نظف الرواسب والبقايا المتراكمة من وعاء المرشح بالمسح بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية .ال تقم باستخدام صابون
بشكل سليم وأنھا تعمل على نح ٍو صحيح.
و/أو ماء داخل وعاء المرشح .تأكد من تركيب جميع المكونات
ٍ



نظف أسفل وحول المقالي ومنطقة التصفية وخلفھا بماء بصابون ساخن واشطفھما.



افحص وصالت الخرطوم وأحكم ربطھا إذا أصبح الخرطوم مفك ًكا وبدء في تسرب الزيت.
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أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ MPF50S SERIES
اﻟﻔﺻل  :6إﺟراءات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ/اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻷﺧطﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ
6.1

ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ وورﻗﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  90ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﻋﻄﺎل ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ .ﯾﻮﻓﺮ ﺟﺪول ﻋﺎم ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
اﻷﺧﻄﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،إرﺷﺎدات ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻷﻋﻄﺎل اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ .اﺗﺼﻞ ﺑﻔﻨﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
اﻷﺧﻄﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ ،ﺑﻌﯿﺪًا ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﻐﻞ.
أ.

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ
.1

ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻤﻦ ﺟﺎﻣﺪ ،اﺗﺒﻊ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أدر ﻣﻔﺘﺎح ) Heater/Filterﻣﺮﺷﺢ/ﺳﺨﺎن( إﻟﻰ ) HEATERاﻟﺴﺨﺎن( واﺗﺮك اﻟﺴﺨﺎن ﻟﻤﺪة  30-20دﻗﯿﻘﺔ
أ.
ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ دورة ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ.
ب .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دورة اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ،دع اﻟﻤﺮﺷﺢ ﯾﺨﺮج ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻼة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺮطﻮم اﻟﻤﺮن ﻟﻤﺪة  30-15ﺛﺎﻧﯿﺔً.
إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻧﻔﺦ ،ﯾﺘﺤﺮك اﻟﮭﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﻮط وﯾﻜﻮن ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ أﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً.
ت .ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺼﺮﯾﻒ اﻟﺰﯾﺖ أو اﻟﺴﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺮطﻮم.

ب .اﻟﻮرق اﻟﻤﻮﺻﻞ
ﺳﯿﺘﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺑﻄﺄ ﻣﻌﺪل إرﺟﺎع ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺰﯾﺖ .اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷول ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻮرق ھﻮ ﺣﺮﻛﺔ
ﺗﻤﻮج واھﺘﺰاز ﻟﻠﺨﺮطﻮم .ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ھﺬا ،ﻗﻢ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻤﺮﺷﺢ وﻗﻢ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ورﻗﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﺼﻮرة
ﺗﻜﺮارا .ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﺔ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪﯾﺪة ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮرﻗﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ إزاﻟﺔ اﻟﺮواﺳﺐ اﻟﺰاﺋﺪة ﻣﻦ ورﻗﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﻼة.
أﻛﺜﺮ
ً

 6.2اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم

ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ٍ
ت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻋﻄﺎل اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ .ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ و/أو اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ.
إذا ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻌﻄﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ،اﺗﺼﻞ ﺑﻮﻛﯿﻞ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﺪﯾﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺻﻼح.

ﺧﻄﺮ
ﺗﻮخ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ .ﺳﯿﺘﻢ ﻛﺸﻒ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
ﺧﻄﺮ
ﯾﺠﺐ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ واﺧﺘﺒﺎر وإﺻﻼح اﻟﻐﺎز أو اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮظﻒ ﻣﺆھﻞ.
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 6.2اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻋﺎم ﻟﻸﺧطﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ )ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ(
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6.3

ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻷﺳﻼك

MPF50SS 115 6.3.1

 6.3.2أﺳﻼك ﻣﺣرك اﻟﻣﺿﺧﺔ MPF50S/MPF50SS 115/230V
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أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ MPF50S SERIES
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 6.4إﺟﺮاءات اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
 6.4.1اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ/اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ
ﺗﺤﺬﯾﺮ
اﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ.
 .1اﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺰود اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
 .2ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﺮاﻏﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ اﻷرﺑﻊ ﺑﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ
 .3ارﻓﻊ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻼك.

 .4ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺳﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺒﺎح/اﻟﻤﻔﺘﺎح
اﻟﻤﻌﯿﺐ واﻓﺼﻞ اﻷﺳﻼك.

ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﺮاﻏﻲ )ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻷﺳﮭﻢ( ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ﺑﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ.

 .5ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ ﻣﻔﺘﺎح أو ﻣﺼﺒﺎح ﺟﺪﯾﺪ وﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻷﺳﻼك وﻗﻢ
ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ .اﺳﺘﺒﺪل اﻟﺒﺮاﻏﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إزاﻟﺘﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة .1

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺳﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺒﺎح/ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻌﯿﺐ ﻗﺒﻞ ﻓﺼﻞ
اﻷﺳﻼك.
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 6.4.2اﺳﺗﺑدال ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن
 .1اﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺰود اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
 .2ﻗﻢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺨﻄﻮة  2ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  ،6.4.3.1واﺳﺘﺒﺪل اﻟﻤﺤﺮك.
 .3ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﺮاﻏﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻛﺘﯿﻔﺔ رﺑﻂ
اﻷﺳﻼك .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻜﺘﯿﻔﺔ واﻟﻠﻮﺣﺎت.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑراﻏﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.

 .4ﻗﻢ ﺑﺈدارة اﻟﻮﺣﺪة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ وإزاﻟﺔ ﺻﺎﻣﻮﻻت ﺗﺄﻣﯿﻦ وﻋﺎء
اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻷرﺑﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة .اﺳﺤﺐ وﻋﺎء اﻟﻤﺮﺷﺢ
ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﯾﻂ
اﻟﺴﺨﺎن .ﺗﻮخ اﻟﺤﺬر ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺘﻠﻒ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺮﻧﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻮﻋﺎء ﺑﺎﻟﻤﻀﺨﺔ.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺻﺎﻣوﻻت ﺗﺄﻣﯾن وﻋﺎء اﻟﻣرﺷﺢ اﻷرﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة
)ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻷﺳﮭم(.

 .5ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺷرﯾط ﻋﺎزل اﻟرﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن ﺷرﯾط
اﻟﺳﺧﺎن ﺑﺄﻧﺑوب اﻟﺳﺣب .ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن ﻣن أﻧﺑوب
اﻟﺳﺣب.
 .6ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﻘﯾﺔ ﺷرﯾط ﻋزل اﻟرﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطوط
اﻟﻣرﻧﺔ واﻟﻣﺿﺧﺔ ،ﺛم ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن .ﻗم ﺑﻣﻼﺣظﺔ
ﺗوﺟﯾﮫ ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺧﺔ واﻟﺧطوط اﻟﻣرﻧﺔ ﻗﺑل
إزاﻟﺔ ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺷرﯾط ﻋزل اﻟرﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻟﻛﺷف ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن
)ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻷﺳﮭم(.
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 6.4.2اﺳﺗﺑدال ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن )ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ(
 .7ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﺎت  115ﻓﻮﻟﺖ :اﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻚ اﻷﺳﻮد ﻣﻦ
ﻣﺼﺒﺎح ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﺨﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ )ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺴﮭﻢ
اﻷﺳﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺴﺎر( واﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻚ اﻷﺑﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء )ﻛﻤﺎ
ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺑﯿﺾ(.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﺎت  230ﻓﻮﻟﺖ :اﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻚ اﻷﺣﻤﺮ
اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺴﻠﻚ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ )اﺗﺼﺎل أطﺮاف اﻟﻮﺻﻼت(
واﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺒﺎح ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﺨﺎن
ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ.
 .8ﺑﺎﻟﺒﺪء ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻮض أﺳﻔﻞ اﻟﻮﻋﺎء ،ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ ﺷﺮﯾﻂ اﻟﺴﺨﺎن
اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﯾﻂ رﻗﯿﻘﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﺨﺎن إﻟﻰ
أﻧﺒﻮب اﻟﺴﺤﺐ )اﻧﻈﺮ اﻟﺨﻄﻮة  ،3ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ(.
 .9ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ ﺷﺮﯾﻂ اﻟﺴﺨﺎن ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﺒﺎﻛﺔ وﺣﻮل
اﻟﻤﻀﺨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ إزاﻟﺘﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة .4
 .10ﻗﻢ ﺑﺈﻛﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻂ ﻣﻊ ﺷﺮﯾﻂ
اﻟﺮﻗﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ .ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮﺻﯿﻞ وﺻﻼت اﻷﺳﻼك اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﻓﺼﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة  ،7ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ .ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺠﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻜﺲ اﻟﺨﻄﻮات  ،3-1ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ.
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وﺻﻼت أﺳﻼك ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ واﻟوﻋﺎء )ﻛﻣﺎ ﯾظﮭر
ﺷرﯾط ﺳﺧﺎن .(V115

أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ MPF50S SERIES
اﻟﻔﺻل  :6إﺟراءات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ/اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻷﺧطﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ
 6.4.3اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺣرك/اﻟﻣﺿﺧﺔ
 .1اﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺰود اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
 .2ﻗﻢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺨﻄﻮة  2ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  .6.4.1ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﺮﻏﯿﻲ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻛﺘﯿﻔﺔ اﻟﻤﻘﺒﺾ ﺑﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ )ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻷﺳﮭﻢ(.
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﺮاﻏﻲ ﻛﺘﯿﻔﺔ اﻟﻤﻘﺒﺾ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﺮاﻏﻲ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ارﻓﻊ ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺤﺔ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ .دع ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻮﺻﻠﺔ واﺗﺮﻛﮭﺎ ،وﺗﻮخ
اﻟﺤﺬر ﺑﻌﺪم ﻣﺪ اﻷﺳﻼك وﻓﺼﻠﮭﺎ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ.

 .3ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛﺘﯿﻔﺔ راﺑﻂ اﻷﺳﻼك واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ )اﻧﻈﺮ
اﻟﺨﻄﻮة  3ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  6.4.2ﻛﻤﺮﺟﻊ(.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ھذه اﻟﺑراﻏﻲ ﻣن
ﻛﺗﺎﺋف اﻟﻣﻘﺑض ﻹزاﻟﺔ ﻟوﺣﺔ
اﻟﺗﺣﻛم.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺑراﻏﻲ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻹزاﻟﺔ ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم) .ﺗم إﻏﻔﺎل ﻟوﺣﺔ
اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ(.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛﺗﯾﻔﺔ ﺣﺎﻣل اﻷﺳﻼك واﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
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أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ MPF50S SERIES
اﻟﻔﺻل  :6إﺟراءات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ/اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻷﺧطﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ
 6.4.3.1اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺣرك
 .4ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻀﺨﺔ اﻷرﺑﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮك.
اﺗﺮك أﻋﻤﺎل اﻟﺴﺒﺎﻛﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﺨﺔ .ﺗﻮخ اﻟﺤﺬر ﻟﻜﻲ ﻻ
ﺗﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮط اﻹﻣﺪاد اﻟﻤﺮﻧﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﺨﺔ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ
ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻤﻀﺨﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ.
 .5ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺴﺖ ﺑﺮاﻏﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺘﯿﻔﺔ اﻟﻤﺤﺮك ﻣﻦ أﺳﻔﻞ
اﻟﻘﺎﻋﺪة .ﻗﻢ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﺮك ﺑﯿ ٍﺪ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ إزاﻟﺔ اﻟﺒﺮاﻏﻲ.
اﺳﺤﺐ اﻟﻤﺤﺮك/ﻛﺘﯿﻔﺔ اﻟﻤﺤﺮك ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﯿﻨﺔ وﻗﻢ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ
اﻷرﺿﯿﺔ .ﺗﻮخ اﻟﺤﺬر ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺘﻠﻒ أﺳﻼك اﻟﻤﺤﺮك .ﻗﻢ
ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﺮك اﻷرﺑﻊ ﺑﻜﺘﯿﻔﺔ اﻟﻤﺤﺮك.
ﺿﻊ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺒﺪﯾﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﮭﻮﻟﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻷﺳﻼك.

.
ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺳﺗﺔ ﺑراﻏﻲ ﻣن أﺳﻔل اﻟﻘﺎﻋدة ﻹزاﻟﺔ اﻟﻣﺣرك وﻛﺗﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣرك.
ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﺳﺎﻣﯾر ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺣرك اﻷرﺑﻊ ﺑﻛﺗﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣرك ﺑﻌد إزاﻟﺔ اﻟﻛﺗﯾﻔﺔ
ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة.

 .6ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻐﻄﺎء ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻼك اﻟﻤﺤﺮك.
ﯾﻠﺰم وﺟﻮد وﺻﻼت أو أطﺮاف وﺻﻼت ﻟﻠﻮﺻﻠﺘﯿﻦ .أﻋﺪ
ﺗﺮﻛﯿﺐ أﺳﻼك اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﻄﻂ اﻷﺳﻼك ﻓﻲ
اﻟﻘﺴﻢ .6.3.4
 .7ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻜﺲ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻮاردة أﻋﻼه.

ﯾﻠزم وﺟود وﺻﻼت أو أطراف اﻟوﺻﻼت ﻟﻠوﺻﻠﺗﯾن )ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر
اﻷﺳﮭم(.

8-6

أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ MPF50S SERIES
اﻟﻔﺻل  :6إﺟراءات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ/اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻷﺧطﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ
 6.4.3.2اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺿﺧﺔ
 .1اﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺰود اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
 .2ﻗﻢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺨﻄﻮة  2و 3ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  ،6.4.3.1اﺳﺘﺒﺪل
اﻟﻤﺤﺮك.
 .3ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﻘﯿﺔ ﺷﺮﯾﻂ ﻋﺰل اﻟﺮﻗﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وﺷﺮﯾﻂ
اﻟﺴﺨﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺨﺔ.
 .4واﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺮﻧﺔ .ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺷﺮﯾﻂ اﻟﺴﺨﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺨﺔ
واﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻣﻦ وﺻﻼت ﺻﻤﺎم اﻟﻔﺤﺺ.
 .5ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻗﺒﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻀﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺮك.
ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻀﺨﺔ اﻷرﺑﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮك.
ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﻀﺨﺔ وﺣﺸﯿﺎت اﻟﻤﻀﺨﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ ﺣﺎﺷﯿﺔ
اﻟﻤﻀﺨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﻀﺨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮك.
ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﻌﺰم إﻟﻰ  15ﻗﺪم رطﻼً .ﻻ ﺗﻔﺮط ﻓﻲ
إﺣﻜﺎم رﺑﻂ اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺮ.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺑﻘﯾﺔ ﺷرﯾط ﻋزل اﻟرﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن
وﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺷرﯾط اﻟﺳﺧﺎن ﻣن اﻟﻣﺿﺧﺔ واﻟﺧطوط اﻟﻣرﻧﺔ.

 .6ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻛﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إزاﻟﺘﮭﺎ أﺛﻨﺎء إزاﻟﺔ
اﻟﻤﻀﺨﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻜﺲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻮاردة أﻋﻼه.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﺳﺎﻣﯾر ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺿﺧﺔ اﻷرﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣﺣرك .ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻣﺿﺧﺔ
واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣرك.

9-6

أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ MPF50S SERIES
اﻟﻔﺻل  :6إﺟراءات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ/اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻷﺧطﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ
 6.4.3.3اﺳﺗﺑدال ﺧرطوم اﻟﻌﺻﺎ
 .1اﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺰود اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
 .2ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛﺘﯿﻔﺔ راﺑﻂ اﻷﺳﻼك واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ )اﻧﻈﺮ
اﻟﺨﻄﻮة  3ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  6.4.2ﻛﻤﺮﺟﻊ(.
 .3ﻗﻢ ﺑﻔﻚ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت اﻟﺨﺮطﻮم ﺑﻤﻔﺘﺎح رﺑﻂ ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻄﺮف ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺨﺔ.
 .4ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﺨﺮطﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ،وﺗﻮخ اﻟﺤﺬر ﻟﻌﺪم ﺗﺸﺎﺑﻚ ﺳﻨﻮن
اﻟﻮﺻﻼت .اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺴﺮﯾﺐ أﻧﺒﻮب ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻮن
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺻﻠﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب .ﻻ ﺗﻔﺮط ﻓﻲ إﺣﻜﺎم رﺑﻂ
اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛﺗﯾﻔﺔ ﺣﺎﻣل اﻷﺳﻼك واﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.

 .5اﺳﺗﺑدل اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻛﺗﯾﻔﺔ ﺣﺎﻣل اﻷﺳﻼك.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟﺧرطوم )ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻷﺳﮭم( ﻣﻊ ﻣﻔﺗﺎح رﺑط ﻣﻔﺗوح
اﻟطرف .اﺳﺗﺧدم ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺳرﯾب اﻷﻧﺑوب ﻋﻧد ﺗرﻛﯾب ﺧرطوم ﺟدﯾد.
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قائمة قطع غيار MPF50S
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العنصر
1
2

الوصف

الجزء #
823-6231
8065223SP
900-9542

الكتيفة ،تركيب المحرك – جميع MPF50S

900-1748

المشبك ،قاعدة نھاية المرشح

900-8585

مشبك ،قاعدة المرشح المتصالب الخلفية

الوعاء ،المرشح
مجموعة القاعدة )تشمل العناصر  3و(4

3

810-2805

التراوح الميلي 2 ،بوصة -دوار )بدون الفرامل(

4

810-2806

التراوح الميلي 2 ،بوصة -دوار )بدون الفرامل(

5

809-0475

برغي سداسي- 10-32 x 5/16

6

900-3751

كتيفة ،محتاطة

7

900-8825

شاشة ،دعامة ورق المرشح

*

803-0003

ورق ،المرشح ¾  17بوصة  12 ½ xبوصة  100صفحة

*

803-0002

مسحوق ،المرشح 80 ،حزمة

8

823-0889

حلقة ،الشد

9

230-2836

غطاء ،وعاء المرشح

*

823-5950

سلة الفتات

10

810-3162

مقبض ،غطاء الوعاء -802

*

826-1379

البرغي ½ x 10# ،بوصة فيلبس )مقبض الغطاء( )الكمية من (10

*

809-0184

حلقة ،تثبيت ) 10# -مقبض الغطاء(

*

809-0020

صامولة ،الغطاء) 24-10 -مقبض الغطاء(

11

106-7847

إكمال مجموعة الخرطوم/العصا

*

810-3303

الخرطوم

12

محرك ،مضخة المرشح
826-1712

115فولت  60ھرتز  1/3طور )يشمل المحرك والحاشية(

826-1270

 230/240فولت  50/60ھرتز  1/3طور )يشمل المحرك والحاشية(

13

826-1264

مضخة ،المرشح  4 -جالون في الدقيقة )بما في ذلك المضخة والحاشية(

14

813-0265

الوصلة ½ x 2- ½ ،بوصة حسب المعايير الوطنية لألنابيب المسننة المستدقة

15

813-0062

المرفق ½ ،بوصة حسب المعايير الوطنية لألنابيب المسننة المستدقة

*

806-3844

شريط السخان 120 ،فولت  40وات

*

806-7435

شريط السخان 230/240 ،فولت  70وات

16

813-0165

المرفق ،الشارع ½ -بوصة حسب المعايير الوطنية لألنابيب المسننة المستدقة

17

813-0022

الوصلة ½ ،بوصة حسب المعايير الوطنية لألنابيب المسننة المستدقة المغلقة

18

810-1435

الخط المرن 12 x ½ ،بوصة خرطوم S/S

19

813-0545

وحدة تجميع ½ x ½ ،بوصة خرطوم الخط المرن

20

807-1219

الوعاء 115 ،فولت ثالثي األسالك )وحدات محلية  120فولت فقط(

*

807-1224

سلك ،الطاقة  -ثالثي األسالك  115فولت

*

807-4317

سلك ،الطاقة  -أوروبي ثالثي األسالك  230/240فولت

21

910-8587

اللوحة ،الخارجية  -الجانب األيسر

22

910-8586

اللوحة ،الخارجية  -الجانب األيمن
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23

910-3788

حامل ،سلك الطاقة

24

912-2616

كتيفة ،المقبض -األيمن

25

911-2616

كتيفة ،المقبض -األيسر

*

826-1380

البرغي ½ x 20-¼ ،بوصة برأس مشقوق )لكتيفة المقبض( )الكمية من (5

26

910-9169

مقبض ،المرشح المحمول

*

826-1389

المسمار ¾ x 20-¼ ،بوصة برأس سداسي )الكمية من (10

*

810-0219

مباعد ،مسمار المقبض

*

809-0047

صامولة ،الغطاء 20-¼ -قطاع جانبي مرتفع S/S

27

824-0403

لوحة ،التحكم

28

910-0982

لوحة ،المفاتيح

29

802-1438

ملصق ،لوحة المفاتيح

30

807-1041

مفتاح ،التبديل ،إرجاع إيقاف التشغيل

31

807-1060

مصباح ،المؤشر -عدسات حمراء )مصباح مؤشر المرشح(  120فولت

807-1086

مصباح ،المؤشر -عدسات بيضاء )مصباح مؤشر المرشح(  230/240فولت )أوروبا فقط(

32

807-1041

مفتاح ،التبديل -ثنائي المسار إلزاحة مزدوجة أحادية القطب  -جميع مخصصات مالية موفرة 50

33

807-1061

مصباح ،المؤشر -عدسات بيضاء )مصباح مؤشر السخان(  120فولت

807-1086

مصباح ،المؤشر -عدسات بيضاء )مصباح مؤشر السخان(  230/240فولت )أوروبا فقط(

* غير موضحة
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Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106
ھاتف 1-318-865-1711
تمت الطباعة في الواليات المتحدة األمريكية

فاكس )قطع الغيار( 1-318-219-7140
الخط الساخن للخدمة
1-800-551-8633

فاكس )الدعم الفني( 1-318-219-7135
Arabic

819-7187
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