
 

 

 

 

عية صيانة جھاز الغذاء التجاري، أن يكون االستخدام من قبل فنيين معتمدين وھي عضو في جم Frymasterوصي 
 بواسطة جمعية صيانة جھاز الغذاء التجاري.

   
 

 8633-551-800-1خط الخدمة الساخن على مدار اليوم 
 service@frymaster.com :البريد اإللكتروني

 6.00$ :السعر

 819-7189
 MAY13مايو  

 Arabic 

  

 
 
 
 
 
 

U
H

C
-H

D
 

يل
شغ
الت
 و
ب
كي
تر
 ال
يل
 دل

ف 
ص
 ال
ت
زا
را
ط

6و 3
 

*8197189* 



 

 مالحظة
غیر قطع الغیار الجدیدة غیر المعدلة أو قطع الغیار المعاد  MANITOWOCإذا استخدم العمیل، أثناء فترة الضمان، إحدى قطع الغیار لجھاز 

أو الجزء المستخدم الذي تم تعدیلھ من /ن مراكز الصیانة المعتمدة و، أو أيٍ مFRYMASTER/DEANاستعمالھا التي تم شرائھا مباشرةً من  
والشركات التابعة لھا مسؤولة عن أي دعاوي  FRYMASTER/DEANن ناحیة أخرى، لن تكون  .تھیئتھ األصلیة، سیكون ھذا الضمان الغیًا

أو جزء تم استالمھ /أو غیر مباشر، عن تركیب أي جزء معدل وأو تلفیات أو مصروفات یتكبدھا العمیل والتي تنتج، كلیًا أو جزئًي، بشكل مباشر 
 .من مركز صیانة معتمد

 
عند تشغیل ھذه الوحدة، فیجب وضعھا على  .كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة عالیة الكثافة غیر مناسبة لالستخدام في الھواء الطلق

 .سطحٍ أفقي
 

كابینة االحتفاظ  .لیة الكثافة غیر مناسبة للتركیب في منطقة ما، حیث یمكن استخدام منافث المیاهكابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة عا
 .بدرجة الحرارة الشاملة عالیة الكثافة غیر مناسبة للتركیب في منطقة ما، حیث یمكن استخدام منافث المیاه

 
 

 .ب من البخار أو العادم الحراري لجھاز آخرال تضع كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة عالیة الكثافة بالقر
 

 من أجل سالمتك
ي ال تقم بتخزین أو استخدام الغازولین أو غیره من األبخرة أو السوائل األخرى القابلة لالشتعال أو استخدامھا في محیط ھذا الجھاز أو أ

 .جھاز أخر
 

 .عالیة الكثافة دون قراءة ھذا الدلیل ألول مرة ال تقم بتشغیل أو صیانة كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة
  

 .ال تقم بتشغیل كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة عالیة الكثافة ما لم یتم تركیبھا وفحصھا بصورٍة صحیحة
 

صول في مكانھا ومثبتھ بصورٍة ال تقم بتشغیل أو كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة عالیة الكثافة ما لم تكن جمیع لوحات الصیانة والو
 .صحیحة

 

ى ال تحاول إصالح أو استبدال أي مكون من كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة عالیة الكثافة ما لم یتم فصل جمیع الطاقة الموصلة إل
 .الوحدة

 

  .كثافة لتجنب مالمسة األسطح الساخنةتوخ الحذر عند إعداد أو تشغیل أو تنظیف كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة عالیة ال
 

سیكون من الضروري التعامل مع الكابینة من قبل ثالثة إلى أربعة ). كجم 90.7(رطالً  200تزن الوحدة . UHC-Dتوخ الحذر عند رفع 
 .أشخاص باستخدام ممارسات رفع آمنة وقیاسیة

 

 



UHC-HD 

 
 
 

 صفحة الفصل
 1-1 الصیانة، الضمان

 3-1 أدراج المنتج
 1-2 التشغیل

 1-3 نظرة تشغیلیة عامة
 3-3 تغییر إعدادات الصف
 3-3 إیقاف تشغیل الفتحات

 5-3 البرمجة
 1-4 الصیانة

  جدول المحتویات



UHC-HD 

 كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة  1
 

، جھاز McDonaldوالتي تم تطویرھا وتصنیعھا بشكل خاص من أجل ) UHC-HD(إن كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة 
-UHCیفي طراز . لالحتفاظ بدرجة الحرارة على المدى القصیر لجعل مجموعة متنوعة من المنتجات المطھیة طازجة لفترة ممتدة

HD  بجمیع معاییرMcDonald للسالمة والكفاءة والنظافة. 
 

 بیان الضمان  1.1
 

بإجراء الضمانات المحدودة التالیة للمشتري األصلي فقط لھذا الجھاز وقطع الغیار  .Frymaster L.L.Cتقوم شركة  .أ 
 :الخاصة بھ

 
 كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة –أحكام الضمان   1.1.1

 
 .كل المكونات ضد عیوب المواد والصناعة الحرفیة لمدة تبلغ عامین .Frymaster L.L.Cشركة تضمن  .أ 

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

 
ًضا تكلفة مصاریف العمالة المعتادة أی Frymasterإذا أصبح أي جزء معیبًا أثناء أول عامین بعد تاریخ التركیب، باستثناء المصھرات، تدفع  .ج 

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

 إرجاع قطع الغیار   1.1.2
 

یوًما من  60خالل  Frymasterشركة  یجب إرجاع كل األجزاء المعیبة ساریة الضمان إلى مركز خدمة الصیانة المعتمد من المصنع لدى .أ 
 .یوًما، لن یتم إتاحة أي دفع 60بعد . تاریخ الدفع

 
 استثناءات الضمان  1.1.3

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

 اإلصالح غیر الالئق أو غیر المصرح بھ؛ •

 لدیك؛ MRCأو إجراءات الصیانة المجدولة كما ھو موصوف في بطاقات /رشادات التركیب الصحیح وعم اتباع إ •

 الصیانة غیر الالئقة؛ •

 التلف في الشحن؛ •

 االستخدام غیر العادي؛ •

 إزالة لوحة التقدیر أو تعدیلھا أو طمسھا؛ •
 

 :ال یغطي ھذا الضمان أیًضا
 
 ، أو وقت السفر الذي یتجاوز الساعتان؛)كم لكل طریق 80/الً می 50(كم  160/میل 100النقل أو السفر أكثر من  •

 مصاریف نظیر العمل في األجازات أو ساعات العمل اإلضافیة؛ •

 .أو فقد الوقت أو األرباح أو االستخدام أو أي تلفیات تبعیة أخرى من أي نوع) تكلفة إصالح أو استبدال الممتلكات األخرى التالفة(األضرار الناتجة  •
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UHC-HD 

 
 .ال توجد 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

 
 

 معلومات الصیانة وطلب قطع الغیار
 

 ).FAS(مزود الخدمة المحلي المعتمد من المصنع /رةً مع موزعقد یتم وضع ترتیب األجزاء مباش
أو یمكنك  www.frymaster.comمن خالل  Frymasterیمكن الوصول إلى أقرب مقدّم خدمة صیانة معتمد من قبل شركة 

 .1711-865-318-1أو  7937-243-800-1على  Frymasterاالتصال بقسم الصیانة من 
 

) KES(السلكیة ومجموعة الترتیب والعجالت والتراوح المیلي مع مزود أجھزة المطبخ المحلي /یٌرجى مالحظة أنھ یجب وضع طلبات األدراج البالستیك
 .عناصر الملحقات ھذه Frymasterال تزود .  لدیك

 
 :لتسریع التنسیق الخاص بك، تتطلب المعلومات التالیة

 
 _____________________________________رقم الطراز

 ___________________________________الرقم التسلسلي
 _________________________________________________فرق الجھد

 _________________________________ رقم جزء العنصر
 ___________________________________ الكمیة الالزمة

 
یمكن الحصول على . لدیك Frymasterمزود الخدمة المحلي المعتمد من /یجب الحصول على الخدمة عن طریق االتصال بموزع

ستلزم المعلومات التالیة من أجل مساعدتك سریعًا . Frymasterمعلومات الصیانة من خالل االتصال بقسم الصیانة في شركة 
 :وبكفاءة

 
 _____________________________________رقم الطراز

 ___________________________________الرقم التسلسلي
 ________________________________________________________________________طبیعة المشكلة

 
 .أیًضا أي معلومات قد تكون مفیدة في حل مشكلة الصیانة لدیك

 
 .حتى تتمكن من استخدامھ مستقبالً  احتفظ بھذا الدلیل وقم بتخزینھ في مكان آمن

 
 

سیكون من الضروري التعامل مع الكابینة من قبل ثالثة إلى أربعة ). كجم 90.7(رطالً  200تزن الوحدة . UHC-HDتوخ الحذر عند رفع 
 .أشخاص باستخدام ممارسات رفع آمنة وقیاسیة
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UHC-HD 

 أدراج المنتج  1.2
 

 :ھناك ثالثة أحجام لدرج المنتج
 

  1/3 ستیك بحجمأدراج بال .أ 
 

  1/3أدراج سلك بحجم  .ب 
 

 أدراج بالستیك بحجم كامل  .ج 
 

 .استخدم بالتوافق مع دلیل التشغیل والتدریب في بلدك
 
 

 تلمیحات تشغیلیة مھمة
 

 .عند وضع درجٍ ما في الكابینة، تأكد من أن خط الصف على خطوط مقبض الدرج ألعلى مع حافة الصف
 

 .تالفةتخلص من األدراج المتصدعة أو ال
 

 .عند إزالة األجزاء من درج ما، قم بتحریك الدرج فقط حسب الحاجة، ثم قم بإرجاع الدرج بسرعة إلى خط الفتحة
 

 .بستة صفوف UHC-HDافحص العملیات المحلیة لدیك للحصول على مخططات الجدول الجدیدة لطراز 
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UHC-HD 

ایَة 1.3  تركیب مشبك الَشوَّ
 

فھو متصل بالشبكة . رج الشبكة بثلث الحجمتم تصمیم مشبك الشبكة لإلمساك بد
للنقل من الشبكة إلى كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة بشكٍل أسرع 

 .وبطریقة أكثر أمنًا
 

 .ضع مقدمة مشبك الشبكة أسفل شفة الشبكة •
یجب . اخفض ظھر المشبك حتى ترتكز التجاویف على قضیب الشبكة •

إذا لم یتم . على مقدمة الشبكةتثبیت مشبك الشبكة بشدة في المقعد 
تثبیت المشبك، قم ببساطة بفك ربط الصاموالت األربعة أسفل المشبك 
وقم بتحریكھ للداخل وللخارج حسب الحاجة إلحكام ربطھا في مقابل 

 .أحكم ربط الصاموالت بعد ضبط المشبك بشكل صحیح. القضیب
 
 

 
 
 
 
 
 

 

یربط مشبك الشبكة بالشبكة ویمسك بالمنتج الموجود بالشبكة 
، مما یجعل النقل إلى كابینة االحتفاظ UHC-HDفي درج 

 .بدرجة الحرارة أیسر
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UHC-HD 

 
 .ة المضغوطة في مكانھاتمسك بالعقد. یرتكز السلك الموضح على الحمالة

 

 التشغیل  2
 
 

یجب التأریض الكھربي لجمیع األجھزة التي یتم تشغیلھا كھربائیًا وفقًا لجمیع القوانین المحلیة أو وفقًا لقوانین الكھرباء الوطنیة 
ANSI/NFPA  عند غیاب القوانین المحلیة 1990-70رقم. 

 
 :متطلبات الطاقة .أ 

 
 فولت 208/240 –فرق الجھد  •

 
 فولت 240@ وات  3420 –فولت  208@ وات  2620 •

 
 ھرتز 50/60 –التردد  •

 
 مرحلة فردیة •

 
 أمبیر 20خدمة  •

 
 

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

 
 .بالقرب من البخار أو العادم الحراري لجھاز آخر UHC-HDال تضع 

 
 .یجب توصیل جمیع الوحدات بنظام مزود طاقة مؤرض

 
 التسخین المسبق 2.1

 
1. 33T قم بتركیب حمالة السلك على الوحدات المزودة بسلك

 انظر اإلرشادات حول مجموعة . طاقة المخرج الخلفي
 .، والتي یتم شحنھا مع الكابینة826-2717

قم بتوصیل كابینة االحتفاظ بدرجة الحرارة الشاملة  .2
 .عالیة الكثافة في مصدر الطاقة

 .ضع أدراج الطعام الفارغ في جمیع مواضع الصف .3
 ".التشغیل"ضع مفتاح الطاقة في موضع  .4
 .قم بتعیین الكابینة على القائمة المطلوبة .5
، وتتغیر إلى اسم عنصر في قائمة ما عند الوصول إلى "ة الحرارة منخفضةدرج" LOW TEMP ستعرض الكابینة .6

 .درجة الحرارة المناسبة
 .ابدء تشغیل المؤقت عندما تتم إضافة عناصر الطعام إلى األدراج الساخنة  .7
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UHC-HD )جھاز كابینة االحتفاظ بالمنتج عامة األغراض( 

 نظرة تشغیلیة عامة  3
 

أدراج من  3صفوف، حیث یستوعب كل صف حوالي  6على ) UHC-HD(یحتوي جھاز كابینة االحتفاظ بالمنتج عامة األغراض 
وبداخل كل صف، توجد شاشة عرض تشیر إلى المنتج ووقت االحتفاظ . أدراج 3صفوف بحیث یستوعب كل صف  3المنتج أو 

  .بدرجة الحرارة لكل درج موجود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 أدخل وضع 
 .البرمجة

عرض بیانات القائمة أو 
 .البرمجة والخطوات التشغیلیة

الرجوع إلى خطوات 
 البرمجة

 .أرقام/أدخل حروف

عرض الوقت 
المتبقي في كافة 

مواضع الصفوف 
 .النشطة

عرض درجة 
الحرارة في كافة 

 .الصفوف

إیقاف /تشغیل
 .تشغیل الوحدة

قم بتغییر القائمة 
المعروضة على 

قاف الصف وقم بإی
تشغیل الصف 

واضبطھ على وضع 
یتم تأكید . التنظیف

الخیارات عن طریق 
الضغط على زر  

OK "موافق." 

تشغیل مؤقت العد 
التنازلي وتقلیلھ 

 .وإیقافھ

 .الرجوع/مؤشر التقدم
 .إقرار الدخول
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UHC-HD )جھاز كابینة االحتفاظ بالمنتج عامة األغراض( 

 
جاھز للعمل خارج الصندوق عن طریق الفتحات التي تم ضبطھا ) UHC-HD(جھاز كابینة االحتفاظ بالمنتج عامة األغراض 

 .إلجراء تكوینات القائمة الروتینیة
 

 تشغیل الكابینة 4.1
 

 .قم بتشغیل مفتاح الطاقة .1
وستتحول إلى أسماء المنتج عندما ، "درجة الحرارة منخفضة" LOW TEMPستضیئ وحدات العرض وسیتم عرض .2

 .تكون الكابینة في درجة الحرارة العادیة
تشیر وحدات العرض الُمِضیئة إلى الفتحات المزودة بإمكانیة . قم بتحمیل المنتج في الصف المناسب واضغط على زر المؤقت .3

 .ظار متبقيإظھار أقل وقت انت
اضغط على المفتاح الخاص بوضع الصف الموجود أقصى الیمین لتغییر القائمة الموجودة على الصف أو إیقاف تشغیل الصف  .4

 . لقبول التغییرات "موافق" OKاضغط على زر . وضع التنظیف أو ضبطھ على
 

 تشغیل المؤقت 3.2

 
الزر وأیًضا اسم المنتج إذا كان یمثل االختیار األول أو الوحید  سیضیئ  .اضغط على مفتاح المؤقت المالصق للفتحة المطلوبة

تضيء . تشیر درجة سطوع وحدة عرض عنصر القائمة إلى الموضع الذي تعرض فیھ أقل وقت انتظار متبقي. لعنصر القائمة ھذه
فت حتى یصل إلى موضع الصف سیظل اسم القائمة خا. األزرار في المواضع التي تحتوي على نفس المنتج بحیث یتم الضغط علیھا

 .الذي یتم فیھ عرض أقل وقت انتظار متبقي
 

 سلسلة عرض المؤقت 
یوجد زر ُمِضيء ووحدة عرض ُمِضیئة على موضع الصف الذي یتم فیھ عرض أقل وقت انتظار متبقي؛ كما یوجد زر  •

 .ُمِضيء لمواضع الصف التي تحتوي على نفس المنتج
• Cook Now "الطھي اآلن"  
 . مع صوت صفارة مستمر في نھایة دورة المؤقت؛ اضغط على زر المؤقت إللغاء التنبیھ XXXXXسیصدر  •

  
 إیقاف المؤقت

 
ستضیئ . سیتوقف المؤقت وسیصبح زر المؤقت خافت .اضغط على مفتاح المؤقت المجاور لموضع الصف إلیقاف تشغیل المؤقت

 .وحدة العرض المجاورة لموضع الصف المناسب
 
 
 
 

 
یشیر الزر الُمِضيء الموجود على أحد . تشیر وحدتي عرض الزر الُمِضيء وعنصر القائمة الُمِضيء إلى موضع الصف الواجب استخدامھ أوالً 

وسیِضیئ اسم القائمة الخاصة بھ عندما یكون في الموضع الذي . لذي یعرض فیھ أقل وقت انتظار متبقيالصفوف إلى كونھ نشط ولیس إلى الموضع ا
 .یعرض فیھ أقل وقت انتظار متبقي

 

3-2 



UHC-HD )جھاز كابینة االحتفاظ بالمنتج عامة األغراض( 

 ر إعداد الصفتغیی 4.3
 

تدور وحدات العرض الموجودة على الصف المحدد من . اضغط على زر وضع الصف الموجود على الجانب األیمن من الكابینة
 "موافق" OKتیار المطلوب، اضغط على زر وعند عرض االخ. خالل اختیارات القائمة، وضع التنظیف ووضع إیقاف التشغیل

إذا كانت ھناك أكثر من  "مختلط"  Mixedستعرض وحدة التحكم الرئیسیة اختیار القائمة أو. ةالموجود على لوحة المفاتیح الرقمی
 .قائمة واحدة قید االستخدام في الكابینة

 
 مطالبات الطھي اآلن 4.4

 
. إفادةال یوجد داعٍ إلظھار رسالة . سیظھر مطلب الطھي اآلن في وقت محدد مسبقًا قبل انتھاء صالحیة آخر درج لمنتج ما محدد

 .أثناء عرضھا بمثابة رسالة تذكیر لطھي المزید من المنتجات الالزمة "الطھي اآلن" Cook Nowتعتبر رسالة 
 

 استخدام وضع التنظیف 4.5
 

إذا كانت . "موافق" OK اضغط على مفتاح. "وضع التنظیف" CLEAN MODE اضغط على مفتاح القائمة حتى یتم عرض
 ھناك مؤقتات نشطة، 

وفي حالة عدم وجود مؤقتات نشطة، سیضع اختیار وضع . لكابینة باختیار وضع التنظیف عن طریق مفتاح القائمةلن تسمح ا
 . التنظیف الكابینة برمتھا في وضع التنظیف

تعرض ). درجة مئویة 52(درجة فھرنھایت  125وتصبح نقطة التعیین لكافة الصفوف . تتغیر األسماء في كافة مواضع الصف
حتى تصل درجة  "لیس آمن بعد NOT SAFE YET "و "ضع تنظیف الفتحة"  SLOT CLN MODEو ض وحدات العر

 ."تنظیف"  CLEANیظھر على وحدة العرض).  درجة مئویة 52(درجة فھرنھایت  125حرارة الفتحات 
 

 إیقاف تشغیل الفتحات 4.6
 

" موافق" OK اضغط. "إیقاف التشغیل" FFO اضغط على المفتاح الخاص بوضع الصف الموجود أقصى الیمین حتى یتم عرض
 .على لوحة المفاتیح الرقمیة

 
 تقلیل وقت االنتظار 4.7

 
. دقائق تزید من خالل الضغط على مفتاح المؤقت الموجود على الفتحة النشطة وتحریره 5یمكن تقلیل وقت االنتظار في غضون 

 .جودة في كابینة احتفاظ أخرىویتم تنفیذ ھذا اإلجراء لحذف الوقت المخصص ألحد العناصر المو
 

 وحدة عرض درجة الحرارة 4.8
 

اضغط على زر درجة الحرارة الموجود في الكابینة وسیتم عرض درجة الحرارة العلیا والسفلى في الصف األیسر من وحدات 
 العرض 

 درجة حرارة اللوحة العلیا •
 درجة حرارة اللوحة السفلى •

 
 تنبیھات درجة الحرارة 4.9

 
 :بیھات لدرجة الحرارةتن 4یوجد 

 
 درجة الحرارة مرتفعة •
 درجة الحرارة منخفضة •
 مستشعر •
 وقت االرتفاع •

 
یتعذر بدء تشغیل . في حالة حدوث حالة تنبیھ، سیصدر تنبیھ صوتي وستتناوب وحدة العرض في إظھار اختیار المنتج ورسالة التنبیھ

 .المؤقتات في الوقت الذي تعرض فیھ الفتحة رسالة تنبیھ
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 تنبیھات درجة الحرارة المرتفعة والمنخفضة 4.9.1

  
 SLOT TEMPإذا كانت درجة حرارة الفتحة أعلى أو أدنى من حدود المنتج الذي تم اختیاره، ستعرض وحدة العرض

HIGH   "أو "درجة حرارة الفتحة مرتفعةSLOT TEMP LOW  "سیتم إصدار . "درجة حرارة الفتحة منخفضة
 .لن ینطلق صوت التنبیھ أثناء بدء التشغیل األولي للكابینة. اح المؤقت إلیقاف صوت التنبیھاضغط على مفت. صوت تنبیھ

 
 تنبیھ نطاق المستشعر 4.9.2

 
 درجة فھرنھایت  250-90یشیر تنبیھ توقف المستشعر إلى قیمة درجة حرارة المستشعر أعلى أو أقل من 

تنبیھ "  SENS ALRMستكون الرسالة المعروضة كالتالي،. سینطلق صوت تنبیھ. نطاق الفتحة) درجة مئویة 32-121(
 . "المستشعر

 .یلزم إجراء الصیانة إلصالح تنبیھ المستشعر. اضغط على مفتاح المؤقت إلیقاف صوت التنبیھ
 
 

 تنبیھ وقت االرتفاع 4.9.3
 

لوقت المحدد سلفًا بعد بدء یشیر تنبیھ ارتفاع الوقت إلى فشل وصول درجة حرارة الفتحة إلى درجة حرارة التشغیل ضمن ا
. سینطلق صوت تنبیھ. "معدل ارتفاع الفتحة" SLOT RISE RATE ستكون الرسالة المعروضة كالتالي،. التشغیل

 .یلزم إجراء الصیانة إلصالح تنبیھ ارتفاع الوقت. اضغط على مفتاح المؤقت إلیقاف صوت التنبیھ
 
 

 أمور إضافیة بعیدة عن وحدات عرض التفاوت 4.9.4
 

 .یلزم إجراء الصیانة. في وحدة العرض إلى وجود خطأ في المستشعر HHHتشیر 
 ). درجة مئویة 10(درجة فھرنھایت  50إلى وجود خطأ في المستشعر أو درجة حرارة الفتحة أقل من  LLLLتشیر 

 .قم بطلب الصیانة موجودة، LLLLإذا ظلت . دقائق قید التشغیل 10اترك الفتحة لمدة 
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 نظرة عامة عن البرمجة 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . تطلب البرمجة استخدام لوحة المفاتیح وأزرار المؤقت على العمود األیسر من الصفوف
 ).كما یظھر أعاله(اضغط على زر برمجة لوحة المفاتیح، أدخل الرمز وستتغیر شاشات عرض الكابینة 

 : لبرنامج المعروض على أداة التحكم الرئیسیةمن خالل ا
 

 .لعرض تكوینات قائمة شاشة العرض والتنظیف" األوضاع" MODES اضغط على المؤقت بجانب •
 

 .لتغییر تكوینات القائمة" القوائم" MENUS اضغط على المؤقت بجانب •
 

ذف أو تحریر عنصر إلضافة عنصر قائمة ما أو لح" العناصر" ITEMS اضغط على مفتاح المؤقت بجانب •
 .موجود

 

لتغییر اللغة المعروضة أو نطاق درجة " اإلعدادات المحلیة" LOCALE اضغط على مفتاح المؤقت بجانب •
 .الحرارة من فھرنھایت إلى درجة مئویة

 

لضبط مستوى الصوت وتغییر عرض وضع " اإلعدادات" SETTINGS اضغط على مفتاح المؤقت بجانب •
حتفاظ بالطعام المتبقي والوصول إلى میزة تصدیر واستیراد التكوین واالطالع على الصف إلى المنتج ووقت اال

یتم عرض . في كل حالة، عندما یتم دفع الزر، تتغیر الكلمات على مواضع صف الكابینة. أرقام إصدارات البرنامج
 .تیحیتم تمریر التعلیمات على شاشة عرض لوحة المفا. العناصر المتعلقة بالقائمة المختارة

 

 

" MENUSالقوائم" 
 

استخدمھا لتغییر . لقوائمتعرض تكوین ا  
 العناصر في التكوینات

 .مناطق في الكابینة، مشروحة أدناه 5یساعد الضغط على مفتاح البرمجة وإدخال أحد الرموز في الوصول إلى 

" Modesاألوضاع" 
 

استخدمھا لتغییر . تعرض قوائم الكابینة
 .التكوین المعروض أو االنتقال للتنظیف

" Itemsالعناصر" 
 

تُستخدم إلضافة عنصر 
اإلعدادات LocalE " .وتحریر العناصر الموجودة

 "المحلیة
 

تُستخدم لتغییر اللغة ووحدة 
 "اإلعداداتSettings" . عرض نطاق درجة الحرارة

 

استخدم لتغییر مستوى الصوت أو تكوینات 
التصدیر أو التحمیل، قم بتعیین شاشات 
العرض لتظھر المنتج ووقت االحتفاظ 

 .بالطعام المتبقي وعرض إصدارات البرنامج
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 .تظھر الكابینة مع قائمة اإلفطار المعروضة

 

 تغییر األوضاع
 

 .استخدم ھذا لتغییر القائمة، بصورٍة شامل، على الكابینة
 

 .اضغط على زر البرنامج .1
 ENTER ACCESS SEQUENCE یتم عرض .2

 ."سلسة الوصول أدخل"
 .1955أدخل  .3
 ".موافق" OK اضغط مفتاح .4
، یصبح العمود "األوضاع" MODESاضغط على مفتاح  .5

بھ خمسة قوائم األول من شاشات العرض فارًغا و
 .خیارات

 .اضغط على القائمة المطلوبة .6
تمرر . تظھر جمیع شاشات العرض القائمة المختارة .7

لتأكید " اضغط موافق" PRESS OK أدوات التحكم
 .تغییر الوضع

 ".موافق" OK اضغط .8
 CHGأصبحت شاشة عرض أداة التحكم  .9

Complete "یبقى مفتاح السھم . "اكتمل التغییر
 .مضيءً 

ثالثة مرات، بإرجاع الكابینة إلى  مفتاح اضغط على  .10
 .التشغیل في القائمة المحددة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تغییر العناصر المعروضة في قائمة ما
 .اضغط على زر البرنامج .1
 أدخل"  ENTER ACCESS SEQUENCEیتم عرض .2

 ."سلسة الوصول
 .1955أدخل  .3

 

یؤدي ھذا إلى تغییر قائمة الكابینة على  :مالحظة
یمكن تغییر الصفوف . حالكل الصفوف في ال

الفردیة باستخدام زر الصف على الجانب األیمن 
 .من كل صف
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یتم عرض إضافة وتغییر وحذف العنصر عندما یتم أخذ خیار 

 .العنصر من وضع البرمجة

 

 ".موافق" OK اضغط مفتاح .4
 . المعروضة" للقائمة" MENU وراضغط على زر المؤقت المجا .5
 .یصبح العمود األیسر من شاشات عرض الكابینة من خیارات القائمة .6
 .اضغط على القائمة المطلوبة .7
 .یتم عرض التكوین الحالي لتلك القائمة .8
 *.اضغط على مفتاح المؤقت في الموضع الذي یجب تغییره .9

من أداة ) تتیح مفاتیح السھم بالتمریر لألمام وللخلف( مرر خالل الخیارات مع مفتاح المؤقت المضيء أو مفاتیح  .10
 .التحكم

 ".موافق" OK عندما یتم عرض العنصر المطلوب، اضغط .11
 .مضيءً  یبقى مفتاح . "اكتمل التغییر" CHG Completeأصبحت شاشة عرض أداة التحكم  .12
ثالثة مرات، بإرجاع الكابینة إلى التشغیل  اضغط على مفتاح  .13

 .حددةفي القائمة الم
 
 
 
 
 

 تغییر القائمة من صٍف واحد
 

 . اضغط على زر وضع الصف على الصف المطلوب .1
 .والتي یتم عرضھا عند كل دفع للزر "التنظیف" CLEAN و " إیقاف التشغیل" OFF تشمل خیارات القائمة، .2
 من خالل خیار القائمة المطلوبة الذي یتم عرضھ، اضغط .3

OK "على لوحة المفاتیح" موافق. 
 ر شاشة عرض أداة التحكم من اسم القائمة السابقة إلى تتغی .4

MIXED "مختلط". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إضافة أو تغییر أو حذف عنصر قائمة ما
 

 .اضغط على زر البرنامج .1
سلسة  أدخل" ENTER ACCESS SEQUENCE یتم عرض .2

 ."الوصول
 .1955أدخل  .3
" للعناصر"  ITMESاضغط على زر المؤقت المجاور .4

 . المعروضة

 
سلسلة من ) انظر السھم(ینتج عن الضغط على زر وضع الصف 

من خالل القائمة المطلوبة للصف المعروضة، . خیارات القائمة
 .ى لوحة المفاتیح العلیاعل" موافق" OKاضغط على زر 

 

یجب أن یتم تعریف عناصر القائمة التي تغیر   :مالحظة*
یجب أن . درجة حرارة الصف في موضع الصف األیسر

ألیمن نفس یكون للعناصر في مواضع المنتصف والموضع ا
لن تظھر عناصر القائمة المزودة بدرجة . درجة الحرارة

حرارة غیر متوافقة مع الموضع األیسر عند التمریر خالل 
 .المنتج
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حذف " Del Item، "تغییر عنصر" Chg Item, "إضافة عنصر" Add Item تصبح الرسالة المعروضة على الكابینة .5
 ."عنصر

 .  "حدد مھمة" Select Taskتعرض لوحة المفاتیح رسالة  .6
 

 :اإلرشادات الخاصة بكل مھمة مفصلة أدناه
 

 إضافة عنصر جدید
 

ر المؤقت بجانب ، اضغط ز"العناصر"مع وجود الكابینة على وضع 
 .المعروضة" إضافة عنصر" Add Itemرسالة 

 یصبح العمود الیساري من الرسائل المعروضة
• Item Name "اسم العنصر" 
• Top Temp "درجة حرارة الجزء العلوي" 
• Bot Temp "درجة حرارة الجزء السفلي" 
• Hold Time "وقت االحتفاظ بالمنتج" 
• Cook Now "الطھي اآلن" 

 

تصبح . "اسم العنصر" Item Nameاضغط على زر  .1
 SELECT SETTINGالرسالة على شاشة لوحة المفاتیح 

TO CHANGE  "تصبح رسالة االسم . "حدد إعدادًا للتغییر
استخدم . "سّمِ عنصًرا جدیدًا" Name New Itemالمعروض 

 . لوحة المفاتیح إلدخال اسم منتج ما
 SELECT تصبح الرسالة المعروضة. اضغط على زر  .2

SETTING TO CHANGE OR PRESS OK TO 
SAVE. " للحفظ -موافق-حدد إعدادًا للتغییر أو اضغط". 

استخدم   ."درجة حرارة الجزء العلوي" Top Tempاضغط زر  .3
 . لوحة المفاتیح إلدخال درجة حرارة الجزء العلوي بتمھل

 SELECTتصبح الرسالة المعروضة . اضغط على زر  .4
SETTING TO CHANGE OR PRESS OK TO 

SAVE " للحفظ -موافق-حدد إعدادًا للتغییر أو اضغط". 
استخدم .  "درجة حرارة الجزء السفلي" Bot Tempاضغط زر  .5

 . لوحة المفاتیح إلدخال درجة حرارة الجزء السفلي بتمھل
 SELECT SETTING TO CHANGE OR PRESS OK TO تصبح الرسالة المعروضة. اضغط على زر  .6

SAVE " ًللحفظ -موافق-ا للتغییر أو اضغط حدد إعداد". 
استخدم لوحة المفاتیح إلدخال الوقت الذي یمكن أن یُحتفظ بالمنتج خاللھ . "وقت االحتفاظ بالمنتج" Hold Timeاضغط زر  .7

 .في الكابینة
 SELECT SETTING TO CHANGE OR PRESS OK TOتصبح الرسالة المعروضة . اضغط على زر  .8

SAVE "للحفظ -موافق-ییر أو اضغط حدد إعدادًا للتغ". 
. "تغییر العنصر" Change Itemتصبح الرسالة على شاشة لوحة المفاتیح . "الطھي اآلن" Cook Nowاضغط زر  .9

 ."الطھي اآلن" Cook Nowاستخدم لوحة المفاتیح إلدخال النقطة التي ستعرض فیھا الكابینة أثناء العد التنازلي تنبیھ 
 SELECT SETTING TO CHANGE OR PRESS OK رسالة المعروضةتصبح ال". موافق" OKاضغط  .10

TO SAVE " للحفظ -موافق-حدد إعدادًا للتغییر أو اضغط". 
 ."اكتمل التغییر" CHG Complete تصبح الرسالة المعروضة". موافق" OKاضغط  .11
رتین أو أكثر إلعادة م اضغط مفتاح . "العناصر"  itemsمرةً واحدة إلدخال منتج آخر، بدایةً من اضغط مفتاح  .12

 .الكابینة إلى وضع التشغیل وإنھاء البرمجة
 

 تغییر عنصر ما
 

 .المعروضة" تغییر عنصر" CHG Item، اضغط زر المؤقت بجانب رسالة "العناصر"مع وجود الكابینة على وضع 
 .تكون شاشات عرض الكابینة ممتلئة بأسماء العناصر

 .م تغییرهاضغط زر المؤقت بجانب العنصر الذي سیت

 
ینتج عن اختیار أي خیار في وضع العنصر الرسالة 

 . المعروضة أعاله

 

مرر إلى العناصر  :مالحظة
اإلضافیة المعروضة، إذا 

 اقتضى األمر، بواسطة مفاتیح
 على لوحة المفاتیح. 

ال یمكن إدخال درجات الحرارة التي تكون فوق  :مالحظة
درجة  165ودون ) درجة مئویة 93(درجة فھرنھایت  200

تصبح بعض المفاتیح المرقّمة ). درجة مئویة 73(فھرنھایت 
عاطلة عند تعیین درجة حرارة قصوى أو صغرى، مما یمنع 

 .إدخال رقم أعلى أو أدنى
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 :یصبح عرض الكابینة
• Item Name "اسم العنصر" 
• Top Temp "درجة حرارة الجزء العلوي" 
• Bot Temp "درجة حرارة الجزء السفلي" 
• Hold Time "وقت االحتفاظ بالمنتج" 
• Cook Now "الطھي اآلن" 

جدید لتغییر واحد أو أكثر من  اضغط زر المؤقت بجانب البارامتر لتغییره واتبع الخطوات المعروضة في قسم إضافة عنصر
 .حتى تعود الكابینة إلى وضع التشغیل اضغط .  بارامترات االحتفاظ الخاصة بالمنتج

 

 حذف عنصر 
 

 ، اضغط زر المؤقت بجانب رسالة "العناصر"مع وجود الكابینة على وضع 
DEL ITEM "المعروضة" حذف عنصر. 

 .ناصرتكون شاشات عرض الكابینة ممتلئة بأسماء الع
 .المضیئة مرر إلى مزید من األسماء بواسطة مفاتیح 

 .اضغط مفتاح المؤقت بجانب العنصر المراد حذفھ
 :یصبح عرض الكابینة

• Item Name "اسم العنصر" 
• Top Temp "درجة حرارة الجزء العلوي" 
• Bot Temp "درجة حرارة الجزء السفلي" 
• Hold Time "وقت االحتفاظ بالمنتج" 
• cook moRe "طھي المزید" 

 ."حذف عنصر" Delete Itemتعرض أداة التحكم 
 .على لوحة المفاتیح" موافق" OKاضغط 

 ."اكتمل التغییر" Change Completeتصبح الرسالة على شاشة لوحة المفاتیح 
 .إلعادة الكابینة إلى وضع التشغیل اضغط على مفتاح 

 

 تغییر اللغة
 

، اضغط زر المؤقت بجانب "جالبرنام"مع وجود الكابینة على وضع  .1
 ."اإلعدادات المحلیة"  localeشاشة عرض

 "اللغة" Language تصبح الرسائل المعروضة في الكابینة الیساریة .2
تعرض شاشة العرض التي في المنتصف . "الدرجات" Degreesو

 .اإلعدادات الحالیة
 ."اللغة" Languageاضغط زر  .3
مرر إلى خیارات اللغة . اللغةتكون شاشات الكابینة ممتلئةً بخیارات  .4

 .اإلضافیة، إذا اقتضى األمر، بواسطة أسھم لوحة المفاتیح
 . تعرض الشاشة العلویة الیسرى اللغة الحالیة .5
تُعرض اللغة التي تم اختیارھا في مكان . اضغط زر اللغة المطلوبة .6

 .الصف العلوي الیساري، وتكون جمیع الصفوف األخرى فارغة
 ".موافق" OK اضغط .7
 . إلعادة الكابینة إلى وضع تشغیل بلغة جدیدة اضغط مفتاح  .8

 
 تغییر عرض مدى درجة الحرارة

 
، اضغط زر المؤقت "البرنامج"مع وجود الكابینة على وضع  .1

 ."اإلعدادات المحلیة"  localeبجانب شاشة عرض
 Language تصبح الرسائل المعروضة في الكابینة الیساریة .2

تعرض شاشات العرض . "تالدرجا" Degreesو "اللغة"
 .المجاورة اإلعدادات الحالیة

 
 LOCALEیتم عرض الكابینة بشاشة

خیار " اللغة"یوجد بجوار .  "اإلعدادات المحلیة"
یوجد مدى " الدرجات"اللغة الحالیة؛ وبجوار 

 . لحرارة الحالیةدرجة ا

 

 
 Degreesینتج عن ضغط المؤقت الذي بجوار 

اضغط زر المؤقت . شاشة العرض المبینة أعاله" الدرجات"
 .الذي بجانب المدى المطلوب لدرجة الحرارة

 

 
یتم اختیار . ائمة معروضة في الكابینةعناصر الق

یتم تأكید . العنصر المراد حذفھ بواسطة مفتاح مؤقت
 .في أداة التحكم" موافق" OKالحذف بواسطة مفتاح 

 

 رمجةالدخول إلى وضع الب
 .اضغط على زر البرنامج

 ENTER ACCESSیتم عرض
SEQUENCE "أدخل سلسة الوصول." 

 ".موافق" OKاضغط مفتاح  .1955أدخل 
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UHC-HD )جھاز كابینة االحتفاظ بالمنتج عامة األغراض( 

 .باإلعداد الحالي المعروض في الفتحة المجاورة "الدرجات" Degreesو "اللغة" Languageیتم عرض  .3
 ."الدرجات" Degreesاضغط المؤقت الذي بجانب  .4
 .واحدة فوق األخرى "الدرجة المئویة" Celsiusو "درجة فھرنھایت" Fahrenheitیتم عرض  .5
 .اضغط على مفتاح المؤقت بجانب المقیاس المطلوب .6
 .یُعرض المقیاس الذي تم اختیاره في مكان الصف العلوي الیساري، وتكون جمیع الصفوف األخرى فارغة .7
 .على لوحة المفاتیح لتأكید الخیار" موافق" OK اضغط .8
 .إلعادة الكابینة إلى وضع تشغیل بمقیاس درجة حرارة جدید اضغط على مفتاح  .9

 
 اإلعدادات

 
: عدة خیارات وھي" اإلعدادات" SETTINGS تقدم قائمة

ضبط مستوى الصوت، وضبط شاشة العرض، الذي یضیف 
وقت االحتفاظ المتبقي إلى شاشة عرض مكان الصف، 

واستیراد تكوین من موقع تكوین الكابینة من صفحة 
McDonald  على الویب وتصدیر ملفات التكوین لالستخدام

تم . یمكنك أیًضا عرض إصدارات البرنامج.  ت أخرىفي كبینا
 .تفصیل المیزات أدناه بالترتیب الذي تظھر بھ على الكابینة

 

 مستوى الصوت
 

، اضغط زر "البرنامج"مع وجود الكابینة على وضع  .1
 Settingالمؤقت بجانب شاشة عرض 

 ."اإلعدادات"
یتم عرض إعداد مستوى الصوت الحالي في الجزء  .2

ساري، ویتم عرض مستویات الصوت العلوي الی
 .األخرى على أمكنة الصفوف أدناه مباشرة

 .تمرر شاشة عرض لوحة المفاتیح اإلرشادات .3
 . اضغط على مفتاح المؤقت بجانب اإلعداد المطلوب .4
یتم عرض اإلعداد الذي تم اختیاره في الجزء العلوي  .5

الیساري، وتكون جمیع شاشات العرض األخرى 
 .فارغة

 .لتأكید الخیار" موافق" OK اضغط .6
 اضغط مفتاح سھم الرجوع إلعادة الكابینة إلى وضع تشغیل بمستوى  .7

 .صوت جدید

 شاشة العرض
 

، اضغط زر المؤقت بجانب "البرنامج"مع وجود الكابینة على وضع  .1
DISPLAY "شاشة العرض". 

 في الجزء العلوي الیساري،  "وضع شاشة العرض" DSP MODEیتم عرض  .2
أو  "عرض كامل" FULL —اد شاشة العرض الحالي یتم عرض إعد

SHORT "تمرر شاشة . في منتصف الجزء العلوي — "عرض مختصر
اسم المنتج  "عرض كامل"یعرض خیار . عرض لوحة المفاتیح اإلرشادات

اسًما مختصًرا ووقت االحتفاظ  "عرض مختصر"یعرض خیار . بالكامل
 .المتبقي

 ."وضع شاشة العرض" DSP MODEاضغط المفتاح الذي بجانب  .3
یمرر الوضع العلوي إلى اإلعداد الحالي، وتصبح األوضاع التي ھي في  .4

 ."عرض مختصر" SHORTو "عرض كامل" FULLاألسفل مباشرةً 
 
 

 

 
تكون . یمرر الوضع العلوي إلى االختیار الحالي

 .األزرار المضیئة في األسفل ھي الخیارات

 

 الدخول إلى وضع البرمجة
 .اضغط على زر البرنامج

 ENTER ACCESSیتم عرض
SEQUENCE "أدخل سلسة الوصول." 

 ".موافق" OKاضغط مفتاح . 1955أدخل 
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UHC-HD )جھاز كابینة االحتفاظ بالمنتج عامة األغراض( 

 .اضغط على مفتاح المؤقت بجانب وضع شاشة العرض المطلوب .5
یتم عرض اإلعداد الذي تم اختیاره في الجزء العلوي  .6

شاشات العرض األخرى الیساري، وتكون جمیع 
 .فارغة

 .لتأكید الخیار" موافق" OK اضغط .7
اضغط مفتاح سھم الرجوع إلعادة الكابینة إلى وضع  .8

 .تشغیل بشاشة عرض مغیّرة
 
 
 

 االستیراد
 

، أدخل محرك "البرنامج"بینما تكون الكابینة بوضع  .1
أقراص فالش یحتوي تكوینات الكابینة التي تم أخذھا 

 ي تعمل على الویب الخاص بـمن موقع البرمجة الت
McDonald *أو تم تصدیرھا من الكابینة.  

 ."االستیراد" IMPORTاضغط زر المؤقت الذي بجانب  .2
تكون مواضع الصف في الكابینة ممتلئة بأسماء ملفات  .3

 .تكوین الكابینة الموجودة على محرك أقراص فالش
 .اضغط على مفتاح المؤقت بجانب التكوین المطلوب .4
اسم الملف الذي تم اختیاره في موضع یتم عرض  .5

تكون مواضع الصف األخرى . الصف العلوي الیساري
 PRESS OK TOتمرر شاشة العرض رسالة. فارغة

CONFIRM " للتأكید -موافق-اضغط." 
 ".موافق" OK اضغط .6
 ."اكتمل التغییر" CHG Completeیتم عرض  .7
للتراجع من البرمجة وإعادة الكابینة إلى  اضغط  .8

 . شغیل المنتظمالت

 
 
 
 

 
 التصدیر

 

، قم "البرنامج"بینما تكون الكابینة بوضع  .1
 .بإدخال محرك أقراص فالش

 exPORTاضغط زر المؤقت الذي بجانب  .2
 ."التصدیر"

یضيء موضع زر الصف العلوي الیساري  .3
وتمرر شاشة جھاز العرض الرئیسي 

Enter Export Filename " أدخل
 ."اسم ملف التصدیر

. اسم للملف بواسطة لوحة المفاتیح قم بإدخال .4
ھذا ھو االسم الذي سیحملھ الملف وسیكون ظاھًرا في جذر محرك أقراص فالش . (تظھر الحروف بجانب الزر المضيء

 ).وعلى الكابینة بینما یتم استیراد الملف من محرك أقراص فالش
 

 

 
شة المختصر، یُعرض اسم العنصر ووقت االحتفاظ في وضع عرض الشا

 .سیتم اختصار بعض أسماء العناصر. المتبقي باستمرار

 

 

 
تكون أسماء ملف تكوین الكابینة الموجودة على محرك أقراص فالش ظاھرةً في 

یتم تحدید تكوین بواسطة الضغط . عند استیراد تكوین ما) الجزء العلوي(الكابینة 
یظھر اسم ذلك الملف في الموضع العلوي الیساري . المجاور على زر المؤقت

جمیع أزرار المؤقت ال تضيء، وجمیع شاشات ). الرسم التوضیحي باألسفل(
 .عرض مواضع الصف األخرى فارغة

 

 
 .یجب تسمیة اسم الملف عندما یتم تصدیره من الكابینة

 

ال یمكن تحمیل تكوینات القائمة المأخوذة إلى محرك  :مالحظة
 مز الموضح في أقراص فالش الذي یحتوي برنامج الر

إلى الكابینة بنفس طریقة تحمیل الملف الذي تم  13-3الصفحة 
استخدم برنامج الرمز الخاص بھذه الملفات، . إنشاؤه على الویب

البرنامج الذي یعمل على الویب مع الملفات التي تعمل على 
 .الویب

یتم إدارة الوصول إلى البرنامج الذي یعمل على الویب واإلرشادات * :مالحظة
 .  McDonaldالخاصة باستخدامھ بشكٍل حصري من قبل 

 

 Glen Schackmuth: جھة االتصال
 2154-623-630 : ھاتف

 Glenn.Schackmuth@us.mcd.com  :عنوان البرید اإللكتروني
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UHC-HD )جھاز كابینة االحتفاظ بالمنتج عامة األغراض( 

 ".موافق" OK اضغط .5
 ."اكتمل التغییر" CHG Completeیتم عرض  .6
 .للتراجع من البرمجة وإعادة الكابینة إلى التشغیل المنتظم اضغط  .7

 
 اإلصدار

 
 ". اإلصدار" Version، اضغط الوقت الذي بجانب "البرنامج"بینما تكون الكابینة بوضع  .1
 .في موضع الصف العلوي الیساري، ویتم عرض رقم اإلصدار إلى الیمین مباشرةً  "البرامج الثابتة" Firmwareیتم عرض  .2
 .في موضع الصف الیساري الثاني، ویتم عرض رقم اإلصدار إلى الیمین مباشرةً  "USBمحرك أقراص " USBض یتم عر .3
 .للتراجع من البرمجة وإعادة الكابینة إلى التشغیل المنتظم اضغط  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوائم الكابینة/حفظ تكوینات
 

اتبع . في الكابینة واستخدامھا لتكوین الكبینات بواسطة برامج إعداد مطابقة یمكن حفظ عناصر القائمة وتكوینات الكابینة الموجودة
 .اإلرشادات الموضحة أدناه لحفظ القوائم والتكوین من الكابینة

 
أدخل محرك أقراص فالش فارغ في  .1

في  USBمأخذ توصیل محرك أقراص 
الكابینة التي تحتوي على القوائم 

 .والتكوینات المراد نسخھا
 .مفتاح البرمجة اضغط على .2

 
 
 
 
 
 

 
كوین كابینة ما في محرك أقراص فالش فارغ لنقلھ إلى كبینات تعمل بنفس یمكن حفظ ت

 .برنامج اإلعداد
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UHC-HD )جھاز كابینة االحتفاظ بالمنتج عامة األغراض( 

 .بواسطة لوحة المفاتیح 759248أدخل  .3
 ".موافق" OK اضغط .4
 Copy fromستعرض شاشة التحكم الرئیسیة رسالة  .5

UHC to USB " نسخ منUHC  إلى محرك أقراص
USB". 

 ".موافق" OK اضغط .6
یُرجى " PLEASE WAIT تعرض شاشة التحكم الرئیسیة .7

إلى محرك أقراص فالش، بینما یتم نقل الملفات … "االنتظار
 .وتتغیر الرسالة إلى عدد الملفات المنسوخة عندما تكتمل العملیة

 ".موافق" OK اضغط .8
 .قم بإزالة محرك أقراص فالش .9

 .تعود الكابینة إلى طریقة العرض العادیة .10
 

 تكوین محفوظین في كابینة أخرى/تكوین الكابینة بواسطة قائمة
  

تكوین /داخلھ قائمةقم بوضع محرك أقراص فالش یوجد ب .1
في  USBكابینة محفوظین في منفذ محرك أقراص 

 .كابینٍة ما لكي یتم تكوینھا بشكٍل مطابق
بواسطة  090709اضغط مفتاح البرمجة وقم بإدخال  .2

 .لوحة المفاتیح
 ".موافق" OK اضغط .3
سوف تعرض شاشة التحكم الرئیسیة رسالة  .4

Reconfigure OK  أوCancel 
 ."إلغاء"أو " إعادة التكوین موافق"

 ".موافق" OK اضغط .5
بینما یتم تحدیث الملفات،  ..."یُرجى االنتظار" PLEASE WAIT سوف تعرض شاشة التحكم الرئیسیة رسالة .6

 .وتتغیر الرسالة إلى عدد الملفات المنسوخة
 ". موافق" OKاضغط  .7
الصف حتى تتفق مع العناصر الُمدخلة  ستعود الكابینة إلى إعداد القائمة األصلیة، وتتغیر الرسائل المعروضة في موضع .8

 . بواسطة نقل التكوین

 
یمكن أن یُنقل تكوین كابینٍة ما إلى كبینات متعددة بواسطة تكوین محفوظ مثبّت 

 .في محرك أقراص فالش

 

ال یمكن تحمیل تكوینات القائمة المأخوذة إلى محرك  :مالحظة
أقراص فالش الذي یحتوي برنامج الرمز الموضح ھنا إلى الكابینة 

استخدم . بنفس طریقة تحمیل الملف الذي تم إنشاؤه على الویب
رنامج الرمز الخاص بھذه الملفات، البرنامج الذي یعمل على ب

مع الملفات التي تعمل على  11-3الویب الموضح في الصفحة 
 .الویب
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 التنظیف والصیانة الوقائیة
 
 

 الحوامل/تنظیف األدراج –كل أربع ساعات 
 

 .الحوامل إلى حوض الغسیل للتنظیف/خذ األدراج. قم بإزالة جمیع األدراج السلكیة والبالستیكیة .1

 )رحسب معاییر التوصیل عند المخاط() APSC( محلول ساخن مركز ممتاز لكافة األغراض قم بتنظیف األدراج بغسلھا في .2
حسب معاییر ( محلول مركز ممتاز لكافة األغراض. من السائل 0.3یتم سحبھ من خالل صمام تناسبي للحوض أو بخلط 

 .الحموالت تماًما بماٍء ساخن/اشطف األدراج. لكل جالون من المحلول  من )التوصیل عند المخاطر

مجموعة ( McD من) یر التوصیل عند المخاطرحسب معای( في محلول معقم األحواضالحوامل بغمسھا /قم بتعقیم األدراج .3
أربعة مجموعات لكل عشرة جالونات من ( McDمن ) HCS(محلول معقم األحواض أو ) واحدة لكل عشرة جالونات من الماء

 .قم بإزالتھا من المحلول المعقم ودعھا تجف بالھواء. ، لمدة دقیقة واحدة على األقل)الماء

 
 تنظیف الكابینة –یومیًا 

 
 .3-3اتبع الخطوات من صفحة ". وضع التظیف"نھایة یوم التشغیل، قم بإدارة الوحدة إلى في  .1
 

لتنظیف كابینة االحتفاظ بالطعام  McD من) حسب معاییر التوصیل عند المخاطر(محلول معقم األحواض  ال تستخدم: مالحظة
 .من الخارج P-الشاملة

  
استخدم الفرشاة إلزالة أي بقایا متراكمة . معتًما "وضع تنظیف الفتحة"  SLOT CLN MODEدع الوحدة تبرد حتى یظھر .2

 .على سطح الفتحة بالضغط على الجسیمات خارج النھایة المقابلة من الكابینة
 

تؤدي الفرشات السلكیة أو منصات الكشط أو مكشطة .  استخدم فرشاة تنظیف الكابینة فقط لتنظیف فتحات الكابینة: مالحظة
 .لمعدنیة إلى تدمیر أسطح فتحات الكابینة تدمیًرا كامالً التنظیف ا

 
حسب معاییر التوصیل عند ( McD مركز ممتاز لكافة األغراض من محلول ال تستخدم أي منظف آخر غیر: مالحظة
 .قد یؤدي استخدام تركیبات أخرى إلى تدمیر التحكم في المكونات  .)المخاطر

 
 .ع كل الجسیمات المفككة خارج النھایة المقابلة من الكابینةباستخدام فرشاة تنظیف الكابینة، ادف .3
 
 .تنظیف أسفل سطح كل فتحة وأعالھا.  نظیفة وجافة وفرشاة تنظیف الكابینة لتنظیف كل فتحة/استخدم منشفة معقمة .4
 
متاز لكافة محلول مركز مامسح ونظف جمیع أسطح الكابینة الخارجیة باستخدام فوطة معقمة ونظیفة والتي تم غمرھا في  .5

 .)حسب معاییر التوصیل عند المخاطر( McD األغراض من
  
 .أوقف تشغیل الوحدة .6
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ــــــت  قصــــد عن خاليـــــة الصــــــــفحة هــذه ترك
 



  Frymaster, 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana  71106 

 7135-219-318-1 فاكس (الدعم الفني)  7140-219-318-1 فاكس (قطع الغيار)  1711-865-318-1 ھاتف

 تمت الطباعة في الواليات المتحدة األمريكية
 الخط الساخن للخدمة

1-800-551-8633 
6.00$  السعر:

819-7189
13 MAY مايو
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