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 . التفريغ1

يكون قالب المسمار (كما يظھر أدناه) 
لھذه الكابينة مختلًف عن الطرز 

السابقة ويتطلب كتائف جديدة لتثبيت 
الطاولة التحضيرية. يتم تزويد 

 .KESالكتائف (اليمنى) عن طريق 

   كل كابينة يتم تركيبھا. زوًجا من الكتائف لـ  KESتوفر
تنزلق الكتيفة أسفل كل جانب من الكابينة والمسامير إلى الجانب السفلي المستخدم مع 

 بوصة مع الكابينة الحالية.x 1 1/4  20 xمسامير

 ا�دوات المطلوبة:
 

 أو المقبس والسقاطة 7/16مفتاح بطرف 
 استخدم المسامير الموجودة.

 تظھر الكتائف مرفقًة أع:ه بالكابينة وترتكز على الطاولة التحضيرية.

  UHCعلى طاولة  UHC-HDتركيب 

 . التركيب2

   

   

   

   

   

   

   قائمة أنواع الطعام المنتظمة ا;فطار  

   

   

   

   

   

   

 التحويل

   

   

   

   

   

   

 املء مخططات الكابينة ل فطار  والتحويل وقائمة الطعام المنتظمة
  احصل على معلومات عن مخطط الكابينة ذو الصلة من فريق التشغيل الوطني لديك. •
  ينبغي أن تكون لكل العناصر في كل صف نفس درجة حرارة درجة حرارة حفظ الطعام. •

 . مخطط الكابينة (الملء)3

  استخدم الھياكل أع:ه لكتابة تكوينات عناصر قائمة أنواع الطعام المطلوبة ;دخالھا في الكابينة. : م%حظة

819-7190 JAN 2011 

 خاصة بالبرغي 20-1/4فتحة 
 أماكن) 4(

 بوصة 20.50
 سم 52.7

 بوصة 20.00
 سم 50.8

Arabic 



اضغط  :زر البرنامج الرئيسي
 للدخول إلى البرمجة

Master Display 

 الرئيسي
 لوحة المفاتيح الرقمية

قم زر التنقل/ ا�يمن وا�يسر الرئيسي: 
با;ضاءة عند التنشيط؛ اضغط لتمرير 

العناصر على التحكم الرئيسي أو 
 شاشات عرض الكابينة.

قم زر الرجوع للخلف الرئيسي: 
با;ضاءة عند التنشيط؛ اضغط 

للخروج من البرمجة. كل ضغطة 
 تعود خطوة واحدة للخلف.

زر تحديد "موافق" 
قم با;ضاءة الرئيسي: 

عند التنشيط؛ اضغط 
لقبول تغييرات 

 الكابينة.

 مفتاح الطاقة

  زر وضع الصف

 زر مؤقت ا7ستع%م الرئيسي

 زر درجة حرارة ا7ستع%م الرئيسي
  USBمنفذ 

. لمحة عامة على واجھة المستخدم4   

 تجھيز الكابينة
  قم بتشغيل الوحدة بمفتاح الطاقة. •
  اضغط على زر البرمجة الرئيسي. •
  على لوحة المفاتيح. 1955أدخل  •
  "موافق". OKاضغط  •
  ) بالقرب من شاشة عرض الموقع.ITBاضغط على زر مؤقت العنصر المضيء ( •
 افحص اللغة وشاشة عرض نطاق درجة الحرارة. تكون ا;عدادات الحالية بالقرب من اللغة وشاشة  •

عرض الدرجات. للتغيير، اضغط على لغة زر مؤقت العنصر. اضغط على زر مؤقت العنصر بالقرب من 
  اللغة المطلوبة. اتبع التعليمات في شاشة عرض التحكم الرئيسي.

 

 العناصر
 

  تحقق من أن إعدادات اIحتفاظ بالمنتج للسوق لديك مع الدليل المرجعي لجودة الجيب. •

  اضغط على زر البرمجة الرئيسي. •

  على لوحة المفاتيح. 1955أدخل  •

  "موافق".  OKاضغط •

  اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب العناصر. •

  اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب عناصر التغيير. •

  اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب العناصر للفحص. •

  اقرأ درجات حرارة حفظ الطعام، وقت الحفظ والطھي مزيًدا من الوقت من شاشة العرض. •

  اضغط على زر مؤقت العنصر بالقرب من المعلمة للتغيير إن لزم اJمر. •

  أدخل تغيير من خ:ل لوحة المفاتيح. •

  ث:ث مرات للعودة إلى التشغيل العادي. �اضغط على  •

 

  يتم عرض الكابينة مع خيارات اللغة.

 . تجھيز الكابينة5

 . التطبيقات المستخدمة6

  قم بتكوين قائمة ما باتباع ھذه الخطوات / المثال الموضح في قائمة ا;فطار
 اضغط على زر البرمجة الرئيسي. .1
 عبر لوحة المفاتيح الرئيسية. 1955. أدخل 2
 "موافق".  OK. اضغط3
 . اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب شاشة العرض التي تعرض القائمة.4
 . اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب شاشة العرض التي تعرض ا;فطار.5
  . اضغط على زر مؤقت العنصر عن طريق وضع الدرج لتحديد عنصر مختلف.6

 

 .  ستمرر العناصر التي بھا درجات حرارة حفظ طعام مناسبة مع كل ضغطة على 7
  زر مؤقت العنصر.   

  حتى تكون جميع مواضع الدرج صحيحة. 7و  6.  كرر الخطوات 8
  "موافق".  OK.  اضغط9
 ث:ث مرات للعودة إلى التشغيل العادي. �. اضغط على 10

  اضغط على زر مؤقت العنصر بشكل متكرر لتمرير العناصر المتوفرة عند تغيير تكوينات القائمة.

  تكوينات القائمة

انظر وحدة 
التحكم الموضحة 

 أع%ه.

  افحص وقت الحفظ أو درجة الحرارة
 
اضغط على زر مؤقت اIستع:م الرئيسي لعرض الوقت المتبقي لتنشيط  •

  المؤقتات.
اضغط على زر درجة حرارة اIستع:م الرئيسي لعرض درجات حرارة اللوحة  •

  العليا والسفلى لكل صف.

  تغيير وضع صف مفرد
 
 اضغط على زر وضع الصف لتغيير وضع التشغيل لصف واحد.  •
  ستمرر اJوضاع المتوفرة مع كل ضغطة للزر. •
  "موافق" الرئيسي لقبول الوضع المعروض.  OKاضغط على زر •

  زر مؤقت ا7ستع%م الرئيسي

  زر درجة حرارة مؤقت ا7ستع%م الرئيسي

  زر وضع الصف

زر "موافق" 
  الرئيسي

 (ITB)زر مؤقت العنصر  


