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Frymaster L.L.C. , 8700 Line Avenue, Shreveport, LA 71106 
 7135-219-318الفاكس      1711-865-318الھاتف 

 2015/05  7937-243-800-1خط الخدمة الساخن                           تمت الطباعة في الواليات المتحدة األمريكية

*8197192* 

 من أجل سالمتك
ال تقم بتخزين الغازولين أو غيره من األبخرة أو السوائل 

األخرى القابلة لالشتعال أو استخدامھا في محيط ھذا الجھاز 
 أو غيره من األجھزة األخرى.

 

ص يجب أن يتم تثبيت ھذا الفصل الخا
 .دليل المعداتبالمعدات في قسم "المقالة" في 

 

 ُصنعت 
 بواسطة 

 
 

 
 

 .Line Ave 8700 شركة
SHREVEPORT، LOUISIANA 71106 

 1711-865-318-1 ھاتف:
 8633-551-800-1 رقم الھاتف المجاني:

1-800-243-7937 
 7135-219-318-1 فاكس:

 اإلرشادات األصلية

 تنبيه: اقرأ اإلرشادات قبل استخدام المقالة.

Arabic 



 مالحظة
بخالف القطعة الجدیدة  MANITOWOCلعمیل خالل فترة سریان الضمان باستخدام قطعة غیار خاصة بجھاز الصیانة الغذائیة من إذا قام ا

أو من أي من مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لھا  FRYMASTER DEANأو المعاد تدویرھا والتي تم شراؤھا مباشرةً من  غیر المعدلة
 FRYMASTER DEANوباإلضافة إلى ذلك، فلن تتحمل  .للقطعة المستخدمة، فسیتم إلغاء ھذا الضمان أو تم تعدیل التكوین األصلي/و

والشركات التابعة لھا أیة مسؤولیة عن أیة دعاوى أو تلفیات أو مصروفات نتجت عن طریق العمیل سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر 
 .أو قطعة غیار من مركز خدمة غیر معتمد/و وسواء بشكل كلي أو جزئي بسبب تركیب أیة قطعة غیار معدلة

 

 مالحظة
یجب أن یقوم مقدّم خدمة الصیانة  .ھذا الجھاز مخصص لالستخدام االحترافي فقط ویجب أن یتم تشغیلھ فقط من قبل موظفین مؤھلین

یؤدي قیام الموظفین غیر قد  .أو فني محترف مؤھل آخر بإجراء التركیب والصیانة واإلصالحات Frymasterالُمعتمد من قبل شركة 
من ھذا الدلیل لالطالع على  1راجع الفصل  .المؤھلین بإجراء التركیب أو الصیانة أو اإلصالحات إلى إلغاء الضمان من الجھة المصنّعة

 .تعریفات الموظفین المؤھلین
 

 مالحظة
راجع  .أو اإلقلیم الذي یتم فیھ تركیب الجھاز/ة في الدولة ویجب أن یتم تركیب ھذا الجھاز بما یتوافق مع القوانین المحلیة والوطنیة المالئم

 . من ھذا الدلیل لالطالع على التفاصیل 2متطلبات القوانین الوطنیة في الفصل 
 

 مالحظة للعمالء في الوالیات المتحدة
اني وشركة كود ادمنستریتورز یجب أن یتم تركیب ھذا الجھاز وفقًا لقانون تمدیدات األنابیب األساسیة الخاص بموظفي دوائر المب

 .ولما جاء في دلیل الصحة العامة لخدمة األغذیة الذي تصدره إدارة الغذاء والدواء في الوالیات المتحدة) BOCA(انترناشیونال 
 

 مالحظة
لتجاریة مثل ھذا الجھاز مخصص لالستخدام في االستعماالت التجاریة، مثل مطابخ المطاعم والمقاصف والمستشفیات وفي المشاریع ا

 .ولكن لیس إلنتاج مستمر لكمیات كبیرة من الطعام. المخابز والمسالخ إلخ
 

 مالحظة
إن الرسوم والصور في ھذا الدلیل ھي بغرض توضیح اإلجراءات التشغیلیة وعملیات التنظیف واإلجراءات الفنیة وقد ال تتوافق مع 

 .اإلجراءات التشغیلیة لإلدارة على الموقع
 

 كي الوحدات المزودة بأجھزة كمبیوترمالحظة لمال
 الوالیات المتحدة

ویجب ) 2 قد ال یسبب ھذا الجھاز تشویًشا ضاًرا) 1 :یخضع التشغیل للظرفین التالیین .FCCمن قواعد  15یتوافق ھذا الجھاز مع الفصل 
ومع أّن ھذا الجھاز یُعد جھاًزا مثبتًا من  .أن یقبل ھذا الجھاز أي تشویش یتم استقبالھ ال سیما التشویش الذي یسبب تشغیالً غیر مرغوب بھ

 .الفئة أ، فقد تبیّن أنھ یفي بحدود الفئة ب
 كندا

الصادر عن إدارة  ICES-003تحدید المواصفة القیاسیة ال تتجاوز المعدات الرقمیة حدود الفئة أ أو ب النبعاثات ضوضاء الرادیو وفق 
 .االتصاالت الكندیة

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de 
classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations 

du Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خطر 
یمكن أن یؤدي أي إجراء غیر سلیم من تركیب أو تعدیل أو خدمة أو صیانة أو تعدیالت غیر معتمدة أو تعدیالت إلى إضرار بالممتلكات أو 

 .اقرأ إرشادات التركیب والتشغیل وإرشادات الصیانة بعنایة قبل تركیب ھذه الجھاز أو صیانتھ .حدوث إصابة أو الوفاة
 

 مالحظة
  .جب تركیب الجھاز واستخدامھ بطریقة ال تحدث فیھا مالمسة الماء للدھن أو الزیتی
 

 خطر 
قد ینتج عن االنزالق أو مالمسة الزیت الساخن حدوث إصابة  .ال تقف على الجھاز  !الحافة األمامیة لھذا الجھاز لیست درجة في سلم

 .خطیرة
 

 خطر 
خرة والسوائل األخرى القابلة لالشتعال أو استخدامھا في محیط ھذا الجھاز أو غیره من األجھزة ال تقم بتخزین الغازولین أو غیره من األب

 .األخرى
 

 خطر 
یمكن أن تحترق . یجب تفریغ درج الفتات في المقالي المزودة بنظام التصفیة داخل حاویة مقاومة للحریق عند نھایة عملیات القلي كل یوم

 .ا تُركت منقوعةً في مواد سمن معینةبعض جسیمات الطعام تلقائیًا إذ
 

 تحذیر 
سوف یؤدي  .الشریط موجود لسد المفصل بین أوعیة القلي .ال تضرب سالل القلي أو األوعیة األخرى بعنف على شریط المقالة الواصل

الشریط ُمصمم للتركیب الُمحكم  .ضرب سالل القلي على الشریط بعنف إلزاحة السمن إلى تشوه الشریط، وبالتالي التأثیر سلبًا على تركیبھ
 .ویجب أال یتم نزعھ إال من أجل التنظیف

 

 خطر 
أدوات التقیید مرفقة مع  .یجب توفیر الوسائل الكافیة لتقلیل حركة ھذا الجھاز بدون االعتماد على األنبوب الكھربائي أو ضغط اإلرسال إلیھ

 .المحلي لدیك KESثل إذا كانت أدوات التقیید غیر موجودة، اتصل بمم .المقالة
 

 خطر 
قبل التحریك والفحص والصیانة  .لكل وعاء قلي وسلك طاقة وحید خماسي السلك للنظام بالكامل) ثالثي الطور(المقالة مزودة بسلك طاقة 

   .أسالك الطاقة الكھربائیة من مصدر الطاقة الكھربائیة جمیعالخاصة بك، افصل  Frymasterوأي إصالح لمقالة 
 

 خطر 
 .قد یسبب إغالق المشغالت وقوع تلف أو إصابة. قم بإبقاء جمیع العناصر خارج خطوط التصریف

 

 مالحظة
قد ال تنطبق ھذه  ).RTI(التعلیمات الموجودة في ھذا الدلیل خاصة باستخدام نظام كمیات الزیت الكبیرة ولتعبئة وتفریغ زیت بنظام  

 .خرىاإلرشادات على أنظمة كمیات الزیت الكبیرة األ
 



  M3000 شجرة تلخیص قائمة
 

والترتیب الذي سیتم العثور من خاللھ على أي عناوین قوائم فرعیة بموجب األقسام الموجودة في  M3000المنعكس أدناه ھي أقسام البرمجة الرئیسیة في 
 .دلیل التشغیل أو التركیب

  
 4.10.2 راجع القسم   )اختیار منتج(إضافة عناصر قائمة منتج جدیدة 

 4.10.3 راجع القسم    تخزین عناصر قائمة منتج في أزرار منتج
 4.10.4 راجع القسم    تصریف وإعادة ملء والتخلص من الزیت

 

 
 



 LOV™ بیان الضمان الكھربائي الخاص بـ
 

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

 المقالي -أحكام الضمان .  أ
 

 .دة تبلغ عامینكل المكونات ضد عیوب المواد والصناعة الحرفیة لم. Frymaster L.L.Cتضمن شركة  .1
 

 .والمصھرات Oتدخل جمیع قطع الغیار في الضمان لمدة عامین بعد تاریخ تركیب المقالة باستثناء وعاء القلي، وحلقات  .2
 

أیًضا  Frymaster، تدفع Oإذا أصبح أي جزء معیبًا أثناء أول عامین بعد تاریخ التركیب، باستثناء المصھرات وحلقات  .3
كم من  160/میل 100ة المعتادة نظیر ساعتین عمل الستبدال الجزء، باإلضافة إلى ما یصل إلى تكلفة مصاریف العمال

 ).كم عن كل طریق 80/میالً  50(السفر 

 أوعیة القلي -أحكام الضمان .  ب
      

تبدل شركة إذا ظھر في وعاء القلي تسریبات بعد التركیب، سوف تس.  یوجد ضمان لقطع غیار وعمل مدى الحیاة لوعاء القلي
Frymaster  وعاء القلي وتسمح ما یصل إلى أقصى حد للوقت لكٍل من ساعات جدول البدل المالي للمدة التي تضعھا شركة
Frymaster یشمل الضمان لمدى الحیاة المكونات المركبة في وعاء القلي مثل مقیاس الحد األعلى، والمسبار .  للعمل المعتاد

ال یشمل الضمان التسریبات .  ت المتصلة إذا كان استبدالھا ضروریًا بسبب استبدال وعاء القليوالحشایا والسدادات والمثبتا
الناتجة عن سوء االستخدام أو بسبب تركیبات ملولبة مثل المسابیر والمستشعرات ومقیاس الحد األعلى وصمامات التصریف أو 

 . أنابیب اإلرجاع

 إرجاع قطع الغیار.  ج
 

یوًما  60خالل  Frymasterالغیار المعیبة المشمولة في الضمان إلى مقدّم الخدمة المعتمدة من شركة یجب إرجاع جمیع قطع 
 .یوًما، لن یتم إتاحة أي اعتماد 60بعد .  السترداد المبلغ المدفوع

 استثناءات الضمان.  د
 

 :ر أو الحوادث مثلال یغطي ھذا الضمان الجھاز التالف بسبب سوء االستخدام أو سوء االستعمال أو التغیی
  
 )ال سیما أي وعاء قلي ملحم في الموقع(إصالح خاطئ أو غیر معتمد  •

لدیك؛  یُطلب  MRCأو إجراءات الصیانة المجدولة كما ھو موصوف في بطاقات /عدم اتباع إرشادات التركیب الصحیح و •
 إثبات الصیانة المجدولة للحفاظ على صالحیة الضمان؛

 الصیانة الخاطئة؛ •

 في الشحن؛التلف  •

 االستخدام غیر العادي؛ •

 نزع أو تبدیل أو طمس أي من لوحة تقدیر االستطاعة أو رمز التاریخ الموجود على عناصر التسخین؛ •

 تشغیل وعاء القلي بدون وجود الدھن أو سائل آخر في وعاء القلي؛ •
 
 
 
 
 

i 



 .لقي نموذج تشغیل صحیحلن یشمل الضمان وعاء القلي بموجب برنامج السنوات العشر الذي لم یتم فیھ ت •
 

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

 مصاریف نظیر العمل في اإلجازات أو ساعات العمل اإلضافیة؛ •

أو ضیاع الوقت أو األرباح أو االستخدام أو أي تلفیات ) ى التالفةتكلفة إصالح أو استبدال الممتلكات األخر(األضرار العرضیة  •
 .طارئة من أي نوع

 
 .ال یوجد ضمانات ضمنیة أو متعلقة بقابلیة التسویق أو المالءمة ألي استخدام أو غرض معین

 
 .یسري ھذا الضمان في وقت ھذه الطباعة ویخضع للتغییر

ii 



 BIELA14 SERIES GEN II LOV™ المقالة الكھربائیة
 مقدمة :1 الفصل

 
 

 
 عام 1.1

 

یشمل ھذا الدلیل كافة التكوینات الخاصة بطرز مقالي  .اقرأ التعلیمات الواردة في ھذا الدلیل بشكٍل جید قبل محاولة تشغیل ھذا الجھاز
™McDonald’s BIELA14 LOV .لداخلة ضمن عائلة الطراز ھذه، وعندما تتم مناقشتھا معظم األجزاء مشتركة في المقالي ا

 .LOV™كمجموعة ستتم اإلشارة إلیھا باسم مقالي 
 

تتمیز بوجود وعاء قلي خاص  BIELA14الكھربائیة، إال أّن مقالي  RE14 McDonaldبالرغم من تشابھھا بالمظھر مع مقالي 
یدمج التصمیم ذو المظھر  .یت العلویة ووحدة تنقیة أوتوماتیكیة متناوبةبكمیّات الزیت القلیلة ونظام أوتوماتیكي لقشد منتجات الز

األوروبي بین غطاٍء علويٍ مستدیر الشكل ومصرٍف دائريٍ كبیر، مما یضمن جرف البطاطس المقلیّة والبقایا األخرى داخل مقالة 
لمقالي في ھذه المجموعة مزودةً تأتي ا .M3000بواسطة جھاز كمبیوتر  BIELA14 LOV™یتم التحّكم بمقالي  .التصفیة

 . بتجھیزات ذات حاویة كاملة أو مجزأة، ویمكن شراؤھا بمجموعات تصل حتى خمس مقالي
 

 معلومات السالمة 1.2
 

 .قبل محاولة تشغیل وحدتك، قم بقراءة التعلیمات الواردة بھذا الدلیل بشكٍل جید
 

 .دوٍد مزدوجة تشبھ المربع الموجود أدناهخالل ھذا الدلیل سوف تجد مالحظات محاطة بمربعات ذات ح
 

 خطر 
إیاك ومحاولة تحریك مقالة تحتوي على زیٍت ساخن أو نقل الزیت الساخن من حاویٍة إلى  .یُسبب الزیت الساخن حروقًا خطیرة

 .حاویٍة أخرى
 

 .في نظام وحدتك ربما تسبب أو ینتج عنھا عطلمربعات تحتوي معلوماٍت عن اإلجراءات أو الظروف التي  تنبیھ 
 

، والتي قد تسبب ربما تسبب أو ینتج عنھا تلف نظام وحدتكمربعات تحتوي معلوماٍت عن اإلجراءات أو الظروف التي  تحذیر 
 .حدوث عطل في نظام وحدتك

 
تي قد ، والربما تسبب أو ینتج عنھا وقوع إصابات لألفرادمربعات تحتوي معلوماٍت عن اإلجراءات أو الظروف التي  خطر 

 .أو تسبب حدوث عطل في نظام وحدتك/تسبب تلف نظام وحدتك و
 

میزة اكتشاف درجة الحرارة المرتفعة، والتي تعمل على قطع التیار الكھربائي عن المكونات  BIELA14 LOV™تتضمن مقالي 
 .في حال حدوث خلل في وحدات التحكم في درجة الحرارة

 
 

دء عملیات التشغیل خدمة تشغیل وشرح وتدریب قبل التمّكن من ب Frymasterمن  BIELA14تتطلب مقالة  :مالحظة
 .العادیة علیھا في المطعم

1-1 



 M3000 أجھزة كمبیوترمعلومات جھاز الكمبیوتر الخاصة ب 1.3
 

من الئحة لجنة االتصاالت الفیدرالیة  15لقد تم اختبار ھذا الجھاز وثبت توافقھ مع حدود الجھاز الرقمي من الفئة أ، وفقًا للفقرة 
FCC. ر حمایٍة معقولٍة تم تصمیم ھذه الحدود لتوفی .ومع أّن ھذا الجھاز یُعد جھاًزا مثبتًا من الفئة أ، فقد تبیّن أنھ یفي بحدود الفئة ب

یولّد ھذا الجھاز ویستخدم ویمكنھ أن یشع طاقة ذبذبة السلكیة،  .ضد التداخل الضار الذي قد ینتج عن تشغیل الجھاز في بیئٍة تجاریة
من المحتمل أن یسبب تشغیل  .وقد یسبب، في حالة عدم تركیبھ واستخدامھ وفقًا للتعلیمات، تشویًشا ضاًرا باالتصاالت الالسلكیة

 .الجھاز في منطقٍة سكنیة تشویًشا ضاًرا، وفي مثل ھذه الحالة سوف یُضطر المستخدمون إلى تصحیح التشویش على نفقتھم الخاصة
 

یجب أن یراعي المستخدم أّن أي تغییرات أو تعدیالت یتم إدخالھا على الجھاز دون أن تتم الموافقة علیھا بشكٍل صریح من قبل الجھة 
 .قد تُلغي حق المستخدم في تشغیل الجھاز المسؤولة عن التطابق

 
إذا كان إدخال ھذه التعدیالت ضروریًا، ینبغي على المستخدم استشارة التاجر أو أحد فنیي التلفاز والرادیو ذوي الخبرة لمزیٍد من 

 .االقتراحات
 

 How to Identify and Resolve" :فائدة ربما یجد المستخدم الكتیّب التالي الذي قامت لجنة االتصاالت الفیدرالیة على إعداده ذو
Radio-TV Interference Problems") "ھذا الكتیّب  ").كیفیة التعرف على مشكالت التشویش على الرادیو والتلفاز وحلّھا

 .4-00345-000-004، رقم التخزین 20402متوافر لدى مكتب الطباعة الحكومیة في الوالیات المتحدة، واشنطن، دي سي 
 

 )CE(لمعلومات الخاصة بالجماعة األوروبیة ا 1.4
 

متى ظھر اختالٌف بین المعاییر التابعة  .بوضع معاییر معینة خاصة تتعلق بھذا النوع من األجھزة) CE(قامت الجماعة األوروبیة 
ت الصلة من خالل للجماعة األوروبیة والمعاییر غیر التابعة للجماعة األوروبیة، یتم التعّرف على المعلومات والتعلیمات ذا

 .المربعات المظلّلة المشابھة للمربع الموجود في األسفل
 

مواصفة االتحاد األوروبي
مثال في مربع یُستخدم لتمییز المعلومات الخاصة باالتحاد 

األوروبي عن غیرھا.
 

 موظفو التركیب والتشغیل والصیانة 1.5
 

أو المؤھلین فقط، كما ھو /لالستخدام من قبل الموظفین المعتمدین و Frymasterتم تحضیر معلومات التشغیل الخاصة بجھاز 
من قبل موظفي صیانة أو تركیب مؤھلین  Frymasterیجب أن تتم عملیات التركیب والصیانة على جھاز  .1.6موضح في القسم 

 .1.6 أو مختّصین، كما ھو موضح في القسم/أو ُمرخص لھم و/أو معتمدین و/و
  

 تعریفات 1.6
 

 أو المعتمدون/موظفو التشغیل المؤھلون و
 

ھم ھؤالء الذین قرأوا بعنایة المعلومات الموضحة في ھذا الدلیل وتعرفوا جیدًا على وظائف المعتمدون /موظفو التشغیل المؤھلون
 .الجھاز، أو الذین توافرت لدیھم خبراٌت سابقة فیما یتعلق بتشغیل الجھاز الذي یتناولھ ھذا الدلیل
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 موظفو التركیب المؤھلون
 

أو الشركات التي تشارك في، أو تكون مسؤولةً، بشكٍل /أو الجماعات، و/أو المؤسسات و/موظفو التركیب المؤھلون ھم األفراد و
یجب أن تكون لدى الموظفین المؤھلین الخبرة في القیام بمثل  .شخصي أو من خالل أحد المندوبین، عن تركیب األجھزة الكھربائیة

، وأن تتوافق عملیات التركیب التي یقومون بھا مع ھذه العمل، وأن یكونوا على درایة بكافة االحتیاطات الكھربائیة التي تنطوي علیھ
 .جمیع متطلبات القوانین المعمول بھا على الصعیدین المحلي والوطني

 
 موظفو الصیانة المؤھلون

 
 ،Frymasterوالذین تم اعتمادھم من قبل شركة  Frymasterموظفو الصیانة المؤھلون ھم ھؤالء الذین تتوافر لدیھم معرفة بجھاز 

L.L.C یُطلب من جمیع موظفي الصیانة أن یكونوا مجھزین بمجموعة صیانة كاملة وأدلة قطع الغیار،  .إلجراء صیانة على الجھاز
مقدمي خدمات الصیانة  توجد قائمة بأسماء .Frymasterوأن یكون بحوزتھم الحد األدنى من مخزون قطع الغیار الخاصة بجھاز 

یؤدي عدم  .www.frymaster.comعلى الویب  Frymasterعلى موقع شركة  rFrymasteالمعتمدین من المصنع لدى شركة 
 الخاص بجھازك Frymaster االستعانة بموظفي صیانة مؤھلین إلى إلغاء ضمان

 
 

  إجراء دعوى تلف الشحن 1.7
 

فًا  :ما الذي یجب علیك القیام بھ إذا وصل جھازك تال
 

تتحمل شركة الشحن كامل . ى مالحظة أنّھ قد تم فحص ھذا الجھاز وتعبئتھ بعنایة من قبل موظفین مھرة قبل شحنھ من المصنعیُرج
 .المسؤولیة عن سالمة الشحنة بمجرد قبول نقل الجھاز

 
 .بغض النظر عن حجم التلفیات - أرسل دعوى عن التلفیات فوًرا .1
 
وتأكد من القیام بتدوین ھذه المعلومات على فاتورة الشحن أو إیصال ، لظاھرة وقم بتسجیلھاافحص جمیع الخسائر أو التلفیات ا .2

 .الشحن السریع وبتوقیعھا من قبل من یقوم بالتسلیم
 
إذا لم تتم مالحظة التلف إال بعد إخراج الجھاز من العبوة، یجب إبالغ شركة الشحن أو  -الخسائر أو التلفیات غیر الظاھرة .3

یوًما من  15یجب أن یتم إرسال الدعوى خالل  .بمجرد اكتشافھ ویجب إرسال دعوى بوجود تلٍف مخفي فوًراعنھ  شركة النقل
 .احرص على االحتفاظ بالحاویة من أجل فحصھا. تاریخ التسلیم

 

Frymaster التي حدثت أثناء النقل ال تتحمل المسؤولیة عن التلفیات أو الفقدان. 
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 معلومات الصیانة 1.8
 

) FAS(عمال الصیانة أو اإلصالحات غیر الروتینیة، أو للحصول على معلومات الصیانة، اتصل بمقدم خدمة الصیانة المحلي أل
المعتمد من قبل شركة ) FAS(حتى نتمكن من مساعدتك بسرعة، یطلب مقدّم خدمة الصیانة  .Frymasterالُمعتمد من قبل شركة 

Frymaster تمت طباعة معظم المعلومات على لوحة البیانات المرفقة في  .ٍت معینة عن جھازكأو مندوب قسم الصیانة معلوما
یمكن طلب قطع الغیار مباشرة من  .یمكن العثور على أرقام قطع الغیار في دلیل الصیانة وقطع الغیار .الجزء الداخلي لباب المقالة

مقدمي خدمات  توجد قائمة بأسماء .و من الموزع المحليأ Frymasterمكتب مقدّم خدمة الصیانة المحلي الُمعتمد من قبل شركة 
  .www.frymaster.comعلى الویب  Frymasterعلى موقع شركة  Frymasterالصیانة المعتمدین من المصنع لدى شركة 

  8633-551-800-1على الرقم  Frymasterي شركة إذا لم یكن الوصول إلى ھذه القائمة متاًحا لك، اتصل بقسم الصیانة ف
 .service@frymaster.com، أو بواسطة البرید اإللكتروني على العنوان 1-318-865-1711أو 

  
 :ستكون بحاجة إلى المعلومات التالیة من أجل مساعدتك بطریقة فعالة

 
 __________________________________ رقم الطراز

 
 _________________________________ التسلسليالرقم 

 
 ___________________________________ فرق الجھد

 
 _________________________________ طبیعة المشكلة

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

 
 .احتفظ بھذا الدلیل وقم بتخزینھ في مكان آمن حتى تتمكن من استخدامھ مستقبالً 
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     ™BIELA14 SERIES GEN II LOV المقالة الكھربیة

 إرشادات التركیب:  2 الفصل
   
 

 متطلبات التركیب العامة 2.1
 

 .  التركیب الصحیح ضروري من أجل عملیة التشغیل اآلمنة والفعالة والخالیة من المتاعب لھذا الجھاز
 

أو /ي ماستر، عامل التركیب أو عامل الخدمة المؤھل ویجب أن یقوم بإجراء جمیع عملیات التركیب والخدمة لجھاز فرا
  .من ھذا الدلیل 1.6 أو المعتمد، كما ھو موضح في القسم/المرخص و

 
أو المرخص /یؤدي اإلخفاق في التركیب أو بطریقة أخرى خدمة ھذا الجھاز من قبل عامل التركیب أو عامل الخدمة المؤھل و

إلى إلغاء سریان ضمان فراي ماستر وقد یتسبب في تلف الجھاز ) من ھذا الدلیل 1.6 كما ھو موضح في القسم(أو المعتمد، /و
 .أو إصابة شخصیة

 
عندما یكون ھناك تعارض بین اإلرشادات والمعلومات الموجودة في ھذا الدلیل والقوانین أو اللوائح المحلیة أو الوطنیة، فیجب 

 .و اللوائح المعمول بھا في البلد التي تم تركیب الجھاز بھاأن تتوافق عملیات التركیب والتشغیل مع القوانین أ
 

 .یجب الحصول على الخدمة عن طریق االتصال بخادم فراي ماستر المحلي المعتمد لدیك
 

 إخطار
جمیع المقلیات التي یتم شحنھا بدون مجموعات القابس واالسالك المزودة من قبل المصنع یجب تثبیتھا باستخدام أنبوب مرن 

 NECیجب أن یتم وضع األسالك بھذه المقلیات وفقًا لمواصفات .  وعة أطراف التوصیل الموجودة في مؤخرة المقالةبمجم
 .یجب أن تحتوي الوحدات المثبتة على تركیب أجھزة تقیید).  قانون الكھرباء الوطنیة(
 

 خطر 
أدوات التقیید مزودة .  و ضغط إرسال االنبوب الكھربيیجب توفیر الوسائل الكافیة لتقلیل حركة ھذا الجھاز بدون االعتماد على أ

 ).FAS(إذا كانت أدوات التقیید مفقودة فتواصل مع خدمة فایر ماستر المحلیة المعتمدة لدیك .  بالمقالة
  

 إخطار
ذي بھ فاصل إذا كان ھذا الجھاز مزود بسلك مباشرةً داخل مزود الطاقة الكھربي، فیجب دمج وسائل قطع االتصال من المزود ال

 .مم في كل األعمدة في األسالك الثابتة 3اتصال على األقل 
 

 إخطار
یجب وضع ھذه المعدات في مكان معین بحیث یمكن الوصول إلي القابس ما لم یتم توفیر وسائل أخرى لقطع االتصال من مزود 

 ).على سبیل المثال، قاطع الدوائر(الطاقة 
 

 إخطار
ل مستمر باألسالك الثابتة، فیجب توصیلھا بواسطة أسالك نحاسیة بدرجة حرارة تُقدّر بما ال یقل إذا كان ھذا الجھاز متصل بشك

 ).درجة مئویة 75(درجة فھرنھایت  167عن 
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 إخطار
إذا حدث تلف بسلك التزوید بالطاقة الكھربي، فیجب استبدالھ من قبل فني وكالة خدمة فراي ماستر المعتمد أو شخص مؤھل 

 .و المماثل لتجنب المخاطرعلى النح
 

 خطر 
یجب توصیل الجھاز بمزود طاقة بنفس الفولتیة والطور كما ھو محدد على لوحة التصنیف الموجودة على باب الجھاز من 

 .الداخل
 

 خطر 
 راجع مخططات.  یجب القیام بتوصیل جمیع أسالك ھذا الجھاز وفقًا لمخططات التوصیالت الكھربیة المزودة مع الجھاز

 .التوصیالت الكھربیة الملصقة بداخل باب الجھاز، عند تركیب أو خدمة ھذا الجھاز
 

 خطر 
.  فقد تنقلب المقالة، أو تصبح غیر متزنة، وتتسبب في حدوث إصابة.  ال تقم بتركیب غطاء لوحة تصریف معدني بمقالة مفردة

 .ق طوال الوقتیجب إبقاء منطقة الجھاز نظیفة وخالیة من المواد القابلة لالحترا
 

 خطر 
قوانین البناء تمنع المقالة ذات خزان الزیت الساخن المفتوح التي یتم تركیبھا بجانب لھب مفتوح من أي نوع، بما في ذلك 

 .الشوایات واألفران
 

ال تحاول .  الطاقةفي حال حدوث ذلك، قم بإیقاف تشغیل مفتاح .  في حالة انقطاع الطاقة، فسوف یتم إیقاف تشغیل المقلیات تلقائیًا
 .تشغیل المقلیات ما لم تتم استعادة الطاقة

 
 .یجب إبقاء ھذا الجھاز نظیف وخاٍل من المواد القابلة لالحتراق، إال أنھ یمكن تركیبھ على أرضیات قابلة لالحتراق

 
 بوصة  24یجب توفیر    .من كال الجانبین والخلف بالقرب من البناء القابل لالحتراق) سم 15(بوصات  6یجب توفیر مسافة 

 .كحد أدني في مقدمة الجھاز من أجل الخدمة وعملیة التشغیل الصحیحة) سم 61(
 

 تحذیر 
 .ال تقم بسد المنطقة الموجودة حول القاعدة أو أسفل المقالة

 
 متطلبات التأریض الكھربائیة 2.1.2

 
عند  CEیجب تأریض جمیع األجھزة الكھربیة وفقًا لجمیع القوانین المحلیة والوطنیة ساریة المفعول، وقوانین الجودة واألمان 

یوجد مخطط .  بنظام مؤرض لمزود الطاقة) المتصلة بسلك أو المتصلة بشكل دائم(یجب توصیل جمیع الوحدات . االقتضاء
راجع لوحة التصنیف على باب المقالة من الداخل للحصول على الفولتیة .  ن الداخلالتوصیالت الكھربیة على باب المقالة م

 .الصحیحة
 

یتیح المقبض المؤرض متساوي الجھد لجمیع األجھزة المتواجدة في نفس الموقع أن تتصل كھربیًا لضمان 
 .عدم وجود فرق في الجھد الكھربي بین الوحدات، والذي قد یسبب المخاطر
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 رتحذی 
لضمان التشغیل األمن والفعال للمقالة والغطاء، یجب تعشیق القابس الكھربي لطاقة وحدة التحكم، والذي یمد الغطاء بالطاقة، 

 .وقفلھ على المسمار الخاص بھ ومقبس الجلبة تماًما
 

  
 المتطلبات األسترالیة 2.1.3

 
 .والغاز والكھرباء وأي لوائح قانونیة أخرى ذات صلة والسلطة المحلیة AS 5601 / AG 601لكي یتم تركیبھ وفقًا للوائح 

 
 متطلبات الطاقة 2.2

 
فولت وھو تكوین الجمعیة الوطنیة لمصنعي األجھزة  250أمبیر،  60قابس التزود ثالثي الطور الخاص بالعناصر الُمقدّرة بـ 

فولت وھو تكوین الجمعیة الوطنیة لمصنعي  /120/208أمبیر،  20یُقدر قابس التحكم والفلتر بـ .  NEMA (L15-60P(الكھربیة 
یجب أن تحتوي كل مقالة على السلك الخاص بھا لتزوید العنصر الموجود في دائرة .  NEMA (L21-20P(األجھزة الكھربیة 

 .فردیة مثل سلك التحكم
 
 

 الطور الفولتیة
 خدمة
 السلك

 الحجم
 األدنى

معیار السلك 
 األمریكي

 )2مم(

 أمبیر لكل قدم

 ق 3 ق 2 ق 1

208 3 3 6 )16( 39 39 39 
240 3 3 6 )16( 34 34 34 
480 3 3 8 )10( 17 17 17 

220/380 3 4 6 )16( 21 21 21 
240/415 3 4 6 )16( 20 20 21 
230/400 3 4 6 )16( 21 21 21 

 
 

 إخطار
أسالك نحاسیة بدرجة حرارة تُقدّر بما ال یقل إذا كان ھذا الجھاز متصل بشكل مستمر باألسالك الثابتة، فیجب توصیلھا بواسطة 

 ).درجة مئویة 75(درجة فھرنھایت  167عن 
 

 خطر 
یجب توصیل الجھاز بمزود طاقة بنفس الفولتیة والطور كما ھو محدد على لوحة التصنیف الموجودة على باب الجھاز من 

 .الداخل
 

 خطر 
راجع مخططات .  خططات التوصیالت الكھربیة المزودة مع الجھازیجب القیام بتوصیل جمیع أسالك ھذا الجھاز وفقًا لم

 .التوصیالت الكھربیة الملصقة بداخل باب الجھاز، عند تركیب أو خدمة ھذا الجھاز
 

 
 قبل وضع المقلیات في مكان القلي 2.3

 
 خطر 

 إذا كانت لدیك أیھ أسئلة؟  .  غطاء ال توجد مواد بنائیة في المقالة یجب تغییرھا أو إزالتھا للتكیف مع موضع المقالة تحت
 .8633-551-800-1 اتصل بالخط الساخن لخدمة فراي ماستر على

 
 
 

2-3 



بمجرد وضع المقالة في موضع القلي، استخدم میزان النجار الذي یوضع فوق الجزء العلوي لوعاء القلي للتحقق من أن  .1
 .الوحدة مستویة، من جمیع الجھات

 
 .بط العجالت بحرص للتأكد من أن المقلیات موضوعة على االرتفاع الصحیح لوضع القليلجعل المقالة مستویة، قم بض

 
لتقلیل حركتھا بحیث ال تعتمد على  KESعندما یتم جعل المقالة مستویة في موضعھا النھائي، قم بتركیب المثبتات المقدمة من 

إذا تم فصل المثبتات من . مثبتات وفقًا لإلرشادات الُمقدمةقم بتركیب ال. أو تقوم بضغط النقل إلى القناة أو الوصلة الكھربائیة
 .أجل الخدمة أو أي أسباب أخرى، یجب إعادة توصیلھا قبل استخدام المقالة

 
 خطر 

أدوات التقیید مزودة .  یجب توفیر الوسائل الكافیة لتقلیل حركة ھذا الجھاز بدون االعتماد على أو ضغط إرسال االنبوب الكھربي
 ).FAS(إذا كانت أدوات التقیید مفقودة فتواصل مع خدمة فایر ماستر المحلیة المعتمدة لدیك .  ةبالمقال

 
  خطر 

تحت كل الظروف، یجب إزالة الزیت من المقالة قبل محاولة . تجنب مالمستھ. یمكن أن یسبب الزیت الساخن حروقًا بالغةً 
تمیل المقلیات وتتسبب في إصابات شخصیة إذا لم یتم تثبیتھا في قد . تحریكھا لتجنب االنسكاب والسقوط والحروق البالغة

 .موضع ثابت
 
 
 إجراءات ضبط وإیقاف تشغیل الجھازانظر .  (قم بتنظیف وملء أوعیة القلي بزیت الطھي حتى خط مستوى الزیت السفلي .2

 .)3 في الفصل
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  BIELA14 SERIES GEN II LOVTM المقالة الكھربائیة
 إرشادات التشغیل :3 الفصل

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )موضحة في الصورة BIELA314(التكوین النموذجي 
 قد یختلف مظھر مقالتك الخارجي قلیالً عّما ھو موضح في الصورة :مالحظة

 .ویتوقف ذلك على التكوین وتاریخ التصنیع
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 ھاز وإیقاف تشغیلھإجراءات إعداد الج 3.1
 

 اإلعداد 
 

 خطر 
 .یجب أن یمأل وعاء القلي بالماء أو الزیت إلى خط االمتالء قبل تشغیل المكونات .ال تقم أبدًا بتشغیل الجھاز عندما یكون وعاء القلي فارًغا

  .سیؤدي اإلخفاق في القیام بھذا إلى وقوع تلٍف ال یمكن إصالحھ للمكونات وربما یسبب نشوب حریق
 

 خطر 
سوف یسبب اإلخفاق في القیام بھذا تناثر السائل الساخن عندما یتم تسخین  .قم بإزالة جمیع قطرات الماء من وعاء القلي قبل ملئھ بالزیت

 .الزیت إلى درجة حرارة الطھي
 

 تحذیر 
سوف یؤدي استخدام  .ة فقطاستخدم السمن السائل مع ھذه المقال .لیست مخصصة لغرض استخدام السمن الجامد BIELA14مقالة 

 للحاویة الكاملة ) لتًرا 14/جالون 3.7( رطالً  31ھي  BIELA14سعة الزیت في مقالة  .السمن الجامد إلى سد خطوط الزیت
 ). درجة مئویة 21(درجة فھرنھایت  70للحاویة المزدوجة عند ) لترات 7/جالون 2.5(رطالً  15.5و 

 

سیسمح ھذا بتمدد الزیت بینما تتم  .الموجود على الجانب الخلفي لوعاء القلي لمستوى الزیت السفليخط امأل وعاء القلي بزیت الطھي إلى ال .1
بالنسبة ألنظمة  .ال تمأل الوعاء بالزیت البارد فوق مستوى الخط السفلي، فقد یفیض الزیت بسبب تمدده بفعل التسخین .عملیة التسخین

 .للعثور على تعلیمات عن ملء الحاویة بكمیّات كبیرة 22-4فحة ص 4.11.4كمیات الزیت الكبیرة، راجع القسم 
تحقق من أّن وجھ المقبس متساوي مع لوحة المأخذ بدون ظھور  .باألوعیة المناسبة) إن أمكن(تأكد من توصیل األسالك الكھربائیة وقفلھا  .2

 .أي جزء من الشفرات
اح رئیسي موجود خلف كابینة باب المقالة على اللوحة األمامیة لصندوق بعض الطرز مجھزة بمفت .تأكد من أّن الطاقة في وضع التشغیل .3

 .المكونات بجانب المصھر الكھربائي
، ستبدأ المقالة بالتسخین وسوف تظھر التشغیلعندما یكون جھاز الكمبیوتر في وضع  .التشغیلتأكد من أّن جھاز الكمبیوتر في وضع  .4

إلى أن تصل درجة حرارة  “درجة حرارة منخفضة” LOW TEMPع رسالة بالتناوب م “دورة التذویب” MLT-CYCLرسالة 
درجة  15حتى ضمن نطاق  “درجة حرارة منخفضة” LOW TEMPتظھر رسالة ). درجة مئویة 82(درجة فھرنھایت  180المقالة 

جھاز الكمبیوتر إلى المنتج أو بمجرد أن تصل درجة حرارة المقالة إلى نقطة التعیین، تتغیر الرسالة التي یعرضھا  .من نقطة التعیین
 .خطوط متقطعة وتكون المقالة جاھزة لالستخدام

 .عند درجة حرارة الطھي المناسبة لھعندما یكون الزیت  لمستوى الزیت العلويتأكد من وجود مستوى الزیت عند الخط  .5
  .كیلو جرام 0.7أو  رطالً  1.5یجب أال یتجاوز الحد األقصى لحمل دفعة البطاطس المقلیة في الزیت أو السمن  .6
 

 إیقاف التشغیل
 

 .أوقف تشغیل المقالة .1
 

 ). 6و 5انظر الفصل (قم بتصفیة الزیت ونّظف المقالة  .2
 

 .قم بوضع أغطیة أوعیة القلي فوق أوعیة القلي .3
 

 التشغیل 3.2
 

 4في الفصل  M3000اصة بجھاز كمبیوتر تعلیمات التشغیل الخراجع ). كما ھو موضح أدناه( M3000ھذه المقالة مجھزة بأجھزة كمبیوتر 
 .من أجل الحصول على معلومات حول إجراءات تشغیل جھاز الكمبیوتر وبرمجتھ

FR FRIESFR FRIES

 
 

  M3000 جھاز الكمبیوتر
 .من ھذا الدلیل للحصول على تعلیمات التشغیل الخاصة بنظام التصفیة الُمضّمن 5راجع الفصل 
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 إعادة التعبئة التلقائیة لكمیّات الزیت القلیلة  3.3
 

في ) ™LOV(ما یكون نظام كمیة الزیت القلیلة عند
موضعھ الصحیح على المقالة، یتم باستمرار فحص 
مستویات الزیت في وعاء القلي وتُقشد أجزاءه العلویة 

یحمل . حسب الضرورة من خزان موجود في الكابینة
في  .طالً من الزیتر 35الخزان صندوق یتسع لوزن 

عملیات التشغیل النموذجیة سوف یستمر ھذا لیومین 
 .تقریبًا

 انظر (مكونات النظام موضحة في الناحیة الیمنى 
 ).1الشكل 

 
النظام مخصص لغرض قشد أوعیة القلي،   :مالحظة

تتطلب أوعیة القلي أن یتم ملئھا یدویًا عند  .ولیس لملئھا
 ). الغلیان(یق بدء التشغیل وبعد التنظیف العم

 
 

 تحضیر النظام لالستخدام  3.3.1
 

لتحضیر النظام من أجل التشغیل ألول مرة، قم بإزالة 
باستخدام البراغي ). 2انظر الشكل (المشبك المتصالب 

التي تمت إزالتھا من المشبك المتصالب، قم بتركیب سلة 
JIB )المشحونة مع مجموعة الملحقات ) خزان الزیت

إذا كنت تستخدم خیار السمن الجامد  ).3انظر الشكل (
 . راجع الملحق ب

 

          
 3 الشكل                               2 الشكل                       

 
     تثبیت خزان الزیت  3.3.2

 
رفق الذي تم ربطھ مع مكونات االمتصاص قم باستبدالھ بالغطاء الم .قم بإزالة الغطاء األصلي من حاویة الزیت وبطانة الرقاقة المعدنیة

  .تأكد من وصول أنبوب المغذي من الغطاء إلى قاع حاویة الزیت .الصلبة
 

تجنّب إمساك مكونات ). كما ھو موضح في الصفحة التالیة(قم بوضع حاویة الزیت داخل الكابینة وأدخلھا في مكانھا المناسب 
 .من الكابینة أثناء وجود الحاویة في المقالة االمتصاص الصلبة الموجودة في الجزء الداخلي

 
  .النظام جاھز اآلن للتشغیل

 
 

 تغییرات الزیت الروتینیة  3.3.3
 

 

عندما یكون مستوى الزیت في الخزان منخفًضا، یضيء 
بمجرد أن تتم  ).4انظر الشكل (مصباح برتقالي اللون 
أو استبدالھ، اضغط مطوالً على /إعادة ملء الخزان و

خزان ( JIBإعادة التعیین البرتقالي الموجود فوق زر 
. حتى یتوقف المصباح البرتقالي عن اإلضاءة) الزیت

إذا كنت تستخدم السمن الجامد راجع الملحق ج 
 .للحصول على تعلیمات

 
  4 الشكل
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 من الكابینة ) خزان الزیت( JIBافتح الكابینة وأنزل  .1
 ).5انظر الشكل ( 

 

 
 5 الشكل

 

قم بإزالة الغطاء واسكب أي كمیة زیت متبقیة في الحاویة في جمیع   .2
 ).6انظر الشكل (حاویات القلي بالتساوي 

 

 
 6 الشكل
 

مع وضع إبریق االستبدال بشكٍل منتصب، قم بإزالة  .3
 ). 7انظر الشكل (وسدادة الرقاقة المعدنیة  الغطاء

 

 
 7 الشكل

 

 ).8انظر الشكل (لجدیدة الممتلئة قم بوضع األنبوب في الحاویة ا  .4
 

 
 8 الشكل
 

 فوق اللوح الموجود داخل كابینة المقالة ) خزان الزیت( JIBقم بإدخال  .5
 ).5كما یظھر في الشكل (

 
اضغط مفتاح إعادة ضبط خزان الزیت البرتقالي مطوالً حتى یتوقف  .6

 ). 9انظر الشكل (البرتقالي عن اإلضاءة ) خزان الزیت( JIBمصباح 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أنظمة كمیّات الزیت الكبیرة  3.3.4
 

التعلیمات الخاصة بتثبیت أنظمة كمیّات الزیت الكبیرة واستخدامھا موجودة في الملحق أ الذي یوجد في الجانب الخلفي من ھذا 
 .الدلیل

 
 
 
 
 

 :تحذیر
م بإضافة الزیت الساخن أو ال تق

  ).خزان الزیت( JIB الُمستخدم في

 
 9 الشكل

 

3–4 



  ™BIELA14 SERIES GEN II LOV المقالة الكھربائیة
 M3000 إرشادات الكمبیوتر :4 الفصل

 M3000 معلومات عامة حول 4.1
 

الكمبیوتر . منتج 40وفائدة قدرة القائمة ذات  100Bو M2000، الكمبیوتر الذي یحتفظ بزر واحد یُسھل M3000مرحبًا بك في 
یتطلب الكمبیوتر المرن نفسھ . تشغیل دورة طھي عنصر یتم طھیھ في حاویة مخصصة ضغطة زر واحدة تبدأ. سھل االستخدام

اختر فقط عنصر القائمة الموجود على زر المنتج . الموجود في الحاویة متعددة المنتجات فقط ضغطتین على الزر لبدء دورة الطھي
واضغط، ثم اضغط زر طریقة الطھي أسفل الشاشة التي 

یمكن أن ینتقل الكمبیوتر  .تعرض العنصر المطلوب
 Crispyإلى " ماك نجیتس" McNuggetsبسالسة من 
Chicken "إلى أي عنصر من " الدجاج المقرمش

 .عناصر القائمة المضافة
 

في  M3000في إعدادات التخزین النموذجیة، أجھزة 
 FR FRIESوضعیة قلي الحاویة الثالثیة تعرض 

وف تبدأ وس) موضحة في األعلى" (البطاطس المقلیة"
 . دورة طھي بضغطة واحدة على زر طریقة الطھي

الفیلیھ تعرض الشاشة المضیئة خطوط /في وضع الدجاج
لبدء دورة طھي، اضغط على زر منتج ثم . متقطعة

اضغط على زر طریقة الطھي والذي یتوافق مع موقع 
عند الضغط على زر المنتج لـ . السلة الُمنسدلة المناسبة

McChickenھر كلمة ، ستظMcChick على الشاشة .
اضغط فقط على زر طریقة الطھي الذي یتوافق مع 

 .موقع السلة الُمنسدلة المناسبة
 

مع مقلیات الكھرباء والغاز، ذات كالً  M3000سیعمل 
 .من الحاویة الكاملة والمجزأة

 
 
 
 

 

---- ---- ---- ----

 

 ".نماك تشیك" McChickیعرض  9أو  3الضغط على أزرار المنتج 

MCC HICK MCC HICK

 
 
 

 .على بدء دورة الطھي McChickیعمل الضغط على أي زر دورة طھي أسفل شاشة 
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 التشغیل األساسي 4.2
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 الطھي باستخدام الشاشة متعددة المنتجات 4.3
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  الطھي باستخدام الشاشة المخصصة 4.4
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 التغییر من إعداد اإلفطار إلى الغداء 4.5
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 التغییر من إعداد الغداء إلى اإلفطار 4.6
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 M3000 وصف ووظائف زر 4.7
 

 أزرار التنقل 4.7.1
 

للتنقل بین مختلف  وتستخدم أزرار  M3000القائمة الموجودة في 
 .عیةالقوائم والقوائم الفر

 
 

 
 

الشاشة الیمنى  .عند البرمجة، تعرض الشاشة الیسرى قائمة أو عنصر لقائمة فرعیة
یتم إدخال البیانات باألحرف األبجدیة الرقمیة، والتمریر خالل  .مخصصة إلدخال البیانات

 .القوائم أو التبدیل بین الخیارات
 

 
 الشاشة الیسرى                 الشاشة الیمنى          

 

 .إذا لم یتم الضغط على زر خالل دقیقة واحدة أثناء البرمجة، فسیعود الكمبیوتر إلى وضع التشغیل
 

 أزرار التصفیة ودرجة الحرارة والمعلومات  4.7.2
 

لتصفیة حاویات المقالة الیمنى ) 1انظر الشكل ( ">تصفیة">  FLTR و "<تصفیة" FLTR <یتم استخدام أزرار 
إذا تم الضغط علیھا مرة واحدة تقوم  ،"ُمرِشح" FLTRأزرار . حاویة مجزأة أو حاویة كاملة، عند الحاجةوالیسرى سواء كانت 

مرتین، یتم عرض وقت  "تصفیة" FLTRعند الضغط على الزر . بعرض عدد دورات الطھي المتبقیة حتى طلب التصفیة
علیھ مرة واحدة عندما تكون المقالة قید التشغیل، یتم إذا تم الضغط  "درجة الحرارة" TEMPالزر   .وتاریخ أخر عملیة تصفیة

مرتین عندما تكون  "درجة الحرارة" TEMPإذا تم الضغط على الزر . عرض درجة حرارة الحاویة الحالیة على كال الجانبین
غیل، فتعرض الشاشة إذا كانت المقالة في وضع إیقاف التش. المقالة قید التشغیل، یقوم بعرض درجة حرارة نقطة تعیین الحاویات

 ، إذا تم الضغط علیھ مرة واحدة عندما تكون المقالة قید التشغیل، )1راجع الشكل ( INFOزر   .اإلصدارات الحالیة للبرنامج
االسترداد ھو الوقت المطلوب لكي تقوم المقالة برفع درجة حرارة الزیت من  .فیقوم بعرض وقت استرداد كل حاویة منذ آخر اختبار

درجة  149(درجة فھرنھایت  300و) درجة مئویة 121(درجة فھرنھایت  250إلى ما بین ) درجة مئویة 28(فھرنھایت  درجة 50
إذا تم الضغط على الزر  .لمقلیات الغاز 2:25لمقلیات الكھرباء أو  1:40یجب أن ال یتجاوز أقصي وقت لالسترداد ). مئویة

INFO انظر (معلومات مثل االستخدام وإحصاءات التصفیة وآخر دورة طھي  باستمرار لمدة ثالث ثواٍن فإنھ یقوم بعرض
 ).INFOلمزید من التفاصیل حول الزر  34-4الصفحة 

 
 أزرار طریقة الطھي واالختیار  4.7.3

 
 1ھي أزرار مزدوجة الوظائف باالشتراك مع األزرار رقم   أزرار 

ه األزرار لتحدید استخدم ھذ .وھي تقع مباشرةً أسفل الشاشات المضیئة. 2و
للرجوع مرة أخرى أو للخروج من  یُستخدم الزر  .أو إللغاء الوظائف

 .القوائم الفرعیة
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  M3000 شجرة تلخیص قائمة 4.8
 

ودة في دلیل والترتیب الذي سیتم العثور علیة في أي عناوین قوائم فرعیة بموجب األقسام الموج M3000المنعكس أدناه ھي أقسام البرمجة الرئیسیة في 
 .التشغیل والتركیب

 
 4.10.2 راجع القسم   )اختیار منتج(إضافة عناصر قائمة منتج جدیدة 

 4.10.3 راجع القسم   تخزین عناصر قائمة منتجات في أزرار المنتجات
 4.10.4 راجع القسم    تصریف وإعادة ملء والتخلص من الزیت
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 برمجة وضع إعداد المقالة 4.9
  

من خالل  .وتر، حسب رفع الطاقة المبدئي، عند تغییر كمبیوتر أو وصول إلیھ من المستوى األول، یمكن تعیین المعلماتالكمبی
 . الضبط یتم تعیین الوقت والتاریخ وصیغة التاریخ واللغة ونوع المقالة ونوع الحاویة ونوع نظام الزیت ومقیاس درجة الحرارة

  .ة فنيیجب تغییر ھذه اإلعدادات فقط بواسط
 

  ."إیقاف التشغیل" OFFیعرض الكمبیوتر 
 

أدخل وضع برمجة المستوى األول عن طریق الضغط على األزرار   .1
TEMP "و "درجة الحرارةINFO "معًا حتى یتم عرض  "معلومات

LEVEL 1 "یعرض الكمبیوتر ."المستوى األولENTER 
CODE "أدخل الرمز". 

  
 

  .1234أدخل  .2
 
 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

  )1234( 
   

 Productلمدة ثالث ثواٍن ویتغیر إلى  "برنامج المستوى األول" level 1 programیعرض الكمبیوتر 
selection "اختیار المنتج" .  

إعداد " FRYER SETUPدة للتمریر إلى مرة واح اضغط على الزر  .3
  ."المقالة

 
 ."نعم" (1) yes اضغط على الزر .4

         
 

 ."الرمز أدخل" ENTER CODEیعرض الكمبیوتر 

  .1234أدخل  .5
 
 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

  )1234( 
         

 .في الناحیة الیمنى "اإلنجلیزیة" ENGLISHفي الناحیة الیسرى و "اللغة" LANGUAGEیعرض الكمبیوتر 

 .للتمریر خالل قائمة اللغات واستخدم األزرار  .6
 

     

 ."نعم"  (1) yes عند عرض اختیار اللغة المطلوب، اضغط على الزر .7
 

 
 .في الناحیة الیمنى "فھرنھایت" Fفي الناحیة الیسرى و "صیغة درجة الحرارة" TEMP Formatیعرض الكمبیوتر 

 
 . "مئویة" Cو "فھرنھایت" Fللتبدیل بین موازین درجة الحرارة  واستخدم األزرار  .8
 

 .لدرجة الحرارة المئویة Cلدرجة الحرارة فھرنھایت،  Fیتم استخدام  :مالحظة
 

    
 

 ."نعم"  (1) yes الختیار المطلوب، اضغط الزرعند عرض ا .9
 

 

 .في الناحیة الیمنى "ساعة "hr  12 12في الناحیة الیسرى و "صیغة الوقت" time formatیعرض الكمبیوتر 
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 "ساعة "12hr 12للتبدیل بین   و استخدم األزرار .10

 ."ساعة "24hR 24و
 

 ."نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر .11
 

           
    

 

 hh:MMفي الناحیة الیسرى والوقت الحالي في الناحیة الیمنى بصیغة  "أدخل الوقت" ENTER TIMEیعرض الكمبیوتر 
 .ساعة 12إذا تم اختیار نظام " مساءً " PMأو " صباًحا" AMیتم عرض . "دد: س س"

 
 24إذا كنت تستخدم صیغة  1430بالشكل  2:30یتم إدخال  .ساعة 12إذا كنت تستخدم صیغة  0730بالشكل " صباًحا" AM 7:30یتم إدخال  :مثال

 .استخدم األزرار " مساءً " PMو" صباًحا" AMلتغییر . ساعة
 

 .9إلى  0أدخل الوقت بالساعات والدقائق باستخدام أزرار األرقام من  .12

 
 

 ."نعم"  (1)  yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر .13

 
 

 .في الناحیة الیمنى "الوالیات المتحدة" USفي الناحیة الیسرى و "صیغة التاریخ" DATE FORMATیعرض الكمبیوتر 
 

 "الوالیات المتحدة" USللتبدیل بین  واستخدم األزرار  .14
 ."دولي" interntlو

 
 ."نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر .15

 

           
     

 
 أو" س س -ي ي-ش ش" MM-DD-YYفي الناحیة الیسرى و "أدخل التاریخ" enter dateیعرض الكمبیوتر 

 DD-MM-YY "في الناحیة الیمنى ویتغیر إلى التاریخ الحالي "س س-ش ش-ي ي. 
 

 :مثال
 . 120508یتم إدخالھا بالشكل  2008، 5دیسمبر  –صیغة الوالیات المتحدة 

 051208یتم إدخالھا بالشكل  2008، 5دیسمبر  –الدولیة الصیغة 
 

 .9إلى  0أدخل الوقت باستخدام أزرار األرقام من  .16

 
 

 ."نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر .17
 

 
 

 .منىفي الناحیة الی "كھربیة" Elecفي الناحیة الیسرى و "نوع المقالة" fryer typeیعرض الكمبیوتر 
 

 gasو "مقالة الكھرباء" elecللتبدیل بین  واستخدم األزرار  .18
 ."مقالة الغاز"

 
 ."نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر  .19
 

           
      

 

 .في الناحیة الیمنى "مجزأة" SPLITفي الناحیة الیسرى و "نوع الحاویة" VAT typeیعرض الكمبیوتر 
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 fullو "مجزأة" splitللتبدیل بین و استخدم األزرار   .20
 ."كاملة"

 
 ."نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر .21
 

           
 

 .في الناحیة الیمنى "خزان الزیت" JIBفي الناحیة الیسرى و "نظام الزیت" OIl SYSTEMیعرض الكمبیوتر 
 

نظام " bulkو "خزان الزیت" jibللتبدیل بین ور استخدم األزرا .22
 ."خزان كمیات الزیت الكبیرة

   
 

    
 

نظام خزان كمیات " BULKنظام  .الذي یمكن التخلص منھ) خزان الزیت( JIB"JIB"خزان الزیت یستخدم نظام     :مالحظة
 .ملء الخزانبھ خزانات كبیرة لتخزین الزیت متصلة بالمقالة وتقوم ب "الزیت الكبیرة

  
 ."نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر .23
 

 
 

استخدم . في الناحیة الیمنى "اإلنجلیزیة" ENGLISHفي الناحیة الیسرى و "اللغة" LANGUAGEیعرض الكمبیوتر 
  .لتمریر وتعدیل أي حقول إضافیة األزرار 

 

  
 

 .للخروج  (2)اضغط على الزر .24

 
 

  .إیقاف التشغیلویتغیر إلى " اإلعداد مكتمل" setup completeیعرض الكمبیوتر 
 

 
 

 المشتركة M3000 مھام 4.10
 

 :الذي یتم تغطیتھ في ھذا القسم ھي المھام المشتركة التي تستخدم في المخازن
 

 .إلغاء الخروج من القائمة أو القائمة الفرعیة .1
 .إضافة عناصر منتجات جدیدة .2
 .تخزین عناصر قائمة في أزرار المنتج .3
 .تصریف والتخلص من وإعادة ملء الحاویات .4
 

 إلغاء عناصر القائمة 4.10.1
 

 
 

، اضغط "القوائم الفرعیة" SUB-MENUSو "القوائم" MENUSإللغاء أو الخروج من 
  . (2)على الزر 
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 )یار منتجاخت(إضافة عناصر منتجات جدیدة للقائمة  4.10.2

 
 

 .تُستخدم الوظیفة إلضافة منتجات إضافیة لقائمة الكمبیوتر
  

 :إلضافة منتج جدید للقائمة
 

، أدخل وضع برمجة المستوى األول "إیقاف التشغیل" OFFعندما یكون الكمبیوتر قید . 1
معًا  "معلومات" INFOو "درجة الحرارة" TEMPعن طریق الضغط على األزرار 

 ."المستوى األول" LEVEL 1حتى یتم عرض 
 

  
 

  ."أدخل الرمز" ENTER CODEیعرض الكمبیوتر 
 

 1  .1234أدخل  .2

 

 2 

 

 3 

 

 4 

  )1234( 
 

 Productلمدة ثالث ثواٍن ویتغیر إلى  "ولبرنامج المستوى األ" level 1 programیعرض الكمبیوتر 
selection "اختیار المنتج".  

 
، اضغط على "اختیار المنتج" Product selectionعندما یتم عرض  .3

 .الختیار عنصر من القائمة "نعم"  (1) yes الزر
 

 
 selectلمدة ثالث ثواٍن ثم یعرض  "اختیار المنتج" PRODUCT Selectionیعرض الكمبیوتر 
product "اختر منتج." 

 
 Frفي الناحیة الیسرى و" اختر منتج" select productعندما یتم عرض . 4

Fries "في الناحیة الیمنى استخدم الزر "البطاطس المقلیة   للتقدیم بین عناصر القائمة
    )."13 المنتج" PROD 13. مثل(حتى یتم تعدیل عنصر القائمة أو یتم عرض بقعة ُمرقّمة 

 

 .الختیار المنتج المراد تعدیلھ "نعم"  (1) yes اضغط على الزر .5

 
 

  ."ال" no" نعم" yes بالتناوب مع "ھل ترید التعدیل؟" ?modifyیعرض الكمبیوتر 
 

للعودة إلى  "ال"  (2) noلتعدیل االختیار أو الزر  "نعم"  (1) yes اضغط على الزر .6
PRODUCT SELECTION "لمنتجاختیار ا." 

 

 
 

 المنتج" PROD 13. مثل(وتعرض الشاشة الیمنى اسم المنتج  "اسم" NAMEإذا تم اختیار نعم، تعرض الشاشة الیسرى 
 .ستعرض الشاشة الیمنى أحرف مومضھ ."13

 
كل مفتاح بھ   .أدخل الحرف األول للمنتج الجدید، باستخدام مفاتیح األرقام .7

  .الحرف المشتقاضغط حتى یتم عرض  .ثالثة أحرف
  

 
 ").البطاطس المقلیة" FR FRIES. مثل(االسم الكامل للمنتج مقتصًرا على ثمانیة أحرف بما فیھا المسافات 
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   إلدخال  0استخدم المفتاح رقم  .لتقدیم المؤشر إلى مساحة العرض التالیة اضغط على الزر  .8
  .لتحریك المؤشر للخلفیمكن استخدام الزر  .مسافة

ثم استخدم  .على الشاشة "أ" Wمرتین حتى یظھر  8، اضغط على المفتاح رقم "أجنحة" WINGS"على سبیل المثال، إلدخال 
واستمر حتى یتم عرض إمالء  ."ج" Iحتى یظھر  3اضغط على المفتاح رقم  .لتقدیم المؤشر إلى مساحة العرض التالیة الزر 
  .على الشاشة "أجنحة" WINGSكلمة 

 
 cookلحفظ االسم وقم بالتمریر إلى نبغي حفظ االسم بمجرد ظھوره، اضغط على الزر ی .9

time "وقت الطھي".  
 

 
 

 
 في الناحیة الیسرى "وقت الطھي" cook timeعند عرض  .10

في الناحیة الیمنى، استخدم مفاتیح األرقام إلدخال وقت طھي   :00و 
 ).310بالشكل  3:10ل یتم إدخا. مثل(المنتج بالدقائق والثواني 

 
 

 
 "معلومات"  (INFO)عندما یتم ادخال وقت الطھي، اضغط على الزر  .11

درجة ( "درجة الحرارة" TEMPوقم بالتمریر إلى  وقت الطھيلحفظ 
  ).حرارة الطھي

 
 32Fفي الناحیة الیسرى و" درجة الحرارة" tempعندما یتم عرض . 12

م مفاتیح األرقام إلدخال درجة حرارة في الناحیة الیمنى، استخد "ف "32
 ).335درجة بالشكل  335یتم ادخال . مثل(الطھي للمنتج 

 

  (INFO)عندما یتم ادخال درجة حرارة الطھي، اضغط على الزر . 13
 COOK IDلحفظ قیمة درجة حرارة الطھي وقم بالتمریر إلى  "معلومات"
  ."ُمعّرف الطھي"

 
 P 13في الناحیة الیسرى و " ّرف الطھيُمع" cook IDعندما یُعرض  .14

المومض في الناحیة الیمنى، استخدم اإلرشادات الموجودة في  "13 ب"
وھو  .الخطوة الثامنة إلدخال االسم المكون من أربعة أحرف لعنصر القائمة

 . االسم المختصر الذي یتناوب مع وقت الطھي أثناء دورة الطھي
  

 ّرف الطھي الصحیح، اضغط على الزر عندما یتم ادخال اختصار ُمع. 15
(INFO) "لحفظ اختصار ُمعّرف الطھي وقم بالتمریر إلى  "معلومات

DUTY TIME 1 "والذي یستخدم لضبط الوقت  ، "1 وقت االرتجاج
 .الذي یجب أن یتم رج المنتج فیھ أثناء دورة الطھي

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

في الناحیة  "1 رتجاجوقت اال" DUTY TIME 1عندما تُعرض . 16
في الناحیة الیمنى، استخدم مفاتیح األرقام إلدخال الوقت  00:الیسرى و

 30قم برج المنتج بعد . مثال(بالدقائق والثواني ألول ارتجاج یجب إجراؤه 
 ).30ثانیة ویتم ادخالھا بالشكل 
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، اضغط على  "1 وقت االرتجاج" DUTY TIME 1عندما یتم إدخال  .17
لحفظ وقت االرتجاج األول والتمریر إلى  "معلومات"  (INFO)ر الز

DUTY TIME 2 "إذا استدعى إلى إجراء  ."2 وقت االرتجاج
استخدم اإلرشادات أعاله إلدخال وقت  .ارتجاج مرة ثانیة، فیمكن إدخالھ ھنا

  (INFO)االرتجاح الثاني، أو بطریقة أخرى اضغط على الزر 
مؤقت " QUAL TMRرتجاج والتمریر إلى لحفظ وقت اال "معلومات"

   .، والذي یُستخدم لضبط وقت االنتظار قبل إخراج الطعام"الجودة
 

في الناحیة الیسرى " مؤقت الجودة" qual tmrعندما یتم عرض . 18
في الناحیة الیمنى، استخدم مفاتیح األرقام إلدخال وقت االنتظار  00:و

 ).700دقائق بالشكل  7:00یتم ادخال . لمث(الخاص بالمنتج بالدقائق والثواني 
 

 ، اضغط على الزر "مؤقت الجودة" QUAL TMRعندما یتم إدخال  .19
(INFO) "لحفظ وقت الجودة والتمریر إلى "معلوماتAIF 

DISABLE "تعطیل التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة." 
 

تعطیل التصفیة األوتوماتیكیة " AIF Disableعندما یتم عرض . 20
في الناحیة الیمنى استخدم  "ال" NOفي الناحیة الیسرى و" المتناوبة
ھذه المیزة، إذا  ."ال" NOو "نعم" Yesللتبدیل بین  واألزرار 

) التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة( AIFتم ضبطھا على نعم، تقوم بتعطیل 
 . ویستخدم ھذا لمنع اختالط الزیوت المخصصة للمنتجات .للمنتج المبرمج

 
تعطیل التصفیة األوتوماتیكیة " AIF DISABLEإذا تم ضبط االختیار  .21

 "معلومات"  (INFO)اضغط على الزر  "ال" NOعلى " المتناوبة
" تعطیل التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة" AIF Disableلحفظ االختیار 

 ." BTN تعیین" ASSIGN BTNوالتمریر إلى االختیار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

في الناحیة الیسرى  "BTN تعیین" ASSIGN BTNیعرض الكمبیوتر 
 . والمنتج الذي تم اختیاره في الناحیة الیمنى

 
 .لتعیین المنتج الذي تم إدخالھ إلى زر، اتبع اإلرشادات أدناه

 
 

 

في الناحیة الیسرى، اضغط زر  "BTN تعیین" ASSIGN BTNعند عرض المنتج الذي تم اختیاره في الناحیة الیمنى، و .22
إللغاء تعیین  ).انظر الصورة أعاله(سوف یضيء المصباح الموجود في زر المنتج الذي تم اختیاره . لتعیین المنتج 0-1بین 

 .ولن یعد المصباح یضيء. منتج من زر، اضغط على الزر الُمعیَّن لھذا المنتج
 

لحفظ الزر الذي تم  "معلومات"  (INFO)ر بمجرد أن یتم تعیین الزر، اضغط على الز .23
  .تعیینھ

 
في ) "أجنحة" WINGS. مثل(في الناحیة الیسرى مع المنتج  "اسم" nameیعرض الكمبیوتر 

   .الناحیة الیمنى
 
إذا كانت ھناك برمجة إضافیة إلضافة منتجات أخرى، فمن الضروري الضغط على  :مالحظة *

 .4وقم بالعودة إلى الخطوة  مرة واحدة ثم الزر   (2)الزر 
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یعرض الكمبیوتر خیار .   (2)إذا لم تكن البرمجة اإلضافیة ضروریة، فقم بالضغط على الزر .24
select product "مثل(مع المنتج  "اختر منتج .FR FRIEs " البطاطس

یعرض الكمبیوتر . مرة أخرى  (2)اضغط على الزر . في الشاشة الیمنى) "المقلیة
level 1 program "ویتغیر إلى "برنامج المستوى األول

 ."اختیار المنتج" Product selectionطلب
 
 

 
 

 ."إیقاف التشغیل" OFFللخروج والعودة إلى   (2)اضغط على الزر  .25
 

 
 
 

 تخزین عناصر القائمة في أزرار المنتج  4.10.3
 

 .في أزرار المنتج لزر أو زري طھي تُستخدم ھذه الوظیفة لتخزین عناصر القائمة الفردیة
  

 :لتخزین عناصر القائمة بزر مخصص
 

 .12-4على الصفحات  6إلى  1قم بإجراء الخطوات من  .1
 
 . في الناحیة الیمنى) "أجنحة" wings. مثل(في الناحیة الیسرى والمنتج الذي تم اختیاره  "اسم" nameیعرض الكمبیوتر  .2

 
الذي یستخدم " BTN تعیین" ASSIGN BTNتمریر إلى خیار لل اضغط على الزر   .3

 . لتعیین عنصر من القائمة إلى زر منتج مخصص
 

 wingsفي الناحیة الیسرى و "btn تعیین" assign btnیعرض الكمبیوتر   .4
 .في الناحیة الیمنى "أجنحة"

 
 

 
في الناحیة الیسرى،  "btn تعیین" assign btnعندما یتم عرض  .5

في الناحیة الیمنى، ) "أجنحة" wings. مثل(نتج الذي تم اختیاره والم
سوف یضيء المصباح الموجود في زر . لتعیین المنتج 0-1اضغط زر بین 

إللغاء تعیین منتج من زر، اضغط على الزر الُمعیَّن  .المنتج الذي تم اختیاره
 .ولن یعد المصباح یضيء. لھذا المنتج

 
 

 
  .لحفظ الزر الذي تم تعیینھ "معلومات"  (INFO)ن الزر، اضغط على الزر بمجرد أن یتم تعیی .6

 
في الناحیة ) "أجنحة" WINGS. مثل(في الناحیة الیسرى مع المنتج  "اسم" nameیعرض الكمبیوتر 

   .الیمنى
 

 level 1مرتین للعودة إلى   (2)إذا لم تكن البرمجة اإلضافیة ضروریة، فقم بالضغط على الزر   .7
program "لیتغیر إلى طلب " برنامج المستوى األولProduct selection 

 ."اختیار المنتج"
 
 ."إیقاف التشغیل" OFFمرة أخرى للخروج والعودة إلى   (2)اضغط على الزر .8
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  تصریف وإعادة ملء الحاویات، والتخلص من الزیت  4.10.4
 

 Frymasterتوصي شركة  .یف الزیت في حاویة مناسبة لنقلھا إلى حاویة التخلص من الزیتعندما یتم استنفاد زیت الطھي وتصر
 .MSDUبداخل وحدة ) الغلي(ال تقم بتصریف محلول التنظیف العمیق  ).MSDU(للتخلص من الدھن  McDonaldبوحدة 
طاء وعاء التصفیة حتى یمكن وضع ، فیجب إزالة غ2004التي تم تصمیمھا قبل ینایر  MSDUفي حالة استخدام وحدة  :مالحظة

 .إلزالة الغطاء، ارفع الحافة األمامیة قلیالً وارفع حاجز الزیت ألعلى واسحبھ باستقامة إلى خارج الكابینة. الوحدة تحت المصرف
فرة، إذا لم تكن وحدة التخلص من الدھن متو .راجع الوثیقة المزودة مع وحدة التخلص للحصول على إرشادات التشغیل الخاصة

 معدنیة، ثم قم بتصریف الزید بداخل حاویة )درجة مئویة 38(درجة فھرنھایت  100اترك الزیت حتى یبرد لتصل درجة حرارتھ 
 .أو أكبر لمنع الزیت من االنسكاب) لتر 15(جالونات  4بسعة 

 
 

 "Bulk" تصریف أنظمة الزیت غیر نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة  4.10.4.1
 

  .معدنيأو بداخل قدر  MSDUلخیار للتخلص من الزیت القدیم إما بداخل وحدة یُستخدم ھذا ا
 

أو أكبر تحت المقالة لتصریف ) لتر 15(جالونات  4بسعة  معدنیةأو حاویة  MSDUقم بإزالة وعاء التصفیة وضع وحدة  .1
  .الزیت

 "تصفیة" FLTRلزر ، اضغط مطوالً على ا"إیقاف التشغیل" OFFعندما یكون الكمبیوتر في وضع  .2
 الخاص بالحاویة المتوافقة لمدة ثالث ثواٍن، حتى یتم سماع سقسقة

  
 

تصفیة " MAINT Filterلمدة ثالث ثواٍن، ویتغیر إلى  "قائمة التصفیة" filter menu یعرض الكمبیوتر
 ."الصیانة الیدویة

  
 ى الزر اضغط عل "تصفیة الصیانة الیدویة" MAINT Filterعندما یتم عرض  .3

(INFO) "للتمریر إلى "معلومات dispose "التخلص".  
  

 
 ."التخلص" DISPOSE یعرض الكمبیوتر

 
 .لالستمرار "نعم"  (1) yes اضغط على الزر .4
 

 ."ال" NO" نعم" Yesو "ھل ترید التخلص؟" ?Dispose یعرض الكمبیوتر تناوبات بین
 

 .لالستمرار "نعم"  (1) yes للتخلص اضغط على الزر .5

 
 
 

 
 

 

 تحذیر 
في ) الغلي(یمكن أن یتسبب محلول التنظیف العمیق  .MSDUبداخل وحدة ) الغلي(ال تقم ابدًا بتصریف محلول التنظیف العمیق 

 .MSDUتلف لوحدة 
 

 خطر 
 .اویةأثناء تصریف الزیت بداخل وحدة التخلص، ال تقم بالملء أعلى من خط االمتالء األقصى الموجود في الح

 

 خطر 
قبل التصریف بداخل حاویة معدنیة ) درجة مئویة 38(درجة فھرنھایت  100اترك الزیت حتى یبرد وتصل درجة حرارتھ إلى 

 .مناسبة للتخلص
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 خطر 
أو أكثر، وإال قد ) لتر 15(جالونات على األقل  4عند تصریف الزیت بداخل حاویة معدنیة مناسبة، تأكد من أنھا سوف تحوي 

 .السائل الساخن ویتسبب في حدوث إصابة یفیض
 

بمجرد إزالة وعاء التصفیة یعرض الكمبیوتر  ."أدخل وحدة تخلص" INSERT DISPOSAL UNITیعرض الكمبیوتر 
 ."ال" NO" نعم" YESو "؟ھل وحدة التخلص في مكانھا" ?IS DISPOSE UNIT IN PLACEتناوبًا بین 

 
أو أكبر في موضعھا، ) لتر 15(جالونات  4ذات سعة  عدنیةمأو حاویة  MSDUعند وضع وحدة  .6

 .لالستمرار "نعم"  (1) yes اضغط على الزر
  

 
  .ثانیة 20لمدة  "التخلص"  disposingیتم تعطیل مصدر السخونة ویتم فتح صمام التصریف ویعرض الكمبیوتر

 

 "تفریغ الحاویة؟ ھل ترید" ?Vat empty یظل صمام التصریف مفتوًحا ویعرض الكمبیوتر
  ."نعم" yes تتناوب مع

 
  .لالستمرار "نعم"  (1) yes عندما یتم تفریغ الحاویة، اضغط الزر .7

 
 

تتناوب مع  "ھل ترید إكمال تنظیف الحاویة؟" ?cln vat Complete یعرض الكمبیوتر
YES "نعم".  

 

  (1) yesتھي اضغط على الزر قم بتنظیف الحاویة باستخدام فرشاة التنظیف بالحك وعندما تن .8
  .لالستمرار "نعم"

 
 

أكمل القسم التالي إذا كان قد تم ضبط المقالة على خزان  .یتم غلق صمام التصریف وتكون الحاویة جاھزة إلعادة ملئھا بالزیت
 ".JIB"الزیت 

 
 

 "JIB"إعادة ملء أنظمة زیت خزان الزیت  4.10.4.2
 

 

 .الزیت الُمخّزن في خزانات الزیت بداخل كابینة المقالة) یتخزان الز( JIBتستخدم أنظمة 
 

ملء " manual fill VATأثناء اإلعداد األولي، یعرض الكمبیوتر  "خزان الزیت" JIB على نظام الزیت إذا تم ضبط
  ."نعم" YESبالتناوب مع  "الحاویة یدویًا

 

 .تالء السفلي في المقالةقم بصب الزیت بعنایة بداخل القدر حتى یصل إلى خط االم  .1
 

 .عندما تكون الحاویة ممتلئة "نعم (1 yes) " 1 اضغط على الزر .2
 ."إیقاف التشغیل" offیعرض الكمبیوتر 

 
 

 
 "Bulk" التصریف والتخلص من الزیت باستخدام أنظمة خزان كمیات الزیت الكبیرة  4.10.4.3

 
تُستخدم أعمال  .مضخة لتحریك الزیت المستنفد من المقالة إلى خزان التجمیع "Bulk"تستخدم أنظمة خزان كمیات الزیت الكبیرة 

 .بالمقالة" Bulk"السباكة اإلضافیة لتوصیل أنظمة خزان كمیات الزیت الكبیرة 
 

 تحذیر 
ة في قد یتسبب اإلخفاق في إدخال حشیة التصفی .تأكد من أن حشیة التصفیة في مكانھا قبل التصریف أو التخلص من الزیت

 .أو المضخات/انسداد الخطوط و
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 FLTR، اضغط مطوالً على الزر "إیقاف التشغیل" OFFعندما یكون الكمبیوتر في وضع  .1
   .الخاص بالحاویة المتوافقة لمدة ثالث ثوانٍ  "تصفیة"

 

 MAINTلمدة ثالث ثواٍن ویتغیر إلى  "قائمة التصفیة" fltr menu یعرض الكمبیوتر
Filter "یانة الیدویةتصفیة الص". 

 

  ."التخلص" dispose وقم بالتمریر إلى "معلومات"  (INFO)اضغط على الزر  .2
 

 .لالستمرار "نعم"  (1) yes اضغط على الزر "التخلص" disposeعندما یتم عرض  .3
 

 ."ال" NO" نعم" YESو "ھل ترید التخلص؟" ?Dispose یعرض الكمبیوتر تناوبات بین
 

 CONFIRMبالتناوب مع  "ممتلئ RTI خزان" RTI TANK FULLر إذا عرض الكمبیوت
 . 19-4على الصفحة  المالحظة* أنظر  "تأكید"
 

 .لالستمرار "نعم"  (1) yes للتخلص اضغط على الزر. 4
 

قم بإزالة واستبدال وعاء التصفیة، للتأكد من أنھ قد تم  "أدخل وعاء" INSERT PANإذا تم عرض 
 .داخل المقالةتركیب الوعاء بإحكام ب

 

 ."تصریف" DRAININGیعرض الكمبیوتر 

 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 "ھل ترید تفریغ الحاویة؟" ?Vat empty یظل صمام التصریف مفتوًحا ویعرض الكمبیوتر
  ."نعم" yes تتناوب مع

 

  .لالستمرار "نعم"  (1) yes عندما یتم تفریغ الحاویة، اضغط الزر .5
 

 

 تتناوب مع "ھل ترید إكمال تنظیف الحاویة؟" ?cln vat Complete یعرض الكمبیوتر
yes "نعم" . 

 
 

  (1) yesقم بتنظیف الحاویة باستخدام فرشاة التنظیف بالحك وعندما تنتھي اضغط على الزر  .6
 .لالستمرار "نعم"

 
 

 . "افتح صمام التخلص" OPEN DISPOSE VALVE یعرض الكمبیوتر
 

اسحب صمام التخلص لألمام تماًما  .ة الیسرى وقم بإلغاء قفل الصمام إذا لزم األمرافتح باب الكابین  .7
 .لبدء التخلص

 
 .دقائق 4لمدة  "التخلص" DISPOSINGیعرض الكمبیوتر 

 
من الزیت " bulk"تقوم المضخة بنقل الزیت الفاسد من الوعاء إلى نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة 

 .الفاسد
 

 ".أزل الوعاء" REMOVE PANض الكمبیوتر عند االنتھاء، یعر
 

  .قم بإزالة وعاء التصفیة وتأكد من أن المقالة فارغة .8
 

 NO" نعم" YESو "ھل الوعاء فارغ؟" ?IS PAN EMPTY یعرض الكمبیوتر تناوبات بین
 "ال"

 
 

 

ء، أو لتشغیل المضخة مرة أخرى إذا كان ھناك زیت متبٍق في الوعا  (2)اضغط على الزر   .9
 .بطریقة أخرى استمر للخطوة التالیة
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 .  (1) بمجرد تفریغ الوعاء، اضغط الزر .10

 
 

 . "اغلق صمام التخلص" CLOSE DISPOSE VALVE یعرض الكمبیوتر
 

أعد غلق  .قم بغلق صمام التخلص عن طریق دفع مقبض الصمام نحو مؤخرة المقالة حتى یتوقف .11
 .ل مدیركالصمام إذا ُطلب ذلك من قب

 

 
 

 .للخروج  (2)لملء الحاویة، أو بطریقة أخرى، اضغط على الزر  4.10.4.4تابع للقسم  .الحاویة جاھزة إلعادة ملئھا بالزیت
 
اضغط  "تأكید" CONFIRMبالتناوب مع  "ممتلئ RTI خزان" RTI TANK FULLإذا عرض الكمبیوتر  :مالحظة*

 ."إیقاف التشغیل" OFFتعود الشاشة للوضع  ".Bulk"كمیات الزیت الكبیرة اتصل بمزود نظام خزان   (1)على الزر 
 

 

 بعد التخلص" Bulk"إعادة ملء الحاویة من أنظمة خزان كمیات الزیت الكبیرة   4.10.4.4
 

تتناوب  "ھل ترید تعبئة القدر من نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة" ?fill pot from bulk یعرض الكمبیوتر
 ".ال" NO" نعم" yeS مع

 

انھا تقوم بالضخ فقط عندما یتم الضغط على . مفتاًحا لحظیًا" bulk"تستخدم مضخة إعادة تعبئة نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة 
 . المفتاح

  

مطوالً إلعادة ملء الحاویة حتى  "نعم"  (1) yes اضغط على الزر .1
 .یصل الزیت إلى خط االمتالء السفلي

 

 . "نعم"  (1) yes متلئ الحاویة، حرر الزرعندما ت .2
         

    

 .عندما تمتلئ الحاویة، لغلق صمام الملء  (2) اضغط على الزر  .3
  ."إیقاف التشغیل" offیعرض الكمبیوتر 

 
 

 قائمة التصفیة  4.11
 

 . تُستخدم اختیارات قائمة التصفیة للتصفیة والتصریف والملء والتخلص
 

  لوصول إلى قائمة التصفیةا  4.11.1
 

 .اضغط باستمرار على زر التصفیة للحاویة المحددة لمدة ثالث ثوانٍ  .1

    
تصفیة " MAINT Filterلمدة ثالث ثواٍن، ویتغیر إلى  "قائمة التصفیة" filter menuیعرض الكمبیوتر 

 ."الصیانة الیدویة

 :للتمریر بین و  اضغط على األزرار .2
 2-5. انظر الصفحة                                           "التصفیة األوتوماتیكیة" auto filter .أ

 8-5. انظر الصفحة                                      "تصفیة الصیانة الیدویة" maint filter .ب
 16-4. انظر الصفحة                                                                     "التخلص" dispose .ج
 20-4. انظر الصفحة                                        "التصریف إلى الوعاء" drain to pan .د
 21-4. انظر الصفحة     "ملء حاویة من وعاء التصریف" fill VAT from DRAIN pan .ھـ

  
 

4-19 



 22-4. انظر الصفحة       "الزیت الكبیرة ملء الحاویة من نظام خزان كمیات" fill VAT from bulk .و
 23-4. انظر الصفحة               "من الوعاء إلى مكان الزیت الفاسد" PAN TO WASTE .ز

 MANTAINENCE (MANUAL) FILTERو" التصفیة األوتوماتیكیة" AUTO FILTER: عنصري القائمة األوائل
 . وتمت تغطیة عناصر القائمة األخرى في الصفحات التالیة. 5ي الفصل وتمت تغطیتھم ف ")الیدویة(تصفیة الصیانة "
  

ملء الحاویة من " FILL VAT FROM DRAIN PANو "التصریف إلى الوعاء" DRAIN TO PANتُستخدم وظائف 
 .لقليیتم استخدامھم عند تصریف الزیت إلى الوعاء أو إعادتھ إلى وعاء ا. بشكل أولي لتشخیص األغراض "وعاء التصریف

 
  التصریف إلى الوعاء  4.11.2

 
 .تقوم وظیفة التصریف إلى الوعاء بتصریف الزیت من وعاء القلي إلى قدر التصفیة

 
  

، اضغط مطوالً على زر التصفیة "إیقاف التشغیل" OFFعندما یكون الكمبیوتر في وضع  .1
 .الخاص بالحاویة المحددة لمدة ثالث ثواٍن، للتصریف

    
تصفیة " MAINT Filterلمدة ثالث ثواٍن، ویتغیر إلى  "قائمة التصفیة" filter menuكمبیوتر یعرض ال

 ."الصیانة الیدویة
  

 .التصریف إلى المقالة للتمریر إلى و  استخدم األزرار .2
 

، اضغط "التصریف إلى المقالة"drain to pan عندما یتم عرض  .3
 .لالستمرار  (1)على الزر

        
 

 
بالتناوب مع  ھل ترید التصریف إلى المقالة؟" ?drain to panیعرض الكمبیوتر 

yes "نعم "no "ال." 
 

 .لالستمرار في التصریف إلى المقالة "نعم"  (1) yesاضغط على الزر  .4
 

 

 INSERTض الكمبیوتر إذا لم یتم اكتشاف وعاء، یعر. مصدر السخونة ُمعطل ویقوم النظام بالتحقق من أن الوعاء في مكانھ
PAN "حتى یتم اكتشاف مقالة "أدخل وعاء.  

  .ثانیة 20لمدة  "تصریف" DRAINING یعرض الكمبیوتر .عند اكتشاف وعاء، یتم فتح صمام التصریف
 

  ."نعم" yesبالتناوب مع  "؟ھل ترید تفریغ الحاویة" ?vat emptyیعرض الكمبیوتر 

 .إذا كانت الحاویة فارغة لالستمرار "نعم"  (1) yesاضغط على الزر  .5
 

 
 

بالتناوب مع  "ھل ترید ملء الحاویة من مقالة التصریف؟" ?FILL VAT FROM Drain panیعرض الكمبیوتر 
yes "نعم "no "8استمر إلى الخطوة التالیة إلعادة ملء المقالة، أو بطریقة أخرى انتقل للخطوة  .مع تنبیھ مسموع "ال. 

 .إلعادة ملء الحاویة "نعم"  (1) yesلزراضغط على ا  .6
 

ھل " ?IS VAT FULLبعد الملء یعرض الكمبیوتر  ."ملء" FILLINGیعرض الكمبیوتر 
   ."ال" no" نعم" yesبالتناوب مع  "الحاویة ممتلئة؟

 
 

  .لتشغیل مضخة التصفیة مرة أخرى "ال"  (2 NO)إذا لم تكن الحاویة ممتلئة اضغط على الزر
 

إیقاف " OFFإذا كانت الحاویة ممتلئة للعودة إلى الوضع  "نعم"   (1) yesضغط على الزرا  .7
 ."التشغیل
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  "ال"   (2) NOالزر على اضغط .  8
 

  ".أزل الوعاء"  REMOVE PANيعرض جهاز الكمبيوتر
 

خطر   
 .ق وسقوط وحروق بالغةافتح وعاء التصفیة ببطء لتجنب انسكاب الزیت الساخن والذي قد یؤدي إلى انزال

 
 .اسحب وعاء التصفیة من المقالة بعنایة  .9

 

 no" نعم" yesبالتناوب مع  "؟ھل الوعاء فارغ" ?IS PAN EMPTyیعرض الكمبیوتر 
 ."ال"
 

 .یمكن أن تظل كمیة قلیلة من الزیت في الوعاء بعد إعادة ملئھ :مالحظة
 

إیقاف " OFFللعودة إلى الوضع  "نعم"  (1) yesإذا كان الوعاء فارغ، اضغط على الزر   .10
 ."التشغیل

 

 
 

 
 

وارجع إلى ) 4.11.2.10انظر الشكل ( "ال"  (2) NOإذا لم یكن الوعاء فارغ، اضغط على الزر 
FILL VAT FROM Drain pan? "؟ھل ترید ملء الحاویة من وعاء التصریف" 

  .5بعد الخطوة  "ال" no" نعم" yesبالتناوب مع 
 

 ، اضغط على الزر "Bulk"لم یكن الوعاء فارغ وتستخدم المقالة نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة إذا 
(2) NO "ویعرض الكمبیوتر  "الPAN TO WASTE? " ھل ترید نقل الزیت من الوعاء إلى

 ."ال" no" نعم" yesبالتناوب مع  "مكان الزیت الفاسد؟

 
 

 
 

للتخلص من الزیت الموجود في نظام خزانات كمیات الزیت  "نعم"  (1) yesاضغط على الزر   .11
التخلص من الزیت باستخدام أنظمة  4.104.3انتقل للقسم  .الخاصة بالزیت الفاسد" Bulk"الكبیرة 

  .7والخطوة  6التجمیع بین الخطوة 
 

 
  ملء حاویة من وعاء تصریف  4.11.3

 
 .ة ملء قدر القلي من وعاء التصفیةیُستخدم اختیار ملء حاویة من وعاء التصریف إلعاد

" تصفیة" filter، اضغط مطوالً على الزر "إیقاف التشغیل" OFFعندما یكون الكمبیوتر في وضع  .1
 .إلعادة ملء الحاویة لمدة ثالث ثوانٍ 

 
    

 
الصیانة  تصفیة" MAINT Filterلمدة ثالث ثواٍن، ویتغیر إلى  "قائمة التصفیة" filter menuیعرض الكمبیوتر 

 ."الیدویة

ملء " fill VAT from DRAIN pan للتمریر إلى و  استخدم األزرار .2
 ".حاویة من وعاء التصریف

  
 

ملء حاویة من وعاء " fill Vat from DRAIN panعندما یتم عرض  .3
 .لالستمرار "نعم"  (1) yesاضغط على الزر "التصریف

 
 

بالتناوب مع  ھل ترید ملء الحاویة من وعاء التصریف؟" ?fill VAT from DRAIN panیعرض الكمبیوتر 
yes "نعم "no "ال". 
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 .لالستمرار "نعم"  (1) yesاضغط على الزر  .4
 

یتم فتح صمام اإلرجاع وتقوم مضخة التصفیة بإعادة . یقوم النظام بالتحقق من أن صمام التصریف مغلق
  .ملء الحاویة

 
 

ھل " ?IS VAT FULLبعد الملء یعرض الكمبیوتر  .أثناء إعادة ملء الحاویة "ملء" FILLINGیعرض الكمبیوتر 
  ."ال" no" نعم" yesبالتناوب مع  "؟الحاویة ممتلئة

 OFFإذا كانت الحاویة ممتلئة للخروج والعودة إلى الوضع  "نعم"  (1) yesاضغط على الزر .5
لالستمرار في  "ال"  (2) NOضغط على الزر إذا لم تكن الحاویة ممتلئة ا  ."إیقاف التشغیل"

  . الملء
 

 
 

 "Bulk" ملء الحاویة من نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة  4.11.4
 

 ".Bulk"یتم استخدام اختیار ملء الحاویة من الُمجِمع أثناء ملء قدر القلي من نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة 
 

 filter، اضغط مطوالً على الزر "إیقاف التشغیل" OFFعندما یكون الكمبیوتر في وضع  .1
 .إلعادة ملء الحاویة لمدة ثالث ثوانٍ " تصفیة"

 
    

تصفیة " MAINT Filterلمدة ثالث ثواٍن، ویتغیر إلى  "قائمة التصفیة" filter menuیعرض الكمبیوتر 
 ."الصیانة الیدویة

نظام خزان " fill VAT from bulk للتمریر إلىو  استخدم األزرار .2
 ". كمیات الزیت الكبیرة

   
 "نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة" fill Vat from bulkعندما یتم عرض  .3

 .لالستمرار "نعم"  (1) yesاضغط على الزر
 

 
 no" نعم" yes تتناوب مع "نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة؟" ?fill Vat from bulkیعرض الكمبیوتر 

 ."ال"
 

 .لالستمرار "نعم"  (yes)اضغط على الزر  .4
 

اضغط مع االستمرار " PRESS and hold yes to fillیعرض الكمبیوتر 
 ."نعم" YESبالتناوب مع  "على نعم للتعبئة

 
 

ان تستخدم مضخة إعادة تعبئة نظام خز .بالتشغیل" Bulk"یتم فتح صمام اإلرجاع وتقوم مضخة نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة 
 . انھا تقوم بالضخ فقط طالما تم الضغط على المفتاح. مفتاًحا لحظیًا" Bulk"كمیات الزیت الكبیرة 

 

  .لملء الحاویة "نعم"  (yes) اضغط مع االستمرار الزر .5
 

 .أثناء ملء الحاویة "ملء" FILLINGیعرض الكمبیوتر 
 

  ."نعم"  (1) yesر عندما تمتلئ الحاویة حتى خط االمتالء السفلي، حرر الز .6
 

بالتناوب  "؟ترید االستمرار في الملءھل " ?CONTINUE FILLINGیعرض الكمبیوتر 
 ."ال" no" نعم" yesمع 

  
 "ال"  (2) NOأو بطریقة أخرى، اضغط الزر . 5لالستمرار في الملء ارجع إلى الخطوة  .7

 ."إیقاف التشغیل" offللخروج والعودة إلى 
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 الوعاء إلى مكان الزیت الفاسد  4.11.5
 

بضخ الزیت الزائد " Bulk"إن اختیار من الوعاء إلى مكان الزیت الفاسد ھو الخیار الذي یسمح ألنظمة خزان كمیات الزیت الكبیرة 
 .في الوعاء إلى خزانات تجمیع الزیت الفاسد بدون تصریف الزیت الموجود في وعاء القلي

 
 filter، اضغط مطوالً على الزر "إیقاف التشغیل" OFFعندما یكون الكمبیوتر في وضع  .1

 .إلعادة ملء الحاویة لمدة ثالث ثوانٍ " تصفیة"
 

    
 

تصفیة الصیانة " MAINT Filterلمدة ثالث ثواٍن، ویتغیر إلى  "قائمة التصفیة" filter menuیعرض الكمبیوتر 
 ."الیدویة

 
من الوعاء إلى مكان الزیت " PAN TO WASTE للتمریر إلىو  راستخدم األزرا .2

 ."الفاسد
    

 
 

اضغط على  "من الوعاء إلى مكان الزیت الفاسد" PAN TO WASTEعندما یتم عرض  .3
 .لالستمرار "نعم"  (1) yesالزر 

 
 

 yesبالتناوب مع  "؟الفاسد ھل ترید نقل الزیت من الوعاء إلى مكان الزیت" ?PAN TO WASTEیعرض الكمبیوتر 
 ."ال" no" نعم"
 

واستمر إلى  17-4الصفحة  4.10.4.3 وانتقل إلى القسم  "نعم"  (yes)اضغط على الزر  .4
 .للخروج إلى قائمة التصفیة "ال"  (2) NOأو اضغط الزر  6ما بعد الخطوة 

 
 

 
 

  برمجة المستوى األول  4.12
 

وتُجري ) التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة( AIFدخال منتجات جدیدة وتقوم بالتحكم عند تعطیل تُستخدم برمجة المستوى األول إل
  .واالختبار ذي الحد العالي) الغلي(التنظیف العمیق 

 
 

 :للدخول إلى وضع برمجة المستوى األول
 

 "الحرارةدرجة " TEMPاضغط على األزرار  ،"إیقاف التشغیل" OFFعندما یكون الكمبیوتر قید  .1
، ویتم "المستوى األول" LEVEL 1حتى یتم عرض  ثالث ثوانٍ معًا لمدة  "معلومات" INFOو

 .سماع صوت سقسة
 

  
 
 

  ."أدخل الرمز" ENTER CODEیعرض الكمبیوتر 
 

 1  .1234أدخل  .2

 

 2 

 

 3 

 

 4 

  )1234( 
           

 
 Productلمدة ثالث ثواٍن ویتغیر إلى  "برنامج المستوى األول" level 1 programیعرض الكمبیوتر 

selection "اختیار المنتج".  
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 :للتمریر بینو  اضغط على األزرار .3
 

         12-4ة انظر الصفح          "اختیار المنتج" Product selection .أ
 24-4انظر الصفحة           "ساعة التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة" aif clock .ب
 25-4انظر الصفحة     "وضع التنظیف العمیق" DEEP CLEAN MODE .ج
 30-4انظر الصفحة                     "االختبار ذي الحد العالي" hi limit test .د

 9-4انظر الصفحة                           "لمقالةإعداد ا" Fryer setup .ھـ
 

  
 

 .الختیار عنصر القائمة المراد "نعم"  (1) yes عند عرض االختیار، اضغط الزر .4

 
 

 "التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة" AIFساعة  4.12.1
 

 

إنھ جید بالنسبة لألوقات المشغولة في  ).لمتناوبةالتصفیة األوتوماتیكیة ا( AIFببرمجة أوقات قفل طلب  AIFیسمح وضع ساعة 
 .الیوم، مثل وقت الذروة

 
 .24-4و 23-4على الصفحات  3إلى  1قم بإجراء الخطوات من  .1
 

التصفیة األوتوماتیكیة " AIF clockللتمریر إلى  "معلومات"  (INFO)استخدم الزر  .2
   ."المتناوبة

    

 
 

 .لالستمرار "نعم"  (1) yes اضغط على الزر .3
 

 
 

في الناحیة  "معطل" DISABLEDفي الناحیة الیسرى  "التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة" AIF clockیعرض الكمبیوتر 
 .الیمنى

 

 : للتبدیل بین واستخدم األزرار .4
 "معطل" disabled .أ       
 "مفعل" enabled .ب         

 
    
 

التصفیة األوتوماتیكیة ( AIFإذا كانت ھناك أوقات قد تم فیھا تعطیل میزة  "ُممّكن" enabledاضبط ھذه الوظیفة على 
 ).وقت الذروة. مثل) (المتناوبة

 

 . اضغط على الزر "ُممّكن" enabledعندما یتم عرض  .5
 

 ."معطل" disabledإذا تم اختیار  12انتقل للخطوة *
 

 
 

 راجع( و  ضغط على األزرارا "تمكین" enabledعندما یتم عرض  .6
. "4باألحد " Sun 4نھایةً  "1 االثنین إلى الجمعة" M-F 1للتمریر بین 4.12.2.5)  الشك 
صباًحا  11:30من االثنین إلى الجمعة ال یوجد ھناك تصفیة مطلوبة أثناء أوقات الذروة من . مثل(

 AM 12:00 "لى الجمعةاالثنین إ" M-F 1من خالل الكمبیوتر مرر إلى  .مساءً  1:30حتى 
  "صباًحا "12:00

  
 

 

التصفیة األوتوماتیكیة " AIFأدخل وقت البدء الذي یجب أن تكون فیھ . 7
 .متوقفة عن العمل، باستخدام مفاتیح األرقام" المتناوبة

 
 

 

 ":مساءً " PMو " صباًحا" AMللتبدیل بین  و  اضغط على األزرار .8
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وھو عبارة  ."0 المدة" DUR 0یعرض الكمبیوتر  ."معلومات"  (INFO)اضغط على الزر  .9
  .متوقفة عن العمل" التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة" AIFعن مقدار من الوقت تظل فیھ 

 
  

 
 

ساعة . مثل(دقائق  999و 0استخدم مفاتیح األرقام إلدخال الوقت بین  .10
. لتطبیق ھذا المثال 90خل أد). دقیقة 90ونصف یتم إدخالھا بالشكل 

فترات زمنیة  4تتوفر  ."090 المدة" DUR 090یعرض الكمبیوتر 
 4-1االثنین إلى الجمعة . (مختلفة إلیقاف التصفیة لكل یوم أو مجموعة أیام

 )4-1واألحد  4-1والسبت 

 
 

 

 .ة التالیةلقبول الوقت واالنتقال إلى الفترة الزمنی "معلومات"  (INFO)اضغط على الزر  .11

  
 

 PRODUCTمرة واحدة للخروج والرجوع إلى عرض  عند االنتھاء اضغط الزر  .12
selection "اختیار منتج" . 

 

 ."إیقاف التشغیل" OFFللخروج والعودة إلى   (2)اضغط على الزر  .13

 

 
 

 )الغلي(وضع التنظیف العمیق   4.12.2
 

 

   . الزیت المتفحم من وعاء القلي یُستخدم وضع التنظیف العمیق إلزالة
 .™LOVلتنظیف المقالة " إجراء تنظیف المقالة العمیق"بخصوص  Kay Chemicalراجع إرشادات شركة  :مالحظة

 
 .24-4و 23-4على الصفحات  3إلى  1قم بإجراء الخطوات من  .1

 
  ".وضع التنظیف العمیق" DEEP CLEAN MODEیعرض الكمبیوتر 

 
  ."نعم" (1) yes لزراضغط على ا .2

 

 .تأكد من أن وعاء التصفیة النظیف والكامل في مكانھ ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة
 .أو أكثر) لتر 15(جالونات  4أو حاویة معدنیة مناسبة أسفل المصرف بسعة  MSDUتأكد من وجود وحدة  ":JIB" نظام خزان الزیت

 

" نعم" yes بالتناوب مع "ل ترید التنظیف العمیق؟ھ" ?DEEP CLEANیعرض الكمبیوتر 
no "ال".  

 

 ."نعم"  (1) yes اضغط على الزر .3
 

 "ھل تمت إزالة الزیت؟" ?IS Oil REMOVEDیعرض الكمبیوتر : الحاویة الكاملة  .4
 ."ال" No" نعم" Yesبالتناوب مع 

 

 Lالتناوب مع ب "التنظیف العمیق" Deep Cleanیعرض الكمبیوتر : الحاویة المجزأة
  ."یمین" R "یسار"
 

 IS OILیعرض الكمبیوتر . أسفل الحاویة المجزأة لتنظیفھا  (2) أو  (1) اضغط على الزر
REMOVED? "بالتناوب مع "ھل تمت إزالة الزیت؟ yes "نعم "no "ال".*  

 

الكمبیوتر  الخاص بالزیت الفاسد ممتلئ، یعرض" Bulk"إذا كان نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة *
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RTI TANK FULL " خزانRTI بالتناوب مع  "ممتلئCONFIRM "اضغط على  ."تأكید
 ."إیقاف التشغیل" OFFتعود الشاشة للوضع  .واتصل بمزود مجمع الزیت الفاسد  (1)الزر 

 
 

 خطر 
 .ى الموجود في الحاویةأثناء تصریف الزیت بداخل وحدة التخلص، ال تقم بالملء أعلى من خط االمتالء األقص

 

 خطر 
قبل التصریف بداخل حاویة معدنیة ) درجة مئویة 38(درجة فھرنھایت  100اترك الزیت حتى یبرد وتصل درجة حرارتھ إلى 

 .مناسبة للتخلص
  

 خطر 
) لتر 15(جالونات على األقل  4أو حاویة معدنیة مناسبة، تأكد من أنھا سوف تحوي  MSDUعند تصریف الزیت بداخل وحدة 

 .وإال فقد یفیض الزیت ویتسبب في حدوث إصابة .أو أكثر
 

 

 .12وانتقل للخطوة  "نعم"  (1) yes اضغط على الزر  :حاویة القلي الفارغة  .5
 . "ال"  (2) noاضغط الزر : حاویة القلي الممتلئة بالزیت    
 

 is Disposal unit inیعرض الكمبیوتر  ":JIB" نظام خزان الزیت  .6
place? "بالتناوب مع "؟ھل وحدة التخلص في مكانھا yes "نعم "no "تأكد من  ."ال

. أو أكبر) لتر 15(جالونات  4أو حاویة معدنیة مناسبة أسفل المصرف بسعة  MSDUوجود وحدة 
 disposingیعرض الكمبیوتر  .للتخلص من الزیت "نعم"  (1) yes اضغط على الزر

 ."نعم" YESتتناوب مع  "ھل الحاویة فارغة؟" ?VAT EMPTY تنتھي بـ "التخلص"
 .12وانتقل للخطوة  "نعم"  (1) yes اضغط على الزر

 

 ."تصریف" DRAININGیعرض الكمبیوتر  ":Bulk*" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة
ھل ترید " ?Vat emptyبمجرد تصریف الزیت بداخل وعاء التصفیة یعرض الكمبیوتر 

 .واستمر "نعم"  (1) yes اضغط على الزر ."نعم" yes تناوب معت "تفریغ الحاویة؟
 

 .، قم بإزالة واستبدال وعاء التصفیة"أدخل وعاء" INSERT PANإذا تم عرض *

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 OPEN DISPOSE یعرض الكمبیوتر ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة
VALVE "افتح صمام التخلص" . 

 
افتح باب الكابینة الیسرى وقم بإلغاء قفل القُفل إذا لزم  ":Bulk" ت الزیت الكبیرةنظام خزان كمیا .7

 .اسحب صمام التخلص لألمام تماًما لبدء التخلص .األمر
 

لمدة  "التخلص" DISPOSINGیعرض الكمبیوتر  ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة
 .دقائق 4
 

من الزیت " bulk"ء إلى نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة تقوم المضخة بنقل الزیت الفاسد من الوعا
 .الفاسد

  
 REMOVE PANعند االنتھاء، یعرض الكمبیوتر  ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة

 ".أزل الوعاء"
 

  .قم بإزالة وعاء التصفیة وتأكد من أن الوعاء فارغ ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .8
 

 IS PAN یعرض الكمبیوتر تناوبات بین ":Bulk" كمیات الزیت الكبیرةنظام خزان 
EMPTY? "و "ھل الوعاء فارغ؟Yes "نعم "No "ال" 

 
 

لتشغیل المضخة مرة أخرى   (2)اضغط على الزر  ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة  .9
 .ة التالیةإذا كان ھناك زیت متبٍق في الوعاء، أو بطریقة أخرى استمر للخطو
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انظر الشكل (  (1) بمجرد تفریغ الوعاء، اضغط الزر ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .10
4.10.4.3.10 .( 

  
 

 CLOSE DISPOSE یعرض الكمبیوتر ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة
VALVE "اغلق صمام التخلص" . 

 
اغلق صمام التخلص عن طریق دفع مقبض الصمام  ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .11

 .حتى یتوقف
 

أدخل " INSERT PAN یعرض الكمبیوتر ":Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة
 . أدخل الوعاء ."وعاء

 
 

 

ینغلق صمام التصریف ویعرض الكمبیوتر  ":JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .12
SOLUTION added? "تتناوب مع  "ھل تمت إضافة محلول؟yes "امأل قدر الطھي لیتم تنظیفھ بمزیج  ."نعم

بخصوص  Kay Chemicalراجع بطاقة متطلبات الصیانة واإلرشادات المقدمة من قبل شركة  .من محلول التنظیف والماء
 .McDonaldلـ ) الغلي(إلجراء التنظیف العمیق " إجراء تنظیف المقالة العمیق"

 

  (1) اضغط على الزر": JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .13
yes "لالستمرار وبدء إجراء التنظیف "نعم . 

 
 

 
 

دقیقة على  60:00، بالتناوب مع مؤقت العد التنازلي الذي یبدأ من "التنظیف العمیق" DEEP CLEAN یعرض الكمبیوتر
إللغاء التنظیف العمیق، اضغط باستمرار على  .لمدة ساعة) درجة مئویة 91(درجة فھرنھایت  195الصمام حتى یسخن  .الشاشة
بالتناوب  "؟ھل تمت إزالة المحلول" ?IS SOLUTION REMOVEDیعرض الكمبیوتر  .لمدة ثالث ثوانٍ   (2)الزر 

 .15انتفل إلى الخطوة رقم  ."نعم" YESمع 
 

   .مع صوت تنبیھ" تم التنظیف" CLEAN DONEن عن التشغیل ویعرض الكمبیوتر وبعد ساعة یتوقف الُمسخ
  

  (1) اضغط على الزر": JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .14
yes "لكتم صوت التنبیھ "نعم. 

  
 

 IS SOLUTIONكمبیوتر یعرض ال": JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .15
REMOVED? "بالتناوب مع  "؟ھل تمت إزالة المحلولYES "أزل المحلول وفًق إلرشادات شركة  ."نعمKay 

Chemical . 
 

أزل وعاء التصفیة وأزل سلة الفتات، وحلقة الشد، وحشیة  ":JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .16
 .بدل وعاء التصفیة الفارغ في المقالةاست. ومصفاة التصفیة

 

 خطر 
قبل التخلص، ) درجة مئویة 38(درجة فھرنھایت  100حتى یبرد وتصل درجة حرارتھ إلى ) الغلي(اترك محلول التنظیف العمیق 

 .وإال فقد یتسبب السائل الساخن في حدوث إصابة
 

لإلرشادات الخاصة بإزالة " ف المقالة العمیقإجراء تنظی"بخصوص  Kay Chemicalراجع إرشادات شركة  :مالحظة 
 .محلول التنظیف

 
بمجرد إزالة المحلول، اضغط ": JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة. 17

 ."نعم"  (1) yes على الزر
  

 

 SCRUBیعرض الكمبیوتر ": JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .18
VAT COMPLETE? "تتناوب مع "ھل تم تنظیف الحاویة بالحك؟ yes "اضغط  ."نعم

  ."نعم"  (1) yes على الزر
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یفتح  ."تصریف" DRAININGیعرض الكمبیوتر  ":JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .19

 .قم بشطف آثار المحلول من الحاویة .في الحاویة المصرف لتصریف مقدار قلیل من المحلول المترسب المتروك
 

 Rinseیعرض الكمبیوتر ": JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .20
complete? "تتناوب مع "؟ھل تم إكمال الشطف yes "اضغط على الزر. "نعم  (1) 

yes"لالستمرار عندما یتم شطف الحاویة تماًما "نعم. 
 

 
 

 . "ازل الوعاء" REMOVE PANیعرض الكمبیوتر ": JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .21
 .قم بإزالة وعاء التصفیة

 

 ?VAT and pan DRYیعرض الكمبیوتر ": JIB" أو خزان الزیت" Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة .22
 . تأكد من أنھ قد تم تجفیف الحاویة والوعاء تماًما ."نعم" yes بالتناوب مع ،"؟ھل ترید تجفیف الوعاء والحاویة"

 

 خطر 
سوف یسبب اإلخفاق في القیام بھذا تناثر  .تأكد من جفاف قدر القلي ووعاء التصفیة وخلوھم من الماء تماًما قبل ملئھم بالزیت

 .السائل الساخن عندما یتم تسخین الزیت إلى درجة حرارة الطھي
 

  ".أدخل وعاء" INSERT panیعرض الكمبیوتر ": JIB" أو خزان الزیت" Bulk"نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة   .23
 . وأدخل وعاء التصفیة .16أعد تركیب المصفاة وحشیة التصفیة وحلقة الشد وسلة الفتات الذین تمت إزالتھم في الخطوة 

 

 بالتناوب مع "الملء الیدوي" MANUAL FILLیعرض الكمبیوتر  ":JIB" نظام خزان الزیت  .24
yes "اضغط على الزر". نعم  (1) yes "وتعود الشاشة للوضع  "نعمOFF " إیقاف
 ."التشغیل

   
ملء حاویة من نظام خزان  4.11.4انتقل إلى القسم : "Bulk" نظام خزان كمیات الزیت الكبیرة

 .3ن بعد الخطوة وابدأ م 22-4على الصفحة " Bulk"كمیات الزیت الكبیرة 
 

 
 

 وضع االختبار ذي الحد العالي  4.12.3
 

 

یجب إجراءه  .سوف یقوم االختبار ذي الحد العالي بإتالف الزیت .یُستخدم وضع االختبار ذي الحد العالي الختبار دائرة الحد العالي
درجة  460ال إذا وصلت درجة الحرارة إلى قم بإیقاف تشغیل المقالة واتصل للحصول على الخدمة في الح. فقط مع الزیت القدیم

فشل في " high LIMIT FAILUREبدون التعثر الثاني للحد العالي ویعرض الكمبیوتر ) درجة مئویة 238(فھرنھایت 
 . مع صوت نغمة تنبیھ أثناء االختبار "افصل الطاقة" DISCONNECT POWERبالتناوب مع  "الحد العالي

 
عن إعادة تشغیل المقالة مرة أخرى، فإنھا تعود لوضع التشغیل  .وقت عن طریق إیقاف تشغیل المقالةیمكن إلغاء االختبار في أي 

 .وتعرض المنتج
 

 .24-4و 23-4على الصفحات  3إلى  1قم بإجراء الخطوات من  .1
 

 

 ."اختبار الحد العالي" hi limit testیعرض الكمبیوتر 
 

 .رار في اختبار الحد العاليلالستم "نعم"  (1) yes اضغط على الزر .2
 

 
 

  ."ال" no" نعم" yes بالتناوب مع "ھل ترید الحد العالي؟" ?hi-limitیعرض الكمبیوتر 
 

إذا كنت ترید إجراء االختبار على حاویة . لالستمرار في االختبار "نعم"  (1) yes اضغط على الزر .3
 .ذي یتوافق مع الحاویةعلى الجانب ال "نعم"  (1) yesمجزأة اضغط على الزر 

 

 
 

  ."اضغط مع االستمرار على التحقق" press and h0ld checkیعرض الكمبیوتر 
 

  .لبدء اختبار الحد العالي "نعم"  (1) yes اضغط مع االستمرار على الزر  .4

 عندما تصل درجة الحرارة  .ویعرض الكمبیوتر درجة حرارة الحاویة الفعلیة أثناء االختبار  .تبدأ الحاویة في التسخین 
 hot hi-1، ویعرض الكمبیوتر )*درجة مئویة 12± درجة مئویة 210(درجة فھرنھایت  10± درجة فھرنھایت  410إلى 

  .وتستمر في التسخین) فھرنھایت 410 .مثل(بالتناوب مع درجة الحرارة الفعلیة  "1- درجة الحرارة مرتفعة"
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 ، تكون درجة الحرارة)CEتلك التي تتعامل بعالمة (ستخدمة في االتحاد األوروبي في أجھزة الكمبیوتر المُ  :مالحظة*
 ).درجة مئویة 202(درجة فھرنھایت  395

 
درجة فھرنھایت  423یحدث ھذا عموًما بمجرد وصول درجة الحرارة من  .تستمر المقالة في التسخین حتى التعطل الثاني للحد العالي

درجة  405للحدود العالیة غیر الخاصة بالجامعة األوروبیة و) درجة مئویة 231درجة مئویة إلى  217من (درجة فھرنھایت  447إلى 
  .للحدود العالیة الخاصة بالجامعة األوروبیة) درجة مئویة 219درجة مئویة إلى  207من (درجة فھرنھایت  426فھرنھایت إلى 

 
 .مثل(بالتناوب مع درجة الحرارة الفعلیة "2 دة الحد العاليمساع" HELP HI-2بمجرد فتح الحد العالي یعرض الكمبیوتر 

  ).فھرنھایت 430
 

 ."نعم"  (1) yesحرر الزر  .5
 

بالتناوب مع  "عطل في الحد العالي" HIGH LIMIT FAILUREإذا حدث عطل في الحد العالي، یعرض الكمبیوتر 
DISCONNECTPOWER "ة الواصلة للمقالة واتصل للحصول على إذا حدث ذلك، قم بفصل الطاق  ."افصل الطاقة

 .الخدمة في الحال
 

) ف 430 .مثل(بالتناوب مع درجة الحرارة الفعلیة  تقوم الحاویة بإیقاف التسخین ویعرض الكمبیوتر إعدادات درجة الحرارة الحالیة
 ).درجة مئویة 204(درجة فھرنھایت  400حتى تبرد درجة الحرارة ألقل من 

 
 . لطاقة السلس إللغاء التنبیھاضغط على زر ا .6
 
  

 
اضغط على الزر ) درجة مئویة 204(درجة فھرنھایت  400بمجرد أن تبرد درجة الحرارة أقل من  .7

 (2) مرة واحدة للخروج من االختبار ذي الحد العالي.  
 

 . "إیقاف التشغیل" OFFمرة أخرى للخروج إلى   (2)اضغط على الزر  .8
 

      
 

  .للتخلص من الزیت 16-4اإلجراءات الموجودة على الصفحة  اتبع .9
 

 
 برمجة المستوى الثاني  4.13

 
 :للدخول إلى وضع برمجة المستوى الثاني

 
 "درجة الحرارة" TEMPاضغط على األزرار "إیقاف التشغیل" OFFعندما یكون الكمبیوتر قید  .1

، ویتم "المستوى الثاني" LEVEL 2ثواٍن حتى یتم عرض  10معًا لمدة  "معلومات" INFOو
 .سماع صوت سقسة ثالثة

 

  
 
 

  ."أدخل الرمز" ENTER CODEیعرض الكمبیوتر 
 

 1  .1234أدخل  .2

 

 2 

 

 3 

 

 4 

  
)1234( 

 
 Productلمدة ثالث ثواٍن ویتغیر إلى  "برنامج المستوى الثاني" level 2 programیعرض الكمبیوتر 

comp "تعویضات المنتج".  
 
 

 :للتمریر بین و  اضغط على األزرار .3
 30-4. انظر الصفحة                                                  "تعویضات المنتج" Product comp .أ

 31-4. انظر الصفحة                                                                    "سجل األخطاء" e-log .ب
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 31-4. انظر الصفحة                                           "إعداد كلمة مرور" password SETUP .ج
 32-4. انظر الصفحة                                                            "نغمة التنبیھ" alert tone .د

 33-4. انظر الصفحة           "عدد دورات الطھي قبل عرض مطالبة التصفیة" filter After .ھـ
 34-4. انظر الصفحة                                                       "وقت التصفیة" filter time .و

  :مالحظة
 .واضع االختیاراتللتنقل بین مو استخدم األزرار

 .9إلى  0عندما یتم إدخال األرقام، اضغط على الزر المتوافق باستخدام المفاتیح من 
 

 .لقبول الُمدخل واالنتقال إلى عنصر القائمة التالي أو السابقو اضغط على األزرار 
 

 ."نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر .4

 
 
 

 ات المنتجوضع تعویض  4.13.1
 

 

قد تحتاج بعض عناصر القائمة للضبط، وفقًا لخصائصھا في . المنتج) حساسیة(یسمح وضع تعویضات المنتج بتغییر تعویضات 
تم ضبط اإلعدادات  .توخ الحذر عند تغییر تعویض المنتج، كما أنھ قد یؤثر بالسلب على دورات طھي المنتجات  .الطھي

  .بعة إعداداتاالفتراضیة لتعویض منتج على أر
 

 .30-4و 29-4في الصفحات  3إلى  1قم بإجراء الخطوات من  .1
 

 

 ."تعویض المنتج" Prod Compیعرض الكمبیوتر 
 

 ."نعم"  (1) yes اضغط على الزر "تعویض المنتج" prod compعند عرض  .2
 

 
 

اختر " Select productویتغیر إلى  "اختیار منتج" PRODUCT SELECTIONیعرض الكمبیوتر 
 ."منتج

 
 .للتمریر خالل قائمة المنتج و  استخدم األزرار .3

  
 

 .یعرض الكمبیوتر المنتج المحدد
  
 .الختیار منتج "نعم"  (1) yes عند اختیار المنتج، اضغط الزر .4
 

 
 

  ".ال" no" نعم" yes بالتناوب مع "؟ھل ترید التعدیل" ?modifyیعرض الكمبیوتر 
 

للعودة إلى  "ال"  (2) noلالستمرار أو الزر  "نعم"  (1) yes ط على الزراضغ .5
LEVEL 2 PROGRAM "برنامج المستوى الثاني". 

 

 
 

وھذا ھو  .أو بقیمة أخرى في الناحیة الیمنى 4في الجانب األیسر مع  "تعویض الحمل" LOAD COMPیعرض الكمبیوتر 
 . إعداد الحساسیة المطلوب لھذا المنتج

 
 .یوصى بشدة بعدم ضبط ھذا اإلعداد، ألنھ قد یؤثر بشكل سلبي على المنتج  :مالحظة

 
 .9-0إذا أردت تغییر ھذا اإلعداد، أدخل رقم بین  .6
 

  .لقبول االختیار  (2)اضغط على الزر .7
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 .مرتین للخروج  (2)اضغط على الزر .8
 

  ."إیقاف التشغیل" OFF یعرض الكمبیوتر
 
 

 وضع سجل األخطاء   4.13.2
 

 

مع عرض  10-1وتعَُرض ھذه الرموز من  .یُستخدم وضع سجل األخطاء الستعراض آخر عشرة رموز أخطاء تواجھھا في المقالة 
 . یتم عرض الوقت والتاریخ ورمز الخطأ .آخر واحد أوالً 

  
 .30-4و 29-4على الصفحات  3إلى  1قم بإجراء الخطوات من  .1
 
 

 

 . "سجل األخطاء"e-LOGر یعرض الكمبیوت
 

 .لقبول االختیار "نعم"  (1) yesاضغط على الزر .2
 

 
 

 .في الناحیة الیسرى والوقت والتاریخ الحالي في الناحیة الیمنى "اآلن" NOWیعرض الكمبیوتر 
 

بمجرد ظھور آخر  .”J“حتى” A“للتمریر خالل آخر عشرة رموز أخطاء بدأً من  استخدم الزر .3
 .للتمریر ألعلى مرة أخرى تخدم الزر خطأ، اس

   
 

 Aتُعرض األخطاء حسب الموضع من  ."ال توجد أخطاء" NO ERRORSإذا لم یتم العثور على أخطاء، یعرض الكمبیوتر 
تشیر إلى الجانب " L"یُعرض رمز خطأ و .، جھة الخطأ إذا كانت حاویة مجزأة، رمز الخطأ والوقت بالتناوب مع التاریخJحتى 

  A  R E06 06:34AM–مثل (تشیر إلى الجانب األیمن للحاویة المجزأة حیث حدث الخطأ " R"األیسر للحاویة المجزأة و
 .لھذا الدلیل 7.2.5رموز األخطاء مسرودة في القسم  ). 12/09/08

 
 .مرتین للخروج  (2)اضغط على الزر  .4
 

 ."إیقاف التشغیل" OFF یعرض الكمبیوتر
 

 
 
 

 ضع إعداد كلمة المرورو  4.13.3
 

  .یتیح وضع كلمة المرور لمدیر المطعم تغییر كلمات المرور لألوضاع والمستویات المختلفة
 

 .30-4و 29-4على الصفحات  3إلى  1قم بإجراء الخطوات من  .1
 

 

 ."إعداد كلمة المرور" password SETUPیعرض الكمبیوتر 
 

 .ل االختیارلقبو "نعم"  (1) yesاضغط على الزر  .2
 

 
 

 ."إعداد المقالة" fryer setupیعرض الكمبیوتر 
 

 

 :للتمریر بین و  اضغط على األزرار .3
كلمة المرور المتبعة للدخول إلى وضع  – "إعداد المقالة" FRYER Setup .أ

FRYER Setup "1234كلمة المرور االفتراضیة ھي . ("إعداد المقالة( 
 
 
 

 usageكلمة المرور المتبعة للدخول إلى وضع  – "االستخدام" usage .ب
 )4321كلمة المرور االفتراضیة ھي . (إلعادة ضبط إحصاءات االستخدام "االستخدام"

 
 levelكلمة المرور المتبعة للدخول إلى وضع  – "المستوى األول" level 1 .ج

 )1234كلمة المرور االفتراضیة ھي . ("المستوى األول" 1
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 levelكلمة المرور المتبعة للدخول إلى وضع  – "مستوى الثانيال" level 2 .د

 )1234كلمة المرور االفتراضیة ھي . ("المستوى الثاني" 2
 

 .لقبول االختیار "نعم"  (1) yesاضغط على الزر  .4
 

  ".ال" no" نعم" yes بالتناوب مع "؟ھل ترید التعدیل" ?modifyیعرض الكمبیوتر 
 

 
 

 ."نعم"  (1) yesى الزر اضغط عل .5
 

 
 

 
 

كلمة المرور " NEW PASSWORDفي الناحیة الیسرى و "إعداد المقالة" FRYER SETUPیعرض الكمبیوتر 
 .كلمة المرور الحالیة في الناحیة الیمنى 1234 تومض لمدة ثالث ثواٍن ثم یتم عرض "الجدیدة

 
لموجودة باستخدام أدخل كلمة مرور جدیدة أو أعد إدخال كلمة المرور ا .6

 .9إلى  0األزرار من 
 
 

 
 

 ."نعم"  (1) yesاضغط على الزر  .7

 
 

 .أو كلمة السر الجدیدة في الناحیة الیمنى 1234في الناحیة الیسرى و "تأكید" CONFIRMیعرض الكمبیوتر 
 

 .للتأكید "نعم"  (1) yesاضغط على الزر  .8

 
 

 .وتكون الناحیة الیمنى فارغة .في الناحیة الیسرى "عداد كلمة المرورإ" PASSWORD SETUPیعرض الكمبیوتر 
 

 .للتغییر إلى تأكید كلمات المرور المستوى األول والمستوى الثاني وإعداد واستخدام للمقالة 8إلى  3كرر الخطوات من  .9
 

 .مرة أخرى للخروج  (2)اضغط على الزر  .10
 

  ."إیقاف التشغیل" OFF یعرض الكمبیوتر
 
 

 وضع نغمة التنبیھ  4.13.4
 

 

استخدم ترددات مختلفة لتمییز  .مستوى صوت نغمة التنبیھ قابل للضبط على ثمانیة مستویات والنغمة قابلة للضبط على ثالثة ترددات
 .أوضاع البطاطس المقلیة أو البروتین

 
 .30-4و 29-4على الصفحات  3إلى  1قم بإجراء الخطوات من  .1
 

 

 ."نغمة تنبیھ" alert toneالكمبیوتر یعرض 
 

 ."نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر .2
 

 
 

  .في الناحیة الیمنى 9في الناحیة الیسرى و "9-1 مستوى الصوت" volume 1-9یعرض الكمبیوتر 
 

اختر من بین مستویات . لضبط مستوى الصوت استخدم مفاتیح األرقام .3
 .ھو األعلى 9ھو المنخفض و 1مانیة مع العلم بأن الصوت الث
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 ."3-1 النغمة" tone 1-3 للتمرير إلى  و  استخدم األزرار .4
 

  
 

 .في الناحية اليمنى 1في الناحية اليسرى و "3- 1 النغمة" tone 1-3يعرض الكمبيوتر 
 

 .3إلى  1لضبط تردد النغمة من  استخدم مفاتيح األرقام، .5
 
 
 
 

 
 

برنامج المستوى " level 2 programللعودة إلى طلب   (2)اضغط على الزر  .6
  .للمنتج "الثاني

 
 

 .مرة أخرى للخروج  (2)اضغط على الزر  .7
 

 ."إيقاف التشغيل" OFF يعرض الكمبيوتر
  

 
 

 
 

 عدد دورات الطهي قبل عرض مطالبة التصفية  4.13.5
 

مقياس يتحقق من دورات الطهي التي يتم ضبطها في هذا القسم واآلخر  .سين قبل طلب التصفيةمقيا AIFيستخدم وضع التصفية 
  يبدأ طلب التصفية حسب أي األشياء قد حدث أوالً،   .وقت التصفية 4.13.6يتحقق من الوقت الذي يتم ضبطه في القسم التالي 

 .إما عدد الدورات المنقضية أو الوقت المنقٍض 
 

 . لضبط عدد دورات الطهي التي تحدث قبل عرض طلب التصفية FILTER AFTERيُستخدم خيار
 

 .30-4و 29-4على الصفحات  3- 1قم بإجراء الخطوات من  .1
 

 

 ."عدد دورات الطهي قبل عرض مطالبة التصفية" FILTER AFTERمرر إلى 
 

، اضغط "عدد دورات الطهي قبل عرض مطالبة التصفية" FILTER afterعند عرض  .2
 ."نعم"  (1) yes لى الزرع

 

 
 

أو رقم آخر  0في الناحية اليسرى و "عدد دورات الطهي قبل عرض مطالبة التصفية" filter afterيعرض الكمبيوتر 
  .في الناحية اليمنى

 

إلدخال عدد دورات الطهي قبل  9إلى  0من  استخدم مفاتيح األرقام .3
 ).12 دورة أدخل 12بعد كل . مثل(مطالبة التصفية 

  
 

في  12في الناحية اليسرى و "عدد دورات الطهي قبل عرض مطالبة التصفية" filter AFTERيعرض الكمبيوتر 
  .الناحية اليمنى

 

برنامج المستوى " level 2 programللعودة إلى طلب   (2)اضغط على الزر  .4
  .للمنتج "الثاني

 
 .مرة أخرى للخروج  (2)اضغط على الزر  .5
 

 ."إيقاف التشغيل" OFF عرض الكمبيوتري
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 وقت التصفية  4.13.6
 

هذا الخيار مفيد في المخازن ذات  .لضبط الوقت المنقٍض قبل مطالبة التصفية "وقت التصفية" FILTER timeيُستخدم خيار 
 .الحجم الصغير، حيث أن التصفية مطلوبة بشكل أكبر من المقدار الذي تنتجه دورات الطهي

 
 .4-30خالل  29- 4في الصفحات  3-1قم بإجراء الخطوات  .1

 

 

 ."وقت التصفية" FILTER TIMEمرر إلى 
 

  ."نعم"  (1) yes ، اضغط على الزر"وقت التصفية" FILTER TIMEعند عرض  .2
 

 
  .في الناحية اليمنى 0في الناحية اليسرى و "وقت التصفية" filter timeيعرض الكمبيوتر 

 

إلدخال مقدار الوقت بالساعات بين  9إلى  0من  مفاتيح األرقام استخدم .3
 ).2بعد كل ساعتين أدخل . مثل(مطالبات التصفية 

  
 

  .في الناحية اليمنى 02في الناحية اليسرى و "وقت التصفية" filter timeيعرض الكمبيوتر 
 

 

المستوى  برنامج" level 2 programللعودة إلى طلب   (2)اضغط على الزر  .4
 .للمنتج "الثاني

 
 

 .للخروج  (2)اضغط على الزر  .5
 

  ."إيقاف التشغيل" OFF يعرض الكمبيوتر
 

 
  وضع المعلومات  4.14

 

وعند الضغط عليها مرة واحدة، تستعرض وقت االسترداد  .لعرض المعلومات والتنقل بين القوائم "معلومات" INFOيُستخدم زر 
 . لكل حاوية

 

 .لمدة ثالث ثواٍن وسيقوم بعرض االستخدام وإحصاءات التصفية ودورات الطهي األخيرة "معلومات" INFOى الزر اضغط عل
 

 :"معلومات" INFOللدخول إلى وضع 
 

 .لمدة ثالث ثوانٍ  "معلومات"  (INFO)اضغط على الزر  .1
   

 
 

إحصاءات " filter statsىلمدة ثالث ثواٍن ويتغير إل "وضع معلومات" info modeيعرض الكمبيوتر 
  ."التصفية

 
 :للتمرير بينو  اضغط على األزرار .2

 تكوين الحاوية الكاملة              
 35-4. انظر الصفحة                                      "إحصاءات التصفية" filter stats .أ
 36-4. انظر الصفحة                                 "استعراض االستخدام" review usage .ب
 37-4. انظر الصفحة                                                  "الحمل األخير" last load .ج

 

 تكوين الحاوية المجزأة
 35-4. انظر الصفحة                                     "إحصاءات التصفية" filter stats .أ
 36-4. انظر الصفحة                                 "اض االستخداماستعر" review usage .ب



 37-4. انظر الصفحة                          "الحمل األخیر الجانب األیسر" last load L .ج
 37-4. انظر الصفحة                           "الحمل األخیر الجانب األیمن" last load R .د

 
  :مالحظة
 .للتنقل بین األیام الموجودة في االختیارات و األزرار استخدم

 

 .لالنتقال إلى عناصر القائمة األخرى و اضغط على األزرار 
 

الختیار عنصر القائمة  "نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط على الزر .3
 .المراد

 
 

 
 

 

 وضع إحصاءات التصفیة   4.14.1
 

 

ءات التصفیة عدد مرات تصفیة الحاویة والتصفیات التي تم تجاھلھا كل یوم ومتوسط عدد دورات الطھي لكل یعرض وضع إحصا
 . طلب تصفیة

 
 .35-4و 34-4على الصفحات  3إلى  1قم بإجراء الخطوات من  .1 .1
 

 

 ."إحصاءات التصفیة" filter STATSیعرض الكمبیوتر 
 

 ."نعم"  (1) yes زرعند عرض االختیار المطلوب، اضغط ال .2

 
 

 .یعرض الكمبیوتر الیوم الحالي في الناحیة الیسرى والتاریخ الحالي في الناحیة الیمنى
 

 .لتمریر السجالت، بدًء من الیوم الحالي والعودة أسبوع واحد  و استخدم األزرار .3
  
     

 
  :للتمریر بینو  اضغط على األزرار .4
 

  
 تكوین الحاویة الكاملة                 

 .الوقت والتاریخ الحالیین – DAY (TUE), DATE (07/03/07). أ   
 .عدد مرات تصفیة الحاویة والیوم –– ،fIltErEd # day. ب
 .عدد المرات التي تم فیھا تجاوز التصفیة والیوم – ،flt bpsd # day. ج
 .صفیة والیوممتوسط عدد دورات الطھي لكل عملیة ت – ،flt avg day. د
 
 
 

 تكوین الحاویة المجزأة                 
 .الوقت والتاریخ الحالیین – DAY (wed), DATE (03/20/07). أ   

 .عدد مرات تصفیة الحاویة الیسرى والیوم – l fIltErEd # DAy. ب
 .عدد المرات التي تم فیھا تجاوز تصفیة الحاویة الیسرى والیوم – ،L flt bpsd # day. ج
 .متوسط عدد دورات الطھي لكل عملیة تصفیة للحاویة الیسرى والیوم – ،L flt avg day. د

 .عدد مرات تصفیة الحاویة الیمنى والیوم – ،R filtered # day. ھـ
 .عدد المرات التي تم فیھا تجاوز تصفیة الحاویة الیمنى والیوم – ،R flt bpsd # day. و
 .دورات الطھي لكل عملیة تصفیة للحاویة الیمنى والیوممتوسط عدد  – ،R flt avg day. ز
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ویتغیر إلى طلب  "وضع معلومات" INFO MODEللعودة إلى   (2)اضغط على الزر   .5
filter stats "إحصاءات التصفیة".  

  
 

  .مرة أخرى للخروج  (2)اضغط على الزر  .6
 

  ."إیقاف التشغیل" OFF یعرض الكمبیوتر
 

 
 

 

 وضع استعراض االستخدام   4.14.2
 

 

یعرض وضع استعراض االستخدام إجمالي دورات الطھي لكل حاویة وعدد دورات الطھي لكل حاویة وعدد دورات الطھي التي تم 
 .الخروج منھا قبل االنتھاء وعدد الساعات التي كانت فیھا الحاویات قید التشغیل وتاریخ آخر إعادة ضبط لالستخدام

 
 .35-4و 34-4على الصفحات  3إلى  1جراء الخطوات من قم بإ .1 .1
 

 

 ."استعراض االستخدام" review usageمرر إلى 
 

  (1) yes ، اضغط على الزر"استعراض االستخدام" review usageعند عرض  .2
 ."نعم"

 

 
 

 .طویتغیر إلى تاریخ ووقت آخر عملیة إعادة ضب "استخدام منذ" USAGE SINCEیعرض الكمبیوتر 
 

  :للتمریر بینو  اضغط على األزرار .3
 

  
 

 

 تكوین الحاویة الكاملة                 
 .وقت وتاریخ االستخدام منذ آخر عملیة إعادة ضبط – usage since time, date. أ   

 .عدد دورات الطھي لكل المنتجات – # total cooks. ب
 .ثانیة 30الخروج منھا خالل أول  عدد دورات الطھي التي تم – # quit cook. ج
 .عدد الساعات التي كانت فیھا الحاویة قید التشغیل – # on hrs. د

 .تقوم بإعادة ضبط عدادات االستخدام – reset usage. ھـ
 

 تكوین الحاویة المجزأة                 
 .ة ضبطتاریخ ووقت االستخدام منذ آخر عملیة إعاد – usage since time, date. أ   

 .عدد دورات الطھي لكل المنتجات – # total cooks. ب
 .ثانیة 30عدد دورات الطھي التي تم الخروج منھا خالل أول  – # quit cook. ج
 عدد الساعات التي كان فیھا الحاویة الیسرى قید التشغیل – # L on hrs. د

 ید التشغیلعدد الساعات التي كان فیھا الحاویة الیمنى ق – # R on hrs. ھـ
 .تقوم بإعادة ضبط عدادات االستخدام – reset usage. و
 

إعادة ضبط " RESET USAGEومرر إلى  3إذا كنت ترید إعادة ضبط إحصاءات االستخدام، فقم بالرجوع إلى الخطوة  .4
 .7، أو بطریقة أخرى انتقل إلى الخطوة "االستخدام

 

 ."تخدامإعادة ضبط االس" reset usageیعرض الكمبیوتر 
 

الختیار عنصر القائمة  "نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط على الزر .5
 .المراد

 

 ."أدخل الرمز" enter codeیعرض الكمبیوتر 
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 .الرموز قابلة للتغییر: مالحظة. 4321باستخدام مفاتیح األرقام أدخل  .6
 
 
 

 4 

 

 3 

 

 2 

 

 1 

  )4321(              
 

 REVIEWویتغیر إلى  "تمت إعادة ضبط االستخدام" RESET USAGE COMPLETEیعرض الكمبیوتر 
USAGE "8انتقل للخطوة  ."استعراض االستخدام. 

 

ویتغیر إلى طلب  "وضع معلومات" INFO MODEللعودة إلى  ) (2اضغط على الزر  .7
filter stats "إحصاءات التصفیة".  

 
 
 

 
 

  .للخروج  (2)اضغط على الزر  .8
 

  ."إیقاف التشغیل" OFF یعرض الكمبیوتر
 
 
 

 

4.14.3  LAST LOAD MODE "وضع الحمل األخیر"  
 

 

 .یعرض وضع الحمل األخیر بیانات آخر دورة طھي
 

 .35-4و 34-4على الصفحات  3إلى  1طوات من قم بإجراء الخ .1
 

 

 حمل" Load rأو  "L حمل" load lلتكوین الحاویة الكاملة أو  "الحمل األخیر" last LOADیعرض الكمبیوتر 
r" لتكوین الحاویة المجزأة. 

 

 ."نعم"  (1) yes عند عرض االختیار المطلوب، اضغط الزر .2

 
 

  :ریر بینللتمو  اضغط على األزرار .3
 

  
 

 المجزأة/تكوین الحاویة الكاملة                 
 .آخر منتج تم طھیھ – PRODUCT fry . أ

 .وقت بدء آخر دورة طھي – STARTED 02:34PM . ب
 .الوقت الفعلي للطھي یتضمن وقت التمدید – actual 3:15 . ت
 .وقت الطھي الُمبرمج – progtime 3:10 . ث
 .للزیت تم تسجیلھا أثناء دورة الطھيأقصى درجة حرارة  – Max temp 337° . ج
 .أدنى درجة حرارة للزیت تم تسجیلھا أثناء دورة الطھي – Min temp 310° . ح
 .متوسط درجة حرارة الزیت التي تم تسجیلھا أثناء دورة الطھي – avg temp 335° . خ
 .النسبة المئویة لوقت الطھي عندما كان مصدر السخونة قید التشغیل – heat on 70 . د
 .یعرض ما إذا كان قد تم إرجاع المقالة إلى درجة الحرارة المناسبة قبل بدء دورة الطھي – ready yes . ذ

 

 .كما أنھم ال یعكسون الظروف الفعلیة .األرقام المذكورة أعاله عبارة عن أمثلة – مالحظة
ویتغیر إلى طلب  "وضع معلومات" INFO MODEللعودة إلى   (2)اضغط على الزر  .4

filter stats "إحصاءات التصفیة".  
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 . مرة أخرى للخروج  (2)اضغط على الزر  .5
 

 . "إیقاف التشغیل" OFF یعرض الكمبیوتر
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  BIELA14 SERIES GEN II LOV™ المقالة الكھربائیة
 تعلیمات التصفیة :5 الفصل

 
 المقدمة 5.1

 
بتصفیة الزیت في وعاء قلي واحد بشكٍل آمن وفعّال بینما تظل أوعیة القلي األخرى في  FootPrint Proیسمح نظام التصفیة 
 . مجموعٍة ما قید العمل

 
 .5.3معلومات تشغیل النظام ُمدرجة في القسم . م التصفیة لالستخداممعلومات عن تحضیر نظا 5.2یشمل القسم 

 
 تحذیر 

تقع على المشرف المتواجد في الموقع مسؤولیة التأكد من درایة المشغلین بالمخاطر الكامنة في تشغیل نظام تصفیة للزیت 
 .الساخن، وبشكٍل خاص جوانب إجراءات تصفیة الزیت والتصریف والتنظیف

 
 تحذیر 

 .جب استبدال لوحة أو رقة المرشح بصورٍة یومیةی
 
 

 تحضیر المرشح لالستخدام 5.2
 
اسحب مقالة التصفیة خارج الكابینة وقم بإزالة درج  .1

) أو الورقة(الفتات، وحلقة الشد ولوحة المرشح 
نّظف جمیع  )1انظر الشكل . (ومصفاة المرشح

األجزاء المعدنیة بواسطة محلول ُمرّكز لجمیع 
 .اض وماٍء ساخن ثم جففھا كلیًااألغر

 
یجب أال یتم نزع غطاء المقالة إال ألغراض التنظیف 
أو الوصول الداخلي أو للسماح بوضع وحدة للتخلص 

في . تحت مجرى التصریف) MSDU(من السمن 
تم ) MSDU(حال استخدام وحدة للتخلص من السمن 

، راجع التعلیمات في 2004تصمیمھا قبل ینایر 
 .16-4الصفحة 

 
افحص تركیبات توصیل مقالة التصفیة للتأكد من أّن  .2

 )2انظر الشكل . (في حالٍة جیدة Oكلتا حلقتي 
 

 
 1 الشكل

 

 
2 الشكل 

 الخاصة  Oافحص حلقات 
 بتركیبات توصیل المر
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ثم وبترتیٍب عكسي، قم بوضع مصفاة المرشح المعدنیة في وسط قاع المقالة، ثم قم بمد لوحة تصفیة فوق المصفاة وتأكد من وجود  .3
ثم قم بوضع حلقة . تحقق من وجود اللوحة في منتصف الحواف ذات النتوءات لمقالة التصفیة .اه األعلىللوحة باتج الخشنالجانب 

إذا كنت تستخدم ورقة تصفیة، قم بمد صفحة من ورق التصفیة فوق الجزء العلوي من المقالة بحیث تتداخل من  .الشد أعلى اللوحة
اخفض الحلقة داخل المقالة بحیث تسمح للورقة باالنثناء ألعلى وحول قم بوضع حلقة الشد فوق ورقة التصفیة و. جمیع الجھات

 .من مسحوق التصفیة فوق ورقة التصفیة) أونصات 8(ثم قم برش رزمة واحدة . الحلقة بینما یتم دفعھا إلى قاع المقالة
 
 ) 1انظر الشكل . (أعد تركیب درج الفتات في مقدمة المقالة  .4
 

 !للوحةال تستخدم مسحوق التصفیة مع ا
 

 
في لوحة قاعدة إدارة " )أ( A"تأكد من عرض رسالة . قم بإعادة مقالة التصفیة بضغطھا داخل المقالة وبوضعھا تحت المقالة .5

 .نظام التصفیة جاھز اآلن لالستخدام ).MIB(المعلومات 
 

 خطر 
ذلك لتجنّب فیضان الزیت الساخن أو ال تقم بتصریف أكثر من وعاء قلي واحد في نفس الوقت إلى وحدة التصفیة الُمضّمنة، و

 . انسكابھ، والذي قد یسبب وقوع حروق شدیدة وانزالق وسقوط
 

 خطر 
یمكن أن . یجب تفریغ درج الفتات في المقالي المزودة بنظام التصفیة داخل حاویة مقاومة للحریق عند نھایة عملیات القلي كل یوم

 .منقوعةً في مواد سمن معینةتحترق بعض جسیمات الطعام تلقائیًا إذا تُركت 
 
 تحذیر 

سوف  .الشریط موجود لسد المفصل بین أوعیة القلي .ال تضرب سالل القلي أو األوعیة األخرى بعنف على شریط المقالة الواصل
شریط ال .یؤدي ضرب سالل القلي على الشریط بعنف من أجل إزاحة السمن إلى تشوه الشریط وبالتالي التأثیر سلبًا على تركیبھ

 .ُمصمم للتركیب الُمحكم ویجب أال یتم نزعھ إال من أجل التنظیف

 )AIF( التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة 5.3
 

ھي عبارة عن میزة تقوم بتصفیة أوعیة القلي تلقائیًا بعد عدد من دورات الطھي المعینة ) AIF(التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة 
 .مسبقًا أو فترة من الزمن

 
من خالل  LOV™في مقالة ) AIF(التحكم بنظام التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة  یتم

بعد عدد معین مسبقًا من دورات الطھي أو فترة من الزمن  .M3000جھاز كمبیوتر 
بالتناوب مع " ؟التصفیة اآلن" ?FIltEr nowیعرض الكمبیوتر رسالة 

سیتوقف  .متزامنیضيء المصباح األزرق بشكٍل  ."نعم ال" YES NOرسالة 
أو بدأت  "ال" NOإذا تم تحدید خیار  .المصباح عن اإلضاءة بمجرد بدء دورة التصفیة

دورة طھي، سیتوقف المصباح األزرق عن اإلضاءة وسیضیئ مجددًا في وقٍت قریب 
 .لدعوتك إلى تصفیة الزیت

 
 

 .ةإللغاء التصفی "ال"  (2) NOلبدء التصفیة و  "نعم"  (1) YESاضغط  .1
 
  
 

مستوى الزیت منخفض " OIL LEVEL TOO LOWإذا كان مستوى الزیت منخفًضا جدًا، یعرض الكمبیوتر رسالة 
 .للموافقة على المشكلة والرجوع إلى وضع الطھي البطيء "نعم"  (1) YESاضغط  ."نعم" YESبالتناوب مع رسالة " جدًا

منخفًضا ) JIB(إذا لم یكن مستوى خزان الزیت  ).JIB(زان الزیت افحص للتحقق مما إذا كان مستوى الزیت منخفًضا في خ
 .واستمرت المشكلة، اتصل بوكالة الصیانة المعتمدة لدیك
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 cOnfIRm لمدة عشر ثواٍن وتتغیر إلى رسالة" قشد الحاویة" SKIM VAT، تظھر رسالة "نعم" YESإذا تم اختیار 

قشد الفتات من الزیت بحركة تبدأ من األمام للخلف، وقم بإزالة أكبر عدد ا ."نعم ال" YES NOبالتناوب مع رسالة  "تأكید"
 .ھذا أمر بالغ األھمیة لتحسین عمر قابلیة الزیت لالستخدام وتحسین جودة الزیت .ممكن من الفتات من كل حاویة

 
، "تأكید" CONFIRM أو رسالة "التصفیة اآلن" FILTER nowكاستجابة لرسالة  "ال" NOإذا تم اختیار   :مالحظة

السریعة  "التصفیة اآلن" FILTER nowتظھر رسالة  .فسوف تُلغى التصفیة وستستأنف المقالة تشغیلھا العادي
  ".نعم" تُكرر ھذه السلسلة حتى یتم اختیار .بمجرد أن ینقضي عد التصفیة البعدیة

 
بمجرد أن یتم ضغط  ."أدخل الوعاء" INSERT PANإذا لم یكن وعاء التصفیة مدخًال بالكامل، یعرض الكمبیوتر رسالة 
 ."قشد الحاویة" SKIM VATوعاء التصفیة بالكامل في مكانھ الصحیح، یعرض الكمبیوتر رسالة 

 
  ،DRAINING  تعرض المقالة رسالة. تبدأ دورة التصفیة األوتوماتیكیة "نعم"  (1) YESعند اختیار . 2

WASHING ،FILLING"خالل العملیة "الملء و التصریف، الغسیل. 
 

 
 .ال یمكن أن تحدث تصفیة حاویات عدیدة بشكٍل متزامن :مالحظة

 
حتى تصل  "درجة حرارة منخفضة" low tempبمجرد اكتمال التصفیة، تتغیر الرسالة التي یعرضھا جھاز الكمبیوتر إلى 

 .درجة حرارة المقالة إلى نقطة التعیین
 

نقطة التعیین وتتغیر الرسالة التي یعرضھا جھاز الكمبیوتر إلى اسم المنتج أو خطوط  بمجرد أن تصل درجة حرارة المقالة إلى
 .متقطعة، تكون المقالة جاھزة لالستخدام

 
 .تستغرق عملیة التصفیة الكاملة أربع دقائق تقریبًا

 
 .جرد إعادة وضع الوعاء في مكانھإذا ُسحب وعاء التصفیة أثناء عملیة التصفیة، تتوقف عملیة التصفیة وتستأنف تقدمھا بم :مالحظة

  خطر  
 .قد یسبب إغالق المشغالت وقوع تلف أو إصابة. قم بإبقاء جمیع العناصر خارج خطوط التصریف

 

 تصفیة الطلب األوتوماتیكي 5.3.1
 

  .تُستخدم تصفیة الطلب األوتوماتیكي لبدء تصفیة أوتوماتیكیة بشكٍل یدوي
 
 . رجة حرارة نقطة التعیینأن تكون عند د یجبالمقالة . 1

عند وجود جھاز الكمبیوتر في وضع التشغیل، اضغط مطوالً 
 .لمدة ثالث ثوانٍ  "تصفیة" FLTRزر 

 
 

 
 Auto Filterلمدة ثالث ثواٍن وتتغیر إلى  "قائمة التصفیة" fIltEr menuیعرض الكمبیوتر رسالة 

 ."التصفیة األوتوماتیكیة"
  

  .لالستمرار "نعم"  (1) yesاضغط زر  .2
 

 YES/NOبالتناوب مع  "؟التصفیة اآلن" ?filter NOWیعرض الكمبیوتر رسالة 
 ."ال/نعم"
 
 .لالستمرار 2-5في الصفحة  5.3في القسم  1راجع الخطوة  .3

 
 
 

5-3 



 

 )AIF( للتصفیة األوتوماتیكیة المتناوبةاستكشاف األخطاء وإصالحھا  5.4
 

 تصفیة غیر مكتملة 5.4.1
 

استخدم  .إجراء التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة بعد أن تم تغییر لوحة التصفیة یتم عرض رسالة تفید بوجود خطأ في حال فشل
 .للتعرف على كیفیة مسح الخطأ 6-5الجدول الموجود في الصفحة 

 yesبالتناوب مع  "؟ھل الحاویة ممتلئة" ?IS VAT FULLیعرض الكمبیوتر رسالة 
no ."لوحة قاعدة إدارة المعلومات یظھر في  ."نعم ال)MIB (ثالثة خطوط أفقیة.  

  

یرجع جھاز الكمبیوتر  .لالستمرار "نعم"  (1) yesإذا كانت الحاویة ممتلئة، اضغط زر  .1
 ".إیقاف التشغیل"إلى وضع الطھي البطيء أو إلى وضع 

 
 .باالستمرار إلى الخطوة التالیة إذا لم یكن الوعاء مملوء بشكٍل كامل، قم 

 
 

 .إذا لم یكن الوعاء مملوًءا بشكٍل كامل "ال"  (2) NOاضغط  .2
 
  

عندما تتوقف المضخة، یعرض الكمبیوتر رسالة  .بینما تعمل المضخة مرةً أخرى "ملء" FILLINGیعرض الكمبیوتر رسالة 
IS VAT FULL? "بالتناوب مع  "؟ھل الحاویة ممتلئةyes no "إذا كانت الحاویة ممتلئة، انتقل  .مرةً أخرى "نعم ال

 . ، وإذا لم تكن الحاویة ممتلئة بشكٍل كامل قم باالستمرار1إلى الخطوة 
 
 .إذا لم یكن الوعاء مملوًءا بشكٍل كامل "ال"  (2) NOاضغط  .3
 

 
ا تتوقف المضخة، یعرض الكمبیوتر رسالة عندم .بینما تعمل المضخة مرةً أخرى "ملء" FILLINGیعرض الكمبیوتر رسالة 
IS VAT FULL? "بالتناوب مع  "؟ھل الحاویة ممتلئةyes no "إذا كانت الحاویة ممتلئة، انتقل  .مرةً أخرى "نعم ال

 . ، وإذا لم تكن الحاویة ممتلئة بشكٍل كامل قم باالستمرار1إلى الخطوة 
 
إذا كانت ھذه ھي السلسلة . ا بشكٍل كاملإذا لم یكن الوعاء مملوءً  "ال"  (2) NOاضغط  .4

 .8المتتالیة الثانیة لعملیة التصفیة غیر المكتملة، انتقل إلى الخطوة 
  

 "نعم ال" YES NOبالتناوب مع " ؟تبدیل لوحة التصفیة" ?CHANGE FILTER PADیعرض الكمبیوتر رسالة 
  .وصوت تنبیھ

 . لالستمرار "نعم"  (1) yesاضغط  .5
 

للمقالة بالرجوع إلى وضع الطھي في معظم الحاالت لمدة  "ال"  (2) NOالضغط على یسمح 
 CHANGE، وتنتھي بعرض رسالة *دقیقة إذا انتھت صالحیة اللوحة 15أربع دقائق أو 

FILTER PAD? "بالتناوب مع " ؟تبدیل لوحة التصفیةYES NO "یتكرر ھذا  ."نعم ال
 . "نعم" YESحتى یتم اختیار 

 
  ."أزل الوعاء" REMOVE PANیعرض الكمبیوتر رسالة 

 
ساعة، سوف یتكرر  25إذا انتھت صالحیة فترة تبدیل لوحة التصفیة، بشكٍل طبیعي وكل : مالحظة*

دقیقة بدالً  15كل  "؟تبدیل لوحة التصفیة" ?CHANGE FILTER PADظھور رسالة 
 .من ظھورھا كل أربع دقائق
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قم بتبدیل لوحة . "تبدیل اللوحة" CHANGE PADالرسالة التي یعرضھا جھاز الكمبیوتر إلى تتغیر  .انزع الوعاء .6
بمجرد أن یظل الوعاء في  .ثانیة على األقل 30التصفیة وتأكد من أّن لوحة التصفیة قد تم سحبھا لألمام خارج الكابینة لمدة 

قم  .تأكد من أّن الوعاء جاف وُمجّمع بشكٍل صحیح ."لإیقاف التشغی" OFFثانیة، یعرض الكمبیوتر رسالة  30الخارج لمدة 
  ).MIB(في لوحة قاعدة إدارة المعلومات " )أ( A"تأكد من عرض رسالة . بإعادة وعاء التصفیة بضغطھ داخل المقالة

 
حتى تصل درجة حرارة  "درجة حرارة منخفضة" low tempیعرض الكمبیوتر رسالة  .قم بتشغیل جھاز الكمبیوتر  .7
 مقالة ال

 .إلى نقطة التعیین    
 
 SERVICEإذا حدث خطأ في التصفیة ست مرات متتالیة، یُغلق صمام اإلرجاع ویعرض الكمبیوتر رسالة   .8

REQUIRED "بالتناوب مع  "الصیانة مطلوبةYES "وصوت تنبیھ "نعم. 
 

 . لكتم صوت التنبیھ واالستمرار "نعم"  (1) yesاضغط  .9
 

وتتغیر رسالة الخطأ التي  "خطأ في النظام" SYSTEM ERRORسالة یعرض الكمبیوتر ر
 "تمت معالجة خطأ النظام" SYSTEM ERROR FIXEDثانیة إلى رسالة  15تستمر 

  ."نعم ال" YES NOبالتناوب مع 
 

اتصل بوكالة الصیانة المعتمدة لدیك إلصالح  .لالستمرار في الطھي "ال"  (2) NOاضغط  .10
 .دقیقة حتى یتم إصالح المشكلة 15سیتكرر عرض رسالة الخطأ كل  .ضبطھاالمقالة وإعادة 

 .یتم تعطیل میزتي التصفیة األوتوماتیكیة والقشد األوتوماتیكي حتى یتم إعادة ضبط المقالة
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 التخطیط االنسیابي لخطأ التصفیة 5.4.4
 

 

تُعرض الرسالة .  مشكلة التصفیةیتابع ھذا الجدول عملیة إزالة 
 :السریعة عند حدوث أي مما یلي

 
 انسداد لوحة التصفیة،.  1
 وجود مضخة تصفیة متعطلة أو معیبة، .  2
 في أنبوب السحب، Oتسریب في إحدى حلقات .  3
 مشغّل تصریف متعطل، أو/صمام.  4
 .مشغّل إرجاع متعطل/صمام.  5
 

 SERVICEإذا عرض جھاز الكمبیوتر رسالة 
REQUIRED "یمكن أن تُستخدم "الصیانة مطلوبة ،

عندما  "ال" NOالمقالة في معظم الحاالت بواسطة إجابة 
 SYSTEM ERRORتظھر الرسالة السریعة 

FIXED? "تمت معالجة خطأ النظام؟" YES NO 
دقیقة حتى یتم إصالح  15یتكرر ظھور الرسالة كل  ."نعم ال"

 .عادة ضبط المقالةالمشكلة ویقوم أحد الفنیین بإ
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  التصفیة مشغولة 5.4.5
  

بانتظار تصفیة حاویة ) MIB(تكون لوحة قاعدة إدارة المعلومات  "التصفیة مشغولة" FILTER BUSYعندما تظھر رسالة 
إذا لم تُصحح المشكلة، اتصل بوكالة  .دقیقة لمعرفة ما إذا تم تصحیح المشكلة 15انتظر  .أخرى أو بانتظار أن تتم إزالة مشكلة أخرى

 .الصیانة المعتمدة المحلیة لدیك
  

 خطر 
من وعاء قلي واحد في نفس الوقت إلى وحدة التصفیة الُمضّمنة، وذلك لتجنّب فیضان الزیت الساخن أو  ال تقم بتصریف أكثر

 . انسكابھ، والذي قد یسبب وقوع حروق شدیدة وانزالق وسقوط
 
 تحذیر 

إذا  .كھربائيمضخة التصفیة مجھزة بمفتاح یدوي إلعادة التعیین في حال وجود حرارة زائدة في محرك التصفیة أو حدوث خطأ 
دقیقة قبل محاولة إعادة تعیین المفتاح  20تعّطل ھذا المفتاح، قم بفصل الطاقة عن نظام التصفیة ودع محرك المضخة یبرد لمدة 

 ).انظر الصورة باألسفل(
 

 تحذیر 
الحذر عند القیام  یجب مراعاة .كن حذًرا وقم بارتداء معدات أمان مناسبة عند إعادة ضبط مفتاح إعادة تعیین مضخة التصفیة

 .بإعادة ضبط المفتاح لتجنب إمكانیة وقوع حروق خطیرة من المناورة غیر المتقنة حول أنبوب التصریف ووعاء القلي
 

 
 مفتاح إعادة تعیین مضخة التصفیة

 
 

 ")التصفیة الیدویة" MAINT FLTR(التصفیة الیدویة أو تصفیة نھایة الیوم  5.5
 

 مالحظة
 .أو رقة المرشح بصورٍة یومیةیجب استبدال لوحة 

 

 خطر 
ال تقم بتصریف أكثر من وعاء قلي واحد في نفس الوقت إلى وحدة التصفیة الُمضّمنة، وذلك لتجنّب فیضان الزیت الساخن أو 

 . انسكابھ، والذي قد یسبب وقوع حروق شدیدة وانزالق وسقوط
 

 .لى تشغیل النظام بشكٍل صحیحتأكد من استبدال لوحة أو ورقة التصفیة یومیًا للمحافظة ع
 
عند . أن تكون عند درجة حرارة نقطة التعیین یجبالمقالة . 1

اضغط  "وضع التشغیل" ONوجود جھاز الكمبیوتر في 
 .لمدة ثالث ثوانٍ  "تصفیة" FLTRمطوالً زر 
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 Auto Filterلمدة ثالث ثواٍن وتتغیر إلى  "قائمة التصفیة" fIltEr menuیعرض الكمبیوتر رسالة 
 ."التصفیة األوتوماتیكیة"

  
التصفیة " maInT fIltErللتمریر إلى  "معلومات" (INFO)اضغط زر  .2

 . "الیدویة
 
 

 
 

  .لالستمرار  (1)عندما یتم عرض الخیار المطلوب، اضغط زر  .3

 
 

  YES NOبالتناوب مع  "التصفیة الیدویة" maInT fIltErیعرض الكمبیوتر رسالة 
 ."النعم "
 
إذا تم عرض رسالة  .لبدء عملیة التصفیة الیدویة "نعم"  (1) yes اضغط زر .4

CLOSE DISPOSE VALVE "قم "إغالق صمام التخلص من فضالت الزیت ،
 "ال"  (2) NOاضغط زر  .RTIبإغالق صمام التخلص من فضالت الزیت لوحدة 

 . للخروج
  

 
 

 .حتى یتم اكتشاف الوعاء "أدخل الوعاء" INSERT PANعرض الكمبیوتر رسالة إذا لم یكن الوعاء موجودًا في مكانھ، ی
 .ویتم تصریف الزیت من وعاء القلي "التصفیة جاریة" filteringیعرض الكمبیوتر رسالة 

  
 

 خطر 
 .قد یسبب إغالق المشغالت وقوع تلف أو إصابة. قم بإبقاء جمیع العناصر خارج خطوط التصریف

 
بالتناوب مع  "؟مكتمل حك الحاویة" ?scrub vat completeالتي یعرضھا جھاز الكمبیوتر إلى  تتغیر الرسالة

Yes "نعم".  
 
لالستمرار عند  "نعم"  (1) yesنّظف الحاویة باستخدام فرشاة حك واضغط زر  .5

 . االنتھاء
 

 
 

 Yesبالتناوب مع  "؟غسیل الحاویة" ?wash vatیعرض الكمبیوتر رسالة 
  ."نعم"
  
 .لالستمرار "نعم"  (1) yesاضغط زر  .6
 

 ."الغسیل جاري" washingیعرض الكمبیوتر رسالة 
 

 . یفتح صمام اإلرجاع ویتم تدفق الزیت من المقالة إلى الوعاء
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الغسیل مرةً " ?wash againتُغلق مضخة التصفیة ویعرض الكمبیوتر رسالة 
  ."نعم ال" yes noبالتناوب مع  "؟أخرى

 
لالستمرار  "ال"   (2) NOإذا كان وعاء القلي خالیًا من بقایا الفتات، اضغط زر .7

  (1) yesإذا استمر وجود الفتات، اضغط زر  .وتخطى دورة الغسیل مرة أخرى
تتكرر ھذه الدورة حتى یتم الضغط  .ثانیة إضافیة 30فتعمل مضخة التصفیة لمدة  "نعم"

  ."ال"  (2) NOعلى زر 

 
 

یُغلق صمام التصریف وتستمر مضخة التصفیة بالعمل ویُعاد ملء وعاء  ."الشطف جاري" rinsingالكمبیوتر رسالة یعرض 
  .القلي

 ?rinse againیفتح صمام التصریف ویبقى مفتوًحا ویعرض الكمبیوتر رسالة 
 ."نعم ال" yes noبالتناوب مع " ؟الشطف مرةً أخرى"
 
 لالستمرار  "ال"  (2) NOبقایا الفتات، اضغط زر  إذا كان وعاء القلي نظیفًا من .8

إذا كنت ترغب في الشطف مرةً أخرى، اضغط زر  .وتخطى دورة الشطف مرة أخرى
 (1) yes "تتكرر ھذه الدورة حتى یتم الضغط على . وستتكرر دورة الشطف "نعم

  ."ال"  (2) NOزر 

 
 

 
 

 خطر 
 .قد یسبب إغالق المشغالت وقوع تلف أو إصابة. یفقم بإبقاء جمیع العناصر خارج خطوط التصر

 
 ."نعم ال" yes noبالتناوب مع  "؟تلمیع" ?polishیعرض الكمبیوتر رسالة 

 
 .لالستمرار "نعم"  (1) yesاضغط زر  .9
 

صمامات التصریف واإلرجاع مفتوحة ویتم ضخ الزیت عبر وعاء . تبدأ مضخة التصفیة بالعمل
بالتناوب مع عرض مؤقت عد  "التلمیع جاري" POLISHINGرسالة  یعرض الكمبیوتر .القلي

للخروج من . عندما ینتھى المؤقت، تتوقف مضخة التصفیة عن العمل .تنازلي لمدة خمس دقائق
 ."ال"  (2) NOخیار التلمیع اضغط زر 

 
 ."نعم" yesبالتناوب مع  "؟ملء الحاویة" ?fill vatیعرض الكمبیوتر رسالة 

 
  .لالستمرار "نعم"  (YES) اضغط زر .10

 
 ".ملء" FILLINGیعرض الكمبیوتر رسالة 

 
بینما یتم ملء وعاء  .یُغلق صمام التصریف تبدأ مضخة التصفیة بالعمل ویُعاد ملء وعاء القلي

بمجرد أن یتحقق النظام  .القلي، تظھر فقاعات، ویُغلق صمام اإلرجاع وتتوقف المضخة عن العمل
  .تضیف مضخة القشد الزیت إذا لزم األمر من مستوى الزیت، سوف

 
 yesبالتناوب مع  "؟ھل الحاویة ممتلئة" ?is VAT FULLیعرض الكمبیوتر رسالة 

no "نعم ال". 
 

لتشغیل  "ال"  (2) NOاضغط زر  .إذا كان وعاء القلي ممتلئًا "نعم"  (YES)اضغط زر  .11
اویة ممتلئًا بشكٍل كامل، افحص وعاء إذا لم یكن مستوى الزیت في الح .*المضخة مرةً أخرى

قد یحتوي الوعاء على كمیة صغیرة من  .التصفیة لمعرفة ما إذا تم إرجاع معظم كمیة الزیت
بالتناوب مع  "؟ھل الحاویة ممتلئة" ?is VAT FULLیعرض الكمبیوتر رسالة  .الزیت

yes no "مرةً أخرى "نعم ال . 
 

 . "نعم"  YESاضغط زر  .12
 

 ."إیقاف التشغیل" offبیوتر رسالة یعرض الكم
 
بعد االنتھاء من تصفیة الصیانة، من الطبیعي ترك بعض الزیت في الوعاء وربما لن  :مالحظة*

بعد محاولتین " بنعم"تمّكن اإلجابة  .یرجع مستوى الزیت إلى مستواه قبل بدء تصفیة الصیانة
  .ي خسارة للزیت خالل التصفیةتعویض أ إلعادة ملء الحاویة نظام القشد األوتوماتیكي من
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  BIELA14 SERIES GEN II LOV™ المقالة الكھربائیة
 الصیانة الوقائیة :6 الفصل

 
 

 تنظیف المقالة 6.1
 

 خطر 
یمكن أن تحترق  .یجب تفریغ درج الفتات في المقالي المزودة بنظام التصفیة داخل حاویة مقاومة للحریق عند نھایة عملیات القلي كل یوم

 .ركت منقوعةً في مواد سمن معینةبعض جسیمات الطعام تلقائیًا إذا تُ 
 

 خطر 
إذا المس الماء الزیت المسخن إلى درجة حرارة  .ال تحاول أبدًا تنظیف المقالة أثناء عملیة القلي أو عندما تكون المقالة ممتلئةً بالزیت الساخن

 .لمقالةالقلي، فسوف یسبب تناثر الزیت، مما قد یؤدي إلى وقوع حروق خطیرة للعاملین بالقرب من ا
 

 تحذیر 
یجب توخي  .اقرأ إرشادات االستخدام وبیانات اإلجراءات الوقائیة قبل االستخدام .McDonaldاستخدم معقّم األغراض العامة المرّكز من 

 .الحذر فیما یتعلق بتركیز محلول التنظیف وطول الفترة الزمنیة التي یبقى فیھا على األسطح المالمسة للطعام
 

 

 یومیًا –األجزاء الداخلیة والخارجیة لكابینة المقالة تنظیف   6.1.1
 

امسح األسطح المعدنیة الممكنة الوصول والمكونات إلزالة الزیت . نّظف الجزء الداخلي لكابینة المقالة باستخدام قطعة قماش نظیفة وجافة
 .والغبار المتجّمعین

 
امسحھ  .McDonaldیفة ومبللة ومنقوعة بمعقّم األغراض العامة المرّكز من نّظف الجزء الخارجي لكابینة المقالة باستخدام قطعة قماش نظ

 .باستخدام قطعة قماش نظیفة ومبللة
 

 یومیًا –تنظیف نظام التصفیة الُمضّمن  6.1.2
 

 تحذیر 
 .سوف یتلف الماء مضخة التصفیة .ال تقم أبدًا بتصریف الماء في وعاء التصفیة

 
الخاص بك فحوص صیانة وقائیة دوریة وأعمال صیانة باستثناء التنظیف الیومي لوعاء التصفیة  FootPrint Proال یتطلب نظام التصفیة 

 .McDonaldوالمكونات المتصلة بھ بواسطة محلوٍل من الماء الساخن ومعقّم األغراض العامة المرّكز من 
 

 أسبوعیًا –تنظیف الجزء الخلفي للمقالي  6.1.3
 

 ). MRC14A(وفقًا لإلجراء المفّصل في بطاقة متطلبات الصیانة  نّظف الجزء الخلفي للمقالي
 

 تحذیر 
فولت، والذي یمد الغطاء بالطاقة،  120لضمان تشغیل المقالة والغطاء بشكٍل آمٍن وفعّال، یجب إدخال القابس الكھربائي الخاص بالخط ذو 

 .وقفلھ في المشبك ومقبس الجلبة الخاصین بھ جیدًا
 

 كل ثالثة شھور –ء القلي ومكونات التسخین تنظیف وعا 6.1.4
 

 خطر 
یجب أن یمأل وعاء القلي بالماء أو زیت الطھي إلى خط االمتالء قبل تشغیل  .ال تقم أبدًا بتشغیل الجھاز عندما یكون وعاء القلي فارًغا

 .یسبب نشوب حریقسیؤدي اإلخفاق في القیام بھذا إلى وقوع تلٍف ال یمكن إصالحھ للمكونات وربما  .المكونات
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 لوعاء القلي) الغلیان(التنظیف العمیق 
 

یجب أن تتم إزالة  .بعد أن یتم استخدام المقالة لفترٍة من الزمن، سوف یتشكل غشاء صلب من زیت الطھي الدبق داخل وعاء القلي
من شركة " التنظیف العمیق للمقالةإجراء "الوارد في تعلیمات ) الغلیان(ھذا الغشاء بشكٍل دوري بواسطة إجراء التنظیف العمیق 

Kay Chemical. للحصول على تفاصیل معینة حول إعداد جھاز الكمبیوتر من أجل عملیة التنظیف العمیق  25-4 راجع الصفحة
 ).الغلیان(
 

 O استبدال حلقات
 

 . رشحفي وصلة الم Oللحصول على تفاصیل معینة حول استبدال حلقات  McDonaldمن  MRCارجع إلى بطاقات 
 

 أسبوعیًا –تنظیف األجزاء والملحقات القابلة للفصل   6.1.5
 

استخدم قطعة قماش نظیفة منقوعة بمحلول معقّم  .امسح كافة األجزاء الملحقات القابلة للفصل بواسطة قطعة قماش نظیفة وجافة
اشطف األجزاء  .والملحقات القابلة للفصلإلزالة الزیت المتفّحم المتراكم فوق األجزاء  McDonaldاألغراض العامة المرّكز من 

 .والملحقات بشكٍل جید بواسطة الماء النظیف وجففھا قبل إعادة تثبیتھا
 

 كل أسبوعین - M3000 فحص دقّة نقطة تعیین جھاز الكمبیوتر 6.1.6
 
 .رجة حرارة المقالةأدخل میزان حرارة جید الدرجة أو مسبار بیرومتر في الزیت، واجعل طرفھ یالمس مسبار استشعار د .1
 
إشارةً إلى أّن محتویات وعاء القلي موجودة ضمن (أو اسم منتج " ----"عندما تعرض شاشة جھاز الكمبیوتر سلسلة من الُشرط  .2

 .مرةً واحدة لعرض درجة حرارة الزیت حسب استشعارھا بواسطة مسبار درجة الحرارة ، اضغط مفتاح )نطاق الطھي
 

 .مرتین لعرض نقطة التعیین اضغط مفتاح  .3
 
ینبغي أن تكون قراءات درجة الحرارة الفعلیة والبیرمومتر  .الحظ درجة الحرارة الموجودة على میزان الحرارة أو البیرمومتر .4

إذا لم یتحقق ذلك، اتصل بمركز خدمة المصنع المعتمد  .لبعضھا البعض )درجة مئویة 3(درجة فھرنھایت  5 ±ضمن نطاق 
 .على المساعدةللحصول 

  الدوري للنظام/الفحص السنوي 6.2
 

 .ینبغي أن یتم فحص ھذا الجھاز وضبطھ بشكٍل دوري من قبل موظفي صیانة مؤھلین كجزٍء من برنامجٍ منتظم لصیانة المطبخ
 

Frymaster بأن یقوم مزود خدمة معتمد من المصنع بفحص ھذا الجھاز سنویًا على األقل وفق ما یلي توصي: 
 

 قالةالم
 

 .لتفقد الزیت الزائد في أجزاءھا الداخلیة والخارجیة ومقدمتھا ومؤخرتھاافحص الكابینة  ●
 

تحقق من وجود أسالك مكون التسخین بحالٍة جیدة ومن خلو الموصالت من اھتراء ظاھر أو تلف في العزل وبأنھا غیر ملوثة  ●
 .بالزیت

 
افحص المكونات للتأكد من خلوھا من  .الدبق فوقھا/م الزیت المتفّحمتحقق من وجود مكونات التسخین بحالٍة جیدة وعدم تراك ●

 .عالمات االحتراق الجاف الكثیف
 

 .أو االحتكاك/تحقق من أّن آلیة اإلمالة تعمل بشكٍل جید عند رفع العناصر وخفضھا، ومن عدم تعرض أسالك المكونات للتقیید و ●
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لنطاق المسموح بھ كما ھو موضح في لوحة تقدیر االستطاعة الخاصة تحقق من بقاء سحب األمبیر في مكون التسخین ضمن ا ●
 .بالجھاز

 
تحقق من عمل مسابیر درجة الحرارة والحد العالي وتوصیلھا وشدّھا بصورةٍ صحیحة، ومن وجود مكونات التركیب وواقیات  ●

 .المسبار وتثبیتھا كما ینبغي
 

أدوات التحكم، المرحالت، لوحات /أي، جھاز الكمبیوتر(تحقق من وجود صندوق المكونات ومكونات صندوق الموّصل  ●
 .بحالٍة جیدة وخلوھا من الزیت والبقایا األخرى) الواجھة، المحوالت، الموصالت، إلخ

 
 .تحقق من إحكام ربط توصیالت أسالك صندوق الموّصل وصندوق المكونات ومن وجود األسالك بحالٍة جیدة ●
 

 .وعملھا بصورةٍ صحیحة) أي، واقیات التالمس، مفاتیح إعادة التعیین، إلخ(تحقق من وجود كافة میزات السالمة  ●
 

  .تحقق من وجود وعاء القلي بحالٍة جیدة ومن خلوه من التسربات ومن وجود عازل وعاء القلي بوضعٍ قابل لالستخدام ●
 

 .تحقق من إحكام ربط جمیع حامالت األسالك والموّصالت وبقاءھا بحالٍة جیدة ●
 

 یة الُمضّمننظام التصف
  

 .افحص كافة خطوط التصریف وإرجاع الزیت للتحقق من خلوھا من التسریبات، وتحقق من إحكام ربط كافة الموصالت ●
 

في حال وجود تراكم لكمیات كبیرة من الفتات في سلة  .افحص وعاء التصفیة للتحقق من خلوه من التسریبات ومن نظافتھ ●
 .وتنظیفھا بشكٍل یومي مقاومة للحریقتفریغ سلة الفتات في حاویة المشغّل بضرورة /الفتات، انصح المالك

 
 .والسدادات في حال تعرضھا لالھتراء أو التلف Oاستبدل حلقات  .والسدادات بحالٍة جیدة Oتحقق من وجود كافة حلقات  ●
 

 : التحقّق من سالمة نظام التصفیة وفقًا لما یلي ●
 

 .بصورةٍ صحیحةتحقق من وجود غطاء وعاء التصفیة وتثبیتھ  −
 

تحقق  .عندما یكون وعاء التصفیة فارًغا، قم بوضع كل حاویة في خیار ملء الحاویة من وعاء التصریف، واحدةً فواحدة −
من عمل كل صمام من صمامات إرجاع الزیت بشكٍل صحیح بواسطة تنشیط مضخة التصفیة باستخدام خیار اإلرجاع إلى 

 .ور الفقاعات في زیت الطھي الموجود في وعاء القلي المتصل بھاتحقق من تشغیل المضخة ومن ظھ. الوعاء
 

تحقق من تجھیز وعاء التصفیة بصورةٍ مناسبة للتصفیة بواسطة لوحة تصفیة نظیفة، ثم قم بتصریف أحد أوعیة القلي من  −
لتصریف إلى في وعاء التصفیة بواسطة استخدام خیار ا) درجة مئویة 177(درجة فھرنھایت  350الزیت المسّخن إلى 

، )21-4انظر الصفحة (اآلن، وباستخدام خیار ملء الحاویة من وعاء التصریف ). 20-4انظر الصفحة (وعاء التصفیة 
اضغط زر الفحص عندما یتم ). الُمشار إلیھ بواسطة الفقاعات في زیت الطھي(اسمح للزیت بالرجوع إلى وعاء القلي 

 .ثانیة تقریبًا 30ء القلي خالل دقیقتین وینبغي أن یُعاد ملء وعا. إرجاع جمیع الزیت
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  BIELA14 SERIES GEN II LOVTM المقالة الكھربائیة
 استكشاف أخطاء المشغل وإصالحھا :7 الفصل

 
 

 مقدمة 7.1
 

دالئل استكشاف األخطاء وإصالحھا  .یقدم ھذا القسم دلیالً مرجعیًا سھالً لبعض المشاكل الشائعة التي قد تقع أثناء تشغیل ھذا الجھاز
بالرغم من اشتمال الفصل على  .یح مشاكل ھذا الجھاز، أو تشخیصھا بشكٍل دقیق على األقلالتي تلي ُمخصصة للمساعدة على تصح

في مثل ھذه الحاالت، سیقوم فریق الخدمات الفنیة في  .المشاكل األكثر شیوًعا الُمبلغ عنھا، قد تواجھك مشاكل غیر مشمولة
Frymaster بكل جھٍد ممكن لمساعدتك على تحدید المشكلة وحلھا. 

 
ال تغفل عن  .استكشاف مشكلة وحلھا، قم دائًما باستخدام عملیة إقصاء، وذلك بالبدء بأبسط حل والتمعن بالحل األكثر تعقیدًا عند

األھم من ذلك، ھو  .فمن الممكن ألي شخص أن ینسى وصل سلٍك ما أو یفشل في إغالق صماٍم ما بشكٍل محكم -الحلول البدیھیة أبدًا 
ینطوي جزء من أي إجراء تصحیحي على اتخاذ خطواٍت لضمان  .فكرةٍ واضحٍة عن سبب حدوث المشكلةأن تحاول دائًما تأسیس 

إذا حدث عطٌل في أداة تحكم بسبب سوء إحدى التوصیالت، افحص جمیع التوصیالت األخرى،  .أال تحدث المشكلة مرةً أخرى
عتبارك دائًما أن وجود عطٍل في مكوٍن صغیر قد یكون في ضع في ا .إذا استمر مصھٌر كھربائي باالحتراق، اكتشف السبب  .أیًضا

 .كثیٍر من األحیان مؤشًرا على عطٍل محتمل أو تشغیٍل غیر صحیح في مكوٍن أو نظاٍم أكثر أھمیة
 

  :Frymaster (1-800-24-FRYER) قبل االتصال بوكیل الخدمة أو الخط الساخن لشركة
 

 .غیل قواطع الدائرةتحقق من توصیل األسالك الكھربائیة ومن تش •

 . تحقق من إحكام إغالق صمامات تصریف وعاء القلي •

 .اجعل أرقام الطراز واألرقام التسلسلیة الخاصة بمقالتك جاھزةً لكي تعطیھا للفني الذي یقوم بمساعدتك •
 

 خطر 
زیٍت ساخن أو نقل الزیت ال تحاول أبدًا تحریك ھذا الجھاز عندما یكون مملوًءا ب .سوف یسبب الزیت الساخن حروقًا خطیرة

 .الساخن من حاویٍة إلى حاویٍة أخرى
 

 خطر 
توخى أشد الحذر  .یجب فصل ھذا الجھاز من القابس أثناء عملیة الخدمة، إال عند الحاجة إلى إجراء اختبارات الدائرة الكھربائیة

 .عند إجراء مثل ھذه االختبارات
   

 .افصل جمیع أسالك الطاقة قبل إجراء الصیانة .حدة لإلمداد بالطاقة الكھربائیةقد یكون بھذا الجھاز أكثر من نقطة توصیل وا
 

  .یجب أن یتم إجراء عملیات فحص واختبار وتصلیح المكونات الكھربائیة من قبل وكیل خدمة معتمد فقط
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 استكشاف األخطاء وإصالحھا 7.2
  

  مشاكل جھاز الكمبیوتر والتسخین 7.2.1
 

 اإلجراء التصحیحي المحتملةاألسباب  المشكلة

 .جھاز الكمبیوتر ال یعرض 

إیقاف التشغیل /اضغط على مفتاح التشغیل . أ .جھاز الكمبیوتر غیر ُمشغل  . أ
 .لتشغیل جھاز الكمبیوتر

تحقق من توصیل سلك الطاقة الخاص بجھاز  . ب .الطاقة الكھربائیة ال تصل إلى المقالة  . ب
 .الكمبیوتر ومن عدم تعطل قاطع الدائرة

اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل  . ت .فشل جھاز الكمبیوتر  . ت
 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 

 .حامل أسالك جھاز الكمبیوتر تالف .د . ث
اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل  . ث

 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 

 ُعطل في مكون اإلمداد بالطاقة  .ھـ . ج
 .أو لوح الواجھة

بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل  اتصل . ج
 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 

جھاز الكمبیوتر یعرض 
M3000 رسالة 

 IS VAT FULL? 
YES NO " ھل

 "الحاویة ممتلئة؟ نعم ال
 .بعد عملیة تصفیة

حدث خطأ تصفیة بسبب اتساخ لوحة أو ورقة 
التصفیة أو انسدادھما، أو انسداد مضخات 

كیب غیر صحیح لمكونات وعاء التصفیة، أو تر
أو اھترائھا، أو فرط  Oالتصفیة، أو فقدان حلقات 

 .حمل حراري في مضخة التصفیة أو الزیت البارد

إلى  4-5اتبع التعلیمات الموجودة في الصفحة 
للتعرف على كیفیة معالجة  6-5الصفحة 

إذا استمرت المشكلة، اتصل بمقدّم . الخطأ
قبل شركة خدمة الصیانة الُمعتمد من 

Frymaster لدیك للمساعدة. 

یعرض جھاز الكمبیوتر 
M3000  رسالة

CHANGE FILTER 
PAD? " تبدیل لوحة

 "التصفیة؟

حدث خطأ في التصفیة، لوحة التصفیة مسدودة، 
ساعة أو  25ظھرت مطالبة تبدیل لوحة التصفیة لمدة 

تم تجاھل رسالة تبدیل لوحة التصفیة عند مطالبة 
 .سابقة

ل لوحة التصفیة وتأكد من إزالة وعاء قم بتبدی
  .ثانیة كحٍد أدنى 30التصفیة من المقالة لمدة 

 . التصفیة تبدیل لوحة مطالباتتتجاھل  ال

 .المقالة ال تسخن
 

 .سلك الطاقة الرئیسي غیر موصول  . أ

تحقق من تثبیت كل من سلك الطاقة الرئیسي  . أ
فولت في مقابسھما بالكامل،  120وسلك 

انھما ومن عدم تعطل قاطع وقفلھما في مك
 الدائرة

اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل  . ب .فشل جھاز الكمبیوتر  . ب
 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 

حدث عطل في مكون أو أكثر من المكونات  . ت
 .األخرى

اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل  . ت
 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 

بالتسخین حتى  تقوم المقالة
 .یفصل مؤشر تشغیل التسخین

حدث عطل في مسبار درجة الحرارة أو جھاز 
 .الكمبیوتر

اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل شركة 
Frymaster لدیك للمساعدة. 

تقوم المقالة بالتسخین حتى 
یفصل دون مؤشر تشغیل 
 .التسخین

بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل شركة  اتصل حدث عطل في الموّصل أو جھاز الكمبیوتر
Frymaster لدیك للمساعدة. 
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 مشاكل رسائل الخطأ والشاشة 7.2.2
 

 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

 M3000شاشة جھاز كمبیوتر 
تعرض مقیاس درجة حرارة 

 ).فھرنھایت أو مئویة(خاطئة 
 .برمجة خیار عرض غیر صحیح

ل بین درجة فھرنھایت والدرجة المئویة بواسطة بدّ 
بشكٍل متزامن حتى والضغط مطوالً على 

أدخل .  "الوضع الفني" TECH MODEتظھر 
إیقاف " OFFیعرض جھاز الكمبیوتر   .1658
شغّل جھاز الكمبیوتر لفحص درجة  ."التشغیل
إذا لم یتم عرض المقیاس المطلوب، قم . الحرارة

 .بتكرار العملیة

 M3000تعرض شاشة  
الحد " hot-hi-1رسالة 

 ."1-األعلى للسخونة

درجة  410تكون درجة حرارة وعاء القلي أكثر من 
أو، في دول االتحاد ) درجة مئویة 210(فھرنھایت 
 ). درجة مئویة 202(درجة فھرنھایت  395األوربي 

أوقف تشغیل المقالة فوًرا واتصل بمقدّم خدمة 
لدیك  Frymasterشركة  الصیانة الُمعتمد من قبل

 .للمساعدة
 

رسالة  M3000تعرض شاشة 
hELP HI-2 " المساعدة

أو  "2-الحد األعلى
 High limitرسالة

failure " عطل الحد
 ."األعلى

 عطل في الحد األعلى

أوقف تشغیل المقالة فوًرا واتصل بمقدّم خدمة 
لدیك  Frymasterالصیانة الُمعتمد من قبل شركة 

 .للمساعدة
 

 رسالة M3000رض شاشة تع
TEMP PROBE 

FAILURE " عطل مسبار
 ."درجة الحرارة

مشكلة في دوائر قیاس درجة الحرارة بما في ذلك 
المسبار أو حامل أسالك أو موّصل جھاز كمبیوتر 

 .تالف

أوقف تشغیل المقالة واتصل بمقدّم خدمة الصیانة 
 .لدیك للمساعدة Frymasterالُمعتمد من قبل شركة 

رسالة  M3000شاشة تعرض 
HEATING 

FAILURE " عطل
 ."التسخین

عطل جھاز الكمبیوتر، عطل لوحة الواجھة، 
 .ترموستات الحد األعلى مفتوح

اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل شركة 
Frymaster لدیك للمساعدة. 

مؤشر التسخین ُمشغّل، لكن 
 .المقالة ال تقوم بالتسخین

 

 الطور مفصول من القابس أو سلك الطاقة ثالثي  
 .قاطع الدائرة ُمعطل 

تحقق من تثبیت كل من سلك الطاقة الرئیسي وسلك 
فولت في مقابسھما بالكامل، وقفلھما في مكانھما  120

ومن عدم تعطل قاطع الدائرة وإذا استمرت المشكلة 
اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل شركة 

Frymaster لدیك للمساعدة. 
رسالة  M3000تعرض شاشة 

RECOVERY 
FAULT " عطل

ویصد صوت  "االسترجاع
 .تنبیھ

 .تجاوز وقت االسترجاع الحد األقصى لنھایة الوقت

عالج الخطأ واكتم صوت التنبیھ بواسطة الضغط على 
الحد األعلى لوقت االسترجاع للكھرباء ھو .   زر

انة إذا استمر ھذا الخطأ اتصل بمقدّم خدمة الصی. 1:40
 .لدیك للمساعدة Frymasterالُمعتمد من قبل شركة 

رسالة  M3000تعرض شاشة 
REMOVE 

DISCARD " الفك
 ."واإلزالة

تم بدء طھي منتج بنقطة تعیین مختلفة عن درجة 
 . حرارة الحاویة الحالیة

اضغط زر الطھي أسفل الخطأ  .قم بفك المنتج وإزالتھ
قم بإعادة  .الظاھر في الشاشة إلزالة رسالة الخطأ

 . ضبط نقطة تعیین الحاویة قبل محاولة طھي المنتج

اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل شركة  .خطأ في جھاز الكمبیوتر .جھاز الكمبیوتر مقفول
Frymaster لدیك للمساعدة. 

رسالة  M3000تعرض شاشة 
SERVICE 

REQUIRED " الصیانة
 .متبوعة برسالة خطأ "مطلوبة

 . طأ یتطلب وجود فني خدمةحدث خ

لمتابعة الطھي واتصل " 2ال "  (2 NO)اضغط 
بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل شركة 

Frymaster قد ال یكون الطھي . لدیك للمساعدة
 .متوفًرا في بعض الحاالت
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 مشاكل التصفیة 7.2.3
 

 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

تصفیة بعد كل تقوم المقالة بال
 .دورة طھي

 .تعیین عدد دورات الطھي قبل عرض مطالبة التصفیة
 

قم بتغییر أو باستبدال قیمة عدد دورات الطھي قبل 
عرض مطالبة التصفیة بواسطة إعادة إدخال قیمة 

عدد دورات الطھي قبل عرض مطالبة التصفیة في 
 .33-4في الصفحة  4.13.5راجع القسم  .مستویین

 MAINTلن یبدأ 
FILTER تصفیة "خیار

 ."الصیانة الیدویة
تأكد من أن المقالة مضبوطة على نقطة التعیین قبل  .درجة الحرارة منخفضة جدًا

 ".التصفیة الیدویة" MAINT FILTERبدء 

ال تعمل مضخة التصفیة أو 
 .تتوقف المضخة أثناء التصفیة

سلك الطاقة غیر موصول في القابس أو قاطع  . أ
 .الدائرة ُمعطل

تحقق من توصیل سلك الطاقة بالكامل ومن  . أ
 .عدم تعطل قاطع الدائرة

توجد حرارة زائدة في محرك المضخة وھذا  . ب
 .یسبب فصل مفتاح فرط الحمل الحراري

إذا كان المحرك ساخنًا وال یمكن لمسھ ألكثر  . ب
من بضعة ثواٍن، فمن المحتمل أن یكون 

اترك  .مفتاح فرط الحمل الحراري قد تعطل
دقیقة على األقل ثم  45المحرك یبرد لمدة 

راجع . (اضغط مفتاح إعادة تعیین المضخة
 )7-5الصفحة 

اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل  . ت .انسداد في مضخة التصفیة . ت
 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 

یظل صمام التصریف أو صمام 
 .اإلرجاع مفتوحین

وتوماتیكیة المتناوبة عطل في لوحة التصفیة األ  . أ
)AIF.( 

 .عطل في المشغّل  .ب

اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل شركة 
Frymaster لدیك للمساعدة. 

رسالة  M3000تعرض شاشة 
INSERT pan " أدخل

 ."الوعاء

 .لم یتم وضع وعاء التصفیة في المقالة بشكٍل تام . أ
 .حجر مغنطیس وعاء التصفیة مفقود . ب
 .التصفیة بھ عیب مفتاح وعاء . ت

اسحب وعاء التصفیة للخارج وأعد إدخالھ  . أ
 .في المقالة بإحكام

تأكد من وجود حجر مغنطیس وعاء التصفیة  . ب
 .في مكانھ واستبدلھ في حال ضیاعھ

إذا كان حجر مغنطیس وعاء التصفیة مقابل  . ت
المفتاح بالكامل واستمر جھاز الكمبیوتر 

أدخل " INSERT panبعرض رسالة 
من المحتمل أن یكون في المفتاح ، ف"الوعاء

 .عیب

 .ال تعمل التصفیة األوتوماتیكیة

على الوضع  MIBتحقق من عدم وجود لوحة  . أ
 .الیدوي

للتأكد من عدم  MIBتحقق وافحص غطاء لوحة  . ب
 .تلفھ ومن ضغط األزرار

تم ضبط خیار تعطیل التصفیة األوتوماتیكیة  . ت
، والمصباح األزرق ال "نعم"المتناوبة على 

 .یضيء
 .عطل في مرحل التصفیة . ث
 .مستوى الزیت منخفض جدًا . ج

على الوضع  MIBتأكد من ضبط لوحة  . أ
ووصل الطاقة إلى دورة  ".أ"األوتوماتیكي 

 .المقالة
قم بإزالة الغطاء واستبدالھ وراقب بدء  . ب

 .التصفیة
قم بضبط خیار تعطیل التصفیة األوتوماتیكیة  . ت

 ".ال"على  1المتناوبة في المستوى 
م خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل اتصل بمقدّ  . ث

 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 
احرص على أن یكون مستوى الزیت فوق  . ج

 .مستوى مجس مستوى الزیت العلوي
رسالة  M3000تعرض شاشة 

filter busy 
 ."التصفیة مشغولة"

ال تزال دورة تصفیة أخرى أو عملیة تبدیل لوحة 
 .المرشح قید العمل

ورة التصفیة السابقة لكي تبدأ دورة انتظر حتى تنتھي د
 .تمت مطالبة تبدیل لوحة المرشح. تصفیة أخرى
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 مشاكل نظام القشد األوتوماتیكي 7.2.4
 

 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

 . ال یعمل نظام قشد أوعیة القلي

 
 .درجة حرارة المقالة منخفضة جدًا . أ

 .الزیت بارد جدًا . ب
یضيء المصباح (خزان الزیت نفد الزیت من  . ت

 )البرتقالي
 "الخدمة مطلوبة"تظھر رسالة خطأ  . ث

یجب أن تكون درجة حرارة المقالة مضبوطة  . أ
 .على نقطة التعیین

احرص على أن تكون درجة حرارة الزیت في  . ب
 21(درجة فھرنھایت  70خزان الزیت فوق 

 ).درجة مئویة
احرص على عدم نفاد الزیت من خزان  . ت

زان الزیت وأعد ضبط استبدل خ. الزیت
 .المصباح البرتقالي

إذا استمرت المشكلة، اتصل بمقدّم خدمة 
 Frymasterالصیانة الُمعتمد من قبل شركة 

 ..لدیك للمساعدة
 اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل  .د . ث

 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة    

ال یعمل نظام القشد في حاویة 
 .واحدة

 
 .التصفیة یوجد خطأ في . أ

 "الخدمة مطلوبة"تظھر رسالة خطأ  . ب
مشكلة ِملف لولبي أو مضخة أو مسمار أو مشكلة  . ت

RTD "أو صندوق "جھاز مقاومة حراري ،
ATO. 

 

إذا استمرت  .عالج خطأ التصفیة بشكٍل صحیح . أ
المشكلة، اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد 

 .لدیك للمساعدة Frymasterمن قبل شركة 
خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل اتصل بمقدّم  . ب

 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 

 
 مشاكل أنظمة كمیّات الزیت الكبیرة 7.2.5

 
 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

 . یتعذر ملء خزان الزیت

 
 .إجراء إعداد غیر صحیح . أ

 .وظیفة أخرى قید العمل . ب
صمام التخلص من فضالت الزیت غیر مغلق  . ت

 .تامبشكٍل 
 .الخزان الخاص بكمیّات الزیت الكبیرة فارغ . ث
 .مشكلة ِملف لولبي أو مضخة أو مشكلة مفتاح . ج

وصل الطاقة إلى دورة المقالة بفصل سلك  . أ
الطاقة الخاص بأداة التحكم ذات األسنان 

 .الخمسة ثم إعادة توصیلھ
إذا كانت التصفیة أو أي وظیفة في قائمة  . ب

ة التصفیة قید العمل أو تم عرض رسال
FILTER NOW? "أو  "التصفیة اآلن؟

YES/NO "أو  ،"ال/نعمCONFIRM 
YES/NO "أو  ،"ال/تأكید نعمSKIM 

VAT "انتظر حتى تكتمل "قشد الحاویة ،
 .العملیة وحاول مرةً أخرى

تأكد من ضغط مقبض صمام التخلص من  . ت
 .فضالت الزیت وإغالقھ بإحكام

اتصل بمزود كمیّات الزیت الكبیرة الخاص  .د . ث
 .بك

اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل  . ج
 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 

ملء خزان الزیت أو الحاویة 
 .بطيء

مشاكل مضخة أو خط خارج نطاق دلیل استكشاف  . أ
 .األخطاء وإصالحھا الخاص بالمشغّل

اتصل بمزود كمیّات الزیت الكبیرة الخاص  . أ
 .بك
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 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

 .یتعذر ملء وعاء القلي

 
 .غیر صحیحإجراء إعداد  . أ

صمام التخلص من فضالت الزیت غیر مغلق  . ب
 .بشكٍل تام

 .الخزان الخاص بكمیّات الزیت الكبیرة فارغ . ت
 .RTIمسألة مضخة وحدة  . ث

وصل الطاقة إلى دورة المقالة بفصل سلك  . أ
الطاقة الخاص بأداة التحكم ذات األسنان 

 .الخمسة ثم إعادة توصیلھ
تأكد من ضغط مقبض صمام التخلص من  . ب

 .الزیت وإغالقھ بإحكامفضالت 
اتصل بمزود كمیّات الزیت الكبیرة الخاص  . ت

 .بك
اتصل بمقدّم خدمة الصیانة الُمعتمد من قبل  .د . ث

 .لدیك للمساعدة Frymasterشركة 
 
 

7.2.6

  

 رموز سجل األخطاء
 

 الشرح رسالة الخطأ الرمز
الفك واإلزالة " REMOVE DISCARD (Right) 01الخطأ 

 )"الجانب األیمن(
البدء بطھي منتج ما في الجانب األیمن لحاویة مجزأة أو في حاویة  تم

كاملة تم ضبط درجة حرارتھا بخالف نقطة تعیین درجة حرارة 
 .الحاویة الحالیة األخرى

الفك واإلزالة " REMOVE DISCARD (Left) 02الخطأ 
 )"الجانب األیسر(

أو في حاویة تم البدء بطھي منتج ما في الجانب األیمن لحاویة مجزأة 
كاملة تم ضبط درجة حرارتھا بخالف نقطة تعیین درجة حرارة 

 .الحاویة الحالیة األخرى
خطأ " ERROR TEMP PROBE FAILURE 03الخطأ 

 "عطل مسبار درجة الحرارة
 قراءة مسبار درجة الحرارة خارجة عن النطاق

 .األعلى خارجة عن النطاققراءة الحد  "غیر صالح 2الحد األعلى للسخونة " HI 2 BAD 04خطأ 
 درجة فھرنھایت 410 تجاوز الحد األعلى لدرجة الحرارة  "1الحد األعلى للسخونة " HOT HI 1 05الخطأ 

درجة 395 ، في دول االتحاد األوربي، )درجة مئویة 210(
 )درجة مئویة202 (فھرنھایت 

في دائرة الحد األعلى لدرجة الحرارة  حدث خلل في أحد المكونات "عطل التسخین" HEATING FAILURE 06خطأ 
مثل، جھاز الكمبیوتر أو لوحة الواجھة أو الموصل، أو حد أعلى 

 .مفتوح
 MIBخطأ داخلي في برنامج  MIBخطأ في برنامج  07الخطأ 
 ، وخلل في صندوقATOیكتشف فقد االتصال بلوحة  MIBبرنامج  ATOخطأ في لوحة  08الخطأ 
 ERROR PUMP NOT FILLINGخطأ  09الخطأ 

 "المضخة ال تقوم بالملء"
لوحة متسخة وبحاجة للتبدیل، أو تم تجنبھا، أو مشكلة مضخة 

 التصریف
صمام " DRAIN VALVE NOT OPENخطأ  10الخطأ 

 "التصریف غیر مفتوح
 حاول صمام التصریف أن یفتح ولم یتم العثور على تأكید

صمام " DRAIN VALVE NOT CLOSEDخطأ  11الخطأ 
 "لتصریف غیر مغلقا

 حاول صمام التصریف أن یغلق ولم یتم العثور على تأكید

صمام " RETURN VALVE NOT OPENخطأ  12الخطأ 
 "اإلرجاع غیر مفتوح

 حاول صمام اإلرجاع أن یفتح ولم یتم العثور على تأكید

 RETURN VALVE NOT CLOSEDخطأ  13الخطأ 
 "صمام اإلرجاع غیر مغلق"

 جاع أن یغلق ولم یتم العثور على تأكیدحاول صمام اإلر

لوحة التصفیة األوتوماتیكیة " AIF BOARDخطأ  14خطأ 
 "المتناوبة

 AIFمفقودة، خلل في لوحة  AIFیكتشف لوحة  MIBبرنامج 

، تحقق من MIBیكتشف جھاز كمبیوتر الطھي فقدان موصالت  "لوحة قاعدة إدارة المعلومات" MIB BOARDخطأ  15الخطأ 
إذا كانت اإلصدارات غیر  .ر البرنامج في كل جھاز كمبیوترإصدا

بین كل جھاز كمبیوتر، خلل في " كان"موجودة، تحقق من موصالت 
 MIBلوحة 

مسبار التصفیة األوتوماتیكیة " AIF PROBEخطأ  16الخطأ 
 "المتناوبة

قراءة جھاز المقاومة الحراري الخاص بالتصفیة األوتوماتیكیة 
 عن النطاق المتناوبة خارجة

 خارجة عن النطاق ATOقراءة جھاز المقاومة الحراري الخاص بـ  "ATOمسبار " ATO PROBEخطأ  17الخطأ 
  غیر مستخدم 18الخطأ 
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 TXموصالت كان " M3000 CAN TX FULL 19الخطأ 
 "كاملة M3000بجھاز 

غیر " كان"تحقق من كابالت . االتصال بین أجھزة الكمبیوتر مفقود
ربط بین أجھزة الكمبیوتر ولوحة قاعدة إدارة المعلومات محكمة ال

MIB.  تحقق من إصدار البرنامج بواسطة الضغط على زر درجة
إذا كان  ".إیقاف التشغیل"الحرارة عندما تعرض أجھزة الكمبیوتر 

فقط، فقد یكون ھناك عیب  M3000جھاز الكمبیوتر یعرض برنامج 
 .في جھاز الكمبیوتر

موقع رمز غیر " INVALID CODE LOCATION 20خطأ 
 "صالح

 أثناء التحدیث SDتم إزالة بطاقة 

عملیة " FILTER PAD PROCEDUREخطأ  21الخطأ 
 )تبدیل لوحة التصفیة" (لوحة التصفیة

 ساعة أو تم تنشیط وحدة منطق تصفیة متسخة 25انقضى مؤقت 

 .المعلومات تعیین الزیت على عالمة الوعاء أعادة قاعدة إدارة "الزیت في الوعاء" OIL IN PANخطأ  22الخطأ 
" مجاري التصریف مسدودة" CLOGGED DRAIN 23الخطأ 

 )غاز(
 تعذر تفریغ الحاویة أثناء التصفیة

عطل مجس رجوع " AIF BOARD OIB FAILED 24الخطأ 
 )غاز(الزیت في لوحة التصفیة األوتوماتیكیة المتناوبة 

 .عطل في مجس رجوع الزیت

 .تجاوز وقت االسترجاع الحد األقصى لنھایة الوقت "عطل االسترجاع" RECOVERY FAULT 25الخطأ 
 RECOVERY FAULT CALL SERVICE 26الخطأ 

 "طلب خدمة عطل االسترجاع"
 .تجاوز وقت االسترجاع الحد األقصى لنھایة الوقت لدورة أو أكثر

تنبیھ درجة الحرارة " LOW TEMP ALARM 27الخطأ 
 "المنخفضة

درجة  8(درجة فھرنھایت  15درجة حرارة الزیت منخفضة دون 
) درجة مئویة 25(درجة فھرنھایت  45في الوضع البطيء أو ) مئویة

 .في وضع الطھي
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  RTI لوحدة) الزیت الُمجّمع(إرشادات :  الملحق أ 
    

 

 
 
 
 
 

ع    1.1.أ  أنظمة الزیت الُمَجمَّ
 

تحتوي أنظمة الزیت الُمَجمَّع على خزانات كبیرة لتخزین 
الزیت، وعادةً ما تكون موجودة  في مؤخرة المطعم، والتي 

یتم ضخ الزیت .  بالمشعّب الخلفي للمقالةتكون متصلة 
الفاسد من المقالة، عبر الوصلة الموجودة في أسفل خزانات 

التصریف ویتم ضخ الزیت الجدید من الخزانات، خالل 
 ).  1 راجع الشكل(الوصلة الموجودة في أعلى المقالة 

وتوصیل  RTI قم بإزالة اللوحة لكشف توصیالت وحدة
قم بتعیین ). 2 راجع الشكل(مقالة بال RTI توصیالت وحدة

المقالة على التجمیع خالل وضع اإلعدادات وتعیین جمیع 
في  4.9 راجع القسم. أجھزة الكمبیوتر لتجمیع الزیت

البد أن یكون نظام المقالة تم تدویره بالطاقة .  9-4 الصفحة
 .Bulk إلى JIB تماًما بعد تغییر اإلعدادات من

 

 
 1الشكل 
 

                                 
 2الشكل                                   

 
مجھزة لالستخدام مع أنظمة الزیت الُمَجمَّع،  ™LOV مقلیات

.  RTI وبھا وعاء للزیت الجدید ملحق بھا مزود بواسطة وحدة
قم بإزالة الغطاء وأدخل الوصلة القیاسیة في الوعاء ذي 

یتم ضخ الزیت من وإلى .  ز على شفتھالغطاء المعدني المرتك
 ) 3 راجع الشكل. (الوعاء خالل نفس الوصلة

 

 
 3 الشكل

 

یتم استخدام المفتاح اللحظي إلعادة تعیین مصباح اإلضاءة المنخفض الخاص 
قبل إعادة .  RTI بخزان الزیت الُمستخدم أیًضا لملء الوعاء الموجد في نظام

تعیین مصباح خزان الزیت، یتم الضغط مطوالً على المفتاح اللحظي، الموجود 
أعلى خزان الزیت، مما یتیح للُمشغل تعبئة الوعاء من خزان حفظ الزیت الُمَجمَّع 

 ).4 راجع الشكل(
 

لتعبئة الوعاء، اضغط مطوالً على زر إعادة تعیین خزان الزیت حتى یتم ملء 
 .*  رر الزرالوعاء، ثم ح

 
 .ال تفرط في تعبئة الوعاء:  مالحظة

 
 

 
 4 الشكل

 

 4.11.4لإلرشادات حول ملء الحاویة من الكتلة الُمَجّمعة، راجع القسم 
 .22-4 صفحة

ما یصل  قد یستغرق ھذا. بالتشغیل RTI حتى تبدأ مضخة JIB یستغرق ھذا حوالي اثنا عشر ثانیةً من وقت الضغط على زر التعبئة  :مالحظة* 
یستغرق حوالي  .ة خزان الوقود حوالي ثالث دقائقعادةً تستغرق تعبئ .ثانیة قبل أن یبدأ المستوي في خزان الزیت باالرتفاع 20 إلى

   .دقیقة واحدة لتعبئة حاویة مجزأة ودقیقتان لتعبئة حاویة كاملة

 
 

وصلة الزیت 
وصلة الزیت  الجدید

 الفاسد
 

 :تحذیر
فة الزیت الساخن أو ال تقم بإضا

 .الُمستخدم إلى خزان الزیت

قد تكون ھذه اإلرشادات ال تنطبق  ).RTI(التعلیمات الموجودة في ھذا الدلیل الستخدام نظام الزیت الُمَجمَّع لتعبئة وتفریغ زیت نظام   :مالحظة
 .على أنظمة الزیت الُمَجمَّع األخرى

اتصال أسالك 
 RTIوحدة 

 ).خلف اللوحة(

 1–أ
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 إعداد خزان الزیت مع خیار السمن الجامد:  الملحق ب

 

 
 .افتح باب المقالة األیمن وقم بإزالة المشبك الموجود بكابینة خزان الزیت .1
  .باستخدام الصموالت المرفقة ATOقم بتركیب الكتیفة أسفل مشبك صندوق  .2

 .1راجع الشكل 
 . التذویب أمام الكابینة ضع وحدة .3
 .2راجع الشكل . قم بإدخال عروات وحدة التذویب في فتحات دلیل المحاذاة .4
عندما یتم إدخال وحدة التذویب في كتیفة دلیل المحاذاة، قم بإدخال مقالة خزان الزیت  .5

 .3راجع الشكل .  الداخلي إلى الدرج
بوب سحب الزیت في ضع غطاء وحدة التذویب على الوحدة وقم بإدخال وصلة أن .6

 .4راجع الشكل . وعاء االمتصاص السالب
استخدم البراغي المرفقة لتركیب وحدة التذویب مع الجزء السفلي للقضبان الداخلیة  .7

 .5راجع الشكل . على كال الجانبین بواسطة الفتحات الموجودة
قم على الجانب الخلفي للمذیب، قم بتركیب الموصالت البیضاء ذات المسمارین و .8

 .6بتوصیل الموصل األسود مع صندوق اإلخراج الظاھر في الشكل 
 ". تشغیل"تأكد من وضع مفتاح الطاقة الخاص بوحدة التذویب على وضع  .9

 .7راجع الشكل 
 

 

 
 قم بتركیب كتیفة المحاذاة أسفل مشبك صندوق: 1 الشكل
ATO. 

 
 

یعید الزر البرتقالي ضبط النظام 
بعد أن تعرض الشاشة وجود 

 .كمیة زیت منخفضة

   
سود قم بتركیب الموصالت البیضاء ذات المسمارین وقم بتوصیل الموصل األ: 6الشكل 

الحظ أنّھ قد تختلف وضعیة الموصل األسود عن *  .مع صندوق الخدمة كما ھو موضح
 .الشكل الواضح في الصورة

 

 
قم بوضع المذیب في الكابینة وقم بإدخال العروات في : 2الشكل 

 .فتحات دلیل المحاذاة

 
 

 
قم بإدخال مقالة خزان الزیت : 3الشكل 

 .الداخلي في وحدة التذویب

 

 
بإدخال ضع الغطاء على المقالة وقم : 4الشكل 

أنبوب سحب الزیت في وعاء االمتصاص 
 .السالب

 
 

قم بتركیب وحدة التذویب مع القضبان : 5الشكل 
 .على كال الجانبین

 

 
تظھر وحدة التذویب المجّمعة في : 7الشكل 

 .موضعھا

مفتاح 
الطاقة 

الخاص 
بوحدة 

 .التذویب
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 استخدام وحدة تذویب السمن الجامد  :الملحق ج

 

 
 
 

 .تأكد من تشغیل وحدة إذابة السمن •

 .قم بملء وحدة التذویب بالسمن •

 3إلى  2اترك السمن الجامد لفترة تتراوح بین  •
استخدام نظام قشد  ال تحاول. ساعات لكي یذوب

علویة مع الزیت غیر المذاب في نظام المنتجات ال
سوف یضيء مصباح . قشد المنتجات العلویة

خزان الزیت المنخفض إذا طلبت المقالة الزیت قبل أن 
 . یتحول السمن في وحدة التذویب إلى سائل

بمجرد أن ذوبان السمن بشكٍل كامل، اضغط مطوالً على زر  •
وإلعادة  إعادة الضبط البرتقالي إلیقاف تشغیل المصباح

 .ضبط نظام قشد المنتجات العلویة

الزیت الساخن في مذیب  بإضافة ال تقم •
یجب أال تتجاوز درجة حرارة . السمن

درجة فھرنھایت  140خزان الزیت 
قم بإضافة كمیّات ).  درجة مئویة 60(

قلیلة من السمن الجامد في الخزان لضمان احتواءه على 
 . منتجات العلویةكمیّة زیت كافیة لتشغیل نظام قشد ال

بإیقاف تشغیل وحدة  ال تقمللحصول على أفضل النتائج،  •
 .تذویب السمن الجامد أثناء اللیل

یُستخدم مفتاح الطاقة الخاص بوحدة التذویب أیًضا كمفتاح  •
إلعادة ضبط النظام إذا وصلت درجة حرارة النظام إلى الحد 

 .األعلى

 

مفتاح 
الطاقة 

الخاص 
بوحدة 
 التذویب

 إعادة ضبط نظام 
 خزان الزیت 

ارفع الغطاء بحذر  
 .إلضافة السمن 

 

 تحذیر
ال تقم بلمسھا . أسطح سّخان السمن الجامد ساخنة

قم بارتداء مالبس واقیة عند إضافة . باألیدي العاریة
 .السمن في وحدة التذویب



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

 7135-219-318-1 فاكس (الدعم الفني) 2200-688-318-1 فاكس (قطع الغيار) 1711-865-318-1  الھاتف

 مريكيةتمت الطباعة في الواليات المتحدة األ
 الخط الساخن للخدمة

1-800-551-8633 
819-7192 

  2015/05 
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