دليل وحدة المقالة ™LOV
" McNuggetsماك نجيتس" "Crispy ،المقرمشات" ،إلخ.

الجودة

• طازجة وغنية بالنكھة
• ُتقدَّ م ساخنة
• مواصفات الجودة المعيارية الذھبية

□ما ھي توقعات العميل حول المنتجات المقلية؟

أزرار التصفية ودرجة
الحرارة والبرمجة
مصباح
مؤشر
السخونة

أزرار
دورة
الطھي
واالختيار

تشغيل/
إيقاف
تشغيل

تشغيل/
إيقاف
تشغيل
أزرار المنتج

□ تشغيل مفتاح الطاقة

□ طھي المنتجات المقلية )الشاشة متعددة
المنتجات(

اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل في
الجانب األيمن لملء الوعاء الكامل أو اضغط
على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل في الجانب
المطلوب لتسخين الوعاء المجزأ في  30دقيقة.

------ .1تظھر الخطوط المتقطعة في شاشات
المنتجات.
.2
.3

□ التحقق من شاشة طھي المنتج
تعرض الشاشة خطوط متقطعة .أو عنصر قائمة
التحقق الموضح في الشاشة المخصصة للمنتجات
المقلية المطھية في ھذا الوعاء.

-------

.5

□ التغيير من متعددة المنتجات إلى مخصصة
.1
.2
.3
.4

اضغط على زر المنتج الخاص بالمنتج
المطلوب.
اضغط باستمرار على زر طريقة الطھي أسفل
ثوان.
الشاشة لمدة ثالث
ٍ
سيتم سماع صفارة.
سوف تعرض الشاشة اسم المنتج للمنتج الذي
تم اختياره.

.6
.7

MCCK

.8
.9
.10

□ التغيير من الوضع مخصصة إلى متعددة
المنتجات
 .1اضغط باستمرار على زر طريقة الطھي
ثوان
أسفل شاشة عنصر القائمة لمدة ثالث
ٍ
تقريبًا حتى يتم سماع صفارة.
 .2تتغير الشاشة إلى خطوط متقطعة.

.4

-------

اضغط على زر منتج.
اضغط على زر طريقة الطھي وضع سلة
المنتج في وعاء القلي.
يتناوب العرض بين اسم المنتج والوقت
2:34
المتبقي للطھي.
يتم سماع تنبيه العمل إذا كان المنتج
يحتاج إلى تنبيه عمل.
اضغط على زر طريقة الطھي إللغاء تنبيه
العمل .
قم بإنھاء أصوات التنبيه وسيتم عرض كلمة
" PULLاسحب" عند انتھاء دورة الطھي
.
اسحب المنتج من الحاوية.
اضغط على زر طريقة الطھي إللغاء
التنبيه.
تظھر الخطوط المتقطعة في شاشات
المنتجات.

MCCK
duty

PULL

----

دليل وحدة المقالة ™LOV
" McNuggetsماك نجيتس" "Crispy ،المقرمشات" ،إلخ.
□ قم بملء خزان الزيت )) (JIBإن وجد(
)خزان الزيت منخفض(
 .1يصبح مصباح اإلضاءة األصفر قيد التشغيل
عندما يصبح مستوى الزيت في خزان الزيت
""JIBمنخفض.
 .2افتح الباب واستبدل خزان زيت القلي بخزان
زيت جديد) .المواقع غير التابعة لوحدة (RTI
اضغط باستمرار على زر إعادة الضبط
البرتقالي أعلى خزان الزيت،
 .1حتى ينطفئ الضوء األصفر.

□ التصفية األوتوماتيكية المتناوبة )إن
وجد(
 .1يصبح مصباح اإلضاءة األزرق قيد
التشغيل بعد قلي  6سالت من المنتجات
المقلية في وعا ٍء واحد.
 .2يعرض الكمبيوتر ?FILTER NOW
"ھل تريد التصفية اآلن؟" " YESنعم"
" NOال".

?FILTER NOW

 .3اضغط على الزر .1
 .4يعرض الكمبيوتر " SKIM VATقشد
الحاوية".

Skim vat

 .5استخدم أداة قشد لقشد وعاء القلي وإزالة
الفتات والرواسب.
 .6يعرض الكمبيوتر CONFIRM
"تأكيد" )تأكيد التصفية( " YESنعم"
" NOال".

CONFIRM

 .7اضغط على الزر .1
 .8يعرض الكمبيوتر DRAINING
"تصريف" و " WASHINGغسيل"
و" FILLINGملء" أثناء التصفية.

DRAINING,
WASHING,
FILLING

 .9ستتم تصفية كل وعاء على حدةٍ ،فقد
يستغرق ھذا حوالي  4دقائق لكل وعاء
قلي.

Low
temp

.10ال تقم بوضع السالل في وعاء القلي أثناء
التصفية
.11بعد حدوث التصفية األوتوماتيكية ،سيتم
ملء وعاء القلي بالزيت ويعرض
الكمبيوتر " LOW TEMPدرجة
الحرارة منخفضة" حتى يصبح الوعاء
جاھز للطھي

--------

.12استخدم وعاء قلي عند ظھور اسم المنتج
على الشاشة أو عودة عرض الخطوط
المتقطعة..

*مالحظة :لن تحتاج حاوية الفيليه للتصفية األوتوماتيكية المتناوبة )(AIF
وف ًقا لنقل النكھة
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