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  إخطار
أثناء فترة سريان  MANITOWOC FOOD SERVICEُيصبح ھذا الضمان ملغًيا في حالة استخدام المستخدم أي قطعة غيار لجھاز 

أو من أحد مراكز , مباشرة Frymasterأو الُمعاد استعمالھا والتي تم شراؤھا من شركة  غير الُمعدلةبخالف القطع الجديدة أو ,الضمان
 FRYMASTERتخلي شركة , وعالوة على ذلك,  تابعة لھا أو تعديل القطعة المستخدمة بما يغير ھيئتھا األصليةالصيانة الُمعتمدة ال

بصورة كلية , والشركات التابعة لھا مسؤوليتھا عن أيَّة مطالبات أو تعويضات أو نفقات يتكبدھا المستخدم والتي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر
  .قطع غيار ُمعدلة أو قطع غيار تم شراؤھا من أحد مراكز الصيانة غير الُمعتمدةنتيجة لتركيب أي , أو جزئية

  

  إخطار
ھذا الجھاز مخصص لالستخدام المھني فقط وال ينبغي استخدامه من قبل أي شخص بخالف الفنيين المؤھلين،  كما ينبغي تركيب الجھاز أو 

إذ أنه في حالة تركيبه أو صيانته أو  أو أي فني آخر مؤھل، Frymasterكة صيانته أو إصالحه من قبل فني الصيانة الُمعتمد من قبل شر
  .  إصالحه من قبل أحد األشخاص غير المؤھلين فقد يتسبب ذلك في إلغاء ضمان الجھة الُمصنعة

  

  إخطار
  .  بھايجب تركيب ھذا الجھاز وفًقا للقوانين القومية والمحلية المناسبة للدولة أو المنطقة التي يتم تركيبه 

  

  إخطار إلى مالكي األجھزة المزودة بوحدات التحكم
  

  الواليات المتحدة

  :  كما تخضع عملية التشغيل إلى الشرطين التاليين ،)FCC(من قوانين لجنة االتصاالت الفيدرالية  15يتوافق ھذا الجھاز مع الجزء رقم 
  بما في ذلك التداخالت التي , بل ھذا الجھاز أيَّة تداخالت يتم استقبالھايجب أن يق) 2, قد ال يتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخالت ضارة )1

الموثوق فيھا، إال أنه تبّين تلبيته حدود ) A(وعلى الرغم من أن ھذا ينتمي إلى أجھزة الفئة ,  يمكن أن تتسبب في عمليات تشغيل غير مرغوبة
  ).B(الفئة 

  
  كندا

الذي أصدرته  ICES-003الخاصة بانبعاثات الضوضاء الالسلكية والتي ينص عليھا معيار  Bأو  Aال يتجاوز ھذا الجھاز الرقمي حدود الفئة 
  .إدارة االتصاالت الكندية

  .الصادر عن وزير االتصاالت الكندي NMB-003والتي ينص عليھا معيار  Bأو  Aال ُيصدر ھذا الجھاز الرقمي ضوضاء السلكية تتجاوز حدود الفئة 

  

  خطر 
خاصتك، وذلك قبل تحريكھا أو اختبارھا أو صيانتھا أو إجراء أيَّة إصالحات  Frymasterافة أسالك التيار الكھربائي من مقالة يلزم فصل ك

  . عليھا

  

  إخطار
ام  ه، بنظ ر لملء الزيت أو تفريغ ام الزيت الغزي دليل، الخاص باستخدام نظ ذا ال واردة في ھ وُيرجى  ,Frontlineأو  RTIتتعلق اإلرشادات ال

  .ُمالحظة أن ھذه اإلرشادات قد ال تكون قابلة لالستخدام مع أنظمة الزيت الغزير األخرى

  

  خطر 
  .احرص على إبقاء جميع العناصر بعيدة عن وحدات التصريف، حيث يتسبب إغالق المشغالت في حدوث تلف أو إصابة

  

  خطر 
د تسخينه لدرجة  اء جيًدا قبل إعادة ملئه بالزيت،احرص على تجفيف وعاء القلي من الم إذ يؤدي عدم القيام بذلك إلى تناثر الزيت الساخن عن

  .حرارة الطھي
  

  تحذير  
  .JIBتجنب إضافة زيت ساخن أو سبق استعماله إلى 

  

  تحذير  
  .ة، مما يؤدي إلى إلغاء ضمان الجھة الُمصنعةيحظر تصريف الزيت المغلي في وحدة تفريغ الدھون،  حيث قد يتسبب ذلك في حدوث تلف للوحد

  



  خطر  
  .عند تصريف الزيت في وحدة التصريف، تجنب ملئھا يما يتجاوز الحد األقصى لخط التعبئة الموضح على الوعاء

  

  خطر  
  .معدني المناسبقبل تصريفه في وعاء التصريف ال) درجة مئوية 38(درجة فھرنھايت 100يلزم ترك الزيت ليبرد عند درجة حرارة  

  

  خطر  
دفق ) لتًرا 15(جالونات  4يلزم التأكد عند تصريف الزيت في وحدة تفريغ الدھون أو الوعاء المعدني المناسب من أنه سيستوعب  من الزيت أو أكثر،  حتى ال يت

  .الزيت، مما يؤدي إلى حدوث إصابات

  

  خطر 
من الزيت أو أكثر،  حتى ال ) لتًرا 15(جالونات  4لدھون أو الوعاء المعدني المناسب من أنه سيستوعب يلزم التأكد عند تصريف الزيت المغلي في وحدة تفريغ ا

  .يتدفق الزيت المغلي، مما يؤدي إلى حدوث إصابات

  

  خطر  
  .يلزم فتح وعاء التصفية ببطء، لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حدوث حروق شديدة واالنزالق والسقوط

  

  خطر  
  . ة حرارة الطھييلزم تجفيف وعاء القلي ووعاء التصفية من الماء جيًدا قبل ملئھم بالزيت،  إذ يؤدي عدم القيام بذلك إلى تناثر الزيت عند تسخينه لدرج

  

  تحذير 
الساخن وخاصة الجوانب المتعلقة بتصفية الزيت  يعتبر المشرف على الموقع مسؤوال عن التأكد من دراية العاملين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام تصفية الزيت

  .وإجراءات التصريف والتنظيف

  

  خطر  
دفق الزيت الساخن وانسكابه, تجنب تصريف أكثر من وعاء قلي في نفس الوقت في وحدة التصفية المدمجة ع ت ك لمن د يتسبب في حدوث حروق , وذل ا ق مم

  .شديدة وانزالق وسقوط

  

  تحذير 
  .حيث يتسبب ذلك في حدوث تلف لمضخة المصفاة,  ه داخل وعاء التصفيةُيحظر تصريف الميا

  

  تحذير  
ذلك في ان ام ب سداد خطوط الزيت تأكد من تثبيت ورقة أو بطانة التصفية في مكانھا الصحيح قبل تصفية الزيت أو تصريفه أو تفريغه،  حيث قد يتسبب عدم القي

  .والمضخات

  

  خطر 
زالق , لمنع تدفق الزيت الساخن وانسكابه, لي في نفس الوقت في وحدة تفريغ الدھونتجنب تصريف أكثر من وعاء ق د يتسبب في حدوث حروق شديدة وان مما ق

  .وسقوط

  

  تحذير 
  .ُيحظر تشغيل نظام التصفية بدون وجود الزيت في النظام

  

  تحذير 
  .ُيحظر استخدام وعاء التصفية لنقل الزيت القديم إلى وحدة التفريغ

  

  حذيرت 
  .إليقاف التشغيل على الفور) إيقاف التشغيل/ تشغيل ( ON/OFFوفي حالة تدفق الزيت، اضغط على مفتاح ,  ُيحظر ترك المقالة بدون رقابة أثناء عملية الغليان
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  ™FILTERQUICKتعليمات وحدة تحكم مقالة :  الفصل األول
  

  ™FilterQuickاستخدام وحدة تحكم مقالة  1-1

  
 إيقاف تشغيل/تشغيل

  اضغط على زرON/OFF )لى وسوف تبدأ المقالة دورة اإلذابة لتسخين الدھون الصلبة إلى درجة الحرارة المبرمجة قبل االنتقال إلى درجة الحرارة القصوى والتسخين إ), إيقاف تشغيل/تشغيل
  .)جاھز( READY: وطة مسبًقا أو الخاملة ثم يتم عرضدرجة الحرارة المضب

 اضغط على زر , عند استخدام الزيت السائل, للخروج من دورة اإلذابةExit Cool )خروج بارد (سوف تعرض وحدة التحكم , ثم حرره أو على أي زر للمنتج المبرمجExit Melt) ? ھل تريد
  . للخروج) نعم( YESاضغط سھم , على الشاشة اليمنة) نعم ال( YES NOعلى الشاشة اليسرى و) الخروج من وضع اإلذابة؟

  

  الطھي
  عند عرضCOOL )بارد (اضغط على رز المنتج أو زر : على شاشة وحدة التحكمExit Cool )وسيتم إعادة درجة حرارة المقالة إلى الوضع المضبوط ); خروج بارد ً وظھور  مسبقا

READY )على الشاشة) جاھز.  
  عند عرضREADY )اضغط على رز المنتج ثم اسقطه :على شاشة وحدة التحكم) جاھز .  
  يعني ھذا أن درجة حرارة وعاء القلي قد تخطت نطاق وضع التجھيز :على شاشة وحدة التحكم -----عند عرض ھذه العالمة .  
  عند عرضDONE )التنبيه ثم إنھاء عملية الطھياضغط على زر المنتج المومض إللغاء وضع  :على شاشة وحدة التحكم) تم االنتھاء .  
  عند عرضHOLD )اضغط على رز المنتج المومض إللغاء وضع تعليق التنبيه :على شاشة وحدة التحكم) انتظار .  
 اضغط مع االستمرار على زر المنتج المومض إللغاء دورة الطھي :عند إلغاء وضع الطھي.  
  

ثم اضغط على زر المنتج مرة ,  ومن ثم سيؤكد الصوت المسموع تغير درجة الحرارة, ثواني على زر المنتج لتعيين درجة الحرارة المطلوبة 3اضغط مع االستمرار لمدة  :تغيير درجة حرارة الطھي
  .  أخرى لبدء الطھي على درجة الحرارة الجديدة

  

حيث يشير ھذا الصوت إلى عدم إمكانية إجراء عملية الطھي الجديدة إال في , جاري طھيهسيسمع صوت خافت في حال تعارض وضع الضبط السابق لزر المنتج مع وضع الضبط للمنتج ال  :مالحظة
  .حال إنتھاء عملية الطھي السابقة وتغيير درجة الحرارة

  

  التنقل بين أزرار وحدة التحكم
 زر Product )ويتم تنشيطه عند وميض مؤشر , يتم الضغط عليه لبدء دورة الطھي ):المنتجLED يستمر مؤشر  حيث ,المجاورLED ويمكن الضغط عليه , في اإلضاءة خالل دورة الطھي

لتغيير درجة حرارة الوضع ) المنتج( productاضغط مع االستمرار على زر , ويمكن أيضا الضغط عليه بمجرد انتھاء دورة الطھي إللغاء وضع التنبيه, مع االستمرار إللغاء دورة الطھي
  .المضبوط مسبًقا

  زرExit/ Scan )المسح الضوئي/ خروج:( ومن ثم يتم عرض , يتم إضاءة كافة أزرار المنتج بالضغط على ھذا الزر مرة واحدةSelect Product )اضغط على زر ), تحديد المنتج
product )المنتج (اضغط على ثم , لالطالع على اسمه لتكرار األمر اضغط على زر , لالطالع على كافة مواصفات المنتجExit Scan )ولإللغاء , مرة أخرى) خروج المسح الضوئي

  .مرتين) خروج المسح الضوئي( Exit Scanاضغط على زر 
 Left/Right Arrows )اضغط السھمين مًعا لبدء دورة التلميع, تظھر خيارات التنقل على الشاشة اليسرى ):يسار/أسھم يمين.  
 Up/Down Arrows )اضغط على السھمين مًعا الختيار لغة ثانية خالف اللغة المضبوطة , شاشة اليمنةتظھر خيارات التنقل على ال ):أسھم أعلى أسفل ً   . مسبقا
 زر Exit Cool )يؤدي وضع الخروج البارد إلى إرجاع المقالة إلى درجة الحرارة المضبوطة  ):خروج بارد ً   . مسبقا
  زرThermometer )الترمومتر:( Fryer ON )ولضبط درجة حرارة الوعاء على الشاشة اليمنة, ثم حرره للضبط المسبق على الشاشة اليسرىاضغط على الزر ): وضع تشغيل المقالة.  
  زرThermometer )الترمومتر:( Fryer OFF )اضغط لعرض درجة الحرارة والوقت والتاريخ وإصدار النظام ووحدة التحكم وإصدارات برامج الدائرة الكھر): وضع إيقاف تشغيل المقالة
  زرThermometer )الترمومتر :(Fryer OFF )نظام /وسوف يتم عرض درجة حرارة الترشيح اآللي المتقطع, اضغط مع االستمرار  ):وضع إيقاف تشغيل المقالةATO.  
  مفتاحcheckMark )عالمة اختيار (Fryer OFF )وضع إيقاف تشغيل المقالة:(  اضغط مع االستمرار على مفتاحcheckMark )اضغط : ثواني لفحص اإلصالح 3مدة ل) عالمة اختيار

  . إعداد المنتج: ثواني الختيار كيفية استخدام المصفاة 10مع االستمرار لمدة 
  مفتاحCheckmark )عالمة اختيار:( Fryer ON )لفحص اإلصالح ثم أدخل الرموز مع االستجابة إلى األوامر التي تظھر على الشاشة اليسرىاضغط ): وضع تشغيل المقالة.  
 Filter )يتم عرض خيارات التصفية :اضغط مع االستمرار. يتم عرض إجمالي النسبة المئوية للمنتجات التي تم طھيھا والمنتجات المتبقية قبل بدء دورة التصفية: اضغط ثم حرر  :)المصفاة :

تصفية الوعاء ), الزيت الغزير فقط(ملء وعاء القلي من خزان الزيت الغزير , اردتنظيف ساخن أو ب, ملء من وعاء, تصريف في وعاء, تفريغ, مستشعر جودة الزيت, تنظيف وتصفية, تصفية
  ).الزيت الغزير فقط(في خزان الزيت الملوث 
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  القائمة الرئيسية: إعداد 1-3
 Product Setupثواني إلى الدخول إلى وضع الضبط الذي يعرض أوال  10لمدة ) عالمة اختيار( checkmarkرار على مفتاح يؤدي الضغط مع االستم

  .أغلق وحدة التحكم ثم اتبع الخطوات الموضحة أدناه وذلك للتنقل بين الخيارات), إعداد المنتج(
  

  اإلجراء  الشاشة اليمنة  الشاشة اليسرى

OFF 
 (إيقاف تشغيل)

OFF (إيقاف تشغيل) 
وضع ( INFO MODEحتى انتقال وحدة التحكم من  اضغط على   ,ابدأ بأقصى اليسار من وحدة التحكم

  ). إعداد المنتج( PRODUCT SETUPوصوالً إلى ) القائمة الرئيسية( MAIN MENUإلى ) المعلومات
Product Setup

 (إعداد المنتج)
 

 Tech Modeو) إعداد الوعاء( Vat Setupو) إعداد المنتج( Product Setupللتمرير إلى خيار  اضغط على
  .العتماد الخيارات المرغوبة اضغط ), خروج( Exitو) الوضع التقني(

Product Setup
(إعداد المنتج)

   .يستخدم لضبط عناصر القائمة الرئيسية ومعايير الطھي 

vat setup 
(إعداد وعاء القلي)

  .أدناه على شرح تفصيلي إلعدادات ضبط الوعاء المبين 4-1يحتوى القسم 

TECH MODE
(الوضع التقني)

  .يستخدم الوضع التقني لتمكين خيارات الطھي والتصفية وتعطيلھا 

Exit )خروج(  Exit )خروج(  اضغط على رزExit/Scan )المسح الضوئي/خروج ( إلرجاع وحدة التحكم إلى وضعOFF )إيقاف التشغيل.(  
  

  وعاء القلي إعداد  1-4
  

لذا قم بإتباع الخطوات التالية عند إيقاف تشغيل , يعمل وضع إعداد وعاء القلي على تمكين وحدة التحكم من عرض اللغة وأحجام الوعاء ونطاق درجة الحرارة
  ).الرئيسية(معظم خيارات النظام متاحة في أقصى يسار وحدة التحكم : مالحظة * ,وحدة التحكم

   
   اإلجراء  الشاشة اليمنة   الشاشة اليسرى

OFF  
  )إيقاف تشغيل( 

OFF  
  )إيقاف تشغيل( 

القائمة ( Mainإلى ) وضع المعلومات( Info Modeلالنتقال من  اضغط على ,  ابدأ بأقصى اليسار من وحدة التحكم
  ). إعداد المنتج( PRODUCT SETUPوصوالً إلى ) الرئيسية

PRODUCT 
SETUP ) إعداد

 )المنتج
  .  ثم اضغط على ) إعداد وعاء القلي( Vat setupلالنتقال إلى   اضغط على  

VAT SETUP   
 )ضبط وعاء القلي(

Enter code 
  .1656أدخل   )أدخل الرمز(

SYSTEM )اضغط على     )النظام.  
Language 

 )اللغة(
English 

    .لالنتقال واالختيار ثم اضغط على  اضغط على   )اإلنجليزية(

2nd 
language 

 )اللغة الثانية(

SPANISH 
  )اإلسبانية(

: مثل, (يتيح ھذا الخيار إدراج لغة أخرى من القائمة األمامية,  (لالنتقال واالختيار ثم اضغط على  اضغط على 
  .اإلسبانية ھي اللغة االفتراضية), اإلسبانية كلغة ثانية

Locale   
  )اإلعدادات المحلية(

Non-CE   
غير مطابق لمعايير (
 )فوضية األوروبيةالم

غير مطابق لمعايير ( Non-CEأو ) مطابق لمعايير المفوضية األوربية( CE: للتنقل بين الخيارات اضغط على 
  .ھذا الخيار متوفر فقط أقصى يسار وحدة التحكم ،ثم اضغط على ) المفوضية األوربية

Energy 
  )الطاقة(

Gas )اضغط على   )الغاز سواء الغاز أو الكھرباء ثم اضغط على   :للتنقل بين الخيارات,  ھذا الخيار متوفر فقط أقصى يسار
  .وحدة التحكم

Type )النوع(  GL30 Full  
 GL30أو GL30 OSP Fullأو  GL30 Splitأو  GL30 Full -الغاز: للتنقل بين الخيارات اضغط على 

OSP Split  الكھرباء - EL30-14 Full  أوEL30-14 Split  أوEL30-17 Full  أوEL30-17 Split , اضغط
  .فيما يتعلق بنوع وعاء القلي الحالي الذي يتم عرضه على 

SYSTEM 
volume   

 )سعة النظام(
),  للمستوى األعلى 9/ للمستوى األدنى 1( 9إلى  1أدخل المستويات من , يعمل على ضبط مستوى صوت وحدة التحكم  5

  .اضغط على 

Tempr 
format ) تنسيق

 )لحرارةدرجة ا
F )اضغط على   )فھرنھايت ترمز : للتنقل بين الخياراتF وترمز ; إلى فھرنھايتC اضغط على , إلى درجة الحرارة المئوية.  

Exit Melt 
Tempr ) الخروج

من درجة حرارة 
 )اإلذابة

  درجة  180
  )درجة مئوية 82(

), درجة الحرارة الالزمة للخروج من دورة اإلذابة, ( اضغط على, استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير اإلعدادات االفتراضية
درجة  93(درجة فھرنھايت  200إلى ) درجة مئوية 38(درجة فھرنھايت  100يبلغ متوسط حرارة إنھاء دورة اإلذابة 

  ).درجة مئوية 82(درجة فھرنھايت  180كما تبلغ درجة الحرارة االفتراضية ),  مئوية

COOL MODE 
TEMPR ) درجة

  )ة الوضع الباردحرار

درجة  250
  فھرنھايت 

  )درجة مئوية 121(

درجة الحرارة االفتراضية خالل وضع التراجع أو , (اضغط على , استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير اإلعدادات االفتراضية
  ). درجة مئوية 121(درجة فھرنھايت  250كما تبلغ درجة الحرارة االفتراضية ), الخمول

COOL MODE 
DEFAULT 

الوضع االفتراضي (
الوقت بالدقائق التي تمكثه المقالة في وضع الخمول قبل االنتقال إلى , (استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير اإلعدادات االفتراضية   0

    .اضغط على ), يعطل ھذه الخاصية 0ضبط الوضع االفتراضي على , الوضع البارد
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   اإلجراء  الشاشة اليمنة   الشاشة اليسرى
  )البارد

FRESH OIL 
  )الزيت الجديد(

JIB غط على اض  للتنقل بين خياراتJIB  أوBulk )الخيار االفتراضي ھو ),  غزيرJIB  , اضغط على , ھذا الخيار
 . متوفر فقط أقصى يسار وحدة التحكم

WASTE   
  )الزيت الملوث(

SDU   
وحدة تصريف (

  )الدھون

خيار ),  أمامي( FRONTأو ) غزير( Bulkأو ) وحدة تصريف الدھون( SDUللتنقل بين خيارات  اضغط على 
SDU )اضغط , ھو الخيار االفتراضي) وحدة تصريف الدھون ,ھذا الخيار متوفر فقط أقصى يسار وحدة التحكم.  

RECOVERY 
ALARM ) تنبيه

 )اإلصالح

DISABLED 
  )تعطيل(

يقوم وضع , (اضغط على ),  تمكين( ENABLEDأو ) تعطيل( DISABLEDللتنقل بين خيارات  اضغط على 
  . وضع التعطيل ھو الوضع االفتراضي), يه اإلصالح بغلق المقالة حال وجود قصور في عملھاتنب

BASKET 
LIFT )رفع السلة(  

DISABLED 
  )تعطيل(

وضع , اضغط على ),  تمكين( ENABLEDأو ) تعطيل( DISABLEDللتنقل بين خيارات  اضغط على 
 . التعطيل ھو الوضع االفتراضي

HOLD TIME   
  )نتظاروقت اال(

AUTO )تلقائي(   اضغط على  للتنقل بين خياراتAUTO )تلقائي (وMANUAL )يدوي  ,( اضغط على) , مؤقت االنتظار
  .وضع تلقائي ھو الوضع االفتراضي, سيتم إلغاء وضع التنبيه تلقائًيا بمجرد اختيار المؤقت التلقائي,) الالغي لوضع التنبيه

Exit )خروج(  Exit )خروج(  لى زر اضغط ع  مرة واحدة إلرجاع وحدة التحكم إلى وضعOFF )إيقاف التشغيل .(  
Time/date Programming )التاريخ/برمجة الوقت(  

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(   اضغط على  لالنتقال من وضعINFO MODE )وضع المعلومات ( إلىMAIN )ثم إلى ) القائمة الرئيسية
PRODUCT SETUP )د المنتجإعدا.( 

PRODUCT 
SETUP ) إعداد

 )المنتج
  .  ثم اضغط على ) إعداد وعاء القلي( Vat setupلالنتقال إلى  اضغط على   

VAT SETUP 
  )إعداد وعاء القلي(

Enter code 
  .1656أدخل  )أدخل الرمز(

SYSTEM )النظام(     اضغط على  لالنتقال إلىTIME/DATE )التاريخ/الوقت(  
Time/date 

  )التاريخ/الوقت(
  .اضغط على   

TIME ENTRY 
 )إدخال الوقت(

Time )اضغط على , ساعة 24أدخل تنسيق , استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير الوقت  )الوقت.  

DATE 
FORMAT ) تنسيق

 )التاريخ

Mm/dd/yy 
  .يخ المفضلبعد عرض تنسيق التار ثم اضغط على , للتنقل بين الخيارات اضغط على   )سنة/يوم/شھر(

ENTER 
DATE ) إدخال
 )التاريخ

date )اضغط على . استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير التاريخ  )التاريخ.  

EXIT )خروج(  Exit )خروج(   اضغط على زرExit/Scan )المسح الضوئي/خروج ( ثالث مرات إلرجاع وحدة التحكم إلى الوضعOFF )إيقاف التشغيل(

  إعداد التوقيت الصيفي
من صباح ثاني يوم أحد لشھر  2:00حيث يبدأ التوقيت الصيفي في الواليات المتحدة األمريكية في الساعة , ذا ھو إعداد ضبط التوقيت الصيفيھ

يت ويتم إعادة التوق, من صباح أول يوم أحد لشھر نوفمبر 2:00كما ينتھي التوقيت الصيفي في الساعة , ويتم تقديم الوقت ساعة إلى األمام, مارس
  . إال أنه تم إعداد تعطيل العمل بالتوقيت الصيفي للواليتين األمريكيتين والمناطق العالمية األخرى التي ال تعتمده,  ساعة إلى الخلف

OFF )إيقاف تشغيل(  
OFF ) إيقاف
  )تشغيل

 القائمة( MAINوالتغيير إلى ), وضع المعلومات( INFO MODEحتي تقوم وحدة التحكم بعرض  اضغط علي 
  ).إعداد المنتج( PRODUCT SETUPثم إلى ) الرئيسية

PRODUCT 
SETUP ) إعداد

 )المنتج
  .  ثم اضغط على ) إعداد وعاء القلي( Vat setupلالنتقال إلى  اضغط على   

Vat setup 
  )إعداد وعاء القلي(

Enter 
code  أدخل)

  الرمز)
  .1656أدخل 

SYSTEM )النظام(     اضغط على  إعداد لالنتقال إلىDST )التوقيت الصيفي.(  
DST SETUP 

إعداد التوقيت (
  )الصيفي

  اضغط على   

DST ) التوقيت
  )الصيفي

Enabled 
  )تمكين(

الخيار ( اضغط على ),  تمكين( ENABLEDو) تعطيل( DISABLEDللتنقل بين خيارات  اضغط على 
للخروج اضغط على ,  يل حتى عرض كلمة خروجفي حال اختيار وضع التعط اضغط على زر ),  االفتراضي ھو تمكين

 .ثالث مرات) المسح الضوئي( scanرز 
DST START 

MONTH ) شھر بدء
  )التوقيت الصيفي

يبدأ التوقيت الصيفي االفتراضي في ,  (10إلى  1أدخل الشھر الذي يبدأ فيه العمل بالتوقيت الصيفي مستخدًما المفاتيح من   3
  . اضغط على) 3: الواليات المتحدة في شھر

DST START 
SUNDAY ) بداية

التوقيت الصيفي من 
يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي , (10إلى  1أدخل التوقيت الصيفي المقرر العمل به من يوم األحد مستخدًما المفاتيح من   2

  .اضغط على ), 2االفتراضي في الواليات المتحدة من يوم األحد 
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   اإلجراء  الشاشة اليمنة   الشاشة اليسرى
  )يوم األحد

DST END 
MONTH )شھر 

انتھاء التوقيت 
  )الصيفي

ينتھي العمل بالتوقيت الصيفي ,  (10إلى  1أدخل الشھر الذي سينتھي فيه العمل بالتوقيت الصيفي مستخدًما المفاتيح من   11
  .اضغط على ), 11االفتراضي بالواليات المتحدة األمريكية في شھر 

DST END 
SUNDAY ) يوم

األحد الذي ينتھي فيه 
  )التوقيت الصيفي

ينتھي العمل بالتوقيت الصيفي , (10إلى  1أدخل اليوم الذي ينتھي فيه العمل بالتوقيت الصيفي مستخدًما المفاتيح من   1
  .اضغط على ), 1االفتراضي بالواليات المتحدة األمريكية في أول األحد 

EXIT )خروج(  Exit )خروج(   اضغط على زرExit/Scan )المسح الضوئي/خروج (رجاع وحدة التحكم إلى الوضع ثالث مرات إلOFF )إيقاف التشغيل.(

FILTER )تصفية(      

OFF )إيقاف تشغيل(  
OFF ) إيقاف
  )تشغيل

ثم إلى ) القائمة الرئيسية( MAINإلى ) وضع المعلومات( INFO MODEلالنتقال من وضع  اضغط على 
PRODUCT SETUP )إعداد المنتج.( 

PRODUCT 
SETUP ) إعداد

 )المنتج
  .  ثم اضغط على ) إعداد وعاء القلي( Vat setupلالنتقال إلى  ط على اضغ  

Vat setup 
  )إعداد وعاء القلي(

Enter 
code  أدخل)

  الرمز)
  .1656أدخل 

SYSTEM )النظام(     اضغط على  لالنتقال إلىFILTER )تصفية.(  

FILTER )اضغط على     )تصفية .  

FILTER 
LOCKOUT ) قفل

  )التصفية
none )تعطيل(  

  )NONEالصحافة. (االفتراضي ھو  و MINأو  MAXاختيار،  NONEلالنتقال إلى  الصحافة 
 NONE  ،ذوي االحتياجات الخاصة =MIN  .يجب أن يحدث الترشيح في كل موجه. ال يسمح الطرق الجانبية =MAX 

   = يسمح للمرشح لتجاوزه مرة واحدة. في تصفية المقبل المطالبة يجب أن تتم تصفيته من الضريبة على القيمة المضافة.
Cooks till 

Filter  
مرات الطھي قبل (

 )إجراء التصفية

, أدخل عدد مرات الطھي قبل تلقي طلب التصفية),  0العدد االفتراضي ھو, عدد مرات الطھي قبل تلقي أمر التصفية(   0
  .اضغط على 

EOD FILTER 
TIMER ) مؤقت

  )التصفية في أخر اليوم

DISABLED 
  )تعطيل(

وضع التعطيل ھو (  ,ثم اضغط على ) تعطيل( disableو) تمكين( enableللتنقل بين خيارات  اضغط على 
  .)الوضع االفتراضي

EOD filter 
time ) وقت

  )التصفية في أخر اليوم
11:59 

حيث ستطالب وحدة التحكم , ساعة 24أدخل الوقت بتنسيق ,  استخدم المفاتيح المرقمة لبرمجة توقيت تنبيه أخر اليوم للتصفية
أدخل الوقت ), إيقاف التشغيل( OFFللوصول إلى وضع ) الطاقة( powerد قيام المستخدم بالضغط على زر بالتصفية عن

  .اضغط على , في حال عدم الرغبة في المطالبة بالتصفية في أخر اليوم 23:59
FLUSHING 

TIMER ) مؤقت
 )التنظيف بدفق الماء

اإلعداد ,  ادخل الوقت الالزم بالدقائق, المتعلق بمؤقت التنظيف بدفق الماءاستخدم المفاتيح المرقمة لتغيير اإلعداد االفتراضي   5
  .اضغط على . دقائق 5االفتراضي ھو 

CLEAN )تنظيف(  HOT )ساخن(   اضغط على  للتنقل بين خياراتHOT )ساخن) ((أو ) غليانCOLD) (بارد) (ثم اضغط على ) النقع على البارد,   
  .الوضع االفتراضي لعملية التنظيفھو ) الغليان(وضع ساخن 

CLEAN 
timer ) مؤقت
 )التنظيف

أدخل ), بالنقع البارد(أو البارد ) الغليان(استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير اإلعداد االفتراضي على وضع التنظيف الساخن  30
  .اضغط على , دقيقة 30الوضع االفتراضي لتنظيف لمقالة قدره ,  الوقت الالزم بالدقائق

POLISH 
LOCKOUT ) قفل

  )التلميع

DISABLED 
  )تعطيل(

وضع التعطيل ھو ,  (ثم اضغط على ) تعطيل( disableو) تمكين( enableللتنقل بين خيارات  اضغط على 
  ),الوضع االفتراضي

  .لبة التالية بالتلميعينبغي تصفية وعاء القلي قبل تلقي المطا,  وفي حال اختيار وضع التمكين يمكن تجاوز التلميع مرة واحدة
1  polish 

TIMER ) مؤقت
 ) التلميع األول

DISABLED 
  )تعطيل(

وضع التعطيل ھو ( ,ثم اضغط على ) تعطيل( disableو) تمكين( enableللتنقل بين خيارات  اضغط على 
  .اضغط على ), الوضع االفتراضي

1 polish 
prompt 

time ) وقت
  )المطالبة بالتلميع األول

يتم تعطيل توقيت ), التوقيت اليومي لظھور رسالة المطالبة بالتلميع, (استخدم المفاتيح المرقمة إلدخال وقت المطالبة بالتلميع 23:59
  .اضغط على , ساعة 24أدخل الوقت بتنسيق , 23:59

1 polish 
DELAY 
timeR ) مؤقت

تأخير رسالة المطالبة 
 )بالتلميع األول

,)  مقدار الوقت الذي يتطلبه المشغل لتأخير البدء في عملية التلميع), (0إلى  10 من(مرقمة لتغير المدة استخدم المفاتيح ال 00:30
  .بعد انقضاء مدة التأخير يجب أن يقوم المشغل بإجراء عملية التلميع,  اضغط على 
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   اإلجراء  الشاشة اليمنة   الشاشة اليسرى
1 polish 

duration 
  )مدة التلميع األول(

  .اضغط على , دقيقة 15الوقت االفتراضي لتلميع المقالة مقداره ), لتلميع بالدقائقمدة ا, (استخدم المفاتيح المرقمة للتغيير 15

ENABLE 
FILTERS 

PERCENT 
تمكين النسبة المئوية (

 )للتصفية

  
الوضع  .ثم اضغط على ) ال( NOأو  )نعم( YESللتنقل بين اختياري  اضغط على  اضغط على 

ھي إجمالي النسبة المئوية للمنتجات المطھية وعدد مرات الطھي ھذه . اضغط على ). ال( NOاالفتراضي ھو 
  .المتبقية قبل دورة التصفية

1polish 
start 
TEMPR ) مؤقت
 )بدء التلميع

(300F)  
(149°C) 

درجة الحرارة ) الحد األدنى لدرجة الحرارة المطلوبة لبدء التلميع. (استخدم األزرار المرقمة لتغيير درجة الحرارة
  .اضغط على ). درجة سليزيوس 149(درجة فھرينھايت  300ضية قدرھا االفترا

CLEAN AND 
FILTER 
TIMER ) مؤقت

  ) التصفية و التنظيف

DISABLED 
  )تعطيل(

 Default is( .ثم اضغط على) تعطيل( disableأو ) تمكين( enableلالختيار بين  اضغط على 
DISABLED().اضغط على ) تعطيل الوضع االفتراضي. ھذه ھي رسالة مطالبة إلجراء التنظيف والتصفية.  

CLEAN AND 
FILTER 

prompt 
time ) مدة رسالة

المطالبة بالتنظيف 
 )والتصفية

14:00 
ھذه ھي مدة رسالة المطالبة بالتنظيف والتصفية . (استخدم المفاتيح المرقمة إلدخال مدة رسالة المطالبة بالتنظيف والتصفية

ساعة اضغط  24أدخل الزمن بتنسيق . 23:59تصل إلى وضع التعطيل عند الساعة ) ي حال تمكينھاالتي ستظھر كل يوم ف
  ).14:00الزمن االفتراضي عند. (�على 

CLEAN AND 
FILTER 
DELAY 
timeR ) مؤقت

تأخير التصفية 
 )والتنظيف

01:00 
لوقت الذى يقوم فيه المشغل بتأخير بدء تشغيل مقدار ا) (0للرقم  10استخدم الرقم (استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير المدة 

بعد انتھاء مدة  .اضغط على . لن يتم تشغيل مؤقت التأخير, 0=إذا كانت مدة التأخير)  مؤقت تأخير التصفية و التنظيف
  .  التأخير يجب على المشغل إجراء دورة للتصفية والتنظيف

CLEAN 
AND 

FILTER 
start 
TEMPR ) مؤقت

فية بدء تشغيل التص
 )والتنظيف

(300F)  
(149°C) 

.) ھذا ھو الحد األدنى لدرجة الحرارة المطلوبة لبدء التصفية والتنظيف. (استخدم األزرار المرقمة لتغيير درجة الحرارة
  .اضغط على )). درجة مئوية 149(درجة فھرينھايت  300درجة الحرارة االفتراضية ھي (

OQS ) مستشعر
  )جودة الزيت

DISABLED 
  )طيلتع(

  . في الفصل الثالث 1-3يرجى الرجوع إلى قسم , في حال تركيبه

Exit )خروج(  Exit )المسح الضوئي/زر خروج(اضغط على   )خروج ( مرة واحدة إلرجاع وحدة التحكم إلى الوضعOFF )إيقاف تشغيل.(  

E-LOG)سجل األخطاء(    

OFF )إيقاف تشغيل(  
OFF ) إيقاف
  )تشغيل

الوضع ( MAINوتغييره إلى ) وضع المعلومات, (INFO MODEوحدة التحكم باختيار حتى تقوم  اضغط علي 
  ).ضبط المنتج( PRODUCT SETUPثم إلى ) الرئيسي

PRODUCT 
SETUP ) ضبط

 )المنتج
  اضغط على . لتنتقل الختيار ضبط وعاء المقالة اضغط على   

  

VAT SETUP  
  )ضبط وعاء المقالة(

Enter 
code ) أدخل

  )الرمز
  .1656أدخل 

SYSTEM )النظام(     اضغط على  لتنتقل إلىE-LOG )سجل األخطاء.(  

E-LOG ) سجل
 )األخطاء

  .)ھذا سجل ألحدث عشرة رموز لألخطاء( اضغط على   

NOW )اآلن(  
Time/date 

 )التاريخ/الوقت (
  )اليالوقت والتاريخ الح. (اضغط على 

A thru j 
وحتى  Aالتنقل بين (
j                        (

Time/date 
  )التاريخ/الوقت (

إذا لم يكن ھناك .  4_2 تم سرد رموز الخطأ في صفحة.  لتتنقل عبر األخطاء اضغط على . A-Jلألخطاء المدرجة من 
  .اضغط على ).  ال توجد أخطاء(  errors Noأخطاء سوف يظھر الضغط على 

Exit )خروج(  Exit )المسح الضوئي/زر خروج(اضغط على   )خروج ( ثالث مرات لتعود وحدة التحكم إلى الوضعOFF )إيقاف تشغيل.(  

CHANGE PASSWORD )تغيير كلمة المرور(  

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF ) اضغط علي إيقاف  حتى تقوم وحدة التحكم باختيارINFO MODE) ,وضع المعلومات ( وتغييره إلىMAIN ) الوضع
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   اإلجراء  الشاشة اليمنة   الشاشة اليسرى
  ).ضبط المنتج( PRODUCT SETUPثم إلى ) الرئيسي  )تشغيل

PRODUCT 
SETUP ) ضبط

 )المنتج
  .�اضغط على . لتنتقل الختيار ضبط وعاء المقالة اضغط على   

VAT SETUP 
  )ضبط وعاء المقالة(

Enter 
code ) أدخل

  )الرمز
  .1656أدخل 

SYSTEM )النظام(     اضغط على  الختيار لتنتقلChange Password )تغيير كلمة المرور.(  
CHANGE 

PASSWORD 
  )تغيير كلمة المرور(

  اضغط على   

Product 
setup ) ضبط

 )المنتج
  .استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير الرمز  اضغط على  1650

VAT SETUP   
  (ضبط وعاء المقالة)

  .لى استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير الرمز اضغط ع 1656

Exit )خروج(  Exit )المسح الضوئي/زر خروج(اضغط على   )خروج ( ثالث مرات لتعود وحدة التحكم إلى الوضعOFF )إيقاف تشغيل.(  
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1-5 INFO MODE )وضع المعلومات :(Viewing Operational Stats )عرض إحصائيات التشغيل (  
ويتم الوصول إليھا بالضغط , حيث توجد ھذه البيانات في وضع المعلومات, ت الطھي و التصفيةبمعلومات عن دورا ™FilterQuickتحتفظ وحدة تحكم مقالة 

  : مع تشغيل وحدة التحكم أو إيقافھا وخطوات عرض ھذه البيانات موضحة كاآلتي checkmarkعلى مفتاح 
  

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى
OFF/ON )تشغيل /
 )إيقاف تشغيل

OFF/ON )لتشغي /
 )إيقاف تشغيل

  . حتى يتم عرض وضع المعلومات وتحريرھا اضغط على 

LAST DISPOSE 
STATS ) إحصائيات
 )آخر تفريغ

  
إحصائيات آخر تفريغ واإلحصائيات اليومية وإحصائيات الفترات : لالنتقال بين الخيارات التالية اضغط على 

  عند عرض اإلحصائيات المطلوبة �اضغط على  .المحددة وإحصائيات آخر تحميل وإجمالي المواد القطبية

Total cooks 
 ) إجمالي عدد مرات الطھي(

Number )العدد(   اضغط على) .عدد مرات الطھي منذ آخر تفريغ.(  

Last dispose 
 )آخر تفريغ(

date )التاريخ(   اضغط على) .تاريخ آخر تفريغ.(  

FILTERS�
since 

dispose ) التصفيات
 )ريغمنذ إجراء التف

Number )العدد(   اضغط على) .عدد مرات التصفية منذ آخر تفريغ للزيت(.  

Filters by-
passed  

SINCE 
DISPOSE ) التصفيات

  )المتجاوزة منذ آخر تفريغ

Number )العدد(   اضغط على) .عدد مرات التصفيات المتجاوزة منذ آخر تفريغ للزيت(.  

Polishes�
since 

dispose ) التلميع منذ
 ) آخر تفريغ

Number )العدد(   اضغط على) .عدد مرات التلميع منذ آخر تصريف للزيت(.  

Polishes by-
passed � 

SINCE 
DISPOSE ) التنظيف

  )المتجاوز منذ آخر تصريف

Number )العدد(   اضغط على) .عدد مرات التنلميع المتجاوزة منذ آخر تفريغ للزيت(.  

Oil Life  
 ) صالحية الزيت(

Number Days 
 )عدد األيام(

  .)عدد األيام منذ آخر تفريغ للزيت. (اضغط على 

Oil Life- 1 
dispose 

prior ) صالحية
الزيت قبل تفريغه للمرة 

 )األولى

Number Days 
  )عدد األيام(

  .)ھذه ھي صالحية الزيت قبل التفريغ األول. (اضغط على 

Oil Life � 2 
disposes 

prior ) صالحية
  )بل التفريغ الثانيالزيت ق

Number Days 
  )عدد األيام(

  .)صالحية الزيت باأليام قبل التفريغ الثاني. (اضغط على 

Avg Oil Life 
  )متوسط صالحية الزيت(

Number Days 
 )عدد األيام(

  .)متوسط صالحية الزيت للثالثة تفريغات األخيرة. (اضغط على 

Avg cooks 
  )متوسط عدد مرات الطھي(

Number )العدد(   اضغط على) .متوسط عدد مرات الطھي ألكثر من الثالثة تفريغات األخيرة(.  

Reset Last 
dispose 

stats ) إعادة تعيين
  )إحصائيات آخر تفريغ

Yes no )اضغط على   )ال/نعم  لالنتقال أو اضغط على إلعادة تعيين إحصائيات التفريغ األخير.  

Reset Last 
dispose 

stats )دة تعيين إعا
  )إحصائيات آخر تفريغ

Enter code   
  (أدخل الرمز)

  .1656أدخل 

complete )اكتمل(      

Exit )خروج(  Exit )خروج(  
عند عرض االختيار . لالنتقال إلى االختيارات المطلوبة مرة واحدة أو قم بالضغط على  اضغط على زر 

لضوئي لمرة واحدة إلعادة وحدة التحكم إلى وضع أو بالضغط على زر المسح ا قم بالضغط على زر ,المطلوب 
OFF )إيقاف تشغيل.( 

DAILY STATS 
  )اإلحصائيات اليومية(

  .عند عرض اإلحصائيات المطلوبة اضغط على   
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   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

MON )االثنين(  date )اضغط على   )التاريخ اضغط على . الختيار أحد األيام من األسبوع السابق�إلدخال صيغة التاريخ المفضلة .  

Filters ) مرات
  )التصفية

Number and 
day )العدد واليوم(  

  .اضغط على . للتنقل الختيار عدد مرات تصفية الوعاء في ذلك اليوم من األسبوع السابق اضغط على 

Filters  prior 
week ) عدد مرات
  ) األسبوع السابق -التصفية 

Number and 
day )العدد واليوم(  

اضغط على زر  .اضغط على . الختيار عدد دورات التصفية اليومية في األسبوع السابقللتنقل  اضغط على 
 مسح ضوئى مرة واحدة إلعادة وحدة التحكم إلى /أو الضغط على زر خروج, للعودة إلى قائمة وضع المعلومات

  ). إيقاف تشغيل( OFFوضع 
Filters 

bypassED 
  )التصفيات المتجاوزة(

Number and 
day )دد واليومالع(  

. الختيار عدد المرات التي تم تجاوز رسالة المطالبة بالتصفية في ذلك اليوم من األسبوع السابق اضغط على 
  .اضغط على 

Cooks ) مرات
  )الطھي

Number and 
day )العدد واليوم(  

  .على اضغط . الختيار عدد دورات الطھي التي تمت في ذلك اليوم من األسبوع السابق اضغط على 

Exit )خروج(  Exit )خروج(  
  عند عرض االختيار . لالنتقال إلى االختيارات المطلوبة مرة واحدة أوقم بالضغط على   اضغط على زر

  المسح الضوئي لمرة واحدة إلعادة وحدة التحكم إلى  أو بالضغط على زر قم بالضغط على زر   ,المطلوب
 ).إيقاف تشغيل( OFFوضع 

SELECTED 
PERIOD STATS 

  إحصائيات (
 )الفترات المحددة

  
 حتى تقوم اضغط على ): قائمة وضع المعلومات( Info Mode Menuلتنتقل الختيار  اضغط على 

بعرض اإلحصائيات األخيرة واإلحصائيات اليومية وإحصائيات الفترات المحددة وإحصائيات آخر تحميل مع 
  .اإلحصائيات المطلوبة المعروضة

Date )اريخالت(  TIME )الوقت(   اضغط على) .تاريخ ووقت بدء الفترة المحددة(.  
COOKS ) مرات

 )الطھي
Number )العدد(   اضغط على) .العدد اإلجمالي لمرات الطھي منذ بدء الفترة المحددة(.  

QUIT COOKS   
 )إنھاء الطھي(

Number )العدد(   اضغط على) .غائھا منذ بدء الفترة المحددةالعدد اإلجمالي لمرات الطھي التي تم إل(.  

On HOURS )بالساعاتNumber )العدد(   اضغط على) .العدد اإلجمالي للساعات التي تم فيھا تشغيل المقالة منذ بدء الفترة المحددة(.  
Reset usage   

  )إعادة تعيين االستخدام(
Yes no )اضغط على   )ال/نعم  لإلنتقال أو اضغط على صائيات فترة محددة جديدةلتعيين بدء إح.  

Reset usage 
  ) إعادة تعيين االستخدام(

  .1656أدخل   أدخل الرمز

Complete )اكتمل(       

Exit )خروج(  Exit )خروج(  
عند عرض االختيار . لالنتقال إلى االختيارات المطلوبة مرة واحدة أو قم بالضغط على  اضغط على زر 

بالضغط على زر المسح الضوئي لمرة واحدة إلعادة وحدة التحكم إلى وضع أو  قم بالضغط على زر ,المطلوب 
OFF )إيقاف تشغيل.( 

LAST LOAD 
STATS ) إحصائيات
 )آخر تحميل

  .عند عرض اإلحصائيات المطلوبة اضغط على   

Product )المنتج(  
Product 

Name )اسم المنتج(  
  .اضغط على 

Started )بدء(  
Number 
Minutes ) العدد

  )بالدقائق
  .)وقت بدء آخر دورة طھي( .اضغط على 

Actual time   
  )الوقت الفعلي(

Number 
Minutes ) العدد

  )بالدقائق
  .)الوقت الفعلي للطھي بما في ذلك مدة اإلطالة( .اضغط على 

Program time  
  )وقت البرنامج(

Number 
Minutes ) العدد

  )بالدقائق
  .)وقت الطھي المبرمج( .اضغط على 

Max TEMP ) الحد
  )األقصى لدرجة الحرارة

Number )العدد(   اضغط على. )الحد األقصى لدرجة حرارة الزيت أثناء آخر دورة طھي(.  

Min TEMP ) الحد
  )األدنى لدرجة الحرارة

Number )العدد(   اضغط على. )الحد األنى لدرجة حرارة الزيت أثناء آخر دورة طھي(.  

Avg TEMP   
  )جة الحرارةمتوسط در(

Number )العدد(   اضغط على. )متوسط درجة حرارة الزيت أثناء آخر دورة طھي(.  

Heat on ) تشغيل
 )التسخين

  .)النسبة المئوية لمدة الطھي مع تشغيل مصدر التسخين وذلك أثناء آخر دورة طھي .اضغط على   )النسبة المئوية% (

Ready for 
Cook )جاھز للطھي(  

Yes or no )م أمنع
  )ال

عند إعادة المقالة إلى درجة الحرارة التى كانت عليھا قبل بدء دورة ) نعم( yesتظھر كلمة ( .اضغط على 
  ) الطھي

TPM )اضغط على  إجمالي المواد القطبية  عند عرض اإلحصائيات المطلوبة.  

Current Day  Current Date  اضغط على رض لعTPM.  
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   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى
  )التاريخ الحالي(  )اليوم الحالي(

TPM )إجمالي المواد القطبية
Number/– –  

Current Day 
 )اليوم الحالي  – –/الرقم (

  . اضغط على . لالنتقال إلى آخر قيمة إلجمالي المواد القطبية األخيرة المقاسة لذلك اليوم  اضغط على
  .أو لم تحصل على أى قراءة تظھر خطوط متقطعة إذا كانت المقالة غير مركبة أو كانت غير صالحة:  مالحظة

TPM )إجمالي المواد القطبيةDate )اضغط على   )التاريخ اضغط على . لالنتقال إلى قيم إجمالي المواد القطبية لألسبوع السابق لعرض التواريخ .  

Exit )خروج(  Exit )خروج(   اضغط على زرScan )مسح ضوئي ( مرتين إلعادة وحدة التحكم إلى الوضعOFF )إيقاف تشغيل.(  
  

  )الطھي بنقطة ضبط واحدة(إعداد المنتج : القائمة الرئيسية   1-6
  

يحتوي العمود األيمن على اإلجراءات .  واتبع الخطوات التالية) إيقاف تشغيل( OFFتحقق من ضبط وحدة التحكم على . فيما يلي خطوات برمجة المواد الغذائية
 OFFحتى تعود الشاشة إلى وضع ) مسح ضوئي/خروج( Exit/Scanوات البرمجة في أي وقت بالضغط على مفتاح يمكنك الخروج من خط. الالزمة للمتابعة

  ). إيقاف تشغيل(
    اإلجراء الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(   اضغط على  حتى االنتقال من وضعINFO MODE )وضع المعلومات ( إلىMAIN )الرئيسي الوضع (
  ).ضط المنتج( PRODUCT SETUPثم إلى 

PRODUCT SETUP 
  )ضبط المنتج(

  .اضغط على   

Product Setup 
  )ضبط المنتج(

Enter Code   
  )أدخل الرمز(

قم باتباع الخطوات الموضحة في الحقول , في حالة تحميل القائمة االفتراضية في مقالة قديمة. 1650أدخل 
  .قم بتخطي الحقول الرمادية, لة عدم تحميلھاوفي حا. الرمادية أدناه

Select Product 
  )تحديد المنتج(

  .اضغط على زر المنتج المرغوب  

Long Name )مرر المؤشر على . أدخل اسم المنتج بواسطة مفاتيح األحرف  اسم المنتج أو رقم الزر  )اسم طويل  . اضغط على  لالنتقال إلى خصائص
  .إعداد المنتج التالي

Short Name ) اسم
  )قصير

اختصار السم المنتج أو رقم 
  .  اضغط على . أدخل أربعة أحرف من اسم المنتج لتتبادل مع المؤقت أثناء دورة الطھي  الزر

COOKING MODE 
  )وضع الطھي(

SINGLE 
SETPOINT  

  )نقطة ضبط واحدة(

 اضغط على , متعددةفي حالة الرغبة في الطھي المجزأ أو تحديد نقاط ضبط   .اضغط على 
MULTIPLE SETPOINT )الوضع االفتراضي  .واتبع التعليمات 1.8ثم اذھب إلى ) نقاط ضبط متعددة

  ).نقطة ضبط واحدة( SINGLE SETPOINTھو 

1 Time )الوقت(  

0:00 or previously 
entered time  

أو الوقت المضبوط  0:00( 
  )مسبًقا

  .اضغط على . مفاتيح المرقمةأدخل الوقت اإلجمالي للطھي بواسطة ال

1 TEMPR )درجة الحرارة(  
درجة فھرنھايت أو  350

  . اضغط على . أدخل درجة حرارة الطھي  درجة الحرارة المضبوطة مسبًقا

Sensitivity 
  )الحساسية(

Number )اضغط على . للمنتج 9-0, أدخل مستوى الحساسية  )العدد.  

1 alarm time ) مدة
مدة ) (Shake Time) (التنبيه

  )االھتزاز

0:00 or previously 
entered time )0:00  أو

  )الوقت المضبوط مسبًقا

انتقل  0:00في حالة الضبط على .  اضغط على . أدخل الوقت في دائرة الطھي لتنبيه االھتزاز المسموع
  ).المطالبة بالتصفية( FILTER PROMPTإلى 

1 ALARM NAME ) اسم
  )التنبيه

SHAKE )ازاھتز(   اضغط على  للتنقل بين أسماء التنبيھات) اضغط على ). االھتزاز والتحريك(مثل.  

1  ALARM MODE 
 Shake Alarm) (وضع التنبيه(

Mode) (وضع التنبيه باالھتزاز(  
AUTO )تلقائي (  

لالنتقال إلى وضع التنبيه  اضغط على . الوضع االفتراضي ھو الوضع التلقائي. اضغط على 
يتم إلغاء , عند ضبط وضع التنبيه باالھتزاز على الوضع التلقائي.  اضغط على . ھتزاز اليدويباال

  .يتطلب الوضع اليدوي إجراءات المستخدم.  التنبيھات بعد بضع ثوان تلقائًيا
1 ALARM TONE ) نغمة

 Shake Alarm) (التنبيه
tone) (نغمة التنبيه باالھتزاز(  

Short )اضغط على   )قصيرة اضغط على . لالنتقال إلى اختيار نغمات التنبيه باالھتزاز . الوضع االفتراضي ھو
  . النغمة القصيرة

2 alarm time ) مدة
  )التنبيه

0:00 
أدخل الوقت إذا لزم األمر ثم . 0:00في حالة عدم الحاجة إلى تنبيه آخر اترك التنبيه على .  اضغط على 

في حالة إدخال . (كرر الخطوات مع مدة التنبيه الثالثة. ال معلمات أخرىاتبع الخطوات المذكورة أعاله إلدخ
  .)ال تظھر خطوات التنبيه الثالث, للتنبيه الثاني 0:00

Filter PROMPT 
  ) المطالبة بالتصفية(

0 or previously 
entered number )0  أو

  .)الرقم الذي تم إدخاله مسبًقا

  .طالبة التصفية ثم اضغط على أدخل عدد دورات الطھي قبل رسالة الم
  

Instant On ) التشغيل
  )الفوري

5 or previously set 
number )5  أو الرقم الذي تم
  .)إدخاله مسبًقا

وذلك بعد الضغط على زر المنتج %, 100الذي تصل فيه المقالة إلى التسخين بنسبة , ھذا ھو الوقت بالثواني
  الرقم االفتراضي ( .أدخل القيمة ثم اضغط على . الحرارةقبل أن تعمل وحدة التحكم على ضبط درجة 

   .قد يلزم ضبط التشغيل الفوري للوقت مع أحمال الطھي الخفيفة: مالحظة).  OFF=0  ,5ھو 

HOLD TIME )وقت االنتظار(  
0 or previously 

entered time   اضغط على . ل تجاھلهأدخل الوقت بالدقائق لتعليق المنتج قب .  
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  )أو الوقت المضبوط مسبًقا 0(

Exit )خروج(  Exit )اضغط على زر   )خروج لحفظ التغييرات .  

Select Product ) تحديد
  )المنتج

اضغط مرتين على , للخروج .يرجى الرجوع إلى خطوات إعداد المنتج الموضحة أعاله, للبرمجة اإلضافية  
  .إيقاف التشغيل) OFF(لوضع ) خروج مسح ضوئي( EXIT SCANزر 

  
وفور تحديث شريط .  قم بخفض الحاوية ثم إزالة الشريط من الجزء الخلفي لوحدة التحكم.  قم بإزالة البراغي المرفقة مع الحاوية, للدخول على شريط القائمة

ثم اضغط على  0:00لى قم بضبط مدة الطھي ع, إللغاء تعيين أحد المنتجات من أحد األزرار.  اتبع نفس الخطوات بالعكس إلعادة تركيبه, القائمة
EXIT/SCAN )مسح ضوئي/خروج.(  

  
  )الطھي المجزأ(نظرة عامة حول الطھي بنقاط ضبط متعددة    1-7
  

  .يمكن طھي المنتج عند درجات حرارة متنوعة مع حدوث تغيرات في درجة الحرارة عند النقاط القابلة للبرمجة في دورة الطھي, عند تحديد الطھي المجزأ
  

تبدأ دورة الطھي مع تخصيص الوقت الكامل، . من السھل التفكير في دورة الطھي الكاملة التي تحدث مع مؤقت العد التنازلي, على الطھي المجزأ عند البرمجة
لمرغوبة بناًء على الوقت يتم إدخال تغيرات درجة الحرارة ا. فيتم االنتھاء منھا عندما يصل مؤقت العد التنازلي إلى الصفر, دقيقة على سبيل المثال 13فإذا كانت 

  . الالزم لحدوثھا مقارنة بمدة الطھي المتبقية
  

رات درجة الحرارة الوقت المتبقي من دورة  ة بتغي توضح إدخاالت الوقت المتعلق
اه دورة طھي تستغرق . الطھي وليس الوقت المنقضي ة 13يوضح الرسم أدن . دقيق

  .ة قبل بدء عملية البرمجةدرجة الحرار/يفضل إعداد جدول مشابه لتغيرات الوقت
  

    الخطوة األولى ھي ضبط إجمالي وقت الطھي ونقطة الضبط المبدئية.  
 وتغيير نقطة , الثانية ھي ضبط فترة الجزء األول من الطھي على دقيقتين لخطوة

  .ضبط درجة الحرارة األولى
 وتغيير , الخطوة الثالثة ھي ضبط فترة الجزء الثاني من الطھي على أربع دقائق

  .نقطة ضبط درجة الحرارة الثانية
 الخطوة الرابعة ھي ضبط فترة الجزء الثالث من الطھي على ثالث دقائق ,

  .وتغيير نقطة ضبط درجة الحرارة الثالثة
ليس ھناك . تنقضي األربع دقائق المتبقية في مدة الطھي عند درجة الحرارة النھائية

  .ألخيرةحاجة ألية إدخاالت الستخدام الدقائق ا
  
  
  
  

الطھي بنقاط ضبط متعددة (ضبط المنتج : القائمة الرئيسية 1-8   
  ))الطھي المجزأ(

    اإلجراء الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(   اضغط على  حتى االنتقال من وضعINFO MODE )إلى ) وضع المعلومات
MAIN )الوضع الرئيسي ( ثم إلىPRODUCT SETUP )ضبط المنتج.(  

PRODUCT SETUP 
  )ضبط المنتج(

  .اضغط على   

Product Setup 
  )ضبط المنتج(

Enter Code )1650أدخل   )أدخل الرمز.  

Select Product 
  )تحديد المنتج(

  .اضغط على زر المنتج المرغوب  

Long Name ) اسم
  )طويل

Product name or button 
number ) أو رقم الزراسم المنتج(  

 اضغط على   .مرر المؤشر على . أدخل اسم المنتج بواسطة مفاتيح األحرف
  .لالنتقال إلى خصائص إعداد المنتج التالي

Short Name ) اسم
  )قصير

Abbreviated product name or 
button number   

  )اختصار السم المنتج أو رقم الزر(

أحرف بواسطة مفاتيح األحرف لتتبادل مع  4أدخل اسم المنتج المختصر والمكون من 
  .اضغط على . المؤقت أثناء الطھي

COOKING MODE  
  )وضع الطھي(

SINGLE SETPOINT   
  )نقطة ضبط واحدة(

اضغط , في حالة الرغبة في الطھي المجزأ أو تحديد نقاط ضبط متعددة  .اضغط على 
واتبع ) طھي المجزأال) (نقاط الضبط المتعددة(  MULTIPLE SETPOINTعلى 

 SINGLE SETPOINTالوضع االفتراضي ھو  .التعليمات الواردة في القسم التالي
  .)نقطة ضبط واحدة(
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1 Time )الوقت(  
0:00 or previously entered 

time )0:00  أو الوقت المضبوط ً   )مسبقا
  .أدخل إجمالي مدة الطھي للعناصر المجزأة ثم اضغط على 

1 TEMPR ) درجة
  )رارةالح

350F or previously entered 
temperature )350  درجة فھرنھايت

ً أو درجة الحرارة المضبوطة    )مسبقا
  .أدخل درجة حرارة الطھي المبدئية واضغط على 

1 Sensitivity 
  )الحساسية(

Number )اضغط على . للمنتج 9-0, أدخل مستوى الحساسية  )العدد.  0الرقم االفتراضي ھو.  

2 Time )الوقت(  
0:00 or previously entered 

time )0:00 أو الوقت المضبوط مسبًقا(  
ثم اضغط على ) 9-1انظر صفحة (أدخل الوقت المتبقي بعد تغيير درجة الحرارة األولى 

.  

2 TEMPR ) درجة
  )الحرارة

0 or previously entered 
temperature )0  أو درجة الحرارة
  )المضبوطة مسبًقا

  .تغيير في درجة الحرارة واضغط على  أدخل أول

2 Sensitivity 
  )الحساسية(

0 or previously entered value 
ً أو القيمة المضبوطة  0(   )مسبقا

  .0الرقم االفتراضي ھو  .للمنتج ثم اضغط على  9-0أدخل القيمة المرنة 

3 Time )الوقت(  
0:00 or previously entered 

time (0:00 بوط أو الوقت المض ً   )مسبقا
  .أدخل الوقت المتبقي بعد تغيير درجة الحرارة الثانية ثم اضغط على 

3 TEMPR ) درجة
  )الحرارة

0 or previously entered 
temperature   

ً أو درجة الحرارة المضبوطة  0(   )مسبقا
  .أدخل درجة حرارة الجزء الثاني ثم اضغط على 

3 Sensitivity 
  )الحساسية(

0 or previously entered value 
ً أو القيمة المضبوطة  0(   )مسبقا

  .0الرقم االفتراضي ھو  .للمنتج ثم اضغط على  9-0أدخل القيمة المرنة 

4 Time )الوقت(  
0:00 or previously entered 

time (0:00  أو الوقت المضبوط ً   )مسبقا
  .أدخل الوقت المتبقي بعد تغيير درجة الحرارة الثالثة ثم اضغط على 

4 TEMPR ) درجة
  )الحرارة

0 or previously entered 
temperature   

ً أو درجة الحرارة المضبوطة  0(   )مسبقا
  .أدخل درجة حرارة الجزء الثالث ثم اضغط على 

4 Sensitivity 
  )الحساسية(

0 or previously entered value 
  )أو القيمة المضبوطة مسبًقا 0(

  .0الرقم االفتراضي ھو  .نتج ثم اضغط على للم 9-0أدخل القيمة المرنة 

5 Time )الوقت(  
0:00 or previously entered 

time (0:00  أو الوقت المضبوط ً   )مسبقا

. أما في حالة  اتركه على صفر في حالة عدم الحاجة إلى أجزاء أخرى ثم اضغط على
حد األقصى ھو خمسة الحاجة إلى أجزاء أخرى, استمر في البرمجة كما ھو موضح أعاله. ال

  أجزاء.

5 TEMPR ) درجة
  )الحرارة

0 or previously entered 
temperature   

ً أو درجة الحرارة المضبوطة  0(   )مسبقا
  .أدخل درجة حرارة الجزء الثالث ثم اضغط على 

5 Sensitivity 
  )الحساسية(

0 or previously entered value 
ً أو القيمة المضبوطة  0(   )مسبقا

  .0الرقم االفتراضي ھو  .للمنتج ثم اضغط على  9-0القيمة المرنة  أدخل

1 alarm time   
  )مدة التنبيه(

0:00 or previously entered 
time (0:00  أو الوقت المضبوط ً   )مسبقا

  .اضغط على . أدخل الوقت في دائرة الطھي لتنبيه االھتزاز المسموع

1 ALARM NAME   shake )االھتزاز(  لى اضغط ع  للتنقل بين أسماء التنبيھات)اضغط على ). مثل االھتزاز.  

1 alarm mode   
  )وضع التنبيه(

auto )اضغط على   ) تلقائي  لالنتقال إلى التأكيد على الوضع التلقائي أو وضع التنبيه باالھتزاز
  .الوضع االفتراضي ھو الوضع التلقائي.  اضغط على . اليدوي

1 Alarm Tone   
  )مة التنبيهنغ(

Short )اضغط على   )قصيرة اضغط على . لالنتقال إلى اختيار نغمات التنبيه باالھتزاز  .  

2 SHAKE time   
  )مدة االھتزاز(

0:00 or previously entered 
time )0:00  أو الوقت المضبوط ً   )مسبقا

  .اضغط على .  أدخل الوقت في دورة الطھي لتنبيه مسموع ثاني لالھتزاز

2 Alarm name   
  )اسم التنبيه(

shake )االھتزاز(   اضغط على  للتنقل بين أسماء التنبيھات)اضغط على ). مثل االھتزاز.  

2 alarm mode   
  )وضع التنبيه(

auto )اضغط على   )تلقائي  لالنتقال إلى التأكيد على الوضع التلقائي أو وضع التنبيه باالھتزاز
  .وضع االفتراضي ھو الوضع التلقائيال.  اضغط على . اليدوي

2 Alarm Tone   
  )نغمة التنبيه(

Short )اضغط على   )قصيرة اضغط على  .لالنتقال إلى اختيار نغمات التنبيه باالھتزاز.   

3 Time   
  )الوقت(

0:00 or previously entered 
time )0:00  أو الوقت المضبوط ً   .اضغط على . لالھتزازأدخل المدة لتنبيه مسموع ثالث   )مسبقا

3 Alarm name   
  )اسم التنبيه(

shake )االھتزاز(   اضغط على  للتنقل بين أسماء التنبيھات)اضغط على ). االھتزاز مثل.  

3 alarm mode   
  )وضع التنبيه(

auto )اضغط على   ) تلقائي  لالنتقال إلى التأكيد على الوضع التلقائي أو وضع التنبيه باالھتزاز
  .الوضع االفتراضي ھو الوضع التلقائي  .اضغط على  .اليدوي
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3 Alarm Tone   
  )نغمة التنبيه(

Short )اضغط على   )قصيرة اضغط على  .لالنتقال إلى اختيار نغمات التنبيه.   

Filter PROMPT 
  ) المطالبة بالتصفية(

0 or previously entered 
number   

ً مأو الرقم الذي تم إدخاله  0(   .)سبقا
  .أدخل عدد دورات الطھي قبل رسالة المطالبة التصفية ثم اضغط على 

Instant On   
  )التشغيل الفوري(

0 
وذلك بعد %, 100الذي تصل فيه المقالة إلى التسخين بنسبة , ھذا ھو الوقت بالثواني

ة أدخل القيم. الضغط على زر المنتج قبل أن تعمل وحدة التحكم على ضبط درجة الحرارة
  .  0الرقم االفتراضي ھو  .ثم اضغط على 

HOLD TIME ) وقت
  )االنتظار

0 or previously entered time   
ً أو الوقت المضبوط  0(    .اضغط على . أدخل الوقت بالدقائق لتعليق المنتج قبل تجاھله  )مسبقا

Exit )خروج(  Exit )اضغط على زر   )خروج لحفظ التغيرات.  

Select Product  
  )تحديد المنتج(

  
, للخروج .يرجى الرجوع إلى خطوات إعداد المنتج الموضحة أعاله, للبرمجة اإلضافية

إيقاف ) OFF(لوضع ) خروج مسح ضوئي( EXIT SCANاضغط مرتين على زر 
  .التشغيل

وفور تحديث شريط .  ط من الجزء الخلفي لوحدة التحكمقم بخفض الحاوية ثم إزالة الشري.  قم بإزالة البراغي المرفقة مع الحاوية, للدخول على شريط القائمة
 EXIT/SCANثم اضغط على  0:00قم بضبط وقت الطھي على  , إلزالة المنتج من األزرار.  اتبع نفس الخطوات بالعكس إلعادة تركيبه, القائمة

  ).مسح/خروج(
  
  
  
  

  :قائمة التصفية 1-9
  

وحدة تفريغ (التفريغ ), في حالة تركيبه(مستشعر جودة الزيت ,والتنظيف والتصفية, التصفية:  صفية التاليةبخيارات قائمة الت ™FilterQuickتتميز وحدة تحكم 
ً ملء الوعاء / الدھون أو وعاء بديل  ً ملء الوعاء / تفريغ في وعاء الزيت الغزير أو األمامي , JIBمن رف  يدويا تفريغ في وعاء الزيت , JIBمن رف  يدويا

ملء / تفريغ في وحدة تفريغ الدھون أو وعاء بديل ]) (تنظيف بارد[أو بارد ] مغلي[ساخن (تنظيف , تفريغ في الوعاء), اء الزيت الغزيرملء من وع/ الغزير 
ً الوعاء  ء الزيت ملء من وعا/ تفريغ في وعاء الزيت الغزير , JIBملء الوعاء يدوًيا من رف / تفريغ في وعاء الزيت الغزير أو األمامي , JIBمن رف  يدويا
يمكن الدخول ). الزيت الغزير فقط(ملء الوعاء بالزيت الغزير ), األمامي أو الزيت الغزير فقط(تفريغ الوعاء في وعاء الزيت الملوث , ملء من الوعاء), الغزير

 300رجة حرارة المقالة أقل من عندما تكون د. حتى ظھور قائمة التصفية) التصفية( FILTERعلى جميع ھذه الخيارات بالضغط مع االستمرار على زر 
يجب أن تكون وحدة التحكم .  ”FILTER BUSY“(  و تصفية مشغول) )انتظر التصفية“ (WAIT FOR FILTER”تعرض وحدة التحكم , درجة فھرنھايت

كيد جميع يجب أن يتم تأ. درجة فھرنھايت أو أكثر لتنفيذ عملية التصفية أو التنظيف والتصفية أو التلميع 300قيد التشغيل وأن تكون عند درجة حرارة تصل إلى 
وھناك , ھناك بعض الخصائص التي ال تتوافر سوى عند تشغيل وحدة التحكم: مالحظة. الرسائل أو إزالتھا من جميع وحدات التحكم قبل البدء في عملية التصفية

  .2- 1راجع القائمة بالصفحة . ھابينما تتوافر خصائص أخرى أثناء تشغيل وحدة التحكم أو إيقاف تشغيل, خصائص أخرى ال تتوافر سوى عند إيقاف تشغيلھا
  

  الدخول إلى وضع قائمة التصفية

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

READY )جاھز(  READY )جاھز(   اضغط على زرFILTER )التصفية ( حتى تظھرFILTER MENU )لمدة ثالث ثوان ثم ) قائمة التصفية
 ).التصفية( FILTERتتغير إلى 

 FILTER )تصفية (    

التصريف في , التفريغ), في حالة تركيبه(مستشعر جودة الزيت , لالنتقال إلى التنظيف والتصفية اضغط على 
من الوعاء إلى وعاء ), الزيت الغزير فقط(ماء الوعاء من الزيت الغزير , ملء الوعاء الكبير من الوعاء, الوعاء

عند عرض االختيار المرغوب فيه اضغط  .الخروجأو التنظيف أو ) الزيت الغزير واألمامي فقط(الزيت الملوث 
ً إذا لم يتم تثبيت وعاء التصفية . اتبع التعليمات على الصفحات التالية للتنقل بين األوضاع  .على  ، تماما

تعرض لوحة , فور تركيب وعاء التصفية في مكانه ).تركيب الوعاء( INSERT PANُتعرض وحدة التحكم 
MIB  التصفية وتستمر وظيفة“, أ”حرف.   

  

  التصفية  1-9-1
   اإلجراء  الشاشة اليمنى    الشاشة اليسرى   

FILTER )تصفية (     اضغط مع االستمرار على زرFILTER )تصفية ( حتى يتم عرض رسالةFILTER )تصفية .( 
LEFT )تختص ) (الشاشة اليسرى

  )باألوعية المقسمة فقط
RIGHT )الشاشة اليمنى (

  .اضغط على السھم المناسب الختيار الجانب )تختص باألوعية المقسمة فقط(

FILTER )اضغط على زر     )تصفية .  

FILTER NOW ) تصفية
  ؟)اآلن

YES/NO ) ال/ نعم(  

لتجاوز التصفية ) ال) (NO(لالستمرار،  أو اضغط على سھم ) نعم( YESاضغط على سھم 
سوف تبدأ المطالبة مرة , دة التحكم مطالبة التصفيةوالرجوع إلى الوضع السابق، إذا بدأت وح

لبدء ) ال( NOفي حالة تحديد .   أخرى فور وصول عداد الطھي إلى جزء من عداد التصفية
سوف يؤدي .  FIL DYLDوعرض, يتم تمكين تأمين التصفية, وحدة التحكم مطالبة التصفية

في . لى مطالبة التصفيةإ FIL DLYDالضغط على زر الفحص لمدة ثالث ثوان عند عرض 
سوف , FIL DYLDحالة إيقاف تشغيل وحدة التحكم أثناء مطالبة التصفية اآلن أو عند ظھور 

يجب , في حالة تمكين تأمين التصفية.  تعود فور إعادة تشغيل زر الطاقة الوظيفي مرة أخرى
  .استكمال التصفية في المطالبة التالية

SKIM VAT or OIL 
TOO LOW )ن الوعاء قشد دھو

) تأكيد( CONFIRMعرض 
 OIL TOO LOWعرضأو 

إذا كان ).  تأكيد( CONFIRMثم اضغط على السھم أسفل كلمة , قم بقشد الدھون من الوعاء
ة على وحد) جداً كمية الزيت قليلة “ (OIL TO LOW”ستظھر كلمة ,مستوى الزيت قليل جًدا
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   اإلجراء  الشاشة اليمنى    الشاشة اليسرى   
  ).تأكيد( CONFIRMقم بملء الوعاء واضغط على أي من األسھم أسفل . التحكم  )كمية الزيت قليلة جًدا(  )  أم كمية الزيت قليلة جًدا

START FILTRATION  
 )بدء التصفية(

  .الوامض LEDاضغط على الزر ذو مؤشر   

DRAINING )وفي حالة انسداد المصرف، قم باستخدام األداة المرفقة مع المقالة لتنظيف االنسداد. غير مطلوب    )التصريف.  

FLUSHING )غير مطلوب    )التدفق. 
FILLING )غير مطلوب    )الملء. 

 LOW TEMPأو --------تبديل
بدرجة ) درجة حرارة منخفضة(

  .الحرارة

 LOWأو  --------تبديل
TEMP ) درجة حرارة
 .بدرجة الحرارة) منخفضة

بوطة، فور العودة إلى النقطة المض.  تبدأ المقالة في التسخين حتى تعود إلى النقطة المضبوطة
  ).جاھز( READYوتعرض وحدة التحكم 

  

  

  التنظيف والتصفية   1-9-2
   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

 ،)قائمة التصفية( Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1اتبع الخطوات الموجودة بصفحات من 
LEFT )تختص ) (الشاشة اليسرى

  )باألوعية المقسمة فقط
RIGHT )تختص ) (الشاشة اليمنى

 )باألوعية المقسمة فقط
  .اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب

CLEAN AND FILTER 
 )التنظيف والتصفية(

  .اضغط على   

CLEAN NOW?   
  ؟)ھل تريد التنظيف اآلن(

Yes / No ) ال/ نعم(  

لإللغاء والعودة ) ال) (NO(لالستمرار،  أو اضغط على سھم ) نعم( )YES(اضغط على سھم 
, وتمكين تأمين التصفية, للتنظيف الموقوت) ال( )NO(في حالة تحديد .  ى الوضع السابقإل

سوف يؤدي الضغط على زر الفحص لمدة ثالث .   FIL DYLDيتم عرض مطالبة التصفية 
في حالة إيقاف تشغيل وحدة التحكم أثناء . إلى مطالبة التصفية FIL DLYDثوان عند عرض 

سوف تعود فور إعادة تشغيل زر الطاقة , FIL DYLDعند ظھور مطالبة التنظيف اآلن أو 
يجب استكمال التنظيف والتصفية في , في حالة تمكين تأمين التصفية.  الوظيفي مرة أخرى

 .المطالبة التالية
SKIM VAT ) قشد دھون

 )الوعاء
  .قشد الدھون من الوعاء  

START FILTRATION
 )بدء التصفية(

  .الوامض LEDر اضغط على الزر ذي مؤش  

DRAINING )غير مطلوب، وفي حالة انسداد المصرف، استخدم األداة المرفقة مع المقالة لتنظيف االنسداد    )التصريف.  
CLEAN OIL SENSOR 

  )تنظيف مستشعر الزيت(
CONFIRM )غط نّظف مستشعر الزيت باستخدام ضمادة التنظيف المقاومة للخدش، ثم اض) لمقالة الغاز فقط(  )تأكيد

  ).تأكيد( CONFIRMعلى السھم أسفل 

FLUSHING )التدفق(    
استخدم الفرشاة والزيت الساخن إلزالة الفتات والبقايا من جدران وعاء القلي والتخلص من 

واحرص على استخدام ,  واستخدم ضمادة مقاومة للخدش إلزالة البقايا, الرغوة على السطح
  . ألن أسطح وعاء القلي سوف تكون ساخنة القفازات الحرارية مع توخي الحذر الشديد

SCRUB VAT 
COMPLETE? " ھل اكتمل

 " تنظيف الوعاء؟
CONFIRM )تأكيد(   اضغط على السھم أسفلCONFIRM )تأكيد.(  

POLISHING )التلميع(  5:00 TIMER )عاء غير مطلوب،  ويتدفق الزيت من وعاء التصفية إلى وعاء القلي ثم يعود مرة ثانية إلى و  )مؤقت
  .دقائق 5التصفية لمدة قدرھا 

CLOSE DRAIN ) أغلق
 ).التصريف

CONFIRM )تأكيد(   اضغط على السھم أسفلCONFIRM )تأكيد(.  

FILLING )غير مطلوب،    )الملء  

IS VAT FULL ) ھل الوعاء
 ؟)ممتلئ

Yes / No ) (اضغط على   )ال/ نعمYES) (إذا كان الوعاء ) نعم ً لالستمرار في ) ال) (NO(اضغط على . ممتلئا
  .الملء

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(     
  

  

1-9-2 -1   OQS )3راجع الفصل ) مستشعر جودة الزيت   
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  )JIBملء الوعاء يدوًيا من رف / في وحدة تفريغ الدھون أو وعاء بديل (التفريغ   1-9-3
  
  

باستخدام وحدة تفريغ الدھون التي تقدمھا، مع العلم بأن ھذه  Frymasterتوصي ، من أجل تصريف الزيت أو السمن المستخدم وتفريغه بشكل آمن ومناسب
  .الوحدة تتوافر لدى الموزع المحلي لديك

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى
تأكد من قدرتھا على , اوية المعدنية المناسبةعند تصريف الزيت في الح:خطر،)قائمة التصفية( Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1اتبع الخطوات الموجودة بصفحة 

  .وإال قد يتدفق السائل الساخن ويتسبب في وقوع اإلصابات, كحد أدنى) لتر 15(جالون  4استيعاب ما يزيد عن 
LEFT )تختص ) (الشاشة اليسرى

  )باألوعية المقسمة فقط
RIGHT )تختص ) (الشاشة اليمنى

 )باألوعية المقسمة فقط
  .المناسب لتحديد الجانب اضغط على السھم

DISPOSE )اضغط على     )تفريغ.  

DISPOSE NOW?   
  )ھل تريد التفريغ اآلن؟(

Yes / No ) (اضغط على سھم   )ال/ نعمYES( )(لالستمرار،  أو اضغط على سھم ) نعمNO) (لإللغاء ) ال
  . والعودة إلى الوضع السابق

REMOVE FILTER 
PAN )إزالة وعاء التصفية(  

  ة وعاء التصفيةإزال  

INSERT DISPOSAL 
UNIT )تركيب وحدة التفريغ(  

CONFIRM )لتر 15(جالونات  4قم بتركيب وحدة تفريغ الدھون أو وعاء معدني كبير يكفي الستيعاب   )تأكيد (
  ). تأكيد( CONFIRMأو أكثر تحت المصرف، ثم اضغط على السھم أسفل 

START DISPOSE بدء ( 
)التفريغ  

  .الوامض LEDزر ذي مؤشر اضغط على ال  

DISPOSING )غير مطلوب، وفي حالة انسداد المصرف، قم باستخدام األداة المرفقة مع المقالة لتنظيف     )تفريغ
 .االنسداد

VAT EMPTY AND 
CLEAN? ) ھل الوعاء فارغ

 ) ونظيف؟
CONFIRM )تأكيد(   اضغط على السھم أسفلCONFIRM )تأكيد.(  

Remove Disposal 
Unit )إزالة وحدة التفريغ(  

CONFIRM )تأكيد(   قم بإزالة وحدة التفريغ من ثم اضغط على السھم أسفلCONFIRM )تأكيد.(  

INSERT Filter 
PAN )تركيب وعاء التصفية(  

  تركيب وعاء التصفية  

FILL VAT )ملء وعاء القلي(  CONFIRM )تأكيد(  أسفل  قم بملء الوعاء يدوًيا بالزيت الجديد واضغط على السھمCONFIRM )تأكيد .(  

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(     
  
  
  
  
  

  )JIBملء الوعاء يدوًيا من رف /  Frontأو  Bulkإلى (تفريغ   1-9-4
  

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى
  ،)قائمة التصفية( Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1اتبع الخطوات الموجودة بصفحة 

LEFT )تختص ) (الشاشة اليسرى
  )باألوعية المقسمة فقط

RIGHT )تختص باألوعية المقسمة ) (الشاشة اليمنى
 )فقط

  .اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب

DISPOSE )اضغط على     ) تفريغ.  

DISPOSE NOW? ) ھل
 )تريد التفريغ اآلن؟

Yes / No ) ال/ نعم(   اضغط على سھمYES )(و اضغط على سھم لالستمرار،  أ) نعمNO (
  .لإللغاء والعودة إلى الوضع السابق) ال(

WASTE TANK FULL 
  )خزان الزيت الملوث ممتلئ(

CONFIRM )تأكيد(  
يتم عرض ھذه الرسالة عند امتالء خزان الزيت الملوث،  وبعد ذلك 

واطلب مزود الزيت الملوث، ) تأكيد( CONFIRMاضغط على زر 
  .على وحدة التحكم) إيقاف تشغيل( OFFوسيظھر 

START DISPOSE 
 )بدء التفريغ(

  .الوامض LEDاضغط على الزر ذي مؤشر   

DRAINING )التصريف(    
غير مطلوب، وفي حالة انسداد المصرف، قم باستخدام األداة المرفقة مع 

  .المقالة لتنظيف االنسداد
VAT EMPTY AND 

CLEAN? ) ھل الوعاء فارغ
 )ونظيف؟

CONFIRM )تأكيد(  غط على السھم أسفل اضCONFIRM )تأكيد.(  

OPEN DISPOSE 
VALVE )فتح صمام التفريغ(  

  
إذا كنت تستخدم التفريغ األمامي، تأكد : مالحظة(. اسحب مقبض التفريغ

من توصيل العصا إلى منفذ الفصل السريع،  واضغط مع االستمرار على 
  ).المفتاح بعد سحب مقبض التفريغ لتفريغ الزيت

DISPOSING )تفريغ(  
4:00 countdown timer ) موقت العد
 )التنازلي

  .غير مطلوب

REMOVE FILTER 
PAN )إزالة وعاء التصفية(  

  .افتح الباب واسحب وعاء التصفية خارج الحاوية  

IS PAN EMPTY? ) ھل
  )وعاء التصفية فارغ؟

Yes / No ) (م تأكد من أن وعاء التصفية فارًغ، ثم قم بالضغط على سھ  )ال/ نعمYES (
للعودة (، ثم اتبع رسائل المطالبة )ال) (NO(، أو بالضغط على سھم )نعم(

  )).جاري التفريغ) (DISPOSING(إلى وضع 



1 -16  
  

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى
INSERT Filter 

PAN )تركيب وعاء التصفية(  
  . قم بتركيب وعاء التصفية  

CLOSE DISPOSE 
VALVE ) غلق صمام

  )التفريغ

ا التفريغ، عند استخدام قم بفصل عص:مالحظة(ادفع مقبض التفريغ   
  .)التفريغ األمامي

FILL VAT? ) ھل وعاء القلي
 )ممتلئ؟

CONFIRM )قم بملء الوعاء يدوًيا بالزيت الجديد واضغط على السھم أسفل   )تأكيد
CONFIRM )تأكيد .(  

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(     

  

  )JIBا من رف ملء الوعاء يدويً /  Frontأو  Bulkإلى (تفريغ   1-9-5

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى
  ،)قائمة التصفية( Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1اتبع الخطوات الموجودة بصفحة 

LEFT )تختص ) (الشاشة اليسرى
  )باألوعية المقسمة فقط

RIGHT )تختص باألوعية المقسمة ) (الشاشة اليمنى
 )فقط

  .ديد الجانباضغط على السھم المناسب لتح

DISPOSE )اضغط على     )  تفريغ.  

DISPOSE NOW?   
  )ھل تريد التفريغ اآلن؟(

Yes / No ) (اضغط على سھم   )ال/ نعمYES( )(لالستمرار،  أو اضغط على سھم ) نعمNO (
  .لإللغاء والعودة إلى الوضع السابق) ال(

WASTE TANK FULL  
  )خزان الزيت الملوث ممتلئ(

CONFIRM )يدتأك(  
يتم عرض ھذه الرسالة عند امتالء خزان الزيت الملوث،  وبعد ذلك 

واطلب مزود الزيت الملوث، ) تأكيد( CONFIRMاضغط على زر 
  .على وحدة التحكم) إيقاف تشغيل( OFFوسيظھر 

START DISPOSE ) بدء
 )التفريغ

  .الوامض LEDاضغط على الزر ذي مؤشر   

DRAINING )التصريف(    
في حالة انسداد المصرف، قم باستخدام األداة المرفقة مع غير مطلوب، و

  .المقالة لتنظيف االنسداد
VAT EMPTY and 

clean? ) ھل الوعاء فارغ
 )ونظيف؟

CONFIRM )تأكيد(   اضغط على السھم أسفلCONFIRM )عندما يكون ) تأكيد ً   .فارغا

OPEN DISPOSE 
VALVE )فتح صمام التفريغ(  

  
إذا كنت تستخدم التفريغ األمامي، تأكد : الحظةم(. اسحب مقبض التفريغ

من توصيل العصا إلى منفذ الفصل السريع،  واضغط مع االستمرار على 
  ).المفتاح بعد سحب مقبض التفريغ لتفريغ الزيت

DISPOSING )تفريغ(  
4:00 countdown timer ) موقت

 )العد التنازلي
  .بالعد التنازلي غير مطلوب أثناء تفريغ الزيت عندما يقوم المؤقت

REMOVE FILTER 
PAN (إزالة وعاء التصفية)  

  افتح الباب واسحب وعاء التصفية خارج الحاوية.  

IS PAN EMPTY؟   
  (ھل وعاء التصفية فارغ؟)

Yes / No (نعم / ال)  

تأكد من أن وعاء التصفية فارغ أم ال، فإذا كان فارًغا فقم بالضغط على 
ن غير فارًغا فقم بالضغط على سھم ) (نعم)، أما إذا كاYESسھم (

)NO)  (ال)، ثم اتبع المطالبات (للعودة إلى وضع (DISPOSING (
  (التفريغ)).

INSERT Filter 
PAN (تركيب وعاء التصفية)  

  قم بتركيب وعاء التصفية.  

CLOSE DISPOSE 
VALVE (غلق صمام التفريغ)  

  
عند استخدام  (مالحظة: قم بفصل عصا التفريغ،ادفع مقبض التفريغ. 

  �.التفريغ األمامي)
FILL VAT FROM 

BULK?  ھل تود ملء وعاء)
  القلي من خزان الزيت الغزير؟)

Yes / No (نعم / ال)  ) اضغط على سھمYES (نعم) لملء الوعاء أو اضغط على سھم (
)NO (ال) للذھاب إلى (OFF .(إيقاف تشغيل)  

PRESS AND HOLD 
YES TO FILL  اضغط مع)

ار على سھم نعم لملء االستمر
 الوعاء)

Yes (نعم)  ) اضغط مع االستمرار على سھمYES .نعم لملء الوعاء (  

FILLING (الملء)    .يتم عرضھا أثناء عملية ملء الوعاء  

CONTINUE 
FILLING?  تود (ھل

  االستمرار في ملء الوعاء؟)
Yes / No (نعم / ال)  ) اضغط على سھمNOء، أو اضغط على ) (ال) عند اكتمال ملء الوعا

  ) (نعم) لالستمرار في الملء.YESسھم (

OFF (إيقاف تشغيل)  OFF (إيقاف تشغيل)    

  
  التصريف في الوعاء   1-9-6
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   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى 

  (قائمة التصفية)    Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1اتبع الخطوات الموجودة بصفحة 
LEFT رى) (تختص (الشاشة اليس

  باألوعية المقسمة فقط)
RIGHT  (الشاشة اليمنى) (تختص باألوعية

  اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب. المقسمة فقط)

DRAIN TO PAN   
 (تصريف في الوعاء)

  . اضغط على  

DRAIN NOW?   
  (ھل تود التصريف اآلن؟)

Yes / No (نعم / ال)  ) اضغط على سھمYESأو اضغط على سھم () (نعم) لالستمرار  .NO (ال) (
  لإللغاء والعودة إلى الوضع السابق.

OPEN DRAIN 
VALVE (فتح صمام التصريف)  

  الوامض. LEDاضغط على الزر ذي مؤشر   

DRAINING (التصريف)     يتم عرضھا أثناء عملية التصريف، وفي حالة انسداد المصرف، قم باستخدام األداة
  االنسداد.المرفقة مع المقالة لتنظيف 

VAT EMPTY?   
  (ھل وعاء القلي فارغ؟)

CONFIRM (تأكيد)   اضغط على السھم أسفلCONFIRM .(تاكيد)  

FILL FROM PAN?   
  (ھل تود الملء من الوعاء؟)

Yes / No (نعم / ال)  ) اضغط علىYES) (نعم) للملء من الوعاء،  واضغط على (NO (ال) للذھاب (
  (إيقاف تشغيل). OFFإلى 

FILLING (الملء)    ،غير مطلوب  

IS THE VAT FULL?  
  (ھل وعاء القلي ممتلئ؟)

Yes / No (نعم / ال)  

ً ) (نعم) إذا كان وعاء القلي YESاضغط على ( ) (ال) NO، أو اضغط على (ممتلئا
 45(الملء) لمدة  FILLINGإذا كان غير ذلك، ثم اتبع مطلب (العودة إلى وضع 

الء وعاء القلي بعد إجراء محاولتين لملئه، قم ثانية أخرى)،  وفي حالة عدم امت
  باالنتقال إلى الخطوة التالية.

REMOVE FILTER 
PAN (إزالة وعاء التصفية)  

  افتح الباب واسحب وعاء التصفية خارج الحاوية.  

IS PAN EMPTY?   
  (ھل وعاء التصفية فارغ؟)

Yes / No (نعم / ال)  

ً إذا كان تأكد من أن وعاء التصفية فارغ أم ال، ف ) YESقم بالضغط على سھم ( فارغا
(نعم) وانتقل إلى الخطوة التالية، أما إذا كان غير فارًغا فقم بالضغط على سھم 

)NO (ال)، ثم اتبع مطلب (CHANGE FILTER PAPER  تغيير ورقة)
  المصفاة).  

INSERT Filter 
PAN (تركيب وعاء التصفية)  

  قم بتركيب وعاء التصفية.  

OFF اف تشغيل)(إيق  OFF (إيقاف تشغيل)    

  
  الملء من الوعاء  1-9-7

  

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى 

تحذير: يلزم التأكد من أن الزيت عند درجة حرارة التشغيل أو قريب منھا، (قائمة التصفية).   Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1اتبع الخطوات الموجودة بصفحة 
  تلف للمضخة. وذلك لعدم حدوث

LEFT  (الشاشة اليسرى) (تختص
  باألوعية المقسمة فقط)

RIGHT  (الشاشة اليمنى) (تختص باألوعية
  اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب. المقسمة فقط)

FILL FROM PAN   
 (ملء من الوعاء)

  . اضغط على  

FILL VAT FROM 
PAN?  ھل تود الملء من)
 الوعاء؟)

Yes / No  نعم)(اضغط على سھم   / الYES ) (نعم) لالستمرار،  اضغط على سھمNO (ال) لإللغاء (
  (إيقاف تشغيل).   OFFوالعودة إلى وضع 

FILLING (الملء)    ،غير مطلوب  

IS THE VAT FULL?  
  (ھل وعاء القلي ممتلئ؟)

Yes / No (نعم / ال)  
ً ) (نعم) إذا كان وعاء القلي YESاضغط على سھم ( اضغط على سھم ، أو ممتلئا

)NO (ال) إذا كان غير ذلك، ثم اتبع مطلب (العودة إلى وضع (FILLING 
  (الملء)).

OFF (إيقاف تشغيل)  OFF (إيقاف تشغيل)    

  
  ملء وعاء القلي من خزان الزيت الغزير (الزيت الغزير فقط)  8- 1-9

   

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى
  (قائمة التصفية). Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1 اتبع الخطوات الموجودة بصفحة

LEFT  (الشاشة اليسرى) (تختص
  باألوعية المقسمة فقط)

RIGHT  (الشاشة اليمنى) (تختص باألوعية المقسمة
 فقط)

  اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب.

FILL VAT FROM 
BULK  ملء وعاء القلي من)

 خزان الزيت الغزير) 
  . ىاضغط عل  
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FILL VAT FROM 
BULK?  ھل تود ملء وعاء)

  القلي من خزان الزيت الغزير؟)
YES/NO (نعم/ ال)   اضغط على سھمYES ) (نعم) لالستمرار،  اضغط على سھمNO (ال) (

  (إيقاف تشغيل). OFFلإللغاء والعودة إلى وضع 

PRESS AND HOLD 
YES TO FILL  اضغط مع)

االستمرار على سھم نعم لملء 
 وعاء)ال

Yes (نعم)  ) اضغط مع االستمرار على سھمYES .نعم لملء الوعاء (  

FILLING (الملء)    .يتم عرضھا أثناء عملية ملء الوعاء  

CONTINUE 
FILLING?  ھل تود)

  االستمرار في ملء الوعاء؟)
Yes / No (نعم / ال)  

تظھر ھذه الرسالة بمجرد تحرير الزر أثناء عملية الملء، واضغط على 
) YES) (ال) عند اكتمال ملء الوعاء، أو اضغط على سھم (NOم (سھ

  (نعم) لالستمرار في الملء.

OFF (إيقاف تشغيل)  OFF (إيقاف تشغيل)    

  
  
  تصفية زيت الوعاء في خزان الزيت الملوث (الزيت الغزير فقط)  1-9-9

   

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى
  (قائمة التصفية). Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1الخطوات الموجودة بصفحة اتبع 

LEFT  (الشاشة اليسرى) (تختص
  باألوعية المقسمة فقط)

RIGHT  (الشاشة اليمنى) (تختص باألوعية المقسمة
 فقط)

  اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب.

PAN TO WASTE  تصفية)
  الوعاء في خزان الزيت الملوث) 

  . اضغط على  

PAN TO WASTE?  
ھل تود تصفية الوعاء في خزان (

 الزيت الملوث؟)
YES/NO (نعم/ال)   اضغط على سھم)YES( ) (نعم) لالستمرار،  أو اضغط على سھمNO (

  (ال) لإللغاء والعودة إلى الوضع السابق.  

WASTE TANK FULL 
  (خزان الزيت الملوث ممتلئ)

COMFIRM (تأكيد)  
تالء خزان الزيت الملوث،  واضغط على يتم عرض ھذه الرسالة عند ام

(إيقاف تشغيل)  OFFالزر للتأكيد واطلب مزود الزيت الملوث، وستظھر 
  على وحدة التحكم.

OPEN DISPOSE 
VALVE (فتح صمام التفريغ)  

  اسحب مقبض التفريغ.  

DISPOSING (تفريغ)    .غير مطلوب أثناء عملية تفريغ الزيت  

REMOVE FILTER 
PAN عاء التصفية)(إزالة و  

  افتح الباب واسحب وعاء التصفية خارج الحاوية.  
  

IS PAN EMPTYھل  ؟)
  وعاء التصفية فارغ؟)

Yes / No (نعم / ال)  

تأكد من أن وعاء التصفية فارغ أم ال، فإذا كان فارًغا فقم بالضغط على 
) (نعم)، أما إذا كان غير فارًغا فقم بالضغط على سھم YESسھم (

)NOم اتبع المطالبات (للعودة إلى وضع  () (ال)، ثDISPOSING (
  (التفريغ)).

INSERT Filter 
PAN (تركيب وعاء التصفية)  

  قم بتركيب وعاء التصفية.  

CLOSE DISPOSE 
VALVE (غلق صمام التفريغ)  

  ادفع مقبض التفريغ فى.  

OFF (إيقاف تشغيل)  OFF (إيقاف تشغيل)    
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  )JIBلبارد [بالنقع البارد]، (التفريغ في وحدة تفريغ الدھون أو وعاء بديل / ملء الوعاء يدوًيا من رف التنظيف ([الساخن] أو ا  1-9-10
  

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى 

األوعية المجاورة المليئة بالزيت تحذير: لتجنب اإلصابة, يرجى التأكد من أن (قائمة التصفية).  Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1اتبع الخطوات الموجودة بصفحة 
  (إيقاف تشغيل) وأنھا مغطاة قبل بدأ عملية التنظيف ([الساخن ] أو البارد [بالنقع البارد]). OFFفي وضع 
LEFT  (الشاشة اليسرى) (تختص

  باألوعية المقسمة فقط)
RIGHT  (الشاشة اليمنى) (تختص باألوعية

  ديد الجانب.اضغط على السھم المناسب لتح المقسمة فقط)

CLEAN (تنظيف)     اضغط على .  
BOIL OUT NOW? or 
Cold Clean Now? 
(ھل تود التنظيف الساخن اآلن؟ أم 

  ھل تود التنظيف البارد اآلن؟)

Yes / No (نعم / ال)   اضغط على سھم)YES () (نعم) لالستمرار،  اضغط على سھمNO (ال) لإللغاء (
  ).  (إيقاف تشغيل OFFوالعودة إلى وضع 

IS OIL REMOVED? 
  (ھل تم التخلص من الزيت؟)

Yes / No (نعم / ال)  
  ) (نعم), ثم اذھب إلىYESاضغط على سھم (

 “IS SOLUTION IN THE VAT?” ” ھل ھناك محلول تنظيف بوعاء
  ) (ال) لالنتقال إلى الخطوة التالية.NO,  أو اضغط على سھم (“القلي؟

REMOVE FILTER 
PAN لتصفية)(إزالة وعاء ا  

  (تاكيد) CONFIRMأزل وعاء التصفية، ثم اضغط على السھم أسفل   

INSERT DISPOSAL 
UNIT (تركيب وحدة التفريغ)  

CONFIRM (تأكيد)  
جالونات  4قم بتركيب وحدة تفريغ الدھون أو وعاء معدني كبير يكفي الستيعاب 

 CONFIRMلتر) أو أكثر تحت المصرف، ثم اضغط على السھم أسفل  15(
  (تأكيد).

START DISPOSE  بدء)
 التفريغ) 

  الوامض. LEDاضغط على الزر ذي مؤشر   

DISPOSING (تفريغ)    .وفي حالة انسداد المصرف، قم باستخدام األداة المرفقة مع المقالة لتنظيف االنسداد  
VAT EMPTY AND 

CLEAN?  ھل الوعاء فارغ)
 ونظيف؟) 

CONFIRM (تأكيد)   اضغط على السھم أسفلCONFIRM .(تاكيد)  

REMOVE DISPOSAL 
UNIT (إزالة وحدة التفريغ)  

CONFIRM (تأكيد)   أزل وحدة التفريغ، ثم اضغط على السھم أسفلCONFIRM .(تاكيد)  

IS SOLUTION IN 
THE   VAT?  ھل ھناك)

  محلول تنظيف بالوعاء؟)
CONFIRM (تأكيد)  ى السھم أسفل تأكد من وجود محلول تنظيف بوعاء القلي, ثم اضغط عل

CONFIRM .(تاكيد)  

BOIL OUT or COLD 
CLEAN  التنظيف الساخن أو)

 التنظيف البارد)

30:00 countdown 
timer 30:00 (موقت العد التنازلي(.  

يتم تشغيل الموقت، وفي حالة التنظيف الساخن، يتم تسخين الوعاء في درجة حرارة 
  درجة مئوية).  91درجة فھرنھايت ( 195

BOIL OUT DONE or 
COLD CLEAN DONE 

(انتھاء التنظيف الساخن) أم (انتھاء 
 التنظيف البارد)

CONFIRM (تأكيد)   اضغط على السھم أسفل كلمةCONFIRM .(تأكيد) إللغاء التنبيه  

INSERT DISPOSAL 
PAN (تركيب وعاء التفريغ)  

CONFIRM (تأكيد)   لتر) أو أكثر  15ت من الزيت (جالونا 4قم بتركيب وعاء تفريغ كبير يكفي الحتواء
  (تأكيد).              CONFIRMتحت المصرف، ثم اضغط على السھم أسفل 

OPEN DRAIN 
VALVE (فتح صمام التصريف)  

  الوامض. LEDاضغط على الزر ذي مؤشر   

DRAINING )غير مطلوب،    )التصريف  
IS SOLUTION 
REMOVED?  ھل تم)

  التخلص من محلول التنظيف؟)
CONFIRM )اضغط على السھم أسفل   )تأكيدCONFIRM .(تأكيد)  

RINSE COMPLETE? 
  (ھل تمت عملية الشطف؟)

CONFIRM )اشطف الوعاء بالماء, ثم اضغط على السھم أسفل   )تأكيدCONFIRM .(تأكيد)  

VAT AND PAN 
DRY? ) ھل تم تجفيف وعاء

  )القلي ووعاء التصفية؟
CONFIRM )من وعاء القلي ووعاء التصفية بالكامل, ثم اضغط على السھم  تأكد من تجفيف كالً   )تأكيد

  (تأكيد). CONFIRMأسفل 

REMOVE DISPOSAL 
PAN )إزالة وعاء التفريغ(  

CONFIRM )قم بإزالة وعاء التفريغ ثم اضغط على السھم أسفل   )تأكيدCONFIRM .(تأكيد)  

INSERT Filter 
PAN )تركيب وعاء التصفية(  

  .لتصفيةا قم بإدخال وعاء  

FILL VAT )ملء وعاء القلي(  CONFIRM )قم بملء وعاء القلي بالزيت الجديد، ثم اضغط على السھم أسفل   )تأكيدCONFIRM 
  (تأكيد) بعد الملء. 

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(    
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  )JIBزير أو األمامي / ملء الوعاء يدوًيا من رف التنظيف ([الساخن] أو البارد [بالنقع البارد] (تفريغ في خزان الزيت الغ    9-11- 1
  

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى 

تحذير: لتجنب اإلصابة, يرجى التأكد من أن األوعية المجاورة المليئة بالزيت (قائمة التصفية).  Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1اتبع الخطوات الموجودة بصفحة 
  شغيل) وأنھا مغطاة قبل بدأ عملية التنظيف ([الساخن] أو البارد [بالنقع البارد]).(إيقاف ت OFFفي وضع 
LEFT  (الشاشة اليسرى) (تختص

  باألوعية المقسمة فقط)
RIGHT  (الشاشة اليمنى) (تختص

  اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب. باألوعية المقسمة فقط)

CLEAN (تنظيف)    اضغط على .  
BOIL OUT NOW?  
or Cold Clean 

Now?  ھل تود التنظيف)
الساخن اآلن؟ أم ھل تود التنظيف 

 البارد اآلن؟)

Yes / No (نعم / ال)  ) اضغط على سھمYES) (نعم) لالستمرار،  اضغط على سھم (NO (ال) لإللغاء (
  (إيقاف تشغيل).   OFFوالعودة إلى وضع 

WASTE TANK FULL 
  (خزان الزيت الملوث ممتلئ)

CONFIRM (تأكيد)  
يتم عرض ھذه الرسالة عند امتالء خزان الزيت الملوث،  وبعد ذلك اضغط على الزر 

(إيقاف تشغيل) على وحدة  OFFللتأكيد واطلب مزود الزيت الملوث، وستظھر 
  التحكم.

IS OIL REMOVED? 
  (ھل تم التخلص من الزيت؟)

Yes / No (نعم / ال)  

  إلى  ) (نعم), ثم اذھبYESاضغط على سھم (
“IS SOLUTION IN THEVAT?” ” ھل ھناك محلول تنظيف بوعاء

 “START DISPOSE”) (ال) لالنتقال إلى مطالبة NO,اضغط على سھم (“القلي؟
  .“بدء التفريغ”

START DISPOSE  بدء)
 التفريغ)

  الوامض. LEDاضغط على الزر ذي مؤشر   

DRAINING (التصريف)    رف، قم باستخدام األداة المرفقة مع المقالة غير مطلوب، وفي حالة انسداد المص
  لتنظيف االنسداد.

VAT EMPTY and 
clean?  ھل الوعاء فارغ)

 ونظيف؟)
CONFIRM (تأكيد)   اضغط على السھم أسفلCONFIRM .(تأكيد) عندما يكون وعاء القلي فارًغا  

OPEN DISPOSE 
valve (فتح صمام التفريغ)  

  
ذا كنت تستخدم التفريغ األمامي، تأكد من توصيل (مالحظة: إاسحب مقبض التفريغ. 

العصا إلى منفذ الفصل السريع،  واضغط مع االستمرار على المفتاح بعد سحب 
  مقبض التفريغ لتفريغ الزيت).

DISPOSING (تفريغ)  
4:00 countdown 

timer غير مطلوب.  )4:00 (موقت العد التنازلي  

REMOVE FILTER 
PAN ة)(إزالة وعاء التصفي  

  افتح الباب واسحب وعاء التصفية خارج الحاوية.  

IS PAN EMPTYھل  ؟)
  وعاء التصفية فارغ؟)

Yes / No (نعم / ال)  
) YESتأكد من أن وعاء التصفية فارغ أم ال، فإذا كان فارًغا فقم بالضغط على سھم (

البات ) (ال)، ثم اتبع المطNO(نعم)، أما إذا كان غير فارًغا فقم بالضغط على سھم (
  ) (التفريغ)).DISPOSING(للعودة إلى وضع  (

INSERT Filter 
PAN (تركيب وعاء التصفية)  

  قم بتركيب وعاء التصفية.  

CLOSE DISPOSE 
VALVE (غلق صمام التفريغ)  

  � التفريغادفع مقبض   

IS SOLUTION IN 
THE VAT?   ھل ھناك)

  محلول تنظيف بوعاء القلي؟)
CONFIRM )ن وجود محلول تنظيف بوعاء القلي, ثم اضغط على السھم أسفل تأكد م  )تأكيدCONFIRM 

  .(تأكيد)

BOIL OUT or COLD 
CLEAN  التنظيف الساخن أو)

  التنظيف على البارد)

30:00 countdown timer   
  )3:00(مؤقت العد التنازلي

يبدأ المؤقت بالتشغيل في حالة التنظيف الساخن, تصل درجة حرارة تسخين الوعاء 
  درجة مئوية)  91فھرنھايت (195إلى 

BOIL OUT DONE or 
COLD CLEAN DONE 
(انتھاء التنظيف الساخن أو انتھاء 

 التنظيف البارد)

CONFIRM اضغط على السھم أسفل كلمة   )(تأكيدCONFIRM .(تأكيد) إللغاء التنبيه  

REMOVE FILTER 
PAN 

  (إزالة وعاء التصفية)
  صفية خارج الحاوية.افتح الباب واسحب وعاء الت  

INSERT DISPOSAL 
PAN   

  (تركيب وعاء التفريغ)
CONFIRM (تأكيد)  

  جالونات  4ضع وعاء تفريغ ذو حجم مناسب حتى يتمكن من استيعاب 
 CONFIRMلتر) أو أكثر تحت المصرف, ثم اضغط على السھم أسفل كلمة  15(

  (تأكيد)             
OPEN DRAIN 

VALVE   
  ريف)(فتح صمام التص

  الوامض. LEDاضغط على الزر ذو مؤشر   
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   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى 
DRAINING  جاري)

 التصريف)
  غير مطلوب.  

IS SOLUTION 
REMOVED?   

(ھل تم التخلص من محلول 
 التنظيف؟)

CONFIRM (تأكيد)   اضغط على السھم أسفلCONFIRM .(تأكيد)  

RINSE COMPLETE?  
  (ھل تمت عملية الشطف؟)

CONFIRM (تأكيد)  لماء, ثم اضغط على السھم أسفل اشطف الوعاء باCONFIRM .(تأكيد)  

VAT AND PAN 
DRY?   

(ھل تم تجفيف وعاء القلي ووعاء 
 لتصفية؟)

CONFIRM (تأكيد)   تأكد من تجفيف كالً من وعاء القلي ووعاء التصفية بالكامل, ثم اضغط على السھم
  (تأكيد). CONFIRMأسفل 

REMOVE DISPOSAL 
PAN   

 غ)(إزالة وعاء التفري
 CONFIRM (تأكيد)   قم بإزالة وعاء التفريغ ثم اضغط على السھم أسفلCONFIRM (تأكيد)�  

INSERT Filter 
PAN (تركيب وعاء التصفية)  

  ��قم بتركيب وعاء التصفية  

FILL VAT (ملء وعاء القلي)  CONFIRM (تأكيد)   قم بملء وعاء القلي بالزيت الجديد، ثم اضغط على السھم أسفلCONFIRM  (تأكيد)
  بعد اكتمال الملء. 

OFF (إيقاف تشغيل)  OFF إيقاف تشغيل)(    
  

  

[بالغلي] أو بارد [بالنقع البارد]) ( تفريغ في خزان الزيت الغزير أو التفريغ من األمام /ملء الوعاء من  تنظيف (ساخن     1-9-12
  خزان الزيت الغزير)

  

   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى 

تحذير: لتجنب اإلصابة, يرجى التأكد من أن األوعية المجاورة المليئة بالزيت (قائمة التصفية).  Filter Menu، للدخول إلى وضع 11-1لخطوات الموجودة بصفحة اتبع ا
  (إيقاف تشغيل) وأنھا مغطاة قبل بدء عملية التنظيف ([الساخن] أو البارد [بالنقع البارد]). OFFفي وضع 

LEFT ليسرى) (الشاشة ا  
  (تختص باألوعية المقسمة فقط)

RIGHT   
(الشاشة اليمنى) (تختص 

 باألوعية المقسمة فقط)
  اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب.

CLEAN (تنظيف)    اضغط على .  
BOIL OUT NOW?  ھل تود التنظيف الساخن

   ?Cold Clean Nowاآلن؟ أم 
  (ھل تود التنظيف البارد اآلن؟)

Yes/no (اضغط على سھم   م/ال)(نعYES( ) (نعم) لالستمرار،  اضغط على سھمNO (ال) لإللغاء (
  (إيقاف تشغيل).   OFFوالعودة إلى وضع 

WASTE TANK FULL  خزان الزيت الملوث)
  ممتلئ)

CONFIRM (تأكيد)  
يتم عرض ھذه الرسالة عند امتالء خزان الزيت الملوث،  وبعد ذلك اضغط على زر 

CONFIRM واطلب مزود الزيت الملوث، وسيظھر (تأكيد (OFF  إيقاف)
  تشغيل) على وحدة التحكم.

IS OIL REMOVED?  ھل تم التخلص من)
  الزيت؟)

Yes / No  / نعم)
  ال)

   ) (نعم), ثم اذھب إلىYESاضغط على سھم (
"IS SOLUTION IN THE VAT?"  ھل ھناك محلول تنظيف بوعاء"

 START) (ال) لكي تستأنف عملية NOل لـ (القلي؟",    اضغط على السھم المقاب
DISPOSE  (بدء التفريغ)  

START DISPOSE (بدء التفريغ)     اضغط على الزر ذو مؤشرLED .الوامض  

DRAINING (جاري التصريف)     غير مطلوب. وفي حالة انسداد المصرف، قم باستخدام األداة المرفقة مع المقالة
  لتنظيف االنسداد.

VAT EMPTY AND CLEAN?  
  (ھل الوعاء فارغ ونظيف؟)

CONFIRM (تأكيد)   اضغط على السھم أسفلCONFIRM  (تأكيد) عندما يكون وعاء القلي ً   .فارغا

OPEN DISPOSE VALVE  فتح صمام)
  التفريغ)

  
(مالحظة: إذا كنت تستخدم التفريغ األمامي، تأكد من توصيل اسحب مقبض التفريغ. 

واضغط مع االستمرار على المفتاح بعد سحب  العصا إلى منفذ الفصل السريع، 
  مقبض التفريغ لتفريغ الزيت).

DISPOSING (جاري التفريغ)  

4:00 countdown 
timer  

 (موقت العد التنازلي
4:00(  

  غير مطلوب.

REMOVE FILTER PAN  إزالة وعاء)
 التصفية)

  افتح الباب واسحب وعاء التصفية خارج الحاوية.  

IS PAN EMPTYوعاء التصفية فارغ؟) (ھل ؟  
Yes / No  / نعم)

  ال)

) (نعم)، أو YES، ثم قم بالضغط على سھم (فارغتأكد من أن وعاء التصفية 
) (ال)، ثم اتبع رسائل المطالبة (للعودة إلى وضع NOبالضغط على سھم (

)DISPOSING.((جاري التفريغ) (  
INSERT Filter PAN  ء التصفية.قم بتركيب وعا  (تركيب وعاء  
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   اإلجراء  الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى 
  التصفية)

CLOSE DISPOSE VALVE  
  (إغالق صمام التصريف) 

  ��ادفع مقبض التصريف في.  

IS SOLUTION IN THE VAT?   
  (ھل يوجد محلول تنظيف في الوعاء؟)

CONFIRM (تأكيد)   تأكد من وجود محلول تنظيف بوعاء القلي, ثم اضغط على السھم أسفل
CONFIRM .(تأكيد)�  

BOIL OUT or COLD CLEAN   
  (التنظيف الساخن أو التنظيف البارد)

30:00 
countdown timer   

(مؤقت العد 
  )3:00التنازلي

يبدأ المؤقت بالتشغيل, في حالة التنظيف الساخن, تصل درجة حرارة تسخين الوعاء 
  درجة مئوية) 91فھرنھايت (195إلى 

BOIL OUT DONE or COLD 
CLEAN DONE  انتھاء التنظيف الساخن أو)

  ء التنظيف البارد)انتھا
CONFIRM (تأكيد)   اضغط على السھم أسفل كلمةCONFIRM .(تأكيد) إللغاء التنبيه  

REMOVE FILTER PAN  إزالة وعاء)
 التصفية)

  افتح الباب واسحب وعاء التصفية خارج الحاوية.  

INSERT DISPOSAL PAN   
  (تركيب وعاء التفريغ)

CONFIRM (تأكيد)   لتر) أو  15جالونات ( 4مناسب حتى يتمكن من استيعاب ضع وعاء تفريغ ذو حجم
(تأكيد)           CONFIRMأكثر تحت المصرف, ثم اضغط على السھم أسفل كلمة 

OPEN DRAIN VALVE  فتح صمام)
 التصريف)

  الوامض. LEDاضغط على الزر ذو مؤشر   

DRAINING (جاري التصريف)    .غير مطلوب  
IS SOLUTION REMOVED?   

  ھل تم التخلص من محلول التنظيف؟)(
CONFIRM (تأكيد)   اضغط على السھم أسفلCONFIRM .(تأكيد)  

RINSE COMPLETE?  ھل تمت عملية)
 الشطف؟)

CONFIRM (تأكيد)   اشطف الوعاء بالماء, ثم اضغط على السھم أسفلCONFIRM .(تأكيد)  

VAT AND PAN DRY?   
  ؟)(ھل تم تجفيف وعاء القلي ووعاء التصفية

CONFIRM (تأكيد)   تأكد من تجفيف كالً من وعاء القلي ووعاء التصفية بالكامل, ثم اضغط على السھم
  (تأكيد). CONFIRMأسفل 

REMOVE DISPOSAL PAN  إزالة وعاء)
 التفريغ)

CONFIRM (تأكيد)   قم بإزالة وعاء التفريغ ثم اضغط على السھم أسفلCONFIRM (تأكيد)�.  

INSERT Filter PAN  تركيب وعاء)
 التصفية)

  ��.قم بتركيب وعاء التصفية  

FILL VAT FROM BULK?   
  (ھل تود ملء وعاء القلي من خزان الزيت الغزير؟)

Yes / No  / نعم)
  ال)

) (ال) NO) (نعم) لملء الوعاء أو اضغط على سھم (YESاضغط على سھم (
  (إيقاف تشغيل). OFFللذھاب إلى 

PRESS AND HOLD YES TO 
FILL   

 (اضغط مع االستمرار على سھم نعم لملء الوعاء)
Yes (نعم)  Press and hold (YES) to fill  الضغط مع االستمرار على سھم نعم لملء)

  .الوعاء)

FILLING (جاري الملء)    .يتم عرضھا أثناء عملية ملء الوعاء  
CONTINUE FILLING   

  (ھل تود االستمرار في ملء الوعاء)؟
Yes / No / نعم) 

  ال)
) (ال) عند اكتمال ملء الوعاء، أو اضغط على سھم NOواضغط على سھم (

)YES.(نعم) لالستمرار في الملء (  

OFF (إيقاف تشغيل)  OFF (إيقاف تشغيل)    
  

  

1-10   Polishing (عملية التلميع)  
  

لبدء عملية التلميع,اضغط مع االستمرار عند   ™FilterQuickعند إجراء دورة تلميع المصفاة, تظھر سلسة من رسائل المطالبة على شاشة وحدة تحكم 
  إتبع الخطوات الموضحة باألسفل. قد تظھر رسالة في آن واحد.    (جاھز) على وحدة التحكم على األسھم READYظھور كلمة 

"WAIT TO POLISH" .(انتظار التلميع) حتى يتم استقبال إشارة بأن الوعاء جاھز لبدء دورة التلميع  
  

  اإلجراء  الشاشة اليمنى  شاشة اليسرىال

LEFT  (الشاشة اليسرى)
  (تختص باألوعية المقسمة فقط)

RIGHT  (الشاشة اليمنى)  
 (تختص باألوعية المقسمة فقط)

  اضغط على السھم المناسب أسفل الجانب.لبدء التصفية.
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  اإلجراء  الشاشة اليمنى  شاشة اليسرىال

POLISH NOW?   
  (تلميع اآلن؟)

Yes / No (نعم / ال)  

ھم ( ى س م)YESاضغط عل تمرار،   ) (نع ھم (  لالس ى الس ع NOاضغط عل اوز التلمي ) (ال) لتج
د  POL DYLDوالعودة إلى الحالة السابقة, عندئذ ستظھر كلمة  (تأخير التلميع) على الشاشة, وعن

ھم ى أس د عل ي آن واح غط ف تحكم    الض دة ال رض وح اء ع ي أثن أخير  POL DYLDف (ت
الة التلميع) يؤدي ذلك إلى ظھور رسالة مطالبة بال تلميع, فإذا تم إيقاف وحدة التحكم أثناء عرض رس

ار  المطالبة بالتنظيف الحالية ,فيتم عرض رسالة مطالبة بالتنظيف على الشاشة,  وفي حالة عدم اختي
ة  تحكم, وفي حال ادة تشغيل وحدة ال د إع رة أخرى عن التنظيف م ة ب الة المطالب شييء ,ستظھر رس

ى الوضع  تحكم عل دة ال التلميع, (إي OFFضبط وح ة ب الة المطالب اء عرض رس غيل) أثن اف تش ق
ام  ع, ينبغي إتم ل التلمي إذا تعزر قف تحكم,  ف ادة تشغيل وحدة ال د إع رة أخرى عن ستظھر الرسالة م

  التلميع في رسالة المطالبة التالية.

SKIM VAT or OIL 
TOO LOW   

أم كمية الزيت  (قشد دھون الوعاء
 )  جداً قليلة 

CONFIRM or OIL 
TOO LOW display   

(عرض تأكيد أو كمية الزيت قليلة 
  )جداً 

إذا كان  (تأكيد) CONFIRM, ثم اضغط على السھم أسفل كلمة .قم بإزالة الرغوة من الوعاء
(كمية الزيت قليلة جًدا) على وحدة ”WOL OT LIO“ مستوى الزيت قليل جًدا,ستظھر كلمة 

  (تأكيد). CONFIRMھم أسفل التحكم. قم بملء الوعاء واضغط على أي من األس

START POLISH   
 (بدء التلميع)

  الوامض. LEDاضغط على الزر ذو مؤشر   

DRAINING (التصريف)    غير مطلوب.  

POLISHING (التلميع)  
15:00 countdown timer 

 (مؤقت العد التنازلي)
ية إلى وعاء التصفية غير مطلوب،  يتدفق الزيت من وعاء التصفية إلى وعاء القلي ثم يعود مرة ثان

  دقيقة. 15دقيقة. فالمدة االفتراضية مقدارھا  15لمدة قدرھا 

FILLING (الملء)    .غير مطلوب  

-------- or LOW TEMP 
alternating with the 

temperature   
(درجة حرارة منخفضة بالتبادل مع 

 درجة الحرارة)

-------- or LOW TEMP 
alternating with the 

temperature   
(درجة حرارة منخفضة بالتبادل مع 

  )درجة الحرارة

  يبدأ الوعاء بالتسخين حتى يعود إلى درجة الحرارة.
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  وضع المسح الضوئي   1-11
  ات. يستخدم وضع اإلحصائيات اليومية لرؤية كل اإلحصائيات الحالية الخاصة ألي منتج خالل اليوم.   اتبع الخطوات اآلتية لعرض ھذه اإلحصائي

  الشرح/اإلجراء  الشاشة اليمنى  الشاشة اليسرى

READY (استعداد)  READY (استعداد)   اضغط على زرExit/Scan (المسح الضوئي/خروج)  

Select Product 
  )تحديد المنتج(

  اضغط على زر أحد المنتجات لعرض اإلحصائيات اليومية.  

Long Name  اسم)
 طويل)

  لتتقدم إلى إحصائيات المنتج التالي.  اضغط على  أحرف 8اسم منتج مكون من 

Short Name   
 (اسم قصير)

 4اسم مختصر لمنتج مكون من 
  أحرف

  لتتقدم إلى إحصائيات المنتج التالي.  اضغط على

COOKS 
REMAINING  بقايا)

 الطھي)

Number or DISABLED 
  (العدد أو عدم التمكين)

  . اضغط علىتصفية. عدد دورات الطھي الباقية قبل رسالة المطالبة بال

COOKS TODAY   
  (مرات الطھي طوال اليوم)

Number (العدد)    .اضغط علىعدد مرات الطھي المنتھية طوال اليوم .  

COOKS SINCE 
LAST DISPOSE   

(عدد مرات الطھي منذ آخر 
 عملية تفريغ)

Number (العدد)    .اضغط علىعدد مرات الطھي منذ آخر عملية تصريف .  

1 TIME (الوقت)  Time (الوقت)   .اضغط علىالوقت المبرمج لطھي ذلك المنتج .  

1.TEMPR  درجة)
 الحرارة)

Temperature   
  (درجة الحرارة)

  . اضغط علىدرجة الحرارة المبرمجة لطھي ذلك المنتج. 

1.Sensitivity 
 (الحساسية)

Number (العدد)   .ىاضغط علمستوى الحساسية المبرمج لطھي ذلك المنتج .  

1 ALARM TIME   
 *(وقت التنبيه)

Shake Time   
  (وقت االھتزاز)

  . اضغط علىيشير إلى الوقت أثناء الطھي حتى يصدر المنتج صوت تنبيه باالھتزاز. 

1 ALARM NAME   
  *(اسم التنبيه)

Shake, stir, or 
numbered 

alarm   
(تنبيه باالھتزاز أو الحركة أو 

 تنبيه مرّقم)

  . اضغط علىمنبه. ھذا ھو اسم ال

1 ALARM MODE   
 *(وضع التنبيه)

AUTO or MANUAL 
 (تلقائي أو يدوي)

  . اضغط علىلبرمجة وضع التنبيه الخاص بالمنتج,  

1 ALARM TONE   
  *(نغمة التنبيه)

Short, medium, 
long, double 

or long short, 
none   

(نغمة قصيرة, متوسطة, طويلة, 
ل, بدون ثنائية,أو قصيرة الطو

  نغمة)

  . اضغط علىلبرمجة نغمة التنبية الخاصة بالمنتج, 

FILTER PROMPT   
  (رسالة مطالبة بالتصفية)

Number (العدد)    ,اضغط علىعدد دورات الطھي قبل ظھور رسالة مطالبة بالتصفية .  

INSTANT ON   
  (التشغيل الحالي)

مالحظة: قد حدة التحكم بالتحقق من درجة الحرارة.  الوقت الخاص بتسخين المقالة بالثواني قبل قيام و 0
يسبب اإلدخال غير الصحيح فرط ارتفاع درجة الحرارة مما يسبب زيادة طھي بعض المنتجات أكثر من 

  . اضغط علىالالزم. 

HOLD TIME   
  (وقت االنتظار)

0:00 or previously 
entered time )0:00  أو

  .الوقت السابق الذي تم إدخاله)

The time to hold product before discarding (وقت انتظار المنتج قبل تجاھله) اضغط على 
 .  

Exit (خروج)  Exit (خروج)  .اضغط على زر المسح الضوئي/خروج مرتين حتي يتم الخروج  

  مالحظة: إذا لم يتم برمجة وقت التنبيه, فسوف تختفي ھذه المجاالت.* 
  



2-1  

   ™FILTERQUICKمقالة :  الفصل الثاني
  استكشاف األخطاء وإصالحھا

  مقدمة  2-1

ً يقدم ھذا الفصل دليالً  ً  مرجعيا ويكمن الغرض من ھذا ,  لبعض المشاكل الشائعة التي قد تحدث أثناء تشغيل ھذا الجھاز مبسطا
وعلى الرغم من تغطية ,  ت في ھذا الجھاز بدقةالدليل في تقديم المساعدة المناسبة، أو على األقل تشخيص األعطال أو المشكال

ً الفصل للمشاكل األكثر شيو لذا في مثل ھذه الحاالت، يبذل فريق ,  ، فقد يواجه المشغل بعض المشاكل التي لم تتم تغطيتھاعا
  .أقصى جھده لمساعدتك على تحديد المشكلة وحلھا Frymasterالخدمات الفنية لـ

  
األكثر أھمية ,  اً بتجربة أبسط الحلول وحتى الوصول إلى األكثر تعقيد ءاً اتبع نظرية االستبعاد بد عند استكشاف إحدى المشكالت،

ً من ذلك، أن تحاول دائم حيث ينطوي أحد جوانب اإلجراءات التصحيحية على ,  تكوين فكرة واضحة عن سبب وقوع المشكلة ا
أما إذا كان أحد أعطال وحدة التحكم يرجع إلى ضعف ,  اتخاذ خطوات مالئمة لضمان عدم تكرار حدوث المشكلة مرة أخرى

,  وفي حالة استمر المنصھر في االنفجار فيجب معرفة السبب,  التوصيل، فيجب التحقق من كافة التوصيالت األخرى أيًضا
طل آخر محتمل على ع اً ويرجى الوضع في االعتبار دائًما أن عطل أحد المكونات الصغيرة قد يكون في كثير من األحيان مؤشر

  .أو تشغيل غير صحيح ألحد المكونات أو األنظمة األكثر حيوية
  

أو أحد الفنيين  Frymasterإذا كنت في شك حول اإلجراء المناسب الواجب اتخاذه، ال تتردد في االتصال بإدارة الصيانة الفنية لـ
  .المحليين المعتمدين المختصين بالصيانة للمساعدة

  

  :)Frymaster )8633-551-800-1ـ خدمة أو الخط الساخن لقبل االتصال بفني ال
 تحقق من توصيل األسالك الكھربائية ومن أن قواطع الدوائر في وضع التشغيل.  
 تحقق من توصيل وحدة الفصل السريع لخط الغاز بشكل صحيح.  
 تحقق من فتح أي صمامات لقطع خط الغاز.  
 تحقق من إغالق صمامات تصريف وعاء القلي تمام ً   .ا
 تأكد من امتالكك ألرقام طراز المقالة الخاص بك واألرقام التسلسلية لھا لتقديمھا إلى الفني المكلف بمساعدتك.  

  

  خطر 
لذا ُيحظر نقل المقالة عند امتالئھا بزيت الطھي الساخن أو نقل زيت الطھي الساخن من ,  قد يسبب الزيت الساخن حروًقا بالغة

  .وعاء آلخر
  

  خطر 
كما ينبغي ,  الطاقة عن ھذا الجھاز عند الصيانة، باستثناء الوضع الذي يتطلب إجراء اختبارات للدائرة الكھربائيةينبغي فصل 

  .توخي الحذر الشديد عند إجراء مثل ھذه االختبارات
  

قبل إجراء  لذا يجب فصل جميع أسالك الطاقة,  قد يحتوي ھذا الجھاز على أكثر من نقطة اتصال بإمدادات الطاقة الكھربائية
  .الصيانة

  
  .يجب أن يقتصر القيام بالفحص واالختبار وإصالح المكونات الكھربائية على وكيل الصيانة المعتمد للشركة
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  استكشاف أعطال المقالة وإصالحھا   2-2
  

  رسائل الخطأ ومشاكل العرض  2-2-1
  

  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشكلة

  عدم وجود عرض على 
  .حدة التحكمو

  .وحدة التحكم ليست قيد التشغيل   -أ
  .المقالة غير متصلة بالطاقة -ب
  .تعطل وحدة التحكم أو المكونات األخرى  -ج

لتشغيل ) إيقاف تشغيل/تشغيل( ON/OFFاضغط على مفتاح    -أ
  .وحدة التحكم

تحقق من توصيل المقالة بمصدر الطاقة وأن قاطع الدائرة   -ب
  .غير متعثر

  .اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة   -ج

المقالة تقوم بعمل دورة تشغيل 
وإيقاف تشغيل بشكل متكرر عند 

   MLT CYCLبدء تشغيل 
  .ألول مرة) دورة اإلذابة(

  .المقالة في وضع دورة اإلذابة
يعد ھذا أمًرا اعتيادًيا عند تشغيل المقالة بزيت درجة حرارته أقل 

  ).  درجة مئوية 38(رجة فھرنھايت  100من 

مؤشر التسخين في وضع 
التشغيل ونافخ الھواء يعمل 

  .ولكن الشعلة ال تعمل

منصھر منفجر على لوحة الواجھة أو 
  .وحدة اإلشعال

  .اتصل بالفنيين المختصين بالصيانة  

بعد .المقالة ال تقوم بالتسخين
  .دورة التصفية

  .صمام التصريف بالكاملتحقق من غلق   .صمام التصريف مفتوح

  تعرض شاشة وحدة التحكم 
Hot hi-1 ) درجة حرارة
  ).مرتفعة للغاية

درجة  410درجة حرارة المقالة تزيد عن 
 395، أو )درجة مئوية 210(فھرنھايت 

في ) درجة مئوية 202(درجة فھرنھايت 
  .بلدان المفوضية األوروبية

يانة المعتمد قم بإغالق المقالة على الفور، واتصل بفني الص
  .للحصول على المساعدة

  تعرض شاشة وحدة التحكم 
Hi temp ) درجة حرارة

  ).مرتفعة

درجة  40درجة حرارة المقالة تزيد عن 
أعلى النقطة ) درجات مئوية 4(فھرنھايت 

  . المضبوطة مسبًقا

اضغط على زر الطاقة إليقاف تشغيل المقالة ودعھا تبرد قبل 
في حال استمرار المشكلة، اتصل ,  إعادة توصيل الطاقة إليھا

  .بفني الصيانة المعتمد للحصول على المساعدة

تعرض شاشة وحدة التحكم 
RECOVERY FAULT/ 

YES )نعم/إصالح العطل (
  .وتصدر أصوات إنذار

تجاوز وقت اإلصالح الحد األقصى من 
  .الوقت المخصص له

  YESامسح الخطأ وقم بكتم أصوات اإلنذار بالضغط على زر 
إذا استمر ھذا الخطأ، اتصل بفني الصيانة المعتمد ),   نعم(

  .للحصول على المساعدة

تعرض وحدة التحكم مقياس 
خاطىء لدرجة الحرارة 

  ).فھرنھايت أو مئوية(
  .برمجة خيار عرض غير صحيح

 التبديل بين درجة فھرنھايت أو درجة مئوية بالضغط على الزر 
لالنتقال إلى  اضغط على ,  حتى يتم عرض خيار إعداد المنتج

Tech Mode )ثم اضغط على ) الوضع التقني  , وأدخل
حيث يتم ),  المسح الضوئي( scanاضغط على زر ,  1658
قم ,    على شاشة وحدة التحكم )إيقاف تشغيل( OFFعرض 

في حالة عدم , بتشغيل وحدة التحكم للتحقق من درجة الحرارة
  .ر الخطواتعرض المقياس المطلوب قم بتكرا

  تعرض وحدة التحكم 
High limi )حد أعلى (  
failure 

disconnect 
power ) تعطل فصل

  ).الطاقة

  الحد األعلى معطل
قم بإغالق المقالة على الفور، واتصل بفني الصيانة المعتمد 

  .للحصول على المساعدة
   

  تعرض وحدة التحكم 
TEMPR PROBE

FAILURE ) عطل مجس
 ).الحرارة

كلة مع دوائر قياس درجة الحرارة توجد مش
بما في ذلك المجس أو تلف مجموعة أسالك 

  .وحدة التحكم أو الُموصل

قم بإغالق المقالة على الفور، واتصل بفني الصيانة المعتمد 
  .للحصول على المساعدة
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  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشكلة

تعرض وحدة التحكم 
HEATING 
FAILURE ) عطل

  ) التسخين
.  

ة تحكم معطل دة ال وح أو وح از مفت مام الغ ص
أو المحول معطل أو ثرموستات الحد األعلى 

  .مفتوحة

اد اً ظھور ھذه الرسالة أمر ً اعتي ا واء  ي دء ووجود ھ خالل الب
از,  داخل خطوط الغاز للمقالة إذا , تحقق من فتح صمام الغ

الة عل إغالق المق م ب ور ق ي الظھ الة ف ذه الرس ى استمرت ھ
ى  يانة للحصول عل دين للص الفنيين المعتم ور، واتصل ب الف

  .المساعدة

  تعرض وحدة التحكم 
SERVICE 

REQUIRED ) الصيانة
  ) مطلوبة

  .متبوعة برسالة خطأ

  . حدوث خطأ يتطلب االستعانة بفني الصيانة

ى زر  غط عل ي" ال) " )NOاض ة الطھ تمرار عملي الس
ي دين للص الفنيين المعتم ل ب م اتص ن ث ىوم ول عل انة للحص

اعدة ض, المس ي بع ه ف موح ب ر مس ي غي ون الطھ د يك ق
  .الحاالت

  تعرض وحدة التحكم  
IS VAT FULL?   

   )ھل الوعاء ممتلىء؟(
YES NO )أثناء ) ال/نعم

الطھي أو في وضع الخمول مع 
  .صوت إنذار مسموع

ظھور خطأ بفعل تراكمات الكربون   -أ 
  .على مجس مستوى الزيت

 CANبكة تعطل خطوط اتصال ش  -ب 
  . والمكونات

نعم  -أ  ة ب ال اإلجاب الة, ح ر رس تظھ
IS OIL SENSOR CLEAN?)ھل مجس

ف ت نظي توى الزي د( CONFIRM؟ )مس ),تأكي
ت توى الزي س مس ف مج مادة لتنظي تخدام ض اس

  .ودورة الطاقة لوحدة التحكم
إذا استمرت المشكلة، اتصل بفني الصيانة المعتمد   -ب 

  .للحصول على المساعدة

 IS OILالتحكم تعرض وحدة 
SENSOR CLEAM? 

مجس مستوى الزيت  ھل(
) تأكيد( CONFIRM)  نظيف؟

أثناء الطھي أو في وضع الخمول 
  .مع صوت إنذار مسموع

قد تغطي طبقة من الزيت الكراميلي   -أ 
  .مجس مستوى الزيت

 CANتعطل خطوط اتصال شبكة   -ب 
  .والمكونات

للتغلب على ذلك استخدم الضمادة لتنظيف المجس   -أ 
  .تمن الزي

إذا استمرت المشكلة، اتصل بفني الصيانة المعتمد   -ب 
  .للحصول على المساعدة

  
   
  
  مشاكل التصفية  2-2-2
  

  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشكلة

 IS VATتعرض وحدة التحكم 
FULL? )ھل الوعاء ممتلىء؟  (  

YES NO )بعد وظيفة ) ال/نعم
  .التصفية

ات  -أ  ل تراكم أ بفع ور خط ظھ
توىالكر س مس ى مج ون عل ب

ت ر.  الزي د أم ً  اً يع ا د طبيعي بع
ة ائف قائم ض وظ لء بع م

  .المصفاة
اء  -ب  ت أثن فية الزي تم تص د ال ت ق

بب ك بس فية وذل ة التص عملي
فاة أو بكة المص داد ش انس
ل اح الحم ختھا أو مفت مض
وائب ل الش د بفع راري الزائ الح
ب دم التركي ى ع افة إل باإلض
الصحيح لمكونات وعاء المصفاة
دانھا أو أو للحلقات الدائرية أو فق
ي ل ف ارد وعط ت ب ود زي وج

  .المشغل

يار الموافقة قم بتنظيف مجس مستوىفي حال تحديد خ  -أ 
ة د المحاول م أع ف ث مادة التنظي تخدًما ض ت مس الزي

دًدا ى. مج ط عل م) " )YES أو اض ال" نع ي ح ف
ى  اء أو اضغط عل تالء الوع ع" ال) " )NOام واتب

  .األوامر
قم بإجراء الفحص للتأكد من األسباب المحتملة   -ب 

  .اءثم اتبع األوامر إلعادة ملء الوع, ومعالجتھا

CLEAN, POLISH, 
FILTER OR DISPOSE  

التنظيف أو التلميع أو التصفية أو (
  .ال يعمل) التصريف

درجة الحرارة منخفضة للغاية   -أ 
 OFFأو وحدة التحكم تعرض 

  ).إيقاف تشغيل(
ظھور رسائل خطأ على   -ب 

  .لوحات التحكم األخرى
وعاء التصفية في غير موضعه   -ج 

رارة الم  -أ  ة ح ن أن درج د م ةتأك د النقط الة عن ق
ً المضبوطة  فھرنھايت 250أو عند درجة حرارة مسبقا

دء) درجة مئوية 121( د من تشغيل وحدة, قبل الب تأك
  .التحكم

تحكم  -ب  دات ال ى وح اء عل ال واألخط ح الرس م بمس ق
  .األخرى



  

2-4  

  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشكلة

تأكد من تركيب وعاء التصفية في موضعه الصحيح  -ج  .الصحيح
  .MIBعلى لوحة ” A“بالمقالة وظھور 

  تحكمتعرض وحدة ال
WAIT FORFilter,

filter busy,
CLEAN AND FILTER, 

DISPOSE,  DRAIN 
TO PAN, POLISH, 

FILL VAT FROM 
BULK, FILL VAT 
FROM PAN, BOIL 

OUT, PAN TO 
WASTE  

فاة( ر المص فية, انتظ ف وتص , تنظي
اء ي الوع ريف ف ع, تص ئ , تلمي مل

ر , وعاء القلي من خزان الزيت الغزي
فية اء التص ن وع اء م لء الوع , م

انغل ي , ي اء ف ت الوع فية زي تص
  خزان الزيت الملوث  

ة أخرى  -أ  يعني ھذا سريان وظيف
  . للعملية

ة   -ب  مح للوح بفحص MIBال يس
  .النظام

ى  -ج  أ عل ائل خط ور رس ظھ
  .لوحات التحكم األخرى

وعاء التصفية في غير موضعه  -د 
  .الصحيح

  

انتظر حتى تنتھي الوظيفة السابقة لبدء دورة تصفية   -أ
  .أخرى

  .ة دقيقة واحدة ثم أعد المحاولةانتظر لمد  -ب
قم بمسح الرسال واألخطاء على وحدات التحكم   -ج 

  .األخرى
تأكد من تركيب وعاء التصفية في موضعه الصحيح   -د 

  .MIBعلى لوحة ” A“بالمقالة وظھور 

 CHANGEتعرض وحدة التحكم
FILTER PAPER?   

  )تغيير ورق التصفية؟(

وجود خطأ في المصفاة أو اسنداد ورق 
ساعة المتعلقة  25ة أو نفاذ فترة المصفا

بالمطالبة بتغيير ورق المصفاة أو تجاھل 
  .المطالبة بتغييره مسبقا

واتبع األوامر ثم قم بتغيير ورق " نعم) " )YES اضغط على
ثانية  30تأكد من إزالة وعاء التصفية من المقالة لمدة ,  المصفاة

 CHANGE تجاھل مطالبات يحظرحيث  ,على أقل تقدير
FILTER PAPER  )تغيير ورق المصفاة(.  

  

 INSERTتعرض وحدة التحكم 
pan )إدخال وعاء.(  

ً  اً يعد ھذا أمر  -أ أثناء التغيير  طبيعيا
  .المنتظم لورق المصفاة

 قم بإدخال الوعاء ثم اضغط على رز   -أ
)CONFIRM) (تأكيد.(  

 OIL INتعرض وحدة التحكم 
DRAIN PAN / 

CONFIRM ) الزيت في وعاء
  ).تأكيد/ لتصفية ا

صمام التصريف مفتوح أو احتمال وجود 
  .زيت في وعاء التصفية

ثم اتبع توجيھات ) تأكيد) ( )CONFIRMاضغط على 
FILL VAT FROM DRAIN PAN ) ملء

  . )الوعاء من وعاء التصفية

 FLTتعرض وحدة التحكم 
DYLD )تأخير التصفية.(  

  .تم تأخير دورة التصفية
ً طبي اً أمريعد ھذا  قم بالضغط على ,  عند تأخير دورة التصفية عيا
YES )بعد المطالبة التالية بالتصفية) نعم.  

 POLتعرض وحدة التحكم
DYLD )تأخير التلميع(  

  .تم تأخير دورة التلميع
ً  اً أمريعد ھذا  قم بالضغط على ,  عند تأخير دورة التلميع طبيعيا
YES )بعد المطالبة التالية بالتلميع) نعم.  

 CANCELض وحدة التحكمتعر
FILTER? ) إلغاء دورة

  )ال/نعم( YES/NO) التصفية؟

تم طلب وظيفة قائمة المصفاة أثناء القيام 
  .بوظيفة أخرى

,  لحفظ الوظيفة المطلوبة في الذاكرة) نعم( YESاضغط على 
سُيعطى األمر لبدء الوظيفة الثانية المطلوبة بمجرد اكتمال 

إللغاء الوظيفة ) ال( NOغط على اض,  الوظيفة األولى الجارية
  ).إيقاف تشغيل( OFFالمطلوبة والرجوع إلى وضع 
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  استخدام األوضاع التقنية  2-2-3
  

مما يسمح بمسح سجل األخطاء  Code 3000 على قائمة وضع تقني مزودة بـ ™FilterQuickتحتوى وحدة التحكم لمقالة 
  . وضع االستمرار واختبار الحد األعلىوإعادة ضبط كلمة المرور وقيمة المسار وال

  

  اإلجراء  الشاشة اليمنى  الشاشة اليسرى
OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )اضغط على ,  ابدأ بأقصى اليسار من وحدة التحكم )إيقاف تشغيل�لالنتقال من  Info Mode 

  وصوالً إلى ) القائمة الرئيسية( Mainإلى ) وضع المعلومات(
PRODUCT SETUP )لمنتجإعداد ا.(  

Product Setup   
  )إعداد المنتج(

Blank )فارغ(   اضغط على�لالنتقال إلى  Tech Mode )اضغط على ), الوضع التقني�.  

Tech Mode  
  )الوضع التقني(

Enter Code 
  )أدخل الرمز(

  .3000أدخل 

-Clear E-Log  
  )إزالة سجل األخطاء(

Blank )اضغط على   )فارغ�اضغط على , )إلزالة أكواد األخطاء �قم بإزالة أكواد األخطاء , 
  .المكتشفة

Clear passwords   
  )إزالة كلمات المرور(

Blank )اضغط على   )فارغ�اضغط على , إلزالة كلمات المرور �.  

Lane count
  )قيمة المسار(

  .�اضغط على , لتغيير قيمة المسار اضغط على   2

HOLD MODE  
  )وضع االستمرار(

STANDARD 
  )ياسيق(

  .�اضغط على , للتبديل للمسار اضغط على 

Hi limit test* 
  *)اختبار الحد األعلى(

Blank )اضغط على   )فارغ�لبدء اختبار الحد األعلى  .  

Hi limit test* 
  *)اختبار الحد المرتفع(

 YES    NO
  ).نعم    ال(

  .*�اضغط على , لالنخفاض ثم اضغط; للبدء اضغط على 

Exit )خروج(  Exit )خروج(   للخروج اضغط مرتين على زرExit/Scan )المسح الضوئي/خروج.(  
OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(   

  .سيقوم ھذا االختبار بإتالف الزيت وينبغي إجراءه فقط من قبل تقني مختص*
  
  
  خطأ أكواد الدخول    2-2-4
   

  التوضيح  رسالة الخطأ  الكود

E03 قراءة مجس درجة الحرارة خارج النطاق  درجة الحرارة خطأ عطل مجس.  

E04 HI 2 BAD الحد األعلى للقراءة خارج النطاق.  

E05 HOT HI 1  درجة  210(فھارنھايت  410تزيد درجة حرارة الحد األعلى للمقالة عن
في دول المفوضية ) درجة مئوية 201(فھرنھايت  395أو ) مئوية

  .األوروبية

E06 عطل أحد المكونات مثل وحدة التحكم أو لوحة الواجھة أو القاطع أو صمام   نعطل التسخي
  .الغاز أو وحدة اإلشعال أو الحد األعلى المفتوح

E07  خطأ برنامجMIB   خطأ برنامجMIB الداخلي  

E08  خطأ لوحةATO   تكتشف لوحةMIB  فقدان اتصال لوحةATO أو تعطلھا.  

E09 الضمادة والحاجة لتغييرھا أو تخطيھا لمشكلة مضخة المصفاة اتساخ  .خطأ عدم امتالء المضخة.  

E10 صمام التصريف في وضع االستعداد للفتح والتأكيد غير مفعل  .خطأ عدم فتح صمام التصريف.  

E11 صمام التصريف في وضع االستعداد للغلق والتأكيد غير مفعل  .خطأ عدم غلق صمام التصريف.  

E12 صمام اإلرجاع في وضع االستعداد للفتح والتأكيد غير مفعل  .اعخطأ عدم فتح صمام اإلرج.  
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  التوضيح  رسالة الخطأ  الكود

E13 صمام اإلرجاع في وضع االستعداد للغلق والتأكيد غير مفعل  .خطأ عدم غلق صمام اإلرجاع.  

E14 تكتشف لوحة   .خطأ لوحة التصفية اآللية المتقطعةMIB تعطيل لوحة التصفية اآللية المتقطعة أو فقدانھا.  

E15 وحة خطأ لMIB   تكتشف عملية الطھي المبرمجة فقد اتصالMIB أو تعطله.  

E16 قراءة   خطأ مجس التصفية اآللية المتقطعةAIF RTD خارج النطاق  

E17 قراءة   خطأ مجس التصفية اآللية المتقطعةATO RTD خارج النطاق  

E20 إزالة بطاقة   موقع طود غير صالحSD أثناء التحديث  

E21 ساعة 24إنتھاء مؤقت   )تغيير ورقة التصفية(التصفية  خطأ إجراء ورقة  

E22 قد يكون ھناك زيت في وعاء التصفية  خطأ الزيت في الوعاء.  

E23  لم يتم تفريغ الوعاء أثناء عملية التصفية  )الغاز(انسداد التصفية  

E24  تعطل مجس مستوى الزيت  )الغاز(تعطل مجس مستوى الزيت.  

E25 صالح تجاوز الحد األقصى للوقتوقت اإل  خطأ اإلصالح.  

E26 تخطت عملية إصالح األعطال الحد األقصى من الوقت المخصص إلجراء  االتصال بالصيانة إلصالح األعطال
  .اختبار إصالح أو أكثر

E28 أعلى ) درجة مئوية 4(درجة فھرنھايت  40تجاوزت درجة حرارة الزيت   إنذار درجة الحرارة مرتفعة
  .ة مسبًقاالنقطة المضبوط

E70  OQS TEMP HIGH   درجة حرارة الزيت عالية جدا لقراءةOQS  صالحة. ابحث في درجة
  ).375F (191ºC)) و300ºF (149ºC)حرارة بين 

E71  OQS TEMP LOW  درجة حرارة الزيت منخفضة جدا لقراءةOQS  صالحة. ابحث في درجة
  .375F (191ºC)) و300F (149ºC)حرارة بين 

E72  TPM RANGE LOW وTPM  منخفض جدا لقراءةOQS  صالحة. يمكن اختيار نوع النفط غير
صحيحة في إعداد قائمة. قد ال تكون محسوبة استشعار لنوع النفط. رؤية 

  .FASوع النفط الرسم البياني. إذا استمرت المشكلة اتصل ن

E73TPM RANGE HIGH TPM  عالية جدا لقراءةOQS .صالحة. التصرف في النفط.  

E74OQS ERROR وOQS  ديه خطأ داخلي. إذا استمرت المشكلة اتصلFAS.  

E75 OQS AIR ERROR وOQS  يتم الكشف عن الھواء في مجال النفط. تحقق منO- خواتم
لضمان عدم وجود الھواء يدخل  prescreenوتحقق / تشديد مرشح 

  ..FAS. إذا استمرت المشكلة اتصل OQS استشعار

E76 OQS ERROR   جھزة االستشعارOQS  لديه خطأ في االتصال. التحقق من اتصاالت
. دورة طاقة البطارية المقالة بأكملھا. إذا استمرت OQSلالستشعار 

  .FASالمشكلة اتصل 

 
2.2.5 OQS (النفط االستشعار الجودة) استكشاف األخطاء وإصالحھا  

  

  اجراء تصحيحي  مشكلة

  عرضھا. TPMال نتائج 

  آخر. OQSتحقق من العناصر التالية وإجراء تصفية 
  التأكد من الضريبة على القيمة المضافة ھي في درجة الحرارة المضبوطة مسبقا.•  
  فحص فلتر الشاشة قبل وضمان ثمل في بإحكام.•  
خواتم على عموم مرشح وضمان كالھما الحالي، وأنھا ليست في عداد المفقودين، متصدع أو -O فحص•  

  البالية. إذا كان األمر كذلك استبدالھا.
ا يتم انسداد تأكد من ورقة الترشيح، ويستخدم ورقة نظيفة التصفية. لم الضريبة على القيمة المضافة  •

  .ن تغيير ورقة الترشيحالملء أول مرة للمرشح السابق؟ إن لم يك
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  ™FILTERQUICK مستشعر جودة الزيت لمقالة:  الفصل الثالث
  

  

  إعداد تصفية مستشعر جودة الزيت    3-1
  .فقط) الرئيسية(ينبغي أن يتم ذلك في أقصى يسار وحدة التحكم  :مالحظة*. لذا قم باتباع الخطوات التالية عند إيقاف تشغيل وحدة التحكم

   
    ءاإلجرا الشاشة اليمنى  الشاشة اليسرى

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(   اضغط على  حتى تنتقل وحدة التحكم منINFO MODE )وضع المعلومات ( إلىMAIN )ثم إلى ) الرئيسية
PRODUCT SETUP )إعداد المنتج.( 

PRODUCT 
SETUP ) إعداد

 )المنتج
  .  ثم اضغط على ) إعداد الوعاء( Vat setupلالنتقال إلى   اضغط على  

Vat setup 
 )إعداد الوعاء(

Enter Code 
  .1656أدخل   )أدخل الرمز(

SYSTEM )اضغط على     )النظام  لالنتقال إلى وضع التصفية  

FILTER )اضغط على     )تصفية.   
Cooks till 

Filter ) مرات
 )الطھي قبل التصفية

  . ثم اضغط على مرتين لالنتقال إلى مستشعر جودة الزيت  اضغط على  )0( 0

OQS ) مستشعر
  ) جودة الزيت

DISABLED 
  )تعطيل(

تم تعطيل ) (Default is DISABLED(  . ثم اضغط على ) تمكين( ENABLEDلالنتقال إلى   اضغط على 
 ).الوضع االفتراضي

OQS TYPE 
نوع مستشعر جودة (

  )الزيت
OC01 )OC01( 

 8197316استخدم الجدول على ورقة تعليمات . وغيرھا OC02و OC01للتنقل عبر أنواع الزيت  اضغط على 
   لتحديد نوع النفط.

  .عند االنتھاء اضغط على .  تأكد من مماثلة نوع الزيت للنوع الموجود في المخزن

DISPLAY 
TYPE ) نوع
  )الشاشة

NUMBER )الرقم(  

 . (Default isثم اضغط على ) نص( TEXTأو ) الرقم( NUMBERلالختيار بين  اضغط على 
NUMBER) (الرقم ھو الوضع االفتراضي  .(ى عند الضبط عل: مالحظةNUMBER )يتم عرض إجمالي ), الرقم

 DISPOSEيتم عرض رسالة ), النص( Textعند الضبط على .  المواد القطبية في صورة رقم
SOON/CONFIRM, OIL IS GOOD or DISPOSE NOW )الزيت في حالة جيدة أم , تأكيد/تفريغ اآلن

 ). تفريغ اآلن
DISCARD 

NOW )تجاھل اآلن(  
) تجاھل قيمة إجمالي المواد القطبية( TPM DISCARD NOWرقمة لتغيير اإلعداد االفتراضي استخدم مفاتيح م )24( 24

  .)30.وقيمة الحد األقصى ھي  15قيمة الحد األدنى ھي ,  24القيمة االفتراضية ھي ( واضغط على 

DISCARD 
SOON ) تجاھل

  )قريًبا
4 )4( 

ً تجاھل قيمة إجمالي المواد القطبية ( TPM DISCARD SOONاستخدم مفاتيح مرقمة لتغيير اإلعداد االفتراضي  ) قريبا
 DISCARD SOONالتي تعرضھا ) تجاھل اآلن( DISCARD NOWھذه ھي قيمة اإلزاحة من  واضغط على 

ً تجاھل (  DISCARDوُيطلب ضبط قيمة  24على ) تجاھل اآلن( DISCARD NOWفي حال ضبط : مثال).  قريبا
SOON ) تجاھل ً ً تجاھل  مكنك ضبط قيمة، ي4على ) قريبا قيمة الحد األدنى ھي ,  4القيمة االفتراضية ھي . (4على  قريبا

ً تجاھل ( DISCARD SOONلتعطيل “ 0”اضبط على ).   15قيمة الحد األقصى ھي , معطل=   0   ). قريبا
DISPOSE 

DELAY 
TIMER   

  )تأخير التفريغ مؤقت(

30 )30( 
ھذا ھو .واضغط على ) تفريغ اآلن( DISPOSE NOWتأخير  مؤقتفتراضي لاستخدم مفاتيح مرقمة لتغيير اإلعداد اال

المدة .  (وتجاوزه قبل معاودة ظھور نفس الرسالة) تجاھل اآلن( DISCARD NOWمقدار الوقت بمجرد عرض رسالة 
  ).ساعات 4:00قيمة الحد األقصى ھي ), إيقاف تشغيل( OFF: = 00قيمة الحد األدنى ھي .  دقيقة 30: االفتراضية ھي

Exit )خروج(  Exit )خروج(   اضغط على الزرExit/Scan )مسح ضوئي/خروج ( مرتين لعودة وحدة التحكم إلى وضعOFF )إيقاف تشغيل.(  
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3-2 INFO MODE )عرض إحصائيات إجمالي المواد القطبية لمستشعر جودة الزيت ): وضع المعلومات  
ويتم الوصول إليھا بالضغط على مفتاح , ت عن قيم إجمالي المواد القطبية وتخزنھا، حيث توجد ھذه البيانات في وضع المعلوماتمعلوما ™FilterQuickتجمع وحدة تحكم مقالة 

checkmark مع تشغيل وحدة التحكم أو إيقافھا وفيما يلي خطوات عرض ھذه البيانات :  
  

    اإلجراء الشاشة اليمنى  الشاشة اليسرى

OFF/ON )تشغيل /
 )غيلإيقاف تش

OFF/ON )تشغيل /
 )إيقاف تشغيل

  . حتى يتم عرض وضع المعلومات وتحريره اضغط على 

 LAST 
DISPOSE 

STATS ) إحصائيات
  )آخر التفريغات

  
  . مرتين لالنتقال إلى إجمالي المواد القطبية اضغط على 

  
  

TPM   
  )إجمالي المواد القطبية(

  عند عرض اإلحصائيات المطلوبة اضغط على   

Current 
Day )اليوم الحالي(  

Current Date  
  .TPMلعرض   اضغط على   )التاريخ الحالي(

TPM ) إجمالي المواد
  )القطبية

Number/– –  
Current Day   

  )اليوم الحالي  – –/الرقم (

  اضغط على . لالنتقال إلى آخر قيمة إلجمالي المواد القطبية األخيرة المقاسة لذلك اليوم اضغط على 
  تظھر خطوط متقطعة في حالة عدم تركيب مستشعر جودة الزيت أو كان غير صالح أو لم يقوم بأي قراءة  :الحظةم

TPM ) إجمالي المواد
  )القطبية

Number/– –  
Current Day   

  )اليوم الحالي  – –/الرقم (
  . لعرض التواريخ اضغط على . لالنتقال إلى قيم إجمالي المواد القطبية لألسبوع السابق اضغط على 

Exit )خروج(  Exit )خروج(   اضغط على زرScan )مسح ضوئي ( مرتين إلعادة وحدة التحكم إلى وضعOFF )إيقاف تشغيل.(  
  
  
  

  قوائم تصفية مستشعر جودة الزيت  3-3
  

ريق الضغط مع االستمرار على زر التصفية حتى تعرض وحدة يتم الوصول إليھا عن ط. اتبع الخطوات أدناه, )مستشعر جودة الزيت( OQSللوصول إلى خيارات قوائم تصفية 
انتظر “ ( WAIT FOR FILTER ”تعرض وحدة التحكم , درجة فھرنھايت 300عندما تكون درجة حرارة المقالة أقل من ). قائمة التصفية( Filter Menuالتحكم 
يجب أن . أو أكثر درجة فھرنھايت إلجراء عملية التنظيف والتصفية وتصفية مستشعر جودة الزيت 300يجب أن تكون وحدة التحكم قيد التشغيل أو عند درجة حرارة ). التصفية

  . يتم تأكيد جميع الرسائل أو إزالتھا من جميع وحدات التحكم قبل البدء في عملية التصفية
  

  الدخول إلى وضع قائمة التصفية
   

    اإلجراء الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

READY )جاھز(  READY )جاھز(   اضغط على زرFILTER )التصفية ( حتى تظھرFILTER MENU )لمدة ثالث ثوان ثم ) قائمة التصفية
 ).التصفية( FILTERتتغير إلى 

 FILTER )تصفية (    

أو ) مستشعر جودة الزيت( OQSأو ) تنظيف وتصفية( Clean and Filterلالنتقال إلى  اضغط على 
Exit )المرغوب فيه اضغط على عند عرض االختيار  )خروج.  اتبع التعليمات على الصفحات التالية للتنقل

 ).تركيب الوعاء( INSERT PANإذا لم يتم تثبيت وعاء التصفية تماًما، ُتعرض وحدة التحكم . بين األوضاع
    .وتستمر وظيفة التصفية“, A”حرف  MIBتعرض لوحة , فور تركيب وعاء التصفية في مكانه

  
  

  ))الرقم( Numberاضبط على (يف والتصفية باستخدام مستشعر جودة الزيت التنظ  3-3-1
  

   اإلجراء الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

 .أعاله 3 -3في قسم ) قائمة التصفية( Filter Menuاتبع الخطوات للدخول إلى وضع 
LEFT )تختص ) (الشاشة اليسرى

  )باألوعية المقسمة فقط
RIGHT )ص تخت) (الشاشة اليمنى

 )باألوعية المقسمة فقط
  .اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب

CLEAN AND FILTER 
 )التنظيف والتصفية(

  اضغط على   
  

ھل تريد ( CLEAN NOW؟
 ؟)التنظيف اآلن

Yes / No ) (اضغط على سھم   )ال/ نعمYES( )(لالستمرار،  أو اضغط على سھم ) نعمNO) (لإللغاء والعودة ) ال
  .2-9-1لمزيد من المعلومات راجع قسم .  السابق إلى الوضع

SKIM VAT ) قشد دھون
 )الوعاء

  .قشد الدھون من الوعاء  

START FILTRATION 
 )بدء التصفية(

  .الوامض LEDاضغط على الزر ذي مؤشر   

DRAINING )يف االنسدادغير مطلوب، وفي حالة انسداد المصرف، استخدم األداة المرفقة مع المقالة لتنظ    )التصريف.  
CLEAN OIL SENSOR 

  )تنظيف مستشعر الزيت(
CONFIRM )نّظف مستشعر الزيت باستخدام ضمادة التنظيف المقاومة للخدش، ثم  )لمقالة الغاز فقط(  )تأكيد

  ).تأكيد( CONFIRMاضغط على السھم أسفل 
FLUSHING )من جدران وعاء القلي والتخلص من استخدم الفرشاة والزيت الساخن إلزالة الفتات والبقايا     )التدفق
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   اإلجراء الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

واحرص على استخدام ,  واستخدم ضمادة مقاومة للخدش إلزالة البقايا, الرغوة على السطح
  . القفازات الحرارية مع توخي الحذر الشديد ألن أسطح وعاء القلي سوف تكون ساخنة

SCRUB VAT 
COMPLETE? " ھل اكتمل

 " تنظيف الوعاء؟
CONFIRM )تأكيد(  لى السھم أسفل اضغط عCONFIRM )تأكيد.(  

OQS FILTER   
  )تصفية مستشعر جودة الزيت(

Yes / No ) (اضغط على سھم   )ال/ نعمYES( )(لالستمرار،  واضغط على سھم ) نعمNO) (لالنتقال إلى ) ال
  ). اتبع األسھم إلى اليسار. (أدناه) التلميع( POLISHINGخطوة 

POLISHING )التلميع(  5:00 TIMER )غير مطلوب،  ويتدفق الزيت من وعاء التصفية إلى وعاء القلي ثم يعود مرة ثانية إلى وعاء   )مؤقت
  .  دقائق 5التصفية لمدة قدرھا 

CLOSE DRAIN   
 ).أغلق التصريف(

CONFIRM )تأكيد(   اضغط على السھم أسفلCONFIRM )تأكيد.(  

FILLING )غير مطلوب    )الملء.  

TPM )يةإجمالي المواد القطب(  
X– / – X alternating  

)X– / – X بالتبادل(  
تتوقف المضخة عن العمل ثم يحسب مستشعر جودة الزيت قيمة إجمالي المواد غير مطلوب، 
  .القطبية للزيت

FILLING )تستمر المضخة في ملء وعاء القليغير مطلوب،     )الملء.  
IS VAT FULL   

 ؟)ھل الوعاء ممتلئ(
Yes / No ) (ط على اضغ  )ال/ نعمYES) (إذا كان الوعاء ) نعم ً لالستمرار في ) ال) (NO(اضغط على .  ممتلئا

  .الملء
WAIT FOR FILTER   

 )انتظر التصفية(
TPM  ###   

 )إجمالي المواد القطبية(
وإذا كانت قراءة ھذه القيمة داخل الحدود انتقل إلى خطوة , يعرض قيمة إجمالي المواد القطبية

OFF )أو انتقل إلى الخطوة التالية, دناهأ) إيقاف تشغيل.  

DISPOSE NOW?   
  )ھل تريد التفريغ اآلن؟(

Yes / No ) ال/ نعم(  

  يتم عرض ھذه الرسالة في حال الوصول إلى القيمة في 
OQS SETUP – DISCARD NOW ) تجاھل اآلن - إعداد مستشعر جودة الزيت .(

اضغط على ).  تفريغ( DISPOSEلالنتقال إلى وظيفة ) نعم) (YES(اضغط على سھم 
  ).  أدناه) (إيقاف تشغيل( OFFللرجوع إلى التشغيل العادي واالنتقال إلى ) ال) (NO(سھم 

POLISHING )التلميع(  5:00 TIMER )غير مطلوب،  ويتدفق الزيت من وعاء التصفية إلى وعاء القلي ثم يعود مرة ثانية إلى وعاء   )مؤقت
 .دقائق 5التصفية لمدة قدرھا 

CLOSE DRAIN   
 ).أغلق التصريف(

CONFIRM )تأكيد(   اضغط على السھم أسفلCONFIRM )تأكيد.(  

FILLING )غير مطلوب    )الملء.  

IS VAT FULL   
 ؟)ھل الوعاء ممتلئ(

Yes / No ) (اضغط على   )ال/ نعمYES) (إذا كان الوعاء ) نعم ً لالستمرار في الملء) ال) (NO(اضغط على . ممتلئا

OFF )قاف تشغيلإي(  OFF )إيقاف تشغيل(     
  
  

  ))النص( Textالمضبوط على (التنظيف والتصفية باستخدام مستشعر جودة الزيت   3-3-2
  

   اإلجراء الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

 .أعاله 3-3في قسم ) قائمة التصفية( Filter Menuاتبع الخطوات للدخول إلى وضع 
LEFT )الشاشة اليسرى (  

  )وعية المقسمة فقطتختص باأل(
RIGHT )الشاشة اليمنى (  

 )تختص باألوعية المقسمة فقط(
  .اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب

CLEAN AND FILTER 
 )التنظيف والتصفية(

  .اضغط على   

CLEAN NOW? ) ھل تريد
 ؟)التنظيف اآلن

Yes / No ) (اضغط على سھم   )ال/ نعمYES( )(غط على سھم لالستمرار،  أو اض) نعمNO) (لإللغاء والعودة ) ال
  .2 -9 -1لمزيد من المعلومات راجع قسم .   إلى الوضع السابق

SKIM VAT   
 )قشد دھون الوعاء(

  .قشد الدھون من الوعاء  

START FILTRATION  
 )بدء التصفية( 

  .الوامض LEDاضغط على الزر ذي مؤشر   

DRAINING )غير مطلوب، وفي حالة انسداد المصرف، استخدم األداة المرفقة مع المقالة لتنظيف االنسداد    )التصريف.  

CLEAN OIL SENSOR 
  )تنظيف مستشعر الزيت(

  
CONFIRM )تأكيد(  

  

نّظف مستشعر الزيت باستخدام ضمادة التنظيف المقاومة للخدش، ثم ) لمقالة الغاز فقط(
  .)تأكيد( CONFIRMاضغط على السھم أسفل 

FLUSHING )التدفق(    
استخدم الفرشاة والزيت الساخن إلزالة الفتات والبقايا من جدران وعاء القلي والتخلص من 

واحرص على استخدام ,  واستخدم ضمادة مقاومة للخدش إلزالة البقايا, الرغوة على السطح
  . نةالقفازات الحرارية مع توخي الحذر الشديد ألن أسطح وعاء القلي سوف تكون ساخ

SCRUB VAT 
COMPLETE ?" ھل اكتمل

 " تنظيف الوعاء؟
CONFIRM )تأكيد(   اضغط على السھم أسفلCONFIRM )تأكيد.(  

OQS FILTER   
  )تصفية مستشعر جودة الزيت(

Yes / No ) ال/ نعم(   اضغط على سھمYES )(لالستمرار،  واضغط على سھم ) نعمNO) (لالنتقال إلى خطوة ) ال
POLISHING )اتبع األسھم إلى اليسار. (أدناه) ميعالتل .(  

POLISHING )التلميع(  5:00 TIMER )غير مطلوب،  ويتدفق الزيت من وعاء التصفية إلى وعاء القلي ثم يعود مرة ثانية إلى وعاء   )مؤقت
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   اإلجراء الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

  .  دقائق 5التصفية لمدة قدرھا 
CLOSE DRAIN ) أغلق

 ).التصريف
CONFIRM )تأكيد(   اضغط على السھم أسفلCONFIRM )تأكيد.(  

FILLING )غير مطلوب    )الملء.  

TPM )إجمالي المواد القطبية(  
X– / – X alternating  

)X– / – X بالتبادل(  
تتوقف المضخة عن العمل ثم يحسب مستشعر جودة الزيت قيمة إجمالي المواد غير مطلوب، 
  .القطبية للزيت

FILLING )لء وعاء القليتستمر المضخة في مغير مطلوب،     )الملء.  

IS VAT FULL ) ھل الوعاء
  ؟)ممتلئ

Yes / No ) ال/ نعم(  

ً إذا كان الوعاء ) نعم) (YES(اضغط على    . ممتلئا
 – OQS SETUPأقل من حدود ) إجمالي المواد القطبية( TPMإذا كانت قراءة 

DISCARD NOW ) و ) تجاھل اآلن - إعداد مستشعر جودة الزيتDISCARD 
SOON ) قريتجاھل ً   ). الزيت في حالة جيدة( OIL IS GOODانتقل إلى خطوة ), با

 QS SETUP – DISCARDأقل من حدود ) إجمالي المواد القطبية( TPMإذا كانت قراءة 
NOW ) ولكن أعلى من ) تجاھل اآلن -إعداد مستشعر جودة الزيتDISCARD SOON 

ً تجاھل ( ً قريالتفريغ ( DISPOSE SOONانتقل إلى خطوة ), قريبا   ).با
 – OQS SETUPأعلى من حدود ) إجمالي المواد القطبية( TPMإذا كانت قراءة 
DISCARD ) انتقل إلى خطوة ), تجاھل -إعداد مستشعر جودة الزيتDISPOSE 

NOW )التفريغ اآلن.( 
OIL IS GOOD   

  )الزيت في حالة جيدة(
  ).  أدناه) (غيلإيقاف تش( OFFغير مطلوب،  ارجع إلى التشغيل العادي وانتقل إلى   

DISPOSE SOON ) تفريغ
  )اآلن

CONFIRM )تأكيد(  

 – OQS SETUPأقل من ) إجمالي المواد القطبية( TPMيتم عرضھا إذا كانت قراءة 
DISCARD NOW ) ولكنھا وصلت لحدود ) تجاھل اآلن - إعداد مستشعر جودة الزيت

DISCARD SOON ) تجاھل ً ثم ) تأكيد( CONFIRMاضغط على السھم أسفل ), قريبا
  ).  أدناه) (إيقاف تشغيل( OFFانتقل إلى 

DISPOSE NOW ?  
  )ھل تريد التفريغ اآلن؟(

Yes / No ) ال/ نعم(  

 OQS SETUP – DISCARD NOWيتم عرض ھذه الرسالة في حال تجاوز قيمة 
لالنتقال إلى ) نعم) (YES(اضغط على سھم ). تجاھل اآلن -إعداد مستشعر جودة الزيت (

للرجوع إلى ) ال) (NO(اضغط على سھم ).  تفريغ اآلن( DISPOSE NOWوظيفة 
  ).  أدناه) (إيقاف تشغيل( OFFالتشغيل العادي واالنتقال إلى 

POLISHING )التلميع(  5:00 TIMER )غير مطلوب،  ويتدفق الزيت من وعاء التصفية إلى وعاء القلي ثم يعود مرة ثانية إلى وعاء   )مؤقت
  .دقائق 5قدرھا  التصفية في مدة

CLOSE DRAIN ) أغلق
 ).التصريف

CONFIRM )تأكيد(   اضغط على السھم أسفلCONFIRM )تأكيد.(  

FILLING )غير مطلوب،    )الملء  

IS VAT FULL ) ھل الوعاء
 ؟)ممتلئ

Yes / No ) (اضغط على   )ال/ نعمYES) ((اضغط على . إذا كان الوعاء ممتلًئا) نعمNO) (الملءلالستمرار في ) ال

OFF )إيقاف تشغيل(  OFF )إيقاف تشغيل(     
  
  

  ))الرقم( Numberالمضبوط على (تصفية مستشعر جودة الزيت باستخدام المستشعر ذاته   3-3-3
   

   اإلجراء الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

FILTER )تصفية (     اضغط مع االستمرار على زرFILTER )تصفية ( حتى يتم عرض رسالةFILTER )تصفية .( 
LEFT )تختص ) (الشاشة اليسرى

  )باألوعية المقسمة فقط
RIGHT )الشاشة اليمنى (

  .اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب )تختص باألوعية المقسمة فقط(

OQS )اضغط على زر     )مستشعر جودة الزيت .  
OQS FILTER NOW? 

تصفية مستشعر جودة الزيت (
 )اآلن؟

Yes / No ) (اضغط على سھم   )ال/ نعمYES( )(لالستمرار،  أو اضغط على سھم ) نعمNO) (لتجاوز التصفية ) ال
  والرجوع إلى الوضع السابق،  

SKIM VAT or OIL 
TOO LOW ) قشد دھون الوعاء

  )  أم كمية الزيت قليلة جًدا

) تأكيد( CONFIRMعرض 
 OIL TOO LOWعرضأو 

 )كمية الزيت قليلة جًدا(

إذا كان ).  تأكيد( CONFIRMثم اضغط على السھم أسفل كلمة , ن الوعاءقم بقشد الدھون م
على وحدة ) جداً كمية الزيت قليلة “ (OIL TO LOW”ستظھر كلمة ,مستوى الزيت قليل جًدا

  ).تأكيد( CONFIRMقم بملء الوعاء واضغط على أي من األسھم أسفل . التحكم
START FILTRATION 

 )بدء التصفية(
  .الوامض LEDر ذي مؤشر اضغط على الز  

DRAINING )غير مطلوب، وفي حالة انسداد المصرف، قم باستخدام األداة المرفقة مع المقالة لتنظيف االنسداد    )التصريف.  

FLUSHING )غير مطلوب    )التدفق. 
FILLING )غير مطلوب    )الملء.  

TPM )إجمالي المواد القطبية(  
X– / – X alternating  

)X– / – X لتبادلبا(  
تتوقف المضخة عن العمل ثم يحسب مستشعر جودة الزيت قيمة إجمالي المواد . غير مطلوب
  .القطبية للزيت

FILLING )تستمر المضخة في ملء وعاء القلي. غير مطلوب    )الملء.  
IS VAT FULL ) ھل الوعاءYes / No ) (اضغط على   )ال/ نعمYES) (إذا كان الوعاء ) نعم ً لالستمرار في ) ال) (NO(اضغط على .  ممتلئا
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    اإلجراء الشاشة اليمنى   الشاشة اليسرى

 .الملء ؟)ممتلئ

WAIT FOR FILTER 
  )انتظر التصفية(

TPM )إجمالي المواد القطبية(  إذا كانت قراءة , يعرض قيمة إجمالي المواد القطبيةTPM )داخل الحدود) إجمالي المواد القطبية ,
  .هأدنا) درجة حرارة منخفضة( LOW TEMPأو خطوة  -----------انتقل إلى 

DISPOSE NOW? ) ھل
  )تريد التفريغ اآلن؟

Yes / No ) ال/ نعم(  

 يتم عرض ھذه الرسالة في حال الوصول إلى القيمة في
 OQS SETUP – DISCARD NOW ) تجاھل اآلن -إعداد مستشعر جودة الزيت( 

 ). تفريغ اآلن( DISPOSE NOWلالنتقال إلى وظيفة ) نعم) (YES(اضغط على سھم . 
  .للرجوع إلى التشغيل العادي واالنتقال إلى الخطوة التالية) ال) (NO(سھم اضغط على  

 LOW TEMPأو --------تبديل
بدرجة ) درجة حرارة منخفضة(

  .الحرارة

أو  LOW --------تبديل
TEMP ) درجة حرارة
 .بدرجة الحرارة) منخفضة

  . تبدأ المقالة في التسخين حتى تعود إلى النقطة المضبوطة.  غير مطلوب

READY )جاھز(  READY )يتم عرضھا عند عودة درجة الحرارة إلى النقطة المضبوطة.  غير مطلوب  )جاھز.  

  
  

  ))النص(Textالمضبوط على (تصفية مستشعر جودة الزيت باستخدام المستشعر ذاته   3-3-4
   
    اإلجراء الشاشة اليمنى     الشاشة اليسرى 

FILTER )تصفية (    لى زر اضغط مع االستمرار عFILTER )تصفية ( حتى يتم عرض رسالةFILTER )تصفية .( 
LEFT )تختص ) (الشاشة اليسرى

  )باألوعية المقسمة فقط
RIGHT )الشاشة اليمنى (

  .اضغط على السھم المناسب لتحديد الجانب )تختص باألوعية المقسمة فقط(

OQS )اضغط على زر     )مستشعر جودة الزيت.   
OQS FILTER NOW? 

فية مستشعر جودة الزيت تص(
 )اآلن؟

Yes / No ) ال/ نعم(   اضغط على سھمYES )(لالستمرار،  أو اضغط على سھم ) نعمNO) (لتجاوز التصفية ) ال
  .والرجوع إلى الوضع السابق

SKIM VAT or OIL 
TOO LOW ) قشد دھون الوعاء

  )  أم كمية الزيت قليلة جًدا

) تأكيد( CONFIRMعرض 
 OIL TOO LOWعرضأو 

 )كمية الزيت قليلة جًدا(

إذا كان ).  تأكيد( CONFIRMثم اضغط على السھم أسفل كلمة , قم بقشد الدھون من الوعاء
على وحدة ) كمية الزيت قليلة جًدا“ (OIL TO LOW”ستظھر كلمة ,مستوى الزيت قليل جًدا

  ).تأكيد( CONFIRMقم بملء الوعاء واضغط على أي من األسھم أسفل . التحكم
START FILTRATION 

 )بدء التصفية(
  .الوامض LEDاضغط على الزر ذي مؤشر   

DRAINING )غير مطلوب، وفي حالة انسداد المصرف، قم باستخدام األداة المرفقة مع المقالة لتنظيف االنسداد    )التصريف.  

FLUSHING )غير مطلوب    )التدفق. 
FILLING )غير مطلوب    )الملء.  

TPM ) القطبيةإجمالي المواد(  
X– / – X alternating  

)X– / – X بالتبادل(  
تتوقف المضخة عن العمل ثم يحسب مستشعر جودة الزيت قيمة إجمالي المواد . غير مطلوب
  .القطبية للزيت

FILLING )تستمر المضخة في ملء وعاء القلي. غير مطلوب    )الملء.  

IS VAT FULL ) ھل الوعاء
  ؟)ممتلئ

Yes / No ) ال/ نعم(  

ً إذا كان الوعاء ) نعم) (YES(اضغط على    . ممتلئا
 – OQS SETUPأقل من حدود ) إجمالي المواد القطبية( TPMإذا كانت قراءة 

DISCARD NOW ) و ) تجاھل اآلن - إعداد مستشعر جودة الزيتDISCARD SOON 
ُ تجاھل (   ). الزيت في حالة جيدة( OIL IS GOODانتقل إلى خطوة ), قريبا

 – OQS SETUPأقل من حدود ) إجمالي المواد القطبية( TPMراءة إذا كانت ق
DISCARD NOW ) ولكن أعلى من ) تجاھل اآلن - إعداد مستشعر جودة الزيت

DISCARD SOON ) تجاھل ُ التفريغ ( DISPOSE SOONانتقل إلى خطوة ), قريبا
 ُ   ).قريبا

 – OQS SETUPأعلى من حدود ) إجمالي المواد القطبية( TPMإذا كانت قراءة 
DISCARD ) انتقل إلى خطوة ), تجاھل -إعداد مستشعر جودة الزيتDISPOSE NOW 

  ).التفريغ اآلن(
خارج النطاق أو في حالة حدوث خطأ، انتقل إلى ) إجمالي المواد القطبية( TPMإذا كانت 

 .الخطوة النھائية أدناه
OIL IS GOOD ) الزيت في

 )حالة جيدة
  

 LOW TEMPأو خطوة  -----------لتشغيل العادي وانتقل إلى عد إلى وضع ا.  غير مطلوب
  .أدناه) درجة حرارة منخفضة(

DISPOSE SOON ) تفريغ
  )اآلن

CONFIRM )تأكيد(  

 – OQS SETUPأقل من ) إجمالي المواد القطبية( TPMيتم عرضھا إذا كانت قراءة 
DISCARD NOW ) لت لحدود ولكنھا وص) تجاھل اآلن - إعداد مستشعر جودة الزيت

DISCARD SOON ) تجاھل ُ ثم انتقل ) تأكيد( CONFIRMاضغط على السھم أسفل ), قريبا
  .أدناه) درجة حرارة منخفضة( LOW TEMPإلى خطوة 

DISPOSE NOW? ) ھل
  )تريد التفريغ اآلن؟

Yes / No ) ال/ نعم(  

إعداد ( OQS SETUP – DISCARD NOWيتم عرض ھذه الرسالة في حال تجاوز قيمة 
الستمرار وظيفة ) نعم) (YES(اضغط على سھم ). تجاھل اآلن -ستشعر جودة الزيت م

DISPOSE NOW )تفريغ اآلن) ( راجع وظيفةDISPOSE )في الفصل الثاني) تفريغ  .(
  .  للرجوع إلى التشغيل العادي واالنتقال إلى الخطوة التالية) ال) (NO(اضغط على سھم 
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 LOW TEMPأو --------تبديل
بدرجة  )حرارة منخفضة درجة(

  .الحرارة

 أو LOW --------تبديل
TEMP ) درجة حرارة
 .بدرجة الحرارة) منخفضة

  .تبدأ المقالة في التسخين حتى تعود إلى النقطة المضبوطة.  غير مطلوب

READY )جاھز(  READY )يتم عرضھا عند عودة درجة الحرارة إلى النقطة المضبوطة.  غير مطلوب  )جاھز.  

  



 

 

 

 

 

 

 

ــــــت  قصــــد عن خاليـــــة الصــــــــفحة هــذه ترك
 



  

  

  Frymasterشركة 
  71106-6800والية لويزيانا , مدينة شريفبورت, شارع الين 8700

1711-865-318  
 )2273 (CARE-734 844  

WWW.FRYMASTER.COM 
 ER.COMSERVICE@FRYMAST: البريد اإللكتروني

  ويمكنك اختيار مستوى الخدمة التي تلبي التجارية،  ™KitchenCareعالمة  Manitowoc Foodservice تحمل جميع أجھزة
  .متطلبات التشغيل التي تناسبك من مطعم واحد إلى العديد من المطاعم

StarCare – يقدم ضمان وخدمة مدى الحياة وقطع غيار المعدات األصلية المعتمدة ومخزون عالمي لقطع الغيار وأداء معتمد  

ExtraCare –  يمثلCareCode اعة أسبوعًيا، معلومات عن المنتج عبر اإلنترنت أو الھاتفس 24، دعم على مدار  

LifeCare –  تركيب ووضع الجھاز وصيانة بمواعيد محددة وتمتع بمميزات عالمةKitchenConnect™  وتقنيةMenuConnect  

  www.mtwkitchencare.comأو يرجى زيارة الموقع التالي  1-844-724-2273 اتصل بالرقم -  ™KitchenCareللتواصل مع شركة 

  Manitowoc Foodserviceلمعرفة كيفية استخدام جھاز  www.manitowocfoodservice.comيرجي زيارة موقعنا اإللكتروني 
   .ولالطالع على مزايا ھذه العالمة التجارية الرائدة، كما يمكنك االطالع على الموارد اإلقليمية أو المحلية المتاحة لك
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