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ئخـبس
خالي فزشح اٌؼّبْ ،ف ٟدبي اعزخذاَ اٌؼّ ً١أل ٞلـؼخ غ١بس ٌجٙبص  MANITOWOC FOOD SERVICEثخالف غ١ش اٌّؼّٕخ اٌجذ٠ذح أ ٚاٌّؼبد رذ٠ٚش٘ب أ ٚاٌز ٟرُ
ششاؤ٘ب ِجبششح ِٓ  FRYMASTERأ ِٓ ٚأ ِٓ ٞأفشاد اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذٌ ٓ٠ذ ،ُٙ٠أ ٚأْ ٠زُ رؼذ ً٠اٌمـؼخ اٌّغزخذِخ ػٓ اٌزشو١ت األطٍ ،ٟفاْ ٘زا اٌؼّبْ ع١ى ْٛالغً ١ب.
ٚػالٚح ػٍ ٝرٌه ,رخٍ ٟششوخ ٚ Frymasterاٌششوبد اٌزبثؼخ ٌٙب ِغإ١ٌٚزٙب ػٓ أَ٠خ ئدػبءاد أ ٚأػشاس أٔ ٚفمبد ٠زىجذ٘ب اٌّغزخذَ ٚاٌز ٟرٕشأ ثشىً ِجبشش أ ٚغ١ش ِجبشش,
ثظٛسح وٍ١خ أ ٚجضئ١خٔ ,ز١جخ ٌزشو١ت أ ٞلـغ غ١بس ُِؼذٌخ أ ٚلـغ غ١بس رُ ششاؤ٘ب ِٓ ِغإ ٌٟٚط١بٔخ غ١ش ُِؼزّذ.ٓ٠
ئخـبس
٘زا اٌجٙبص ِخظض ٌالعزخذاَ اٌّ ٟٕٙفمؾ ٚال ٕ٠جغ ٟاعزخذاِٗ ِٓ لجً أ ٞشخض ثخالف اٌفٕ ٓ١١اٌّإٍ٘ ،ٓ١وّب ٕ٠جغ ٟرشو١ت اٌجٙبص أ ٚط١بٔزٗ أ ٚئطالدٗ ِٓ لجً فٕٟ
اٌظ١بٔخ اٌُّؼزّذ ِٓ لجً ششوخ  Frymasterأ ٚأ ٞفٕ ٟآخش ِإً٘ ،ئر أٔٗ ف ٟدبٌخ رشو١جٗ أ ٚط١بٔزٗ أ ٚئطالدٗ ِٓ لجً أدذ األشخبص غ١ش اٌّإٍ٘ ٓ١فمذ ٠زغجت رٌه فٟ
ئٌغبء ػّبْ اٌجٙخ اٌُّظٕؼخ .ساجغ اٌفظً األٚي ِٓ ٘زا اٌذٌٌٍ ً١ذظٛي ػٍ ٝاٌزؼش٠ف اٌخبص ثبألفشاد اٌّإٍ٘.ٓ١
ئخـبس
٠جت رشو١ت ٘زا اٌجٙبص ٚفم ًب ٌٍمٛأ ٓ١اٌم١ِٛخ ٚاٌّذٍ١خ إٌّبعجخ ٌٍذٌٚخ أ ٚإٌّـمخ اٌز٠ ٟزُ رشو١جٗ ثٙب .ساجغ ِزـٍجبد اٌمٛأ ٓ١اٌّذٍ١خ ف ٟاٌفظً اٌضبٔ٘ ِٓ ٟزا اٌذٌٌٍ ً١ذظٛي
ػٍِ ٝؼٍِٛبد ِذذدح.
ئخـبس
ػٕذ اٌزشو١ت٠ ,جت رأس٠غ ٘زا اٌجٙبص وٙشثبئً ١ب ثّٛجت اٌمٛأ ٓ١اٌّذٍ١خ أ ٚف ٟدبٌخ أزفبء اٌمٛأ ٓ١اٌّذٍ١خ٠ ,زُ اٌزأس٠غ ثّٛجت لبٔ ْٛاٌىٙشثبء اٌٛؿٕ ٟأِ ٚؼ١بس
 ANSI/NFPA 70أ ٚلبٔ ْٛاٌىٙشثبء اٌىٕذ ٞأِ ٚؼ١بس  CSA C22.2أ ٚثّٛجت اٌمٛأ ٓ١اٌم١ِٛخ إٌّبعجخ ٌٍذٌٚخ اٌز٠ ٟزُ رشو١جٗ ثٙب.
ِالدظخ ٌٍؼّالء ثبٌٛال٠بد اٌّزذذح
٠جت رشو١ت ٘زا اٌجٙبص ٚفمبً ٌمبٔ ْٛاٌظشف ،اٌز٠ ٞخؼغ ٌم بٔ ْٛاٌجٕبء اٌذٚ ،ٌٟٚاٌز ٞرظذسٖ أدذ اٌّىبرت اٌّشبسوخ ف١٘ ٟئخ ئطذاس اٌىٛد (ٚ )BOCAدٌ ً١اٌّشافك اٌظذ١خ
ٌخذِخ األؿؼّخ اٌزبثغ إلداسح اٌغزاء ٚاٌذٚاء ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزذذح.
ئخـبس
٘زا اٌجٙبص ِظُّ ٌالعزخذاِبد اٌزجبس٠خ ،ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي ِـبثخ اٌّـبػُ ٚاٌىبٔزٚ ٓ١اٌّ غزشف١بد ٚف ٟاٌّإعغبد اٌزجبس٠خ ِضً اٌّخبثض ِٚذالد اٌجضاسح ِٚب ئٌ ٝرٌهٌٚ ,ىٓ
د ْٚاعزخذاِٗ ف ٟاإلٔزبط اٌؼخُ ٚاٌّغزّش ٌٍّٛاد اٌغزائ١خ.
رذز٠ش
٘زا اٌجٙبص ِؼذ ٌالعزخذاَ اٌذاخٍ ٟفمؾ٠ .ذظش اعزخذاِٗ أ ٚرشغ ٍٗ١ف ٟإٌّبؿك اٌخبسج١خ.
ئخـبس
٠جت رشو١ت اٌجٙبص ٚاعزخذاِٗ ثـش٠مخ رّٕغ ٚطٛي اٌّبء ٌٍض٠ذ أ ٚاٌذ٘.ْٛ
ئخـبس
طُّّذ اٌشعِٛبد ٚاٌظٛس اٌّغزخذِخ ف٘ ٟزا اٌذٌ ً١ثغشع رٛػ١خ اإلجشاءاد اٌزشغ١ٍ١خ ٚاٌفٕ١خ ٚؿشق اٌزٕظ١ف  ِٓٚصُ فّٓ اٌّّىٓ أال رزٛافك ِغ ئجشاءاد اٌزشغ ً١اٌفؼٍ١خ.
ئخـبس ئٌِ ٝبٌى ٟاألجٙضح اٌّضٚدح ثٛدذاد اٌزذىُ
اٌٛال٠بد اٌّزذذح
٠زٛافك ٘زا اٌجٙبص ِغ اٌجضء سلُ  ِٓ 51لٛأٌ ٓ١جٕخ االرظبالد اٌف١ذساٌ١خ ( ،)CCCوّب رخؼغ ػٍّ١خ اٌزشغ ً١ئٌ ٝاٌششؿ ٓ١اٌزبٌ )5 :ٓ١١لذ ال ٠زغجت ٘زا اٌجٙبص ف ٟدذٚس
رذاخالد ػبسح٠ )2 ,جت أْ ٠مجً ٘زا اٌجٙبص أَ٠خ رذاخالد ٠زُ اعزمجبٌٙب ,ثّب ف ٟرٌه اٌزذاخالد اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رزغجت ف ٟػٍّ١بد رشغ ً١غ١ش ِشغٛثخٚ ,ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أْ ٘زا
ٕ٠زّ ٟئٌ ٝأجٙضح اٌفئخ ( )Aاٌّٛصٛق فٙ١ب ،ئال أٔٗ رج ّٓ١رٍج١زٗ ٌذذٚد اٌفئخ (.)B
وٕذا
ال ٠زجبٚص ٘زا اٌجٙبص اٌشلّ ٟدذٚد اٌفئخ  Aأ B ٚاٌخبطخ ثبٔجؼبصبد اٌؼٛػبء اٌالعٍى١خ ٚاٌزٕ٠ ٟض ػٍٙ١ب ِؼ١بس  ICES-003اٌز ٞأطذسرٗ ئداسح االرظبالد اٌىٕذ٠خ.
ال ُ٠ظذس ٘زا اٌجٙبص اٌشلّ ٟػٛػبء العٍى١خ رزجبٚص دذٚد اٌفئخ  Aأٚ B ٚاٌزٕ٠ ٟض ػٍٙ١ب ِؼ١بس  NMB-003اٌظبدس ػٓ ٚصاسح االرظبالد اٌىٕذ٠خ.
رذز٠ش
رجٕت اعزخذاَ اٌّبء اٌّزذفك ف ٟرٕظ١ف ٘زا اٌجٙبص.

i

خـش
لذ  ٠إد ٞعٛء رشو١ت اٌٛدذح أ ٚػجـٙب أ ٚط١بٔزٙب أ ٚئجشاء رؼذ ً٠أ ٚرغ١١ش غ١ش ِظشح ثٗ ػٍ ٝاٌٛدذح ئٌ ٝرٍف ف ٟاٌّّزٍىبد أ ٚاإلطبثخ أ ٚاٌٛفبح٠ ,شج ٝلشاءح رؼٍّ١بد
اٌزشو١ت ٚاٌزشغٚ ً١اٌظ١بٔخ ج١ذًا لجً رشو١ت ٘زا اٌجٙبص أ ٚط١بٔزٗ.
خـش
٠جت ػذَ رغ١١ش أِ ٞبدح ٘١ىٍ١خ ػٍ ٝاٌّمالح أ ٚئصاٌزٙب ٌزضج١ذ اٌّمالح رذذ شفبؽٌ .العزؼالَ ارظً ثبٌخؾ اٌغبخٓ ٌخذِبد  Frymasterسلُ 5-388-115-3388
خـش
٠جت رٛف١ش اٌٛعبئً اٌّالئّخ ٌٍذذ ِٓ دشوخ ٘زا اٌجٙبص ٌؼذَ ئٌذبق اٌؼشس ثبٌمٕبح اٌىٙشثبئ١خ ِٓٚ ,اٌجذ٠ش ثبٌزوش ٚجٛد ؿمُ وٛاثخ ِغ اٌّمالحٚ ,ف ٟدبي فمذاْ ٘زا اٌـمُ
ارظً ثخذِخ  KESاٌّذٍ١خ.
ئخـبس
٠جت رضج١ذ جّ١غ اٌّمبٌ ٟاٌز ٟرُ شذٕٙب د ْٚاألعالن ٚرجّ١ؼبد اٌمبثظ اٌخبطخ ثبٌّظٕغ ثبعزخذاَ أٔجٛة أعالن ِشْ ئٌ ٝاٌىزٍخ اٌـشف١خ اٌّٛجٛدح ػٍ ٝاٌجضء اٌخٍفِٓ ٟ
اٌّمالح٠ٚ ,جت رٛط ً١أعالن ٘زٖ اٌّمبٌ ٟؿجم ًب ٌّٛاطفبد  ,NECوّب ٠جت أْ رزؼّٓ اٌٛدذاد اٌّضجزخ رشو١ت أجٙضح اٌىجخ.
رٕجٗ١
ال رٛفش اٌششوخ اٌؼّبْ ف ٟدبٌخ رشو١ت ِمالح  Frymasterف ٟاألِبوٓ اٌّزٕمٍخ أ ٚاٌّبئ١خ٠ .زُ رٛف١ش اٌؼّبْ ف ٟدبٌخ رشو١ت اٌّمالح ٚفم ًب ٌإلجشاءاد اٌّٛػذخ ف٘ ٟزا اٌذًٌ١
فمؾ٠ .جت رجٕت رشو١ت اٌجٙبص ف ٟأِبوٓ ِزٕمٍخ أِ ٚبئ١خ ٌؼّبْ األداء األِضً ٌٗ.
خـش
ال ُّ٠ضً اٌشف األِبٌِٙ ٟزا اٌجٙبص دسجخ عٌٍُ ,زا ُ٠ذظش اٌٛلٛف ػٍ ٝاٌجٙبص ,ئر ّ٠ىٓ أْ ٠إد ٞاإلٔضالق ِٓ فٛق اٌجٙبص أِ ٚالِغخ ص٠ذ اٌـ ٟٙاٌغبخٓ ئٌٚ ٝلٛع ئطبثبد
خـ١شح.
خـش
٠ذظش رخض ٓ٠أ ٚاعزخذا َ اٌجٕض ٓ٠أ ٚاٌغٛائً اٌمبثٍخ ٌالشزؼبي األخش ٜأ ٚاألثخشح فِ ٟذ١ؾ ٘زا اٌجٙبص أ ٚأ ٞجٙبص آخش.
خـش
رجٕت سػ اٌّٛاد اٌمبثٍخ ٌالشزؼبي ف ٟإٌّـمخ اٌّذ١ـخ ثبٌّمالح أصٕبء اٌزشغ.ً١
خـش
ادشص ػٍ ٝئثمبء جّ١غ اٌؼٕبطش ثؼ١ذح ػٓ ٚدذاد اٌزظش٠ف ،د١ش ٠زغجت ئغالق اٌّشغالد ف ٟدذٚس رٍف أ ٚئطبثخ.
خـش
٠جت رفش٠غ دسط اٌفزبد اٌّٛجٛد ف ٟاٌّمبٌ ٟاٌّجٙضح ثٕظبَ اٌزظف١خ فٚ ٟػبء ِمبٌٍ َٚذش٠ك ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ػٍّ١بد اٌمٍ١ِٛ٠ ٟبً ,د١ش لذ رذزشق ثؼغ جض٠ئبد اٌـؼبَ رٍمبئً ١ب
ف ٟدبٌخ اِزظبطٙب ٌجؼغ اٌّٛاد اٌذٕ٘١خ.
رذز٠ش
رجٕت ادزىبن عالد اٌمٍ ٟأ ٚغ١ش٘ب ِٓ األٚأ ٟثبٌشش٠ؾ اٌٍّذك ثبٌّمالحٚ ،اٌز٠ ٞم َٛثادىبَ سثؾ أٚػ١خ اٌمٍ ,ٟد١ش ٠إد ٞاالدزىبن ث ٓ١عالد اٌمٍ ٟػٍ ٝاٌشش٠ؾ إلصاٌخ
اٌذ٘ ْٛئٌ ٝرش ٗ٠ٛاٌشش٠ؾ ِّب ٠إصش ثبٌغٍت ػٍ ٝصجبرٗ ،وّب أْ رظّ ّٗ١رُ ؿش٠مخ ِزٛافمخ ِٚذىّخ ٍ٠ٚضَ ئصاٌزٗ فمؾ ػٕذ اٌزٕظ١ف.
خـش
ٛ٠جذ ثبٌّمالح وجً ؿبلخ (صالص ٟاٌـٛس) ٌىً ٚػبء لٍٍ٠ .ٟضَ فظً وبفخ وجالد اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ ِٓ ئِذاداد اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خٚ ،رٌه لجً رذش٠ه ِمالح  Frymasterخبطزه أٚ
اخزجبس٘ب أ ٚط١بٔزٙب أ ٚئجشاء أَ٠خ ئطالدبد ػٍٙ١ب.
خـش
٠جت رٛط٘ ً١زا اٌجٙبص ئٌ ٝئِذاداد ؿبلخ رذز ٞٛػٍٔ ٝفظ اٌفٌٛـ١خ ٚاٌـٛس وّب ِ٘ ٛذذد فٌٛ ٟدخ اٌزظٕ١ف اٌٛالؼخ ف ٟثبة اٌجٙبص ِٓ اٌذاخً.

ii

رذز٠ش
٠جت أْ رى ْٛجّ١غ رٛط١الد األعالن ٌٙزا اٌجٙبص ِظّّخ ٚفم ًب ٌّخـؾ أِ ٚخــبد األعالن اٌّزٛفشح ِؼٗ ,وّب ٠شج ٝاٌشجٛع ئٌ ٝاٌّخـؾ اٌّشفك ف ٟاٌجضء اٌخٍفِٓ ٟ
اٌذٌ ً١ػٕذ رشو١ت ٘زا اٌجٙبص أ ٚط١بٔزٗ.
رذز٠ش
٠شج ٝرٛخ ٟاٌذظش ٚاسرذاء جّ١غ ِؼذاد اٌغالِخ إٌّبعجخ ٌزجٕت ِالِغخ األعـخ أ ٚاٌضٛ٠د اٌغبخٕخ ،اٌز ٟلذ رزغجت ف ٟدذٚس دشٚق أ ٚئطبثبد خـ١شح.
خـش
٠جت ػذَ رؼذ٘ ً٠زٖ اٌّمالح ٚاعزخذاِٙب وٛدذح غغً ثبٌّبء ,فٙزا األِش ٠شىً خـٛسح ثبٌغخ ف ٟدبٌخ اعزخذاَ أٚػ١خ اٌمٍ ٟاٌّجبٚسح ف ٟػٍّ١خ اٌمٍ ٟاٌزمٍ١ذ٠خ ,د١ش لذ ٠إدٞ
رٕبصش اٌّبء أ ٚعمٛؿٗ ف ٟاٌض٠ذ اٌغبخٓ ئٌ ٝدذٚس أفجبساد خـ١شح ف ٟاٌض٠ذٚ ,لذ ٕ٠جُ ػٓ رٌه رؼشع األشخبص اٌّٛجٛد ٓ٠ثبٌمشة ِٓ اٌّمالح ئٌ ٝئطبثبد خـ١شح.
خـش
رجٕت رشغ٘ ً١زا اٌجٙبص ِب ٌُ رىٓ جّ١غ األغـ١خ ٌٛٚدبد اٌٛطٛي فِ ٟىبٔٙب ِٚضجزخ ثادىبَ.
رذز٠ش
ف ٟدبٌخ رٍف عٍه اٌز١بس اٌىٙشثبئ٠ ،ٟجت أْ ٠زُ اعزجذاٌٗ ِٓ خالي ِغإٚي اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذ ٌششوخ  Frymasterأ ٚشخض ِإً٘ ثـش٠مخ ِّبصٍخ ِٓ أجً رجٕت اٌّخبؿش.
خـش
رذظش لٛا ٔ ٓ١اٌجٕبء أْ ٠زُ رشو١ت ِمالح ِضٚدح ثخضاْ ِفزٛح ٌٍض٠ذ اٌغبخٓ ثجبٔت ِظبدس ِىشٛفخ ٌٍٙت ،ثّب ف ٟرٌه اٌشٛا٠بد ٚاٌّٛالذ.
خـش
لذ ٠غجت اٌض٠ذ اٌغبخٓ دشٚلًب ثبٌغخ ٌزا رجٕت ِالِغزٗ ,ف ٟجّ١غ اٌظشٚف٠ ،جت اٌزخٍض ِٓ اٌض٠ذ لجً ِذبٌٚخ ٔمً اٌّمالح ٌزجٕت رغشثٗ أ ٚأغىبثٗ أ ٚادزّبي اإلطبثخ
ثبٌذشٚق اٌجبٌغخ ,رجٕت ِذبٌٚخ ٔمً اٌض٠ذ اٌغبخٓ ِٓ دب٠ٚخ ئٌ ٝأخش .ٜفمذ رٕمٍت ٘زٖ اٌّمالح ِغججخ ئطبثبد شخظ١خ ئرا ٌُ ٠زُ رإِٔٙ١ب فٚ ٟػغ صبثذ.
رذز٠ش
ادشص ػًٍِ ٝء جبٔج ٟاٌٛػبء اٌّجضأ ػٕذ اٌزغخ ٓ١أل ٞغشع أ ٚاالخزجبس أ ٚاٌـ ٟٙأ ٚرٕظ١ف اٌٛػبء ثبٌزغخ.ٓ١
خـش
لذ ٠غجت اٌض٠ذ اٌغبخٓ دشٚلًب ثبٌغخ ٌزا رجٕت ِالِغزٗ ,ف ٟجّ١غ اٌظشٚف٠ ،جت اٌزخٍض ِٓ اٌض٠ذ لجً ِذبٌٚخ ٔمً اٌّمالح ٌزجٕت رغشثٗ أ ٚأغىبثٗ أ ٚادزّبي اإلطبثخ
ثبٌذشٚق اٌجبٌغخ ,رجٕت ِذبٌٚخ ٔمً اٌض٠ذ اٌغبخٓ ِٓ دب٠ٚخ ئٌ ٝأخش .ٜفمذ رٕمٍت ٘زٖ اٌّمالح ِغججخ ئطبثبد شخظ١خ ئرا ٌُ ٠زُ رإِٔٙ١ب فٚ ٟػغ صبثذ.
خـش
ُ٠ذظش رشغ ً١اٌّمالح ػٕذِب ٠ىٚ ْٛػبء اٌمٍ ٟفبسغ ًب ,ئر ٠جت أْ ُّ٠أل اٌٛػبء ئٌ ٝخؾ ِغز ٜٛاًٌّء ثبٌّبء أ ٚاٌض٠ذ لجً رٕش١ؾ اٌؼٕبطش ,د١ش ٠إد ٞػذَ اٌم١بَ ثزٌه ئٌٚ ٝلٛع
ػشس ٠زؼزس ئطالدٗ ٌٍؼٕبطش ٚلذ ٠زغجت ف ٟئشؼبي إٌ١شاْ.
ئخـبس
ئرا رُ رٛط ً١أعالن ٘ز اٌجٙبص ِجبششح ئٌ ٝئِذاداد اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ٠ ،جت ئدساط ٚعٍ١خ فظً اإلِذاد ثبٌز١بس اٌىٙشثبئٚ ٟاٌز ٟرذز ٞٛػٍ ٝفٛاطً ٌالرظبي ِمبط  ُِ 3فٟ
جّ١غ األلـبة ف ٟاألعالن اٌضبثزخ.
ئخـبس
٠جت رضج١ذ ٘زا اٌجٙبص ثذ١ش ٠غ ًٙاٌٛطٛي ٌٍمبثظ ِب ٌُ ٠زُ رٛف١ش ٚعبئً أخشٌ ٜفظً ئِذاداد اٌـبلخ (ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي ،لبؿغ اٌذائشح).
ئخـبس
ػٕذ رٛط٘ ً١زا اٌجٙبص ثشىً دائُ ئٌ ٝاألعالن اٌضبثزخ٠ ،جت أْ ٠زُ اٌزٛط ً١ػٓ ؿش٠ك أعالن ٔذبع١خ راد رظٕ١ف ٌذسجخ اٌذشاسح ال ٠مً ػٓ  531دسجخ فٙشٔٙب٠ذ ( 11دسجخ
ِئ٠ٛخ).
خـش
٠ذظش ٚػغ وزٍخ وج١شح ِٓ اٌذ٘ ْٛاٌظٍجخ فٛق ػٕبطش اٌزغخ ،ٓ١د١ش لذ ٠إد ٞرٌه ئٌ ٝرٍف ٘زٖ اٌؼٕبطش ٚئِىبٔ١خ ص٠بدح دسجبد اٌذشاسح ٌٕمـخ اٌ١ِٛغ  ٗ١ٍ٠ٚأذالع دش٠ك.
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يجًىعت انًقانٍ انكهزبائُت FILTERQUICK™ FQE30
انفصم األول :يقذيت
يالحظتٍ٠ :ضَ رشغِ ً١مالح ٚ Frymaster FilterQuick™ FQE30ئػذاد٘ب ٚاٌزذس٠ت ػٍٙ١ب لجً ثذء رشغٍٙ١ب اٌفؼٍ ٟفٟ
اٌّغؼُ.
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عاو

٠شج ٝلشاءح اٌزؼٍّ١بد ف٘ ٟزا اٌذٌ ً١ثؼٕب٠خ لجً ِذبٌٚخ رشغ ً١اٌجٙبص ,د١ش ٠غغ٘ ٟزا اٌذٌ ً١وبفخ رىٕ٠ٛبد ٚدذاد
 FilterQuick™ FQE30اٌىٙشثبئ١خٚ ,رزّ١ض اٌّمبٌ ٟاٌزبثؼخ ٌٙزا اٌغشاص ثزٛافش لغغ غ١بس٘بٚ ,ػٕذ اسزؼشاضٙب وّجّٛػخ
٠شبس ئٌٙ١ب ثبسُ ِمبٌ.FilterQuick™ FQE30 fryers ٟ
رزّ١ض ِمبٌ FilterQuick™ FQE30 ٟثٛػبء لٍ٠ ٟسزٍٙه وّ١خ طغ١شح ِٓ اٌض٠ذ ِضّٚد ثٕظبَ اخز١بسٌ ٞزؼ٠ٛض اٌض٠ذ رٍمبئ١بً
ٚٚدذح رظف١خ شجٗ رٍمبئ١خ٠ٚ ,شزًّ اٌزظّ ُ١األٚسٚث ٟػٍ ٝغغبء ػٍِ ٞٛسزذ٠ش ِٚظشف وج١ش دائشِّ ٞب ٠ضّٓ رٕم١خ األعؼّخ
اٌّمٍ١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجمب٠ب داخً ٚػبء اٌزظف١خ ,وّب ٠زُ اٌزذىُ فِ ٟمبٌ FilterQuick™ FQE30 ٟثٛاسغخ ٚدذح رذىُ
™ٚ ,FilterQuickرأرِ ٟمبٌ٘ ٟزٖ اٌّجّٛػخ ثٛػبء ٚادذ وبًِ أِ ٚجضأ ٌؼذح أٚػ١خّ٠ٚ ،ىٓ ششاؤ٘ب ثجغبس٠بد رىف ٟخّس
ِمبٌ.ٟ
2-1

يعهىياث انساليت

ُ٠شج ٝلشاءح اٌزؼٍّ١بد اٌٛاسدح ف٘ ٟزا اٌذٌ ً١ثؼٕب٠خ لجً رشغ ً١اٌجٙبص,
ٚسٛف رجذ ف٘ ٟزا اٌذٌ ً١دالالد ِشفمخ فِ ٟشثؼبد صٕبئ١خ اٌذذ ِّبصٍخ ئٌ ٝاٌٛاسد أدٔبٖ.
خطز
قذ َسبب انشَج انساخٍ حزوقاً بانغت ,نذا َُحظز َقم انًقالة انخٍ ححخىٌ عهً انشَج انساخٍ أو َقم انشَج يٍ حاوَت إنً أخزي.

حُبُه رذز ٞٛاٌّشثؼبد ػٍِ ٝؼٍِٛبد دٛي اإلجشاءاد أ ٚاٌششٚط اٌزٌ ٟمكه أن تسبب أو تؤدي إنى تعطم وظاو انمقالة
انخاصت بك.
ححذَز رذز ٞٛاٌّشثؼبد ػٍِ ٝؼٍِٛبد دٛي اإلجشاءاد أ ٚاٌششٚط اٌزٌ ٟمكه أن تسبب أو تؤدي إنى ضرر وظاو انمقالة
انخاصت بك ,مما قذ ٌتسبب فً تعطهها.
خطز رذز ٞٛاٌّشثؼبد ػٍِ ٝؼٍِٛبد دٛي اإلجشاءاد أ ٚاٌششٚط اٌزٌ ٟمكه أن تسبب أو تؤدي إنى إنحاق إصاباث
باألفرادِّ ,ب لذ ٠زسجت ف ٟخًٍ إٌظبَ أ ٚرؼغٍٗ.
رزّ١ض ِجّٛػخ ِمبٌ ٟاٌىٙشثبئ١خ  FilterQuick™ FQE30ثخبط١خ اٌىشف ػٓ دسجخ اٌذشاسح اٌؼبٌ١خ اٌز ٟرؼًّ ػٍ ٝئ٠مبف
رشغ ً١اٌؼٕبطش ف ٟدبي فشً اٌزذىُ ف ٟدسجخ اٌذشاسح.
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يعهىياث وحذة انخحكى

رُ اخزجبس ٘زا اٌجٙبص ٚرج ٓ١أٔٗ ٠زٛافك ِغ لٛ١د اٌفئخ "أ" اٌخبطخ ثبألجٙضح اٌشلّ١خٚ ،فمب ٌٍجضء سلُ  ِٓ 15لٛاػذ ٌجٕخ االرظبالد
اٌف١ذساٌ١خ (ٚ ,)CFFػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أْ ٘زا اٌجٙبص جٙبصاً ِٛصٛلبً ثٗ ِٓ اٌفئخ (أ) ،ئال أٔٗ رج ّٓ١رٍج١زٗ ٌّزغٍجبد اٌفئخ ب ,د١ش رُ
رظّ٘ ُ١زٖ اٌذذٚد ٌزٛف١ش دّب٠خ ِؼمٌٛخ ضذ اٌزذاخً اٌضبس ػٕذ رشغ ً١اٌجٙبص ف ٟث١ئخ رجبس٠خ ,ئر ٌٛ٠ذ ٘زا اٌجٙبص ٠ٚسزخذَ ثً
ّ٠ٚىٓ أْ ٠شغ عبلخ رشدداد السٍى١خٚ ،ئرا ٌُ ٠زُ رشو١جٗ ٚاسزخذاِٗ ٚفمبً ٌذٌ ً١اٌزؼٍّ١بد ،لذ ٠زسجت ف ٟدذٚس رذاخً ضبس ِغ
االرظبالد اٌالسٍى١خُ٠ٚ ,شج ٝاٌّالدظخ أْ رشغ٘ ً١زا اٌجٙبص فِٕ ٟغمخ سىٕ١خ ِٓ اٌّشجخ أْ ٠زسجت ف ٟدذٚس رذاخً ضبس
ٚف٘ ٟزٖ اٌذبٌخ سٛف ُ٠غٍت ِٓ اٌّسزخذِ ٓ١رظذ١خ ٘زا اٌزذاخً ػٍٔ ٝفمز ُٙاٌخبطخ.
ػٍ ٝأٔٗ رُ رذز٠ش اٌّسزخذَ ِٓ أْ ئجشاءٖ أل ٞرغ١١شاد أ ٚرؼذ٠الد غ١ش ِؼزّذح طشادخ ِٓ اٌجٙخ اٌّسإٌٚخ ػٓ االِزضبيّ٠ ,ىٓ
أْ رُجغً طالد١خ اٌّسزخذَ ٌزشغ ً١اٌجٙبص.
ئرا ٌضَ األِش٠ ،جت ػٍ ٝاٌّسزخذَ اسزشبسح اٌّٛصع أ ٚأدذ فٕ ٟ١اإلراػخ ٚاٌزٍفض ِٓ ْٛ٠ر ٞٚاٌخجشح ٌٍذظٛي ػٍ ٝالزشادبد
ئضبف١خ.
لذ ٠جذ اٌّسزخذَ ِٓ اٌّف١ذ االسزؼبٔخ ثبٌىز١ت اٌزبٌ ٟاٌز ٞأػذرٗ ٌجٕخ االرظبالد اٌفذساٌ١خ " :و١ف ّ٠ىٓ اسزىشبف ِشىالد
رش٠ٛش اٌشادٚ ٛ٠اٌزٍ١فضٚ ْٛ٠ئطالدٙب" ,وّب ٠زٛافش اٌىزبة فِ ٟىزت اٌغجبػخ ٌٍذىِٛخ األِش٠ى١خٚ ,اشٕغٓ ,د ٞس,20402 ٟ
اٌشلُ اٌّخضٔ.004-000-00345-4 :ٟ
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يعهىياث خاصت باالححاد األوروبٍ (دول انًفىضُت األوروبُت)

أسسذ اٌّفٛض١خ األٚسٚث١خ ِؼب١٠ش ِذذدح ثشأْ ٘زا إٌٛع ِٓ األجٙضحٚ ,وٍّب ٚجذ اخزالف ثِ ٓ١ؼب١٠ش اٌّفٛض١خ األٚسٚث١خ ِٚب
ػذا٘ب٠ ،زُ رذذ٠ذ اٌّؼٍِٛبد أ ٚاٌزؼٍّ١بد اٌّؼٕ١خ ػٓ عش٠ك اٌظٕبد٠ك اٌّظٍٍخ اٌّّبصٍخ ٌٍظٕذٚق اٌٛاسد الدمبً.

انمعاٌٍر انمطابقت نهمفىضٍت األوروبٍت
مثال نهىمىرج انمستخذو نهتمٍٍس بٍه انمعهىماث انخاصت
بانمفىضٍت األوروبٍت وما عذاها.
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يىظفٍ انخزكُب وانخشغُم وانصُاَت

رُ ئػذاد ِؼٍِٛبد اٌزشغ ً١ألجٙضح ٌ CFtsamyrFالسزخذاَ ِٓ لجً اٌّٛظف ٓ١اٌّإٍ٘ ٓ١أ ٚاٌّؼزّذ ٓ٠فمظ ،وّب ِ٘ ٛذذد ف ٟاٌمسُ
 ,6-1حُث َجب أٌ َقىو يىظفٍ انخزكُب أو انصُاَت انًؤههٍُ أو انًعخًذٍَ أو انًزخص نهى بئجزاءاث انخزكُب وانصُاَت
ألجهشة  ،rFtsamyrFكًا هى يحذد فٍ انقسى .6-1
6-1

انخعزَفاث

يىظفٍ انخشغُم انًؤههٍُ أو انًعخًذٍَ
ِٛظف ٟاٌزشغ ً١اٌّؼزّذ ٓ٠أ ٚاٌّإٍ٘ ِٓ ُ٘ ٓ١لشأٚا ثؼٕب٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح ف٘ ٟزا اٌذٌٚ ً١لبِٛا ثبإلعالع ػٍ ٝخظبئض
اٌّؼذاد ،أٌ ِٓ ٚذ ُٙ٠خجشح سبثمخ ف ٟرشغ ً١األجٙضح اٌّشٌّٛخ ف٘ ٟزا اٌذٌ.ً١

2-1

يىظفٍ انخزكُب انًؤههٍُ
ِٛظف ٟاٌزشو١ت اٌّإٍ٘ ُ٘ ٓ١األشخبص أ ٚاٌششوبد أ ٚاٌّإسسبد أ ٚاٌششوبد اٌز ٟرشزشن ئِب ثظفخ شخظ١خ أ ِٓ ٚخالي أدذ
ِّضٍٙ١ب ف ٟاٌّسإ١ٌٚخ ػٓ رشو١ت األجٙضح اٌىٙشثبئ١خ ,ئر ٠جت أْ ٠ى٘ ْٛإالء اٌّٛظف ِٓ ٓ١ر ٞٚاٌخجشح ف٘ ٟزا اٌؼًّٚ ،أْ
٠ىٛٔٛا ػٍ ٝدسا٠خ ثجّ١غ االدز١بعبد اٌىٙشثبئ١خ اٌّؼٕ١خِ ،غ االِزضبي ٌجّ١غ ِزغٍجبد اٌشِٛص اٌٛعٕ١خ ٚاٌّذٍ١خ اٌّؼّٛي ثٙب.
يىظفٍ انصُاَت انًؤههٍُ
ِٛظف ٟاٌظ١بٔخ اٌّإٍ٘ ُ٘ ٓ١أٌٚئه ِّٓ ػٍ ٝدسا٠خ ثأجٙضح ٚ Frymasterرُ اػزّبدُ٘ ِٓ لِجً ٌ Frymaster, L.L.Cظ١بٔخ
األجٙضح ,د١ش ُ٠غٍت ِٓ جّ١غ ِٛظف ٟاٌظ١بٔخ اٌّؼزّذ ٓ٠أْ ٠ىٛٔٛا ػٍ ٝأ٘جخ االسزؼذاد ِغ ِجّٛػخ وبٍِخ ِٓ لغغ اٌغ١بس
ٚاٌىز١جبدٚ ،رخض ٓ٠دذ أدٔ ِٓ ٝلغغ اٌغ١بس ألجٙضح ٚ ,Frymasterرٛجذ لبئّخ ثفٕ ٟ١اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذٌ ٓ٠ذFrymaster ٜ
ػٍِٛ ٝلغ اٌششوخ  ,www.frymaster.comحٍث ٌؤدي اإلخفاق فً االستعاوت بمىظفً انصٍاوت انمؤههٍه إنى إنغاء ضمان
 Frymasterعهى األجهسة انخاصت بك.
7-1

إجزاء شكاوي أضزار انشحٍ

اإلجراءاث انىاجب اتباعها عىذ تهف انجهاز وتٍجت نهشحه:
٠شجِ ٝالدظخ أْ ٘زا اٌجٙبص رُ فذظٗ ثذلخ ٚرؼجئزٗ ِٓ لجً ِٛظفِ ٓ١خزظ ٓ١لجً شذٕٗ ِٓ اٌّظٕغٚ ,رزذًّ ششوخ اٌشذٓ
اٌّسإ١ٌٚخ اٌىبٍِخ ٌٍزسٍ ُ١ا ِٓ٢ػمت لجٛي اٌجٙبص.
 -1حقذَى يهف عٍ وقىع انخهفُاث يباشزةٚ ،ثغض إٌظش ػٓ ِذ ٜاٌضشس.
 -2فحص كافت انًفقىداث وانخهفُاث انًزئُت وحسجُههاٚ ,اٌزأوذ ِٓ رسج ً١رٌه ػٍ ٝفبرٛسح اٌشذٓ أ ٚػٍ ٝئ٠ظبي طش٠خ
ِٛٚلّغ ِٓ لجً اٌشخض اٌمبئُ ػٍ ٝاٌزسٍ.ُ١
 -3ضزر أو حهف يسخخز :ف ٟدبٌخ ػذَ ِالدظخ اٌزٍف س ٜٛثؼذ ئخشاط اٌجٙبص٠ ،زؼ ٓ١ػٍ١ه ئخغبس ششوخ اٌشذٓ فىر اكخشافه
ٚرمذ ُ٠شى ٜٛثٛجٛد ضشس ِسززشٕ٠ٚ ,جغ ٟأْ ٠زُ رٌه خالي ِٛ٠ 15بً ِٓ ربس٠خ اٌزسٍ ,ُ١وّب ٠جت االدزفبػ ثبٌذب٠ٚبد
ٌٍفذض.
ال تتحمم  Frymasterأي مسؤونٍت عه انتهفٍاث أو انخسائر
انتً تقع خالل عمهٍت انىقم.
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قزاءة أرقاو انطزاساث
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يعهىياث انصُاَت

٠شج ٟاالرظبي ثبٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذ ٓ٠اٌّذٌٍ ٓ١١ششوخ  Frymasterإلجشاء أػّبي اٌظ١بٔخ أ ٚاإلطالح غ١ش اٌشٚر١ٕ١خ أٌٍ ٚذظٛي
ػٍِ ٝؼٍِٛبد دٌٙٛب ،سغجخً ِٓ اٌششوخ ف ٟرٛف١ش اٌّسبػذح ثألظ ٝسشػخ٠ ,ذزبط ِسإٚي اٌظ١بٔخ اٌُّؼزّذ ٌششوخ Frymaster
أِّ ٚضً لسُ اٌظ١بٔخ ئٌ ٝثؼض اٌّؼٍِٛبد اٌُّذذدح ػٓ جٙبصن٠ٚ ,شج ٝاٌُّالدظخ أْ أغٍت ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِغجٛػخ ػٌٍٛ ٝدخ
اٌج١بٔبد اٌُّضجزخ داخً ثبة اٌّمالح ,ػٍ ٝأْ سلُ لغغ اٌغ١بس ِٛجٛد ف ٟدٌ ً١اٌظ١بٔخ ٚلغغ اٌغ١بس ِٓٚ ,اٌّّىٓ أْ ٠زُ رٛجٗ١
عٍجبد لغغ اٌغ١بس ئٌِ ٝسإٚي اٌظ١بٔخ اٌُّؼزّذ ٌششوخ  Frymasterأ ٚاٌّٛصع اٌّذٍ ٟاٌز ٞرزجؼٗ ِجبششحًٚ ,رٛجذ لبئّخ ثفٕٟ١
اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذٌ ٓ٠ذ Frymaster ٜػٍِٛ ٝلغ اٌششوخ ٚ ,www.frymaster.comئرا ٌُ رزّىٓ ِٓ اٌٛطٛي ئٌ٘ ٝزٖ
اٌمبئّخ ,ارظً ثمسُ اٌظ١بٔخ اٌزبثغ ٌششوخ  Frymasterػٍ ٝاٌشلُ  1-300-551-3633أو  1-313-365-1111أ ٚرٛاطً
ِؼ ُٙػجش اٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚاٌزبٌ.service@frymaster.com :ٟ
ٚسزىٕ٘ ْٛبن دبجخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌزبٌ١خ ِٓ أجً رمذ ُ٠أفضً عش٠مخ ٌٍّسبػذح:
سلُ اٌغشاص ______________________________
اٌشلُ اٌزسٍسٍ_____________________________ ٟ
اٌفٌٛغ١خ ________________________________
عج١ؼخ اٌّشىٍخ _____________________________
_____________________________________
_____________________________________

َزجً االحخفاظ بهذا انذنُم وحخشَُه فٍ يكاٌ آيٍ السخخذايه فٍ انًسخقبم.
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ِجّٛػخ اٌّمبٌ ٟاٌىٙشثبئ١خ FILTERQUICK™ FQE30
اٌفظً اٌضبٔ :ٟإسشبداد اٌزشو١ت
1-2

ِزـٍجبد اٌزشو١ت اٌؼبِخ

٠ؼذ اٌزشو١ت اٌظذ١خ أِشا ػشٚس٠ب ٌزذم١ك األِبْ ٚاٌفؼبٌ١خ فؼال ػٓ اٌٛطٛي ٌؼٍّ١خ رشغ ً١خبٌ١خ ِٓ اٌؼمجبد ٌٙزا اٌجٙبص.
ٕ٠جغيي ٟإاييشال ػٍّ١ييبد اٌزشو١ييت ٚاٌظيي١بٔخ ٌّؼييذاد ِ Frymasterييٓ للجييً األفييشاد اٌّ ي ٍ٘ ٓ١أ ٚاٌّؼزّييذ ٓ٠أ ٚاٌّييشخض ٌٙييُ
أ ٚاٌّخزظ ٓ١ثبٌظ١بٔخ ،وّب ِ٘ ٛذذد ف ٟاٌمغُ ٘ ِٓ 6-1زا اٌذٌ.ً١
 ٠د ٞاإلخفبق ف ٟاالعزؼبٔخ ثبألفشاد اٌّ ٍ٘ ٓ١أ ٚاٌّؼزّذ ٓ٠أ ٚاٌّشخض ٌٌ ُٙزشو١ت ٘زا اٌجٙبص إٌ ٝإٌغبل فؼبٌ١خ ػّبْ
( Frymasterوّب ِ٘ٛ ٛػخ ف ٟاٌمغُ ٘ ِٓ 6-1زا اٌذٌ )ً١ثً ّ٠ٚىٓ أْ  ٠د ٞرٌه أ٠ؼبً إٌ ٝدذٚس رٍف١بد ثبٌجٙبص أٚ
إٌذبق إطبثبد ثبألفشاد.
ػٕذ ٚاٛد رؼبسع ث ٓ١اٌزؼٍّ١بد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح ف٘ ٟزا اٌذٌٚ ً١ث ٓ١اٌٍٛائخ ٚاٌشِٛص اٌّذٍ١خ أ ٚاٌٛؿٕ١خ ،ػٕذئز ٠جت أْ
٠زٛافك اٌزشو١ت ٚاٌزشغِ ً١غ اٌشِٛص أ ٚاٌٍٛائخ اٌّؼّٛي ثٙب ف ٟاٌجٍذ اٌز٠ ٞزُ ف ٗ١رشو١ت اٌجٙبص.
ّ٠ىٓ اٌذظٛي ػٍ ٝاٌظ١بٔخ ػجش االرظبي ثّغ ٚي اٌظ١بٔخ اٌُّؼزّذ ٌششوخ .Frymaster
ِالدظخ
٠جت رضج١ذ اّ١غ اٌّمبٌ ٟاٌز ٟرُ شذٕٙب د ْٚاألعالن ٚرجّ١ؼبد اٌمبثظ اٌخبطخ ثبٌّظٕغ ثبعزخذاَ أٔجٛة أعالن ِشْ إٌٝ
اٌىزٍخ اٌـشف١خ اٌّٛاٛدح ػٍ ٝاٌجضل اٌخٍف ِٓ ٟاٌّمالح٠ٚ ,جت رٛط ً١أعالن ٘زٖ اٌّمبٌ ٟؿجمبً ٌّٛاطفبد  ,NECوّب ٠جت
أْ رزؼّٓ اٌٛدذاد اٌّضجزخ ػٍ ٝرشو١ت أاٙضح اٌىبثخ.
خـش
٠جت رٛف١ش اٌٛعبئً اٌّالئّخ ٌٍذذ ِٓ دشوخ ٘زا اٌجٙبص ٌؼذَ إٌذيبق اٌؼيشس ثبٌمٕيبح اٌىٙشثبئ١يخِٚ ,يٓ اٌجيذ٠ش ثبٌيزوش ٚايٛد ؿميُ
وٛاثخ ِغ اٌّمالحٚ ,ف ٟدبي فمذاْ ٘زا اٌـمُ ارظً ثّغ ٚي اٌظ١بٔخ اٌّذٍ ٟاٌُّؼزّذ (ٌ )FASششوخ .Frymaster
ِالدظخ
ف ٟدبٌخ رٛط ً١أعالن ٘زا اٌجٙبص ِجبششح إٌ ٝإِذاداد اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ٠ ،جت إدساط ٚعٍ١خ فظً اإلِذاد ثبٌز١بس اٌىٙشثبئٟ
رذز ٞٛػٍ ٝفٛاطً ٌالرظبي ِمبط  ُِ 3ف ٟاّ١غ األلـبة ف ٟاألعالن اٌضبثزخ.
ِالدظخ
٠جت رضج١ذ ٘زا اٌجٙبص ثذ١ش ٠غ ًٙاٌٛطٛي ٌٍمبثظ ِب ٌيُ ٠يزُ ريٛف١ش ٚعيبئً أخيشٌ ٜفظيً إِيذاداد اٌـبليخ (ػٍي ٝعيج ً١اٌّضيبي،
لبؿغ اٌذائشح).
ِالدظخ
ػٕذ رٛط٘ ً١زا اٌجٙبص ثشىً دائُ إٌ ٝاألعالن اٌضبثزخ٠ ،جت أْ ٠زُ اٌزٛط ً١ػٓ ؿش٠ك أعالن ٔذبع١خ راد رظٕ١ف ٌذساخ
اٌذشاسح ال ٠مً ػٓ  161دساخ فٙشٔٙب٠ذ ( 15دساخ ِئ٠ٛخ).
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ِالدظخ
ف ٟدبٌخ رٍف عٍه اٌز١بس اٌىٙشثبئ٠ ،ٟجت أْ ٠زُ اعزجذاٌٗ ِٓ خالي ِغ ٚي اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذ ٌششوخ  rFtsamyrFأ ٚشخض
ِ ً٘ ثـش٠مخ ِّبصٍخ ِٓ أاً رجٕت اٌّخبؿش.
خـش
٠جت رٛط٘ ً١زا اٌجٙبص إٌ ٝإِذاداد ؿبلخ رذز ٞٛػٍٔ ٝفظ اٌفٌٛـ١خ ٚاٌـٛس وّب ِ٘ ٛذذد فٌٛ ٟدخ اٌزظٕ١ف اٌٛالؼخ ف ٟثبة
اٌجٙبص ِٓ اٌذاخً.
خـش
٠جت أْ رى ْٛاّ١غ رٛط١الد األعالن ٌٙزا اٌجٙبص ِظّّخ ٚفمبً ٌّخـؾ أِ ٚخــبد األعالن اٌّزٛفشح ِؼٗ ,وّب ٠شاٝ
اٌشاٛع إٌ٘ ٝزا اٌّخـؾ أ ٚاٌّخــبد اٌٍّظمخ ػٍ ٝثبة اٌجٙبص ِٓ اٌذاخً ػٕذ رشو١جٗ أ ٚط١بٔزٗ.
خـش
رجٕت رؼٍ١ك أدٛاع رظش٠ف ِؼٍمخ إٌ ٝاٌّمالح ,د١ش لذ رظجخ اٌّمالح غ١ش صبثزخ أ ٚرٕمٍتِّ ,ب لذ ٠زغجت ف ٟدذٚس إطبثبد,
وّب ٠جت أْ رجم ٝإٌّـمخ اٌّذ١ـخ ثبٌجٙبص ٔظ١فخ ٚخبٌ١خ دائّبً ِٓ اٌّٛاد اٌمبثٍخ ٌالدزشاق.
خـش
رذظش لٛأ ٓ١اٌجٕبل أْ ٠زُ رشو١ت ِمالح ِضٚدح ثخضاْ ِفزٛح ٌٍض٠ذ اٌغبخٓ ثجبٔت ِظبدس ِىشٛفخ ٌٍٙت ،ثّب ف ٟرٌه
اٌشٛا٠بد ٚاٌّٛالذ.
فٍ داي أمطاع اٌرُاس اٌىهشتائٍَ ،رىلف ذشغًُ اٌّمالج ذٍمائُاً ,وػٕذ دذوز رٌه ,لُ تضثط ِفراح اٌرشغًُ ػًٍ وضغ OFF
(إَماف ذشغًُ) ,وذجٕة إػادج ذشغًُ اٌّمالج درً َرُ اسرؼادج اٌطالح.
 1-1-2اٌخٍٛص ٚاٌز٠ٛٙخ
َجة أْ ذثمً إٌّطمح اٌّذُطح تاٌجهاص ٔظُفح وخاٌُح دائّاً ِٓ اٌّىاد اٌماتٍح ٌالدرشاق ،تاسرصٕاء ِا َرُ ذصثُره ػًٍ األسضُاخ اٌماتٍح
ٌالدرشاق.
َجة ذىفُش خٍىطاً سؼره  6تىطح ( 15سُ) ِٓ وال اٌجأثُٓ واٌجأة اٌخٍفٍ اٌّجاوس ٌٍّٕشآخ اٌماتٍح ٌالدرشاق,
ذىفُش ِا ال َمً ػٓ  24تىطح ( 61سُ) ِٓ اٌجضء األِاٍِ ٌٍجهاص ٌسالِح ػٍُّح اٌظُأح واٌرشغًُ.

وّا َٕثغٍ

رذز٠ش
رجٕت ٚػغ اٌؼشال ً١ف ٟإٌّـمخ دٛي لبػذح اٌّمالح أ ٚأعفٍٙب.
ِ 2-1-2زـٍجبد اٌزأس٠غ اٌىٙشثبئٟ
َجة أْ ذّرصً جُّغ األجهضج اٌرٍ ذؼًّ تاٌىهشتاء ٌجُّغ اٌمىأُٓ اٌىطُٕةح واٌّذٍُةح اٌّؼّةىي تهةا ،ودسةة ِمرضةً اٌذةاي ،لةىأُٓ
اٌّفىضُح األوسوتُح ,وّا َجة أْ ذرظةً جُّةغ اٌىدةذاخ (اٌسةٍه ِرظةً تشةىً دائةُ أو ِقلةد) تٕظةاَ إِةذاداخ اٌطالةح األسضةُح,
وَمغ ِخطط األسالن فٍ تاب اٌّمالج ِٓ اٌذاخً ,وزٌه َشجً اٌشجىع إٌةً ٌىدةح اٌرظةُٕف فةٍ تةاب اٌّمةالج ِةٓ اٌةذاخً ٌٍفىٌطُةح
إٌّاسثح.
َرُخ ِمثض اٌرؤسَض ِرساوٌ اٌجهةذ ٌجُّةغ اٌّؼةذاخ اٌّىجةىدج فةٍ ٔفةق اٌّىلةغ إِىأُةح ذىطةٍُها وهشتائُةاً
ٌضّاْ ػذَ وجىد أٌ فشق فٍ اٌجهذ اٌىهشتائٍ تُٓ اٌىدذاخ ،اٌرٍ َّىٓ أْ ذىىْ خطشج.
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 3-1-2اٌّزـٍجبد األعزشاٌ١خ
َجةة ذصثُرهةةا وفمةاً ٌٍةةىائخ اٌمأىُٔةح ٌة  AS 5601و AS/NZS 3000:2007واٌسةةٍطح اٌّذٍُةح واٌغةةاص واٌىهشتةاء وأَةةح ٌةةىائخ
لأىُٔح أخشي راخ طٍح.
فٍ داي واْ اٌجهاص ِضود تاٌؼجالخَ ,جة أْ َرطاتك ِغ ِرطٍثاخ  AS5601و.AS1869
2-2

ِزـٍجبد اٌـبلخ

َمذس لاتق اٌرُاس االخرُاسٌ شالشٍ اٌطىس اٌزٌ ذثٍغ طالره  202فىٌد و 240فىٌد ٌّماٌٍ رو ذىطٍُح دٌرا ت  60أِثُش و250
فىٌد ذُاس ِرشدد ,وساتطح ِظٕؼٍ اٌىهشتائُح اٌىطُٕح (ُّٔا) .60P -15
ِزـٍجبد اٌٛدذاد صالص١خ اٌـٛس
اٌـشاص

وٚ ٍٛ١اد

اٌفٌٛـ١خ

ط١بٔخ
األعالن

FQEL14
FQEL14
FQEL14
FQEL14
FQEL14
FQEL14

14
14
14
14
14
14

202
240
420
320/220
400/230
415/240

3
3
3
4
4
4

اٌذذ األدٌٔ ٝذجُ اٌغٍه
اٌّم١بط األِش٠ىٌ ٟألعالن
(ُِ)
AWG
()4.11
6
()4.11
6
()2.53
2
()4.11
6
()4.11
6
()4.11
6

األِج١شاد
(ٌىً سلاً)
33
34
11
22
21
20

ِزـٍجبد اٌٛدذاد أدبد٠خ اٌـٛس
اٌـشاص

وٚ ٍٛ١اد

اٌفٌٛـ١خ

ط١بٔخ
األعالن

FQEL14
FQEL14
FQEL14

14
14
14

202
220
240

2
2
2

اٌذذ األدٌٔ ٝذجُ اٌغٍه
اٌّم١بط األِش٠ىٌ ٟألعالن
(ُِ)
AWG
()5.23
3
()5.23
3
()5.13
4

األِج١شاد
(ٌىً سلاً)
61
63
52

ِالدظخ
ػٕذ رٛط٘ ً١زا اٌجٙبص ثشىً دائُ إٌ ٝاألعالن اٌضبثزخ٠ ،جت أْ ٠زُ اٌزٛط ً١ػٓ ؿش٠ك أعالن ٔذبع١خ راد رظٕ١ف ٌذساخ
اٌذشاسح ال ٠مً ػٓ  161دساخ فٙشٔٙب٠ذ ( 15دساخ ِئ٠ٛخ).
خـش
٠جت رٛط٘ ً١زا اٌجٙبص إٌ ٝإِذاداد ؿبلخ رذز ٞٛػٍٔ ٝفظ اٌفٌٛـ١خ ٚاٌـٛس وّب ِ٘ ٛذذد فٌٛ ٟدخ اٌزظٕ١ف اٌٛالؼخ ف ٟثبة
اٌجٙبص ِٓ اٌذاخً.
خـش
٠جت أْ رى ْٛاّ١غ رٛط١الد األعالن ٌٙزا اٌجٙبص ِظّّخ ٚفمبً ٌّخـؾ أِ ٚخــبد األعالن اٌّزٛفشح ِؼٗ ,وّب ٠شاٝ
اٌشاٛع إٌ٘ ٝزا اٌّخـؾ أ ٚاٌّخــبد اٌٍّظمخ ػٍ ٝثبة اٌجٙبص ِٓ اٌذاخً ػٕذ رشو١جٗ أ ٚط١بٔزٗ.
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رذذ٠ذ ٚػغ اٌّمالح

خـش
٠جت ػذَ رغ١١ش أِ ٞبدح ٘١ىٍ١خ ػٍ ٝاٌّمالح أ ٚإصاٌزٙب ٌزضج١ذ اٌّمالح رذذ اٌشفبؽٌ .العزؼالَ ,ارظً ثبٌخؾ اٌغبخٓ اٌشئ١غٟ
ٌظ١بٔخ  Frymasterػٍ.1-388-551-3633 ٝ
 -1ػٕذِا َرُ وضغ اٌّمالج فٍ اٌّىضغ اٌّخظض ٌها ،اسرخذَ ِسىاج إٌجاسج اٌّىجىد أػًٍ وػاء اٌمٍٍ ٌٍرذمك ِٓ أْ اٌىدذج
ِسرىَح ،سىاء ِٓ جأة إًٌ جأة ,أو ِٓ األِاَ إًٌ اٌخٍف.
ٌضثط ِسرىي اٌّماٌٍ ،اضثط اٌؼجالخ ِغ اٌذشص ػًٍ وجىد اٌّمالج ػٕذ االسذفاع إٌّاسة فٍ ِىضؼها.
ػٕذ وضغ اٌّمالج فٍ ِىأها إٌهائٍ تشةىً ِسةرىي ،لةُ ترصثُةد اٌىةىاتخ اٌرةٍ َمةذِها ٔظةاَ دسةاب اٌضةّاْ اٌشئُسةٍ ٌٍذةذ ِةٓ
دشورها تذُس ال ذؼرّذ ػًٍ اٌشذ أو ذٕمٍه إٌةً لٕةاج أو وطةٍح وهشتائُةح ,شثِةد وةىاتخ اٌّمةالج وفمةاً ٌرؼٍُّةاخ اٌرشةغًُ ,فةٍ داٌةح
فظً اٌىىاتخ تسثة إجشاء اٌظُأح أو ألسثاب أخشيَ ،جة إػادج ذىطٍُهُ ِشج أخشي لثً اسرخذاَ اٌّمالج.
خـش
٠جت رٛف١ش اٌٛعبئً اٌّالئّخ ٌٍذذ ِٓ دشوخ ٘زا اٌجٙبص ٌؼذَ إٌذبق اٌؼشس ثبٌمٕبح اٌىٙشثبئ١خ ِٓٚ ,اٌجذ٠ش ثبٌزوش ٚاٛد ؿمُ
وٛاثخ ِغ اٌّمالحٚ ,ف ٟدبي فمذاْ ٘زا اٌـمُ ارظً ثخذِخ  KESاٌّذٍ١خ.
خـش
لذ ٠غجت اٌض٠ذ اٌغبخٓ دشٚلبً ثبٌغخٌ ,زا رجٕت ِالِغزٗٚ ,ف ٟاّ١غ اٌظشٚف٠ ،جت اٌزخٍض ِٓ اٌض٠ذ ف ٟاٌّمالح لجً ِذبٌٚخ
ٔمٍٙب ٌزجٕت رغشثٗ أ ٚأغىبثٗ أ ٚادزّبي اإلطبثخ ثبٌذشٚق اٌشذ٠ذح ,فمذ رٕمٍت ٘زٖ اٌّمالح ِغججخ إطبثبد شخظ١خ إرا ٌُ ٠زُ
رإِٔٙ١ب فٚ ٟػغ صبثذ.
 -2أغٍك طّاَ ذظشَف اٌّمالج.
ٔ -3ظف اٌىػاء أو األوػُح شُ ضغ صَد اٌطهٍ درً خط ِسرىي اٌضَد اٌسفٍٍ( .ساجغ إجراءات ضبط الجهاز وإيقاف تشغيله
فٍ اٌفظً اٌصاٌس)
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رضج١ذ دّبٌخ JIB

افةةرخ تةةاب اٌّمةةالج (ػةةادج اٌثةةاب اٌُّةةُٓ اٌّرطةةشف) ولةةُ تاصاٌةةح اٌشتةةاق اٌّرمةةاطغ
اٌّسرخذَ ٌذػُ اٌشذٓ ػةٓ طشَةك فةه اٌثشاغةٍ األستؼةح (أظةش اٌشةىً  ,)1شةُ
شثّد دّاٌح  BIJاٌرٍ ذُ شذٕها فٍ تالح اٌٍّذماخ ِةغ اٌثشاغةٍ اٌرةٍ سةثك فىهةا
فٍ خطىج إصاٌةح اٌشتةاق اٌّرمةاطغ (أظةش اٌشةىً  ,)2وفةٍ داٌةح اسةرخذاَ خُةاس
اٌةةذنىْ اٌظةةٍثح أظةةش اٌٍّذةةك (أ) فةةٍ اٌجةةضء اٌخٍفةةٍ ِةةٓ نةةزا اٌةةذًٌُ ٌٍذظةةىي
ػٍةةً ذؼٍُّةةاخ اٌرشوُةةة ,شةةُ لةةُ ترصثُةةد والةةٍ اٌضَةةد اٌّرٕةةاشش االخرُةةاسٌ BIJ
ٌذّاَح اٌجضء اٌسفٍٍ ِٓ ( BIJأظش اٌشىً .)3

اٌشىً 2

اٌشىً 1

اٌشىً 3
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مجموعة المقالي الكھربائية FILTERQUICK™ FQE30
الفصل الثالث :تعليمات التشغيل

التھيئة النموذجية لمقالة ) FILTERQUICK™ FQE ELECTRIC 330الموضحة(
مالحظة :قد يختلف شكل المقالة خاصتك عن
الشكل الموضح قليالً وف ًقا للتھيئة وتاريخ التصنيع.
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 1-3إجراءات إعداد الجھاز وإيقاف تشغيله
اإلعداد
خطر
ُيحظر تشغيل المقالة عندما يكون وعاء القلي فار ًغا ,إذ يجب أن ُيمأل الوعاء إلى خط التعبئة بالماء أو الزيت قبل تنشيط العناصر ,حيث
يؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوع ضرر على العناصر يتعذر إصالحه مما قد يتسبب في نشوب حريق.
خطر
احرص على تجفيف وعاء القلي من الماء جيدًا قبل إعادة ملئه بالزيت ،إذ يؤدي عدم القيام بذلك إلى تناثر الزيت عند تسخينه لدرجة
حرارة الطھي.
تحذير
مقالة ™ FilterQuickغير مخصصة لالستخدام مع الدھون الصلبة بدون تركيب معدات الدھون الصلبة ,لذا احرص على استخدام
الدھون السائلة فقط معھا في حالة عدم تركيب معدات الدھون الصلبة ,حيث يؤدي عدم الاللتزام بذلك إلى انسداد خطوط الزيت ,وتبلغ سعة
الزيت في مقالة ™ 31 FilterQuickرطل ) 3.7جالون 14/لتر( للوعاء الممتلئ و 15.5رطل ) 2.5جالون 7/لتر( للوعاء المزدوج
عند درجة حرارة تبلغ  70درجة فھرنھايت ) 21درجة مئوية(.
تحذير
احرص على ملء جانبي الوعاء المجزأ عند التسخين ألي غرض أو االختبار أو الطھي أو الغلي في الوعاء.
-1

-2
-3
-4

-5
-6

قم بملء وعاء القلي بزيت الطھي حتى خط مستوى الزيت السفلي في الجزء الخلفي من الوعاء ,وذلك للسماح بتمدد الزيت عندما تزيد
درجة الحرارة ,إذ ال يجب ملء الوعاء بالزيت البارد ألعلى من الخط السفلي حيث يتمدد الزيت ويفيض عندما تزيد درجة حرارته,
وألنظمة الزيت الغزير راجع القسم  8-9-1بصفحة  16-1في دليل وحدة تحكم  FilterQuick™ 8197269لالطالع على تعليمات
ملء الوعاء من الزيت الغزير.
تأكد من توصيل أسالك الطاقة وإحكام غلقھا )إن أمكن( في المقابس المناسبة ,وتحقق من استواء وجه القابس مع لوحة المخرج ،مع عدم
وجود جزء مرئي من األسالك.
تأكد من توصيل الطاقة ,حيث تم تجھيز بعض الطرازات بمفتاح رئيسي يقع خلف حاوية باب المقالة على اللوحة األمامية من مربع
المكونات بجوار المنصھر.
تأكد من توصيل الطاقة بوحدة التحكم ,وعند تشغيلھا ،سوف تبدأ المقالة في التسخين وسوف تعرض الشاشة MLT-CYCL
)دورة ذوبان( بالتبادل مع درجة حرارة المقالة حتى تصل إلى  180درجة فھرنھايت ) 82درجة مئوية( ,ويتم عرض درجة حرارة
المقالة حتى  2درجة فھرنھايت من النقطة المضبوطة مسب ًقا ,وفور وصول المقالة إلى النقطة المضبوطة مسب ًقا ,تتغير شاشة وحدة
التحكم إلى ) Readyجاھز( وتكون المقالة جاھزة لالستخدام ,للخروج من دورة الذوبان ،اضغط على زر ) EXIT COOLخروج
بارد() Answer YES to EXIT MELT? ,ھل تريد الضغط على زر )نعم( إلنھاء دورة الذوبان؟(
تأكد من بقاء مستوى الزيت عند خط مستوى الزيت العلوي عندما يكون الزيت عند درجة حرارة الطھي.
يجب أال يتجاوز حمل دفعة البطاطس المقلية في الزيت أو الدھون  1 1/2رطل أو  0.7كجم.

إيقاف تشغيل الجھاز
 -6احرص على تصفية الزيت وتنظيف المقالة )راجع الفصل  5و.(6
 -6قم بإيقاف تشغيل المقالة.
 -3ضع أغطية أوعية القلي فوقھا.
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 2-3التشغيل
المقالة مزودة بوحدات تحكم ™) FilterQuickكما ھو موضح أدناه( .راجع دليل تشغيل وحدة تحكم  FilterQuick™ 8197269إلجراءات
البرمجة والتشغيل.

وحدة تحكم FILTERQUICK
ارجع إلى الفصل الخامس من ھذا الدليل لتعليمات التشغيل الخاصة بنظام التصفية المدمج.
 3-3التعويض التلقائي للزيت باستخدام تقنية ®Oil Attendant
عند تشغيل نظام تعويض الزيت التلقائي بتقنية
® Oil Attendantفي المقالة يتم تعويض الزيت
تلقائيًا من الخزان الموجود في الحاوية ,ويتسع الخزان
لحوالي  35رطل من الزيت ,في حالة التشغيل
النموذجي سوف يستمر التشغيل لما يقرب من يومين
قبل التغيير,
كما تم شرح مكونات النظام على اليمين
)انظر الشكل .(1
يھدف نظام تعويض الزيت إلى تعويض
مالحظة:
الزيت داخل أوعية القلي وليس ملئھا ,حيث تتطلب
أوعية القلي الملء اليدوي بعد اإلعداد والتفريغ.

 1-3-3تركيب خزان الزيت
أزل الغطاء األصلي من وعاء الزيت ورقاقة األلومنيوم ,واستبدله بالغطاء المرفق الذي يربط جھاز الشفط ,تأكد من وصول أنبوب
التغذية من الغطاء إلى قاع وعاء الزيت.
ضع وعاء الزيت داخل الحاوية ثم قم بزلقه في مكانه )كما ھو موضح في الصفحة التالية( ,وتجنب إمساك أجھزة الشفط على الجزء
الداخلي من الوعاء عندما يتم وضعھا داخل المقالة.
النظام اآلن جاھز للتشغيل .عندما يتم تسخين المقالة لدرجات الحرارة المبرمجة مسب ًقا ،ينشط النظام ثم يقوم بإضافة الزيت ببطء إلى
األوعية عند الحاجة ،حتى يصل الزيت إلى المستوى األمثل.
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 2-3-3تغييرات الزيت الروتينية
عندما ينخفض مستوى الزيت في الخزان ,تعرض وحدة التحكم ) TOPOFF OIL EMPTYخزان تعويض الزيت فارغ(
على يسار الشاشة و) CONFIRMتأكيد( على يمين الشاشة ,اضغط على ))  (CONFIRMتأكيد( .قد تختلف بعض
الخطوات عن الصور الموضحة ,اتبع تعليمات الشركة المص ّنعة عند تغيير رف  ,JIBفي حالة استخدام الدھون الصلبة انظر الملحق
)ج( في الجزء الخلفي من ھذا الدليل للحصول على التعليمات,
 -1افتح الحاوية وحرك رف  JIBخارجھا
)انظر الشكل .(2

 -2أزل الغطاء وقم بصب أي كمية زيت متبقية في الحاوية إلى جميع
أحواض القلي بالتساوي )انظر الشكل .(3

الشكل 3

الشكل 2

 -3أزل الغطاء وسدادة األلومنيوم مع جعل اإلناء في  -4ضع األنبوب في الحاوية الممتلئة الجديدة )انظر الشكل .(5
وضع مستقيم) ,انظر الشكل .(4

الشكل 5
الشكل 4

تحذير:

 -5قم بزلق  JIBعلى الرف داخل حاوية المقالة )كما ھو موضح في الشكل .(2
 -6اضغط مع االستمرار على مفتاح إعادة ضبط  JIBالبرتقالي لمدة  10ثوان إلعادة
ضبط نظام تعويض الزيت )راجع الشكل .(6

ُيحظر إضافة زيت ساخن أو سبق
استعماله إلى رف .JIB
الشكل 6

2-3-3

أنظمة الزيت الغزير

توجد تعليمات تركيب أنظمة الزيت الغزير واستخدامھا في الملحق أ الموجود في الجزء الخلفي من ھذا الدليل.
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مجموعة المقالي الكھربائية FILTERQUICK™ FQE30
الفصل الرابع :إرشادات التصفية
1-4

مقدمة

يُتيح نظام التصفية )بضغطة الزر( الملحق بمقالة ™ FilterQuickإمكانية تصفية الزيت من إحدى أوعية القلي بأمان وكفاءة في
الوقت الذي تكون فيه أوعية القلي األخرى قيد التشغيل,
ويشتمل القسم 4ـ 2على التجھيزات الخاصة باستخدام نظام التصفية ,بينما يشتمل القسم 4ـ 3على تشغيل النظام.
تحذير
يتحمل المشرف على الموقع مسؤولية ضمان دراية العاملين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام تصفية الزيت الساخن وخاصة
الجوانب المتعلقة بتصفية الزيت وإجراءات التجفيف والتنظيف.
تحذير
ينبغي تغير بطانة أو ورق التصفية يوميا ً أو عندما يتجاوز مستوي الشوائب ارتفاع حلقة التثبيت
 2-4تجھيز مقالة ™ FilterQuickبنظام التصفية )بضغطة الزر( لالستخدام مع بطانة التصفية أو لوح التصفية
يُتيح نظام التصفية )بضغطة الزر( الملحق بمقالة ™ FilterQuickإمكانية تصفية الزيت من إحدى أوعية القل ي بأم ان وكف اءة ف ي
الوقت الذي تكون فيه أوعية القلي األخ رى قي د التش غيل ,ويس تخدم ھ ذا النظ ام مكون ات ورق التص فية حي ث يتض من ص ينية البقاي ا
وحلقة التثبيت الكبيرة وشاشة المصفاة المعدنية.
 -1اس حب وع اء التص فية م ن الحاوي ة م ع إزال ة ص ينية البقاي ا
وحلق ة التثبي ت وورق التص فية وشاش ة المص فاة المعدني ة
)راجع الشكل  ,(1ثم قم بتنظي ف جمي ع المكون ات بمحل ول
منظف وماء ساخن وتجفيفھا جيداً.
يحذر إزالة غطاء الوعاء إال في حالة التنظي ف أو الوص ول
الداخلي أو السماح بوضع وح دة تص ريف ال دھون ,الت ي ت م
ص نعھا قب ل ين اير  ,2004تح ت المص رف ,وتوج د
إرشادات التفريغ في دليل وحدة التحكم .8197206

الشكل 1
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 -2احرص على فحص تركيبات توصيل وعاء التصفية للتحقق
من حالة الحلقتين الدائرتين )راجع الشكل .(2
 -3اتب ع نف س الخط وات بترتي ب عكس ي وض ع شاش ة المص فاة
المعدنية في وسط أسفل الوع اء ث م ض ع ورق تص فية أعل ى
الشاش ة وتأك د م ن إدخالھ ا م ن جمي ع الجھ ات
)راجع الشكل  ,(1وفي حالة استخدام بطانة التصفية ,تحق ق
م ن أن يك ون الوج ه الخش ن للبطان ة ف ي األعل ى ث م ض عھا
ف وق الشاش ة ,وتأك د م ن وض عھا ب ين الحاف ات المنقوش ة
لوعاء التصفية.
 -4ضع حلقة التثبيت فوق ورق التصفية ثم اخفضھا في
الوعاء ,حتى يتم وضع الورق على جانبي وعاء التصفية
)راجع الشكل .(3

فحص تركيب الحلقات الدائرية
المتصلة بالمصفاة
.

الشكل 2

الشكل 3

 -5عن د وض ع حلق ة التثبي ت ف ي موض عھا ,ف ي حال ة اس تخدام
ورق التصفية ,ق م ب رش علب ة واح دة م ن مس حوق التص فية
عل ى ال ورق بالتس اوي) ,راج ع الش كل .(4
 -6استبدل صينية البقايا في وعاء التصفية ,ثم ادفع الوعاء في

الشكل 4

يحظر استخدام مسحوق التصفية مع لوح التصفية!
 -7ادفع وعاء التصفية في المقالة مرة أخرى وضعه أسفلھا ,تأكد من ظھور " "Aعلى لوحة  ,MIBواألن يعد نظام التصفية
جاھز لالستخدام.
خطر
ُيحظر تصريف أكثر من وعاء قلي في نفس الوقت في وحدة التصفية المدمجة ,لتجنب تدفق الزيت الساخن وانسكابه ,مما قد
يتسبب في حدوث حروق شديدة واالنزالق والسقوط.
خطر
يجب تفريغ صينية البقايا الموجودة في المقالي المجھزة بنظام التصفية في وعاء مقاوم للحريق بعد االنتھاء من عمليات القلي
يوميا ً ,حيث قد تحترق بعض جزيئات الطعام تلقائيا ً في حالة امتصاصھا لبعض المواد الدھنية.
تحذير
تجنب احتكاك سالت القلي أو غيرھا من األواني بالشريط الملحق بالمقالة ،والذي يقوم بإحكام ربط أوعية القلي ,حيث يؤدي
االحتكاك بين سالت القلي على الشريط إلزالة الدھون إلى تشويه الشريط مما يؤثر بالسلب على ثباته ،كما أن تصميمه تم
بطريقة محكمة ويلزم إزالته فقط عند التنظيف.
 3-4مقالة ™FilterQuickالمزودة بنظام التصفية )بضغطة الزر(
تتميز وحدة تحكم ™ The FilterQuickبالقيام بتنبيه المشغل لكى يبدأ عملية التصفية الشبه تلقائية بعد عدد من دورات الطھي
المحددة.
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تسيطر وحدة تحكم ™ A FilterQuickعلى نظام التصفية الشبه تلقائي في مقالة ™ ,FilterQuickوبعد عرض العدد المحدد
لدورات الطھي ,تقوم وحدة التحكم بعرض ?) Filter nowتصفية اآلن؟( بالتبادل مع ) YES NOنعم ال( ,وفي حال
اختيار ) NOال( أو بدء دورة طھي ,ستقوم وحدة التحكم باستئناف التشغيل العادي لمجموعة الطھي وإعادة التنبيه للتصفية مرة
أخرى ,سيظھر على شاشة وحدة التحكم رسالة المطالبة ?) FILTER NOWتصفية اآلن؟( بمجرد التحقق من الطھي قبل إجراء
التصفية أو عدد أوامر التصفية ,ويمكن االطالع إلى خطوات التصفية الموجودة في دليل وحدة التحكم ,كما يجب أن يتم تأكيد جميع
الرسائل أو إزالتھا من جميع وحدات التحكم قبل البدء في عملية التصفية.
استكشاف األعطال وإصالحھا لمقالة ™ FilterQuickالمزودة بنظام التصفية )بضغطة الزر(
4-4
 1-4-4عدم إتمام عملية التصفية
قد يحدث عطل في إجراءات التصفية بعد تغير ورق التصفية أو بطانة التصفية ,ويتم عرض رسالة خطأ على وحدة التحكم.
تقوم وحدة التحكم بعرض ?) IS VAT FULLھل الوعاء ممتلئ؟( بالتبادل مع yes
no
)نعم ال(,وتقوم لوحة  MIBبعرض ثالث خطوط أفقية.
 -1إذا كان الوعاء ممتلئ اضغط على زر ) (YES) نعم( لالستمرار ,حيث تعود وحدة
التحكم إلى وضع الخمول أو إيقاف التشغيل.
إذا كان الوعاء غير ممتلئ تماما ً اتبع الخطوة التالية.
 -2اضغط على ) (NO) ال( إذا كان الوعاء غير ممتلئ تماما ً.
تقوم وحدة التحكم بعرض ) FILLINGملء( أثناء إعادة تشغيل المضخة ,بعد توقف المضخة ,تقوم وحدة التحكم بعرض
?) IS VAT FULLھل الوعاء ممتلئ تماما ً؟( بالتبادل مع ) yes noنعم ال( مرة أخرى ,إذا كان الوعاء ممتلئ اذھب
إلى الخطوة  ,1إذا كان الوعاء غير ممتلئ تماما ً ,اتبع الخطوة التالية.
 -3اضغط على ) (NO) ال( إذا كان الوعاء غير ممتلئ تماما ً.
تقوم وحدة التحكم بعرض ) FILLINGملء( أثناء عمل المضخة ,بعد توقف المضخة ,تقوم وحدة التحكم بعرض
?) IS VAT FULLھل الوعاء ممتلئ تماما ً؟( بالتبادل مع ) yes noنعم ال( مرة أخرى ,إذا كان الوعاء ممتلئ
اذھب إلى الخطوة  ,1إذا كان الوعاء غير ممتلئ تماما ً اتبع الخطوة التالية.
 -4اض غط عل ى ) (NO) ال( إذا ك ان الوع اء غي ر ممتل ئ تم ام ا ً .إذا كان ت ھ ذه ھ ي الم رة
السادسة على التوالي لعدم إتمام عملية التصفية قم بتخطي ذلك إلى الخطوة الثامنة,
تعرض وحدة التحكم ?) CHANGE FILTER PAPERتغيير ورق المصفاة؟( ,بالتبادل مع ) YES NOنعم ال(
وصوت تنبيه.
 -5اضغط على ) (YES) نعم( لالستمرار.
يسمح الضغط على ) (NO) ال( بعودة المقالة كما في أغلب الحاالت إلى وضع الطھ ي لم دة 4
دقائق أو  15دقيقة ,إذا كانت الورقة غير صالحة ,وفي النھاية تظھر CHANGE FILTER
?) PAPERتغيير ورق المصفاة؟( ,بالتبادل مع ) YES NOنعم ال( ,وتتك رر ھ ذه الخط وة
حتى يتم اختيار ) YESنعم(.
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تقوم وحدة التحكم بعرض ) REMOVE PANإزالة الوعاء(.
*مالحظة :في حالة نفاذ وقت تغيير ورق المصفاة ,حيث يتم غالبا ً كل 25ساعة ,في ھذه الحالة
تتكرر رسالة ?) CHANGE FILTER PAPERتغيير ورق المصفاة?( كل  15دقيقة
بدالً من كل  4دقائق.
 -6أزل الوعاء ,تتغير شاشة وحدة التحكم إلى ) CHANGE PAPERتغيير الورق( ,قم بتغير ورق التصفية وتأكد من
سحب وعاء التصفية إلى األمام خارج الحاوية في مدة ال تقل عن  30ثانية ,بمجرد خروج وعاء التصفية في مدة قدرھا 30
ثانية ,ستقوم وحدة التحكم بعرض ) OFFإيقاف تشغيل( ,تأكد من جفاف الوعاء وتركيبه بشكل صحيح ,ادفع وعاء التصفية
مرة أخرى داخل المقالة ,وتأكد من ظھور “ ”Aعلى لوحة .MIB
 -7قم بتشغيل وحدة التحكم ,ستقوم وحدة التحكم بعرض درجة حرارة المقالة حتى تصل إلى القيمة المضبوطة مسبقا.
 -8إذا تك رر خط أ التص فية لس تة م رات متتالي ة ,ف ي ھ ذه الحال ة ق م بغل ق ص مام اإلرج اع وس تقوم وح دة ال تحكم بع رض
) SERVICE REQUIREDالصيانة مطلوبة( بالتبادل مع ) YESنعم( وصوت تنبيه.
 -9اضغط على ) (YES) نعم(.إلسكات التنبيه ,ثم اتبع الخطوات التالية.
تق وم وح دة ال تحكم بع رض ) SYSTEM ERRORخط أ ف ي النظ ام( وبع د م رور  15ثاني ة
تتغير رسالة الخطأ إلى ) SYSTEM ERROR FIXEDإصالح الخطأ في النظام( بالتبادل
ع
م
) YES NOنعم ال(.
 -10اضغط على ) (NO) ال( لالستمرار في الطھي ,قم باالتص ال ب الفنيين المعتم دين للص يانة
إلص الح المق الة وإع ادة ض بطھا .,وسيس تمر ع رض رس الة الخط أ ك ل  15دقيق ة حت ى ي تم
إص الح المش كلة ,كم ا ل ن ت تمكن عملي ة التص فية الش به تلقائي ة وال عملي ة تع ويض الزي ت
التلقائي من العمل حتى يتم إعادة ضبط المقالة.
) Filter Busy 5-4انشغال التصفية(
في حالة عرض ) FILTER BUSYانشغال التصفية( على وحدة التحكم ,في ھذه الحالة يقوم النظام بانتظار القيام بتصفية
وعاء آخر أو انتظار عرض مشكلة أخرى ,انتظر  15دقيقة لترى ھل تم إصالح المشكلة ,إذا لم يتم إصالح المشكلة ,قم باالتصال
بالفنيين المعتمدين المحليين للصيانة.
خطر
تجنب تصريف أكثر من وعاء قلي في نفس الوقت في وحدة التصفية المدمجة ,وذلك لمنع تدفق الزيت الساخن وانسكابه ,مما قد
يتسبب في حدوث حروق شديدة وانزالق وسقوط.
تحذير
مضخة المصفاة مزودة بمفتاح إعادة ضبط يدوي ,يستخدم في حالة اإلفراط في سخونة محرك المصفاة أو حدوث عطل كھربائي,
وفي حالة تعثر ھذا المفتاح ,قم بإيقاف تشغيل نظام التصفية وترك محرك الضخ لمدة  20دقيقة حتى يبرد قبل محاولة إعادة
ضبط المفتاح )راجع الصورة في الصفحة التالية(.
تحذير
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استجب للتحذيرات وارتدي معدات السالمة المناسبة عند إعادة ضبط مفتاح إعادة ضبط مضخة المصفاة ,ويجب إعادة ضبط
المفتاح بعناية شديدة لتجنب احتمالية حدوث حروق خطيرة بسبب اإلھمال والتحرك حول أنبوب التصريف ووعاء القلي.

مفتاح إعادة ضبط مضخة المصفاة

 6-4التصريف ,وإعادة ملء األوعية وتفريغ الزيت
عندما يتطلب تغيير زيت الطھي ,قم بتصريف الزيت في وعاء مناسب لنقله إلى وعاء التفريغ) ,للتخلص من الزيوت المستعملة
وتصريفھا بأمان ,توصي شركة  Frymasterباستخدام وحدة تصريف الدھون من  Frymasterمع أنظمة  ,JIBوتتوفر وحدة
تصريف الدھون لدى الموزع المحلي (.يحظر تصريف الزيت المغلي في وحدة تصريف الدھون ،مالحظة :في حالة استخدام وحدة
تصريف الدھون التي تم صنعھا قبل يناير  2004يجب إزالة غطاء وعاء التصفية للسماح بوضع الوحدة أسفل المصرف ,وإلزالة
الغطاء ,قم برفعه على الحافة األمامية ببطء ,وأزل واقي الزيت ,ثم اسحبه خارج الحاوية ,ولالطالع على تعليمات التشغيل
المحددة ,راجع األوراق المرفقة مع وحدة التصريف ,إذا كانت وحدة تصريف المواد الدھنية غير متاحة ,فقم بتبريد الزيت إلى
 100درجة فھرنھايت ) 38درجة مئوية( ثم قم بتصريف الزيت في حاوية معدنية سعة  4جالونات ) 15لتر( أو أكثر لكي تمنع
الزيت من اإلنسكاب ,وفي حالة استخدام نظام الزيت الغزير ,اتبع إرشادات التصريف وإعادة الملء الخاصة بھذا النظام والواردة
في دليل وحدة تحكم ™.8197269 FilterQuick

خطر
عند تصريف محلول التنظيف في الحاوية المعدنية المناسبة ,تحقق من احتواء الحاوية على  4جالونات ) 15لتر( كحد أدنى أو
أكثر ,وإال قد يتدفق السائل الساخن ويتسبب في وقوع إصابات.
خطر
يلزم ترك الزيت ليبرد عند درجة حرارة 100درجة فھرنھايت ) 38درجة مئوية( قبل تصريفه في حاوية التفريغ المعدنية
المناسبة.
خطر
عند تصريف الزيت في وحدة التفريغ ،تجنب ملئھا يما يتجاوز الحد األقصى لخط التعبئة الموضح على الحاوية.
خطر
يجب تصريف زيت الطھي وتصفيته بعناية شديدة لتجنب احتمالية حدوث حروق بالغة بسبب اإلھمال ,حيث أن درجة حرارة
الزيت ال ُمراد تصفيته تصل إلى 350درجة فھرنھايت ) 177درجة مئوية( أو ما يقرب من ذلك ,كما ينصح بارتداء جميع معدات
السالمة عند تصريف الزيت وتصفيته.
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تحذير
يحظر تصريف الزيت المغلي في وحدة تصريف الدھون ،حيث قد يتسبب ذلك في حدوث تلف للوحدة.

 -1احرص على ضبط مفتاح تشغيل وحدة التحكم على وضع ) OFFإيقاف تشغيل(.
 -2قم بإزالة وعاء التصفية ,وضع وحدة تصريف الدھون أو الحاوية المعدنية المزودة بغطاء قابل للغلق ذات سعة  4جالونات
) 15لتر( أو أكثر أسفل أنبوب التصريف ,لتصريف الزيت ,يجب أن تكون الحاوية المعدنية قادرة على تحمل سخونة
السوائل الساخنة.
 -3اتبع إرشادات التخلص من الزيت والواردة في دليل وحدة تحكم ™ FilterQuickلخطوات التصريف ,وفي حالة انسداد
الصمام بجزيئات األطعمة ,استخدم األداة المعدنية المرفقة مع المقالة لتنظيف االنسداد.
خطر
تجنب الطرق على صمام التصريف بقضيب التنظيف أو أي أجسام أخرى ,حيث قد يتسبب تلف الكرة بالداخل في حدوث تسريبات
وإلغاء الضمان.
 -4بعد تصريف الزيت ,احرص على تنظيف جميع جزيئات األطعمة والزيت المتبقي من وعاء القلي ,ويرجى توخي الحذر,
حيث قد تتسبب ھذه المواد في حدوث حروق خطيرة إذا المست الجلد.
 -5بمجرد التحقق من غلق صمام التصريف قم بملء وعاء القلي بزيت طھي جديد ومصفى ونظيف حتى يصل إلى خط مستوى
الزيت السفلي.
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ِجّٛػخ اٌّمبًٌ اٌىٙشثبئٍخ FILTERQUICK™ FQE30
اٌفظً اٌخبِس :اٌظٍبٔخ اٌٛلبئٍخ
1-5

رٕظٍف اٌّمالح

خطش
ٌجت رفشٌغ دسج اٌفزبد اٌّٛجٛد فً اٌّمبًٌ اٌّجٙضح ثٕظبَ اٌزظفٍخ فً ٚػبء ِمبٌٍٕ َٚبس ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ػٍٍّبد اٌمًٍ ٌٍِٛبً,
دٍث لذ رذزشق ثؼغ جضٌئبد اٌطؼبَ رٍمبئٍبً فً دبٌخ اِزظبطٙب ٌجؼغ اٌّٛاد اٌذٍٕ٘خ.
خطش
ٌُذظش ِذبٌٚخ رٕظٍف اٌّمالح أثٕبء ػٍٍّخ اٌمًٍ ,أ ٚػٕذِب ٌى ْٛاٌٛػبء ٍِّٛءاً ثبٌضٌذ اٌسبخٓٚ ,إرا ٚطٍذ اٌٍّبٖ إٌى اٌضٌذ
اٌزي رُ رسخٍٕٗ ٌذسجخ اٌمًٍ ,سٍزٕبثش اٌضٌذِّ ,ب لذ ٌؤدي إٌى دشٚق شذٌذح ٌألشخبص اٌمشٌجخ.
رذزٌش
اسزخذَ إٌّظف اٌزجبسي اٌّظُّ ٌزٕظٍف ٚرطٍٙش األسطخ اٌّالِسخ ٌٍطؼبَ ثشىً فؼّبيٌ ,زا ادشص ػٍى لشاءح إسشبداد
االسزخذاَ ٚاٌجٍبٔبد اٌزذزٌشٌخ لجً االسزؼّبي ,دٍث ٌجت إٌالء ا٘زّبَ خبص ٌذسجخ رشوٍض إٌّظف ٚطٛي اٌّذح اٌزً ٌجت أْ
ٌجمى فٍٙب إٌّظف ػٍى األسطخ اٌّالِسخ ٌٍطؼبَ.
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اٌفذٛص ٚاٌظٍبٔخ اٌٍٍِٛخ

 1-2-5فذض اٌّمالح ٍِٚذمبرٙب ٌٍزذمك ِٓ أي أػشاسٌٍِٛ -بً
اثسث ػٓ أ ٞأعالن ِفىٛوخ أ ٚثبٌ١خ أ ٚرغش٠جبد أ ٚأ٠خ ِٛاد غش٠جخ فٚ ٟػبء اٌمٍ ٟأ ٚداخً اٌسب٠ٚخ أ ٚأ٠خ ػالِبد رش١ش ئٌ ٝأْ
اٌّمالح ٍِٚسمبرٙب ٌ١غذ إِٓخ ٚخب٘ضح ٌالعزخذاَ.
2-2-5

رٕظٍف دبٌٚخ اٌّمالح داخٍٍبً ٚخبسجٍبً – ٌٍِٛبً

ٔظف زب٠ٚخ اٌّمالح ِٓ اٌذاخً ثمؽؼخ لّبػ خبفخ ٔٚظ١فخ ,ثُ اِغر اٌّىٔٛبد ٚاألعؽر اٌّؼذٔ١خ اٌزّ٠ ٟىٓ اٌٛصٛي ئٌٙ١ب إلصاٌخ
اٌض٠ذ ٚاٌغجبس اٌّزشاوُ.
ٔظف زب٠ٚخ اٌّمالح ِٓ اٌخبسج ثمؽؼخ لّبػ ٔظ١فخ ِٚجٍٍخ ِٕٚمٛػخ ف ٟإٌّظف ,ثُ اِغر ثمؽخ لّبػ ٔظ١فخ ِٚجٍٍخ.
3-2-5

رٕظٍف ٔظبَ اٌزظفٍخ اٌّذِج ٌّمالح ٌٍِٛ ™tciuQretliFبً
رذزٌش
ٌُذظش رشغًٍ ٔظبَ اٌزظفٍخ ثذٚ ْٚجٛد اٌضٌذ فً إٌظبَ.
رذزٌش
ٌُذظش اسزخذاَ ٚػبء اٌزظفٍخ ٌٕمً اٌضٌذ اٌمذٌُ إٌى ٚدذح اٌزفشٌغ.
رذزٌش
ٌُذظش رظشٌف اٌٍّبٖ داخً ٚػبء اٌزظفٍخ ,دٍث سزذِش اٌٍّبٖ ِؼخخ اٌّظفبح.
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ال ٛ٠خذ ئخشاءاد ٌٍص١بٔخ اٌٛلبئ١خ اٌذٚس٠خ ٌٕظبَ اٌزصف١خ ثّمالح ™ FilterQuickأوثش ِٓ اٌزٕظ١ف اٌٌٛ ِٟٛ١ػبء اٌزصف١خ
ٚاٌّىٔٛبد اٌّزؼٍمخ ثبعزخذاَ ِسٍٛي اٌّبء اٌغبخٓ ٚإٌّظف.
ئرا الزظذ أْ إٌظبَ ٠عخ ثجػء أ ٚال ٠عخ ػٍ ٝاإلؼالق ,رأوذ أْ شجىخ ٚػبء اٌزصف١خ ِٛخٛدح أعفً ٚػبء اٌزصف١خِ ,غ ٚخٛد
اٌٛسلخ أػٍ ٝاٌشبشخٚ ,رأوذ أْ اٌسٍمزبْ اٌذائش٠زبْ اٌّٛخٛدربْ ف ٟاٌدبٔت األ ّٓ٠األِبٌِٛ ٟػبء اٌزصف١خ ِزٛاخذٚ ٓ٠ف ٟزبٌخ خ١ذح.
 4-2-5رٕظٍف ٚػبء اٌزظفٍخ ٚاألجضاء ٚاٌٍّذمبد اٌمبثٍخ ٌٍفظً
ز١ث ع١زشاوُ اٌض٠ذ اٌُّفسُ ػٍٚ ٝػبء اٌزصف١خ ٚاألخضاء ٚاٌٍّسمبد اٌمبثٍخ ٌٍفصً ِثً اٌغالي أ ٚصٛأ ٟاٌشٚاعت أ ٚأؼجبق
اٌغّه.
اِغر ٚػبء اٌزصف١خ ٚوبفخ األخضاء ٚاٌٍّسمبد اٌمبثٍخ ٌٍفصً ثمؽؼخ لّبػ ٔظ١فخ ُِجٍٍخ فِ ٟسٍٛي اٌزٕظ١ف (أّ٠ ٚىٓ غغً األخضاء
ف ٟغغبٌخ األؼجبق)ٚ ,اشؽف وً لؽؼخ ثبٌّبء ٚخففٙب ثبٌىبًِ .ردٕت اعزخذاَ اٌصٛف اٌفٛالر ٞأ ٚظّبداد اٌىشػ ٌزٕظ١ف ٘زٖ
األخضاء ،ئر أْ اٌخذٚػ اٌز ٟرٕزح ػٓ ِثً ٘زا االززىبن ردؼً ػٍّ١خ اٌزٕظ١ف اٌزبٌ١خ أوثش صؼٛثخ.
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اٌفذٛص ٚاٌظٍبٔخ األسجٛػٍخ

 1-3-5رظشٌف ٚػبء اٌمًٍ ٚػٕبطش اٌزسخٍٓ ٚرٕظٍفٙب
خطش
ٌُذظش رشغًٍ اٌّمالح ػٕذِب ٌىٚ ْٛػبء اٌمًٍ فبسغبً ,إر ٌجت أْ ٌُّأل اٌٛػبء إٌى خط اٌزؼجئخ ثبٌّبء أ ٚاٌضٌذ لجً رٕشٍط
اٌؼٕبطش ,دٍث ٌؤدي ػذَ اٌمٍبَ ثزٌه إٌى ٚلٛع ػشس ٌزؼزس إطالدٗ ٌٍؼٕبطش ٚلذ ٌزسجت فً إشؼبي إٌٍشاْ.
ثؼذ اعزخذاَ اٌّمالح ٌفزشح ِٓ اٌٛلذ ,عززى ْٛؼجمخ عّ١ىخ ِٓ اٌض٠ذ اٌىشاِ ٍٟ١ػٍ ٝخبٔت ٚػبء اٌمٍ٠ٚ ,ٟدت ئصاٌخ ٘زٖ اٌّخٍفبد
ثصٛسح دٚس٠خ ٌٍسفبؾ ػٍ ٝفبػٍ١خ اٌّمالح.
™
ساخغ رؼٍّ١بد ئخشاءاد اٌزٕظ١ف ٚاٌزصف١خ ف ٟدٌٚ ً١زذح رسىُ ِمالح ٌ FilterQuickزٕظ١ف ٚػبء اٌمٍ.ٟ
 2-3-5رٕظٍف ٚػبء اٌمًٍ ثبسزخذاَ ػٍٍّخ اٌزٕظٍف اٌسبخٓ أ ٚاٌزٕظٍف اٌجبسد (ثبٌٕمغ اٌجبسد)
أثٕبء االعزخذاَ اٌؽج١ؼٌٍّ ٟمالح ,ع١زشاوُ اٌض٠ذ اٌُّفسُ رذس٠د١بً داخً ٚػبء اٌمٍ٠ .ٟدت ئصاٌخ ٘زٖ اٌؽجمخ ثشىً دٚس ٞثبرجبع رؼٍّ١بد
اٌزٕظ١ف اٌغبخٓ أ ٚاٌزٕظ١ف اٌجبسد (ثبٌٕمغ اٌجبسد) .ساخغ رؼٍّ١بد دٌٚ ً١زذح رسىُ ِمالح ™ٌ FilterQuickزٕظ١ف ٚػبء اٌمٍ.ٟ
رذزٌش
ٌزجٕت اإلطبثخ ثبألػشاسٌ ,شجى اٌزأوذ ِٓ أْ األٚػٍخ اٌّجبٚسح اٌٍٍّئخ ثبٌضٌذ فً ٚػغ ™™( Fإٌمبف رشغًٍ) ٚأٔٙب ِغطبح
لجً ثذأ ػٍٍّخ اٌزٕظٍف اٌسبخٓ أ ٚاٌزٕظٍف اٌجبسد (ثبٌٕمغ اٌجبسد).
ٌزٕظ١ف أٚػ١خ اٌمٍ ٟفٚ ٟلذ ٚازذ ,لُ ثبٌزخٍص ِٓ اٌض٠ذ ثبرجبع اٌزؼٍّ١بد اٌٛاسدح ف ٟدٌٚ ً١زذح رسىُ ٚ ,ekciuQretliFفٛس
اٌزخٍص ِٓ اٌض٠ذ ,ارجغ اٌزؼٍّ١بد اٌٛاسدح أدٔبٖ.
 -1لُ ثجشِدخ صس إٌّزح ػٍ 195 ٝدسخخ فٙشٔٙب٠ذ ثُ ارجغ رؼٍّ١بد ػجٛح إٌّظفبد.
 -2لُ ثا٠مبف رشغٚ ً١زذح اٌزسىُ ػٕذ االٔزٙبء ِٓ غٍ١بْ اٌّسٍٛي.
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 -3لُ ثاصاٌخ ٚػبء اٌزصف١خ ٚٚظغ زب٠ٚخ ِؼذٔ١خ ِضٚدح ثغؽبء لبثً ٌٍغٍك عؼزٗ  4خبٌٌ 15( ْٛزش) أ ٚأوثش أعفً أٔجٛة
اٌزصش٠فٌ ,زصش٠ف اٌّسٍٛي اٌّغٍ٠ .ٟدت أْ رى ْٛاٌسب٠ٚخ اٌّؼذٔ١خ لبدسح ػٍِ ٝمبِٚخ زشاسح اٌغٛائً اٌغبخٕخ.
 -4لُ ثزصش٠ف اٌّسٍٛي ثبرجبع رؼٍّ١بد اٌزصش٠ف ف ٟاٌٛػبء اٌٛاسدح ف ٟدٌٚ ً١زذح رسىُ ™ FilterQuickثُ رٕظ١ف
ٚػبء اٌمٍ ٟخ١ذاً.
رذزٌش
ٌُذظش رشن اٌّمالح ثذ ْٚسلبثخ أثٕبء ٘زٖ اٌؼٍٍّخٚ .فً دبٌخ رذفك اٌّذٍٛي ،اػغط ػٍى ِفزبح ™™( FF/Fرشغًٍ  /إٌمبف
رشغًٍ) إلٌمبف اٌزشغًٍ ػٍى اٌفٛس.
رذزٌش
ٌذظش رظشٌف ِذٍٛي اٌغٍٍبْ فً ٚدذح رفشٌغ اٌذ٘ ْٛأٚ ٚدذح اٌزظفٍخ اٌّذِجخ أٚ ٚدذح اٌزظفٍخ اٌّذٌّٛخ ,دٍث إْ ٘زٖ
اٌٛدذاد ٌٍسذ ِؼذح ٌٙزا اٌغشعٚ ,سززؼشع ٌٍزٍف ثسجت اٌّذٍٛي.
خطش
ػٕذ رظشٌف ِذٍٛي اٌزٕظٍف فً اٌذبٌٚخ اٌّؼذٍٔخ ,رذمك ِٓ لذسح اٌذبٌٚخ ػٍى اسزٍؼبة ِب ال ٌمً ػٓ  4جبٌٌ 15( ْٛزش),
ٚإال لذ ٌزفك اٌسبئً اٌسبخٓ/اٌجبسد ٌٚزسجت فً ٚلٛع اإلطبثبد.
 -5لُ ثاػبدح ًِء ٚػبء اٌمٍ ٟثبٌّبء إٌظ١ف .اشؽف ٚػبء اٌمٍِ ٟشر ,ٓ١ثُ لُ ثزصش٠ف اٌّ١بٖ ٚردف١فٗ ثّٕشفخ ٔظ١فخ ,ثُ لُ
ثبٌزخٍص ِٓ اٌّ١بٖ ِٓ ٚػبء اٌمٍ ٟلجً ئػبدح ٍِئٗ ثبٌض٠ذ زز ٝخػ ِغز ٜٛاٌض٠ذ.
خطش
رذمك ِٓ خٍٚ ٛػبء اٌمًٍ ِٓ اٌّبء لجً ٍِئٗ ثبٌضٌذ .ػٕذ رسخٍٓ اٌضٌذ ػٍى دسجخ دشاسح اٌط ,ًٙلذ ٌزٕبثش اٌّبء اٌّٛجٛد فً
ٚػبء اٌمًٍ.
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اٌفذٛص ٚاٌظٍبٔخ اٌشٙشٌخ

 1-4-5فذض دلخ اٌمٍُ اٌّؼجٛطخ ِسجمبً ٌٛدذح رذىُ ِمالح ™tciuQretliF
 -1لُ ثزشو١ت ِم١بط زشاسح ر ٞوفبءح خ١ذح أِ ٚدظ اٌج١شِٚزش ف ٟاٌض٠ذِ ,غ ِشاػبح ٌّظ ؼشفٗ ٌّدظ اعزشؼبس دسخخ زشاسح
اٌّمالح.
 -2ػٕذ ظٛٙس وٍّخ ( YDAERخب٘ض) ػٍٚ ٝزذح اٌزسىُ (فأٙب رُش١ش ئٌ ٝأْ ِسز٠ٛبد ٚػبء اٌمٍ ٟظّٓ ٔؽبق اٌؽ ،)ٟٙاظغػ
ػٍ ٝصس دسخخ اٌسشاسح ِشح ٚازذح ٌؼشض دسخخ زشاسح اٌض٠ذ ٚفمبً العزشؼبس ِدظ دسخخ اٌسشاسح ٚإٌمؽخ اٌّعجٛؼخ,
٠ٚشِض ئٌ ٝإٌمؽخ اٌّعجٛؼخ ثذسخخ اٌسشاسح ٚسِض اٌذسخخ.
ُ٠ -3شخِ ٝشالجخ دسخخ اٌسشاسح ػٍِ ٝم١بط اٌسشاسح أ ٚاٌج١شِٚزش٠ ,دت أْ رى ْٛلشاءاد اٌج١شِٚزش ٚدسخخ اٌسشاسح اٌفؼٍ١خ
ألً ِٓ  5±دسخخ فٙشٔٙب٠ذ ( 3دسخخ ِئ٠ٛخ) ٌىً ٚازذحٚ ,ئرا ٌُ رىٓ وزٌه٠ ,شخ ٝاالرصبي ثّغإٚي ص١بٔخ ُِؼزّذ
ٌٍّغبػذح.
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اٌفذٛص ٚاٌظٍبٔخ اٌشثغ سٌٕٛخ

 1-5-5اسزجذاي اٌذٍمبد اٌذائشٌخ
ساخغ صفسخ ٌ 2-4فسص اٌسٍمبد اٌذائش٠خ.
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اٌفذض اٌسٕٛي/اٌذٚسي ٌٍٕظبَ

ٌجت فذض اٌجٙبص ٚػجطٗ ثشىً دٚسي ثٛاسطخ أفشاد اٌظٍبٔخ اٌّؤٍٍ٘ٓ وجضء ِٓ ثشٔبِج اٌظٍبٔخ اٌذٚسٌخ ٌٍّطجخ.
رٛطً  ™QtsamiuQأْ ٌزُ فذض ٘زا اٌجٙبص ِشح ٚادذح سٌٕٛبً،ػٍى األلً ِٓ ،لِجً ِسؤٚي اٌظٍبٔخ اٌّؼزّذ ٌٍّظٕغ ػٍى
إٌذ ٛاٌزبًٌ:
 1-6-5اٌّمالح


فسص اٌض٠ذ اٌفبئط ف ٟاٌسب٠ٚخ ِٓ اٌذاخً ٚاٌخبسج ِٓٚ ،اٌدٙخ األِبِ١خ ٚاٌخٍف١خ.



رأوذ أْ أعالن ػٕبصش اٌزغخ ٓ١ف ٟزبٌخ خ١ذح ٚأْ اٌٛصالد ٌ١ظ ثٙب رٍف١بد ظب٘شح أِ ٚؼشظخ ٌٍؼضي ٚأٔٙب خبٌ١خ ِٓ اٌض٠ذ.



رأوذ أْ ػٕبصش اٌزغخ ٓ١ف ٟزبٌخ خ١ذح ِغ خٍ٘ٛب ِٓ رشاوّبد اٌض٠ذ اٌّزفسُ ٚاٌىشاِ ,ٍٟ١افسص اٌؼٕبصش ٌؼالِبد لبثٍ١خ
االشزؼبي ف ٟاٌّٛاد اٌدبفخ.



رأوذ ِٓ ػًّ آٌ١خ اإلِبٌخ ثشىً خ١ذ ػٕذ سفغ اٌؼٕبصش أ ٚخفعٙبٚ ,أْ أعالن اٌؼٕبصش ٌ١غذ ِؼشظخ ٌالٔثٕبء.



رأوذ أْ ٚزذح ل١بط األِج١ش ٌؼٕصش اٌزغخ ٓ١ف ٟاٌّغز ٜٛاٌّغّٛذ وّب ِ٘ٛ ٛظر ػٌٍٛ ٝزخ اٌزصٕ١ف اٌخبصخ ثبٌدٙبص.



رسمك أْ ِدغبد اٌسشاسح ِٚدغبد اٌسذ األلصِٛ ٝصٍخ ُِٚسىّخ ٚرؼًّ ثشىً خ١ذٚ ,أْ أخٙضح اٌزثج١ذ ِٚدغبد اٌسّب٠خ
ِٛخٛدح ٚرُ رشو١جٙب.ثشىً صس١ر.



رأوذ أْ صٕذٚق اٌّىٔٛبد ِٚسز٠ٛبد صٕذٚق اٌمبؼغ (أٚ ٞزذح اٌزسىُٚ/زذح اٌزسىُ ٚاٌّشزالد ٌٛٚزبد اٌٛاخٙخ
ٚاٌّسٛالد ٚاٌمٛاؼغِٚ ,ب ئٌ ٝرٌه) ف ٟزبٌخ خ١ذح ٚأٔٙب خبٌ١خ ِٓ اٌض٠ذ ٚاٌشٛائت األخش.ٜ



رسمك ِٓ ئزىبَ سثػ ٚصالد أعالن صٕذٚق اٌمبؼغ ٚصٕذٚق اٌّىٔٛبدٚ ,أْ ٘زٖ األعالن ف ٟزبٌخ خ١ذح.



رأوذ أْ اٌخصبئص اٌّزؼٍمخ ثبٌغالِخ (أٚ ٞال ٟاٌمٛاؼغ ِٚفبر١ر اٌزصش٠ف اِٚ ِٓ٢فبر١ر ئػبدح اٌزشغِٚ ,ً١ب ئٌ ٝرٌه)
ِٛخٛدح ٚرؼًّ ثشىً خ١ذ.



رسمك ِٓ عالِخ ٚػبء اٌمٍٚ ٟخٍ ِٓ ٖٛاٌزغش٠جبدٚ ,أْ ػبصي ٚػبء اٌمٍ ٟصبٌر ٌالعزخذاَ.



رأوذ أْ ٚصالد األعالن ُِسىّخ ٚف ٟزبٌخ خ١ذح.
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ٔ 2-6-5ظبَ رظفٍخ ™FilterQuick


افسص وبفخ خؽٛغ ػٛدح اٌض٠ذ ٚخؽٛغ اٌزصش٠ف ٌٍزأوذ ِٓ ػذَ ٚخٛد رغش٠جبد  ِٓٚئزىبَ وً اٌٛصالد.



افسص ٚػبء اٌزصف١خ ٌٍزأوذ ِٓ ػذَ ٚخٛد رغش٠جبد ٌٚعّبْ ٔظبفزٗٚ ,ف ٟزبٌخ ٚخٛد وّ١خ وج١شح ِٓ اٌفزبد ف ٟعٍخ اٌفزبد,
أصر اٌّبٌه أِ ٚشغً اٌّمالح ثعشٚسح رٕظ١ف اٌغٍخ ٚرفش٠غٙب ف ٟزب٠ٚخ ِمبِٚخ ٌٍٕبس ١ِٛ٠بً.



رأوذ ِٓ ٚخٛد خّ١غ اٌسٍمبد اٌذائش٠خ ِٛٚأغ اٌزغشة (ثّب ف ٟرٌه ِٛأغ اٌزغشة اٌّٛخٛدح ػٍ ٝرد١ٙضاد اٌفصً اٌغش٠غ)
 ِٓٚوٙٔٛب ف ٟزبٌخ خ١ذح ,اعزجذي اٌسٍمبد اٌذائش٠خ ِٛٚأغ اٌزغشة ئرا وبٔذ ثبٌ١خ أ ٚربٌفخ.



رسمك ِٓ عالِخ ٔظبَ اٌزصف١خ وّب :ٍٟ٠

 رسمك ِٓ ٚخٛد غؽبء ٚػبء اٌزصف١خ ٚرشو١جٗ ثشىً صس١ر.
 ػٕذ خٍٚ ٛػبء اٌزصف١خ ,ظغ وً ٚػبء ػٍ ٝزذح فٚ ٟػبء اًٌّء ِٓ خضاْ اٌض٠ذ (ساخغ صفسخ  15-1ثذٌِ ً١مالح
ٚ .),ekciuQretlرأوذ ِٓ أْ وً صّبِبد ػٛدح اٌض٠ذ رؼًّ ثشىً عٍ ُ١ػٓ ؼش٠ك رشغِ ً١عخخ اٌزصف١خ ثبعزخذاَ ٚػبء
اًٌّء ِٓ خضاْ اٌض٠ذ .رسمك ِٓ ػًّ اٌّعخخ  ِٓٚظٛٙس فمبػبد اٌض٠ذ فٚ ٟػبء اٌمٍ ٟاٌّغزخذَ فمػ.
 رأوذ ِٓ ئػذاد ٚػبء اٌزصف١خ إلخشاء ػٍّ١خ اٌزصف١خ ثصٛسح صس١سخ ,ثُ لُ ثزصش٠ف ٚػبء اٌمٍ ِٓ ٟاٌض٠ذ اٌز ٞرُ رغخٕٗ١
ػٕذ إٌمؽخ اٌّعجٛؼخ اٌز ٟرض٠ذ ػٓ 333دسخخ فٙشٔٙب٠ذ ( 149دسخخ ِئ٠ٛخ) (فٚ ٟػبء اٌمٍ ٟثبعزخذاَ ٚزذح اٌزصش٠ف فٟ
اٌٛػبء (ساخغ دٌٚ ً١زذح رسىُ ™ّ٠ .)FilterQuickىٕه اعزخذاَ ٚػبء اًٌّء ِٓ خضاْ اٌض٠ذ (ساخغ دٌٚ ً١زذح رسىُ
(ٚ ،,ekciuQretliاٌغّبذ ٌٍض٠ذ ثبٌؼٛدح ئٌٚ ٝػبء اٌمٍ٠( ٟزُ اٌزأوذ ِٓ رٌه ػٕذ سؤ٠خ اٌفمبػبد ف ٟص٠ذ اٌؽ .)ٟٙاظغػ
ػٍ ٝصس اٌغ ُٙػٕذ ػٛدح اٌض٠ذ ثبٌىبًِ٠ .غزغشق ئػبدح ًِء ٚػبء اٌمٍ ٟزٛاٌ ٟدل١مز 33ٚ ٓ١ثبٔ١خ.
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٠مذَ ٘زا اٌمغُ دٌ١الً ِشعؼ١بً ثغ١ؽبً ٌجؼط اٌّشبوً اٌشبئؼخ اٌز ٟلذ رؾذس أصٕبء رشغ٘ ً١زا اٌغٙبص٠ٚ ,ىّٓ اٌغشض ِٓ األدٌخ اٌزبٌ١خ
العزىشبف األػؽبي ٚئصالؽٙب ف ٟرمذ ُ٠اٌّغبػذح إٌّبعجخ ،أ ٚػٍ ٝاأللً رشخ١ص اٌؼؽً أ ٚاٌّشىٍخ ف٘ ٟزا اٌغٙبص ثذلخٚ ,ػٍٝ
اٌشغُ ِٓ رغؽ١خ اٌفصً ٌٍّشبوً األوضش شٛ١ػبً ،فمذ ٛ٠اعٗ اٌّشغً ثؼط اٌّشبوً اٌز ٌُ ٟرزُ رغؽ١زٙبٌ ,زا فِ ٟضً ٘زٖ اٌؾبالد،
٠جزي فش٠ك اٌخذِبد اٌفٕ١خ ٌـ  Frymasterألص ٝعٙذٖ ٌّغبػذره ػٍ ٝرؾذ٠ذ اٌّشىٍخ ٚؽٍٙب.
ػٕذ اعزىشبف ئؽذ ٜاٌّشبوً ،ارجغ ٔظش٠خ اٌجذء ثزغشثخ أثغػ اٌؾٍٛي ٚٚصٛال ئٌ ٝاألوضش رؼم١ذاًٚ ,ال ر ًّٙاٌجؾش ػٓ األعجبة
اٌٛاظؾخ فمذ ٠غفً أ ٞشخص ػٓ رٛص ً١أؽذ األعالن أُ٠ ٚخفك ف ٟئغالق أؽذ اٌصّبِبد ثشىً وبًِٚ ,أوضش أّ٘١خ ِٓ رٌهٛ٘ ،
أْ رؾبٚي دائّبً رى ٓ٠ٛفىشح ٚاظؾخ ػٓ عجت ٚلٛع اٌّشىٍخٕ٠ٚ ,ؽ ٞٛأؽذ عٛأت اإلعشاءاد اٌزصؾ١ؾ١خ ػٍ ٝارخبر خؽٛاد
ٌعّبْ ػذَ ؽذٚس اٌّشىٍخ ِشح أخش ,ٜأِب ئرا وبْ أؽذ أػؽبي ٚؽذح اٌزؾىُ ٠شعغ ئٌ ٝعٛء اٌزٛص ،ً١ف١غت اٌزؾمك ِٓ وبفخ
اٌزٛص١الد األخش ٜأ٠عبًٚ ,ف ٟؽبٌخ اعزّش إٌّصٙش ف ٟاالٔفغبس ف١غت ِؼشفخ اٌغجت٠ٚ ,شع ٝاٌٛظغ ف ٟاالػزجبس دائّبً أْ
ػؽً أؽذ اٌّىٔٛبد اٌصغ١شح لذ ٠ى ْٛف ٟوض١ش ِٓ األؽ١بْ ِإششاً ػٍ ٝػؽً آخش ِؾزًّ أ ٚرشغ ً١غ١ش صؾ١ؼ ألؽذ اٌّىٔٛبد
أ ٚاألٔظّخ األوضش ؽ٠ٛ١خ.
قبم االتصال بانخط انساخه أو بوكيم خدمت (:) Frymaster 1-088-34-33933


رذمك ِٓ رٛطًٍ األطالن اٌىٙزثبئٍخ  ِٓٚأْ لٛاطع اٌذٚائز فً ٚػع اٌزشغًٍ.



رذمك ِٓ إغالق طّبِبد رظزٌف ٚعبء اٌمًٍ رّبِبً.



ادزص عٍى ِعزفخ أرلبَ طزاس اٌّمالح اٌخبص ثه ٚأرلبِٙب اٌزظٍظٍٍخ ٌزمذٌّٙب إٌى اٌفًٕ اٌّىٍف ثّظبعذره.

خطز
لذ ٌظجت اٌشٌذ اٌظبخٓ دزٚلبً ثبٌغخٌ ,ذا ٌُذظز ٔمً اٌّمالح عٕذِب رّزٍئ ثبٌشٌذ اٌظبخٓ أٔ ٚمً اٌشٌذ اٌظبخٓ ِٓ ٚعبء إٌى
آخز.
خطز
ٌٕجغً فظً اٌطبلخ عٓ ٘ذا اٌجٙبس عٕذ طٍبٔزٗ ،ثبطزثٕبء اٌٛػع اٌذي ٌزطٍت إجزاء اخزجبراد ٌٍذائزح اٌىٙزثبئٍخ ,وّب ٌٕجغً
رٛخً اٌذذر اٌشذٌذ عٕذ إجزاء ِثً ٘ذٖ االخزجبراد.
لذ ٌذزٛي ٘ذا اٌجٙبس عٍى أوثز ِٓ ٔمطخ ارظبي ثئِذاداد اٌطبلخ اٌىٙزثبئٍخٌ ,ذا ٌجت فظً جٍّع أطالن اٌطبلخ لجً إجزاء
اٌظٍبٔخ.
ٌجت أْ ٌمزظز اٌمٍبَ ثفذض اٌّىٔٛبد اٌىٙزثبئٍخ ٚاخزجبر٘ب ٚإطالدٙب عٍى ٚوًٍ اٌظٍبٔخ اٌّعزّذ فمط.
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اطزىشبف األعطبي ٚإطالدٙب

 1-2-6مشاكل وحدة التحكم والتسخين

األطجبة اٌّذزٍّخ

اٌّشبوً

أٚ -ؽذح اٌزؾىُ ٌ١غذ ل١ذ اٌزشغ.ً١
ال رٛجذ شبشخ عزع عٍى
ٚدذح اٌزذىُ.

ب -اٌّمالح غ١ش ِزصٍخ ثّصذس ٌٍؽبلخ.
ج -رؼؽً ٚؽذح اٌزؾىُ أ ٚأؽذ اٌّىٔٛبد األخش.ٜ

تعرض وحدة انتحكم IS
? VAT FULLأٚ -ظغ ؼج١ؼ ٟثؼذ اٌزصف١خ.
(هم انوعاء ممتهئ؟) ب -لذ ٛ٠عذ ٕ٘بن ص٠ذ فٚ ٟػبء اٌزصف١خ.
( YES NOوعم  /ال) بعد
انتصفيت.
رعزع ٚدذح اٌزذىُ
CHANGE FILTER
?( PAPERرغٍٍز ٚرق
اٌزظفٍخ؟)

ظٛٙس ِؽبٌجخ رغ١١ش ٚسق اٌزصف١خ ٛ٠مياً.

أ -عٍه اٌؽبلخ اٌشئ١غ ٟغ١ش ِٛصًّ.
اٌّمالح ال رُظخِٓ.
ب -رؼؽً ٚؽذح اٌزؾىُ.
ج -رؼؽً ِى ْٛآخش أ ٚأوضش.
اٌّمالح رم َٛثعًّ دٚراد أٚ
إٌمبف رشغٍٍٙب ثشىً ِزىزر
عٕذ ثذء اٌزشغًٍ ألٚي ِزح.
تسخه انمقالة حتى يتعثر انحد
انعانى ويكون مؤشر انتسخيه
في وضع ( ONتشغيم).
رظخٓ اٌّمالح دزى ٌزعثز اٌذذ
اٌعبٌى ثذ ْٚأْ ٌىِ ْٛؤشز
اٌزظخٍٓ عٍى ٚػع ON
(رشغًٍ).

اٌّمالح ف ٟدٚسح اٌزٚثبْ.

اإلجزاءاد اٌزظذٍذٍخ
أ -اظغػ ػٍِ ٝفزبػ ( ON/OFFرشغ/ً١ئ٠مبف
رشغٌ )ً١زشغٚ ً١ؽذح اٌزؾىُ.
ب -رؾمك ِٓ رٛص ً١عٍه اٌؽبلخ  ِٓٚػذَ عمٛغ
لبؼغ اٌذائشح.
ج -ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ
ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
أ -اظغػ ػٍٔ(  (YES) ٝؼُ) ف ٟؽبي
اِزالء اٌٛػبء أ ٚاظغػ ػٍ(  (NO) ٝال)
ف ٟؽبي ػذَ اِزالئٗ.
ب -ارجغ ِؽبٌجبد ٚؽذح اٌزؾىُ ٌّؾ ٛاٌشعبئً،
ٚئرا اعزّشد اٌّشىٍخ ،ارصً ثأؽذ اٌفٕٓ١١
اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
اظغػ ػٍٔ( )YES(  ٝؼُ) ٚارجغ اٌّؽبٌجبد
صُ لُ ثزغ١١ش ٚسق اٌزصف١خ.
أ -رؾمك ِٓ أْ وً ِٓ عٍه اٌؽبلخ اٌشئ١غٟ
 120Vٚفِٛ ٟظؼّٙب ِٚغزمش ٓ٠رّبماً فٟ
اٌّمجظٚ ،ػذَ رؼضش لبؼغ اٌذائشح.
ب -ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ
ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
ج -ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ
ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
٘زا ٘ٚ ٛظغ اٌزشغ ً١اٌؼبدٚ ،ٞع١غزّش ٘زا
اٌٛظغ ؽز ٝرصً دسعخ ؽشاسح اٌّمالح ئٌ181ٝ
دسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 82دسعخ ِئ٠ٛخ).

ػؽً فِ ٟغظ اٌؾشاسح أٚ ٚؽذح اٌزؾىُ.

ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي
ػٍ ٝاٌّغبػذح.

ػؽً ف ٟاٌمبؼغ اٌزٍمبئ ٟأٚ ٚؽذح اٌزؾىُ

ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي
ػٍ ٝاٌّغبػذح.

 2-2-6رطبئً األخطبء ِٚشبوً اٌعزع

اٌّشبوً
رعزع ٚدذح اٌزذىُ
()low temp
(درجخ دزارح ِٕخفؼخ).

األطجبة اٌّذزٍّخ

اإلجزاءاد اٌزظذٍذٍخ

أخفعذ دسعخ ؽشاسح ٚػبء اٌمٌٍّ ٟب ٠ض٠ذ ػٓ 31
دسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 11دسعخ ِئ٠ٛخ) ٠ٚمً ػٓ دسعخ
اٌؾشاسح اٌّعجٛؼخ مسبقاً فٚ ٟظغ اٌخّٛي أ45 ٚ
دسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 25دسعخ ِئ٠ٛخ) فٚ ٟظغ
اٌؽ.ٟٙ

رؼذ ٘زٖ اٌشبشخ ػبد٠خ ٌفزشح لص١شح ػٕذ ئظبفخ وّ١خ
وج١شح ِٓ إٌّزغبد اٌّغّذح ئٌٚ ٝػبء اٌمٍ ٟأ ٚئرا ٌُ
٠زُ رغخ ٓ١اٌّمالح ثشىً صؾ١ؼٚ ,ف ٟؽبي اعزّشد
اٌّشىٍخ ،ارصً ثفٕ ٟاٌص١بٔخ اٌّؼزّذ ٌٍؾصٛي ػٍٝ
اٌّغبػذح.
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اٌّشبوً

رعزع ٚدذح اٌزذىُ ِمٍبص
خبطئ ٌذرجخ اٌذزارح
(فٙزٔٙبٌذ أِ ٚئٌٛخ).

رعزع شبشخ ٚدذح اٌزذىُ
Hi temp
(درجخ دزارح ِزرفعخ).
رعزع ٚدذح اٌزذىُ hot-
( hi-1طبخٓ.)hi-1-

األطجبة اٌّذزٍّخ

اإلجزاءاد اٌزظذٍذٍخ

ّ٠ىٓ ٌٍّمبٌ ٟراد ٚؽذح اٌزؾىُ  FilterQuickاٌزجذً٠
ث ٓ١دسعخ فٙشٔٙب٠ذ أ ٚدسعخ ِئ٠ٛخ ثبٌعغػ ػٍٝ
اٌضس  ؽز٠ ٝزُ ػشض خ١بس ئػذاد إٌّزظ .اظغػ
ػٌٍ  ٝالٔزمبي ئٌ( Tech Mode ٝاٌٛظغ اٌزمٕ)ٟ
صُ اظغػ ػٍ  ٝأدخً  ،1658اظغػ ػٍ ٝصس
ثشِغخ خ١بس اٌؼشض غ١ش صؾ١ؾخ.
( scanاٌّغؼ اٌعٛئ ,)ٟؽ١ش ٠زُ ػشض OFF
(ئ٠مبف رشغ )ً١ػٍ ٝشبشخ ٚؽذح اٌزؾىُ ,صُ لُ ثزشغً١
ٚؽذح اٌزؾىُ ٌٍزؾمك ِٓ دسعخ اٌؾشاسحٚ ,ف ٟؽبٌخ
ػذَ ػشض اٌّم١بط اٌّؽٍٛة لُ ثزىشاس ٘زٖ
اٌخؽٛاد.
اظغػ ػٍ ٝصس اٌؽبلخ إل٠مبف رشغ ً١اٌّمالح ٚدػٙب
دسعخ ؽشاسح ٚػبء اٌمٍ ٟأوضش ِٓ  41دسعخ رجشد لجً ئػبدح رٛص ً١اٌؽبلخ ئٌٙ١ب ,ف ٟؽبي
اعزّشاس اٌّشىٍخ ،ارصً ثفٕ ٟاٌص١بٔخ اٌّؼزّذ
فٙشٔٙب٠ذ ( 4دسعبد ِئ٠ٛخ).
ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
دسعخ ؽشاسح اٌّمالح رض٠ذ ػٓ  411دسعخ
لُ ثاغالق اٌّمالح ػٍ ٝاٌفٛسٚ ،ارصً ثفٕ ٟاٌص١بٔخ
فٙشٔٙب٠ذ ( 211دسعخ ِئ٠ٛخ) ،أ 395 ٚدسعخ
اٌّؼزّذ ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
فٙشٔٙب٠ذ ( 212دسعخ ِئ٠ٛخ) ف ٟثٍذاْ اٌّفٛظ١خ
األٚسٚث١خ.

رعزع ٚدذح اٌزذىُ High
limit failure
(عطً اٌذذ اٌعبٌى) ثبٌزجبدي ِع
disconnect power
(فظً اٌطبلخ).
رعزع ٚدذح اٌزذىُ TEMP
PROBE FAILURE
(عطً ِجض درجخ اٌذزارح).
رعزع ٚدذح اٌزذىُ
HEATING FAILURE
(عطً اٌزظخٍٓ).

ػؽً فٚ ٟؽذح اٌزؾىُ ،ػؽً ٌٛؽخ اٌٛاعٙخ ,فزؼ
اٌضشِٛعزبد ػبٌ١خ اٌؾذ.

ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ
اٌّغبػذح.

ِؤشز اٌزظخٍٓ فً ٚػع
اٌزشغًٌٍٚ ،ىٓ اٌّمالح غٍز
طبخٕخ.

عٍه اٌؽبلخ صالص ٟاٌؽٛس ِفصٛي أ ٚلبؼغ اٌذائشح
ِزؼضش.

رؾمك ِٓ أْ عٍه اٌؽبلخ اٌشئ١غ ٟفِٛ ٟظؼٗ
ِٚغزمش رّبماً ف ٟاٌّمجظٚ ،ػذَ رؼضش لبؼغ اٌذائشح,
ٚئرا اعزّشد اٌّشىٍخ ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٓ٠
ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.

رعزع ٚدذح اٌزذىُ
RECOVERY FAULT/
( YESإطالح اٌعطًٔ/عُ) عٍى
شبشزٙب ٚرظذر أطٛاد
اإلٔذار.
إغالق ٚدذح اٌزذىُ
رعزع ٌٛدخ اٌزذىُ
SERVICE REQUIRED
(اٌظٍبٔخ ِطٍٛثخ) ِزجٛػخ
ثشعبٌخ رف١ذ ثٛعٛد خؽأ.

لُ ثاغالق اٌّمالح ػٍ ٝاٌفٛسٚ ،ارصً ثفٕ ٟاٌص١بٔخ
اٌّؼزّذ ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.

اٌؾذ اٌؼبٌِ ٝؼؽً

رٛعذ ِشىٍخ ِغ دٚائش ل١بط دسعخ اٌؾشاسح ثّب فٟ
لُ ثاغالق اٌّمالح ػٍ ٝاٌفٛسٚ ،ارصً ثفٕ ٟاٌص١بٔخ
رٌه اٌّغظ أ ٚرٍف ِغّٛػخ أعالن ٚؽذح اٌزؾىُ أٚ
اٌّؼزّذ ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
اٌُّٛصً.

ٚلذ اإلصالػ رغبٚص اٌؾذ األلصٌٍٛ ٝلذ.

ؽذٚس ػؽً ثٛؽذح اٌزؾىُ

ؽذٚس خؽأ ٠زؽٍت االعزؼبٔخ ثفٕ ٟاٌص١بٔخ.
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اِغؼ اٌخؽأ ٚلُ ثىزُ أصٛاد اإلٔزاس ثبٌعغػ ػٍٝ
صس ٔ(  YESؼُ)ٚ ,اٌؾذ األلصٌٛ ٝلذ اعزشعبع
اٌىٙشثبء ٘ٚ ،1441 ٛئرا اعزّش ٘زا اٌخؽأ ،ارصً
ثفٕ ٟاٌص١بٔخ اٌّؼزّذ ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ
اٌّغبػذح.
اظغػ ػٍ ٝصس ٔ( )YES( ؼُ) ػٕذ ئصالػ
اٌؼؽً أ ٚاظغػ ػٍ ٝصس ( )NO( ال)ٌالعزّشاس
ف ٟػٍّ١خ اٌؽٚ ٟٙارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٓ٠
ٌٍص١بٔخ .لذ ٠ى ْٛاٌؽ ٟٙف ٟثؼط اٌؾبالد غ١ش
ِزبحاً.

ِ 3-2-6شبوً اٌزظفٍخ

اٌّشبوً
اٌّمالح رم َٛثبٌزظفٍخ ثعذ
وً دٚرح ط.ًٙ

اإلجزاءاد اٌزظذٍذٍخ

األطجبة اٌّذزٍّخ

لُ ثزغ١١ش ئػذاد ِؽبٌجخ اٌزصف١خ.

ئػذاد ِؽبٌجخ اٌزصف١خ غ١ش صؾ١ؼ.

ٚظبئف لبئّخ اٌزظفٍخ ال
رعًّ أ ٚرعزع ٚدذح
اٌزذىُ WAIT FOR
FILTER
(أزظبر اٌزظفٍخ).

أ -دسعخ اٌؾشاسح ِٕخفعخ ٌٍغب٠خ أٚ ٚؽذح أ -رأوذ ِٓ ٚعٛد اٌّمالح ػٕذ إٌمؽخ اٌّعجٛؼخ مسبقاً; رأوذ
ِٓ ظجػ ٚؽذح اٌزؾىُ ػٍ( ON ٝرشغ.)ً١
اٌزؾىُ رؼشض ( OFFئ٠مبف رشغ.)ً١
ب٠ -ؼٕ٘ ٟزا عش٠بْ ٚظ١فخ أخشٌٍ ٜؼٍّ١خ .ب -أزظش ؽز ٝرٕز ٟٙاٌٛظ١فخ اٌغبثمخ ٌجذء دٚسح رصف١خ
أخش.ٜ
ج -ثشٔبِظ ّ٠ ٌُ MIBغؼ ٔظبَ اٌزؾمك.
ج -أزظش ٌّذح دل١مخ ٚاؽذح صُ أػذ اٌّؾبٌٚخ.
د -ظٛٙس اٌشعبئً أ ٚاألخؽبء ػٍٝ
د -لُ ثّغؼ اٌشعبئً ٚاألخؽبء ػٍٚ ٝؽذاد اٌزؾىُ
ٚؽذاد اٌزؾىُ األخش.ٜ
األخش.ٜ
هٚ -ػبء اٌزصف١خ ف ٟغ١ش ِٛظؼٗ
ه -رأوذ ِٓ رشو١ت ٚػبء اٌزصف١خ فِٛ ٟظؼٗ اٌصؾ١ؼ
اٌصؾ١ؼ.
ثبٌّمالح ٚظٛٙس ” “Aػٌٍٛ ٝؽخ .MIB

رعزع ٚدذح اٌزذىُ
FLT DYLD or POL
( dlydرأخٍز اٌزظفٍخ أٚ
رأخٍز اٌزٍٍّع).

أزظش ؽز ٝرٕز ٟٙاٌٛظ١فخ اٌغبثمخ ٌجذء دٚسح رصف١خ أخش ٜأٚ
٠ؼٕ٘ ٟزا عش٠بْ ٚظ١فخ أخش ٜأ ٚرخؽ ٟاخزبس ”ٔ( “YESؼُ) ٌخ١بس?ً٘( “FILTER ” NOW
رش٠ذ ئعشاء ػٍّ١خ اٌزصف١خ اْ٢؟) ئْ ٚعذ ثٛؽذح رؾىُ
ػٍّ١خ اٌزصف١خ.
أخش.ٜ

ِؼخخ اٌّظفبح ال رعًّ أٚ
رٛلفذ أثٕبء اٌزظفٍخ.

أ -رؾمك ِٓ رٛص ً١عٍه اٌؽبلخ  ِٓٚػذَ رؼضش لبؼغ
اٌذائشح.
أ -عٍه اٌؽبلخ غ١ش ِزصً أ ٚرؼضش لبؼغ
ة -ئرا صادد دسعخ ؽشاسح اٌّؾشن ألوضش ِٓ ثعغ صٛاْ
اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خ.
ثؾ١ش ال ّ٠ىٓ ٌّغٗ ،سثّب ٠ى ْٛلذ ٠زؼضش ِفزبػ اٌؾًّ
ة -ص٠بدح رغخِ ٓ١ؾشن اٌّعخخ ِّب
اٌؾشاس ٞاٌضائذٚ ,ارشن اٌّؾشن ٌ١جشد ٌّذح  45دل١مخ
٠زغجت ف ٟرؼضش ِفزبػ اٌؾًّ اٌؾشاسٞ
ػٍ ٝاأللً صُ اظغػ ػٍِ ٝفزبػ ئػبدح ظجػ اٌّعخخ
اٌضائذ.
(أظش اٌصفؾخ .)3-4
ط -أغذاد فِ ٟعخخ اٌزصف١خ.
ط -ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ
اٌّغبػذح.
لُ ثبٌزخٍص ِٓ اٌض٠ذ ِٓ ٚػبء اٌزصف١خ ٚاعزجذي
ٚسلخ اٌزصف١خ ِغ اٌزأوذ ِٓ أْ شبشخ اٌّصفبح فٟ
ِٛظؼٙب اٌصؾ١ؼ أعفً اٌٛسق,
ٌزا ٕ٠جغ ٟاٌزؾمك ِٓ ٚعٛد اٌؾٍمبد اٌذائش٠خ ثؾبٌخ ع١ذح
أػٍ ٝرشو١جبد ٚصالد ٚػبء اٌزصف١خ.

ِؼخخ اٌّظفبح رعًٌّٚ ،ىٓ
اٌشٌذ ٌعٛد ثجطء شذٌذ.

أِ -ىٔٛبد ٚػبء اٌزصف١خ غ١ش ِشوجخ أٚ
ِؼذح ثشىً صؾ١ؼ أ ٚاٌض٠ذ ثبسد.

رعزع ٚدذح اٌزذىُ OIL
IN DRAIN PAN /
( CONFIRMاٌشٌذ فً
ٚعبء اٌزظزٌف  /رأوٍذ).

اظغػ ػٍ( )CONFIRM(  ٝرأو١ذ) صُ ارجغ رٛعٙ١بد
صّبَ اٌزصش٠ف ِفزٛػ أ ٚاؽزّبي ٚعٛد ًِ( FILL VAT FROM DRAIN PANء اٌٛػبء ِٓ
ص٠ذ فٚ ٟػبء اٌزصف١خ.
ٚػبء اٌزصف١خ).

طّبَ اٌزظزٌف أ ٚطّبَ
عٛدح اٌشٌذ ِب ساي ِفزٛحاً

رعزع ٚدذح اٌزذىُ
INSERT pan
(رزوٍت اٌٛعبء).

عٍٍّخ اٌزظفٍخ شجٗ
اٌزٍمبئٍخ ٌٓ رجذأ.

أ -وجود عطل في لوحة عملية التصفية
المتقطعة,

ةٚ -عٛد ػؽً ف ٟاٌُّشغً.

ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ
اٌّغبػذح.

أٚ -ػبء اٌزصف١خ ِشوت ثؽش٠مخ غ١ش
صؾ١ؾخ ثبٌّمالح.
ب -فمَذ ٚػبء اٌزصف١خ اٌّغٕبؼ١غ,ٟ
جٛ٠ٚ -عذ ػؽً فِ ٟفزبػ ٚػبء اٌزصف١خ.

أ -اعؾت ٚػبء اٌزصف١خ ٌٍخبسط ٚأػذ رشو١جٗ داخً اٌّمالح,
بٚ -رأوذ ِٓ ٚعٛد ٚػبء اٌزصف١خ اٌّغٕبؼ١غ ٟفِٛ ٟظؼٗ
اٌصؾ١ؼ ٚلُ ثبعزجذاٌٗ ؽبي فمذٖ,
ج -ؽبي ٚعٛد ٚػبء اٌزصف١خ اٌّغٕبؼ١غ ٟػىظ اٌّفزبػ
رّبماً ٚاعزّشاس ٚؽذح اٌزؾىُ ف ٟػشض INSERT
( panرشو١ت اٌٛػبء)فٙزا ٠ؼٕ ٟاؽزّبٌ١خ ٚعٛد خًٍ فٟ
اٌّفزبػ.

أِ -غز ٜٛاٌض٠ذ ِٕخفط ٌٍغب٠خ,
ب -افؾص ئرا ِب وبٔذ ٌٛؽخ ١ٌ MIBغذ

رأوذ ِٓ رخؽِ ٟغز ٜٛاٌض٠ذ أػٍِ ٝغظ ِغزٜٛ
اٌض٠ذ,
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أ-

اٌّشبوً

اإلجزاءاد اٌزظذٍذٍخ

األطجبة اٌّذزٍّخ

ب -رأوذ ِٓ أْ ٌٛؽخ  MIBرؼًّ ف ٟاٌٛظغ اٌزٍمبئ,“A” ٟ
ف ٟاٌٛظغ اٌ١ذ,ٞٚ
ٚرأوذ ِٓ رشغ ً١دٚسح اٌّمالح,
ج -افؾص ٌٍزأوذ ئرا ِب وبْ غؽبء ٌٛؽخ
 MIBعٍٚ ُ١غ١ش ظبغػ ػٍ ٝاألصساس ,ج -لُ ثاصاٌخ اٌغؽبء ٚاعزجذاٌٗ ٚأزظش ٌززأوذ ِٓ ثذء ػٍّ١خ
اٌزصف١خ,
د -رؼؽً رأخ١ش اٌزصف١خ.
د -ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ
اٌّغبػذح.
رعزع ٚدذح اٌزذىُ أشغبي
ٚ filter busyدذح
اٌزظفٍخ.

٠ؼٕ٘ ٟزا أْ دٚسح اٌزصف١خ أ ٚرغ١١ش
ٚسلخ اٌزصف١خ ال رضاي ل١ذ اٌزشغ.ً١

أزظش ؽز ٝرٕز ٟٙدٚسح اٌزصف١خ اٌغبثمخ ٌجذء دٚسح أخش ,ٜصُ
لُ ثزغ١١ش ٚسلخ اٌزصف١خ ئرا رؽٍت األِش رٌه.

ِ 4-2-6شبوً رافع اٌظٍخ

اٌّشبوً
دزوخ رافع اٌظٍخ ِٙزشح أَ
ِظذٛثخ ثؼجٍج.

اإلجزاءاد اٌزظذٍذٍخ

األطجبة اٌّذزٍّخ
لعجبْ سافغ اٌغٍخ رؾزبط ئٌ ٝرشؾ.ُ١

™

ظغ ؼجمخ سل١مخ ِٓ شؾُ  Lubriplateأ ٚشؾُ أث١ط
خف١ف اٌٛصْ ِّبصً ػٍ ٝاٌمع١ت ٚاٌٛصالد.

ِ 5-2-6شبوً رعٌٛغ اٌشٌذ اٌزٍمبئً

اٌّشبوً

أٚعٍخ اٌشٌذ ٌُ ٌزُ رعٌٛؼٙب.

أدذ األٚعٍخ ٌُ ٌزُ رعٌٛؼٗ
ثبٌشٌذ.

رعزع ٚدذح اٌزذىُ
TOPOFF OIL EMPTY
/CONFIRM
(خشاْ رعٌٛغ اٌشٌذ فبرغ /
رأوٍذ)

األطجبة اٌّذزٍّخ

اإلجزاءاد اٌزظذٍذٍخ

أ٠ -غت أْ رى ْٛدسعخ ؽشاسح اٌّمالح ػٕذ
إٌمؽخ اٌّعجٛؼخ مسبقاً.
ة -رأوذ ِٓ أْ دسعخ ؽشاسح اٌض٠ذ فJIB ٟ
أػٍ 11 ِٓ ٝدسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 21دسعخ
ِئ٠ٛخ).
ط -رأوذ ِٓ ػذَ ٔفبر اٌض٠ذ ِٓ ٚ JIBئسفبق خػ
أ -دسعخ ؽشاسح اٌّمالح ِٕخفعخ ٌٍغب٠خ.
ئِذاد ثٗ ,لُ ثبعزجذاي  JIBصُ اظغػ ػٍ ٝسص
ة -اٌض٠ذ ثبسد ٌٍغب٠خ.
 ػٕذ ظٛٙسٖ ٚاظغػ ِغ االعزّشاس ٌّذح
طٔ -فبر اٌض٠ذ ِٓ JIB
 11صٛاْ ػٍ ٝسص ئػبدح رؼORANGE ٓ١١
د -لذ رى ْٛاٌّمالح أِ ٚضٍ١زٙب اٌّضٚدح ثصٕذٚق
(ثشرمبٌ )ٟإلػبدح ظجػ ٔظبَ رؼ٠ٛط اٌض٠ذ,
اٌزؼ٠ٛط اٌزٍمبئ )ATO( ٟغ١ش ِزصٍخ ثبٌؽبلخ.
ٚئرا اعزّشد اٌّشىٍخ ،ارصً ثأؽذ اٌفٕٓ١١
٘ـٛ٠ -عذ خؽأ ٠زؽٍت ص١بٔخ
اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
لُ ثفؾص وً ِٓ اٌّمبثظ ٚاٌمٛاؼغ
ٚاٌّفبر١ؼ.
د -ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي
ػٍ ٝاٌّغبػذح.
أ -لُ ثّغؼ خؽأ اٌزصف١خ ثشىً عٍٚ ,ُ١ئرا
اعزّشد اٌّشىٍخ ،ارصً ثأؽذ اٌفٕٓ١١
أٛ٠ -عذ خؽأ ف ٟاٌزصف١خ.
اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
بٛ٠ -عذ خؽأ ٠زؽٍت اٌص١بٔخ
ب -ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ
جِٕ -فز اٌٍّف اٌٌٍٛج ٟأ ٚاٌّعخخ أ ٚاٌذثٛط أٚ
ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
 RTDأ.ATO ٚ
ج -ارصً ثأؽذ اٌفٕ ٓ١١اٌّؼزّذٌٍ ٓ٠ص١بٔخ
ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح.
لُ ثًّء ٔظبَ رؼ٠ٛط اٌض٠ذ صُ اظغػ ػٍٝ
صس ( (CONFIRM) رأو١ذ) .اظغػ ِغ
االعزّشاس ٌّذح  11صٛاْ ػٍ ٝصس ئػبدح
ٔفبر اٌض٠ذ ِٓ ٔظبَ رؼ٠ٛط اٌض٠ذ.
اٌعجػ (اٌجشرمبٌ )ٟثّغشد اعزجذاي ,JIB
ٚرٌه إلػبدح ظجػ ٔظبَ رؼ٠ٛط اٌض٠ذ.
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 6-2-6أوٛاد طجالد األخطبء (ٌٛدذح رذىُ ِمالح ™ FilterQuickفمط)

رٛػٍخ

اٌىٛد

رطبٌخ خطأ

E03

خؽأ ػؽً ِغظ دسعخ اٌؾشاسح

لشاءح ِغظ دسعخ اٌؾشاسح خبسط إٌؽبق

E04

HI 2 BAD

لشاءح اٌؾذ األػٍ ٝخبسط إٌؽبق.

E05

HOT HI 1

رض٠ذ دسعخ ؽشاسح اٌؾذ األػٌٍٍّ ٝمالح ػٓ  411فٙشٔٙب٠ذ ( 211دسعخ
ِئ٠ٛخ) أ 395 ٚفٙشٔٙب٠ذ ( 211دسعخ ِئ٠ٛخ) ف ٟدٚي اٌّفٛظ١خ األٚسٚث١خ.

E06

ػؽً اٌزغخٓ١

ػؽً أؽذ اٌّىٔٛبد ِضً ٚؽذح اٌزؾىُ أٌٛ ٚؽخ اٌٛاعٙخ أ ٚصّبَ اٌغبص أٚ
ٚؽذح اإلشؼبي أٚ ٚؽذح اٌؾذ األػٍِ ٝفزٛؽخ.

E07

خؽأ ثشٔبِظ MIB

خؽأ ثشٔبِظ  MIBاٌذاخٍٟ

E08

خؽأ ٌٛؽخ ٔظبَ ATO

فمذاْ ارصبي ٌٛؽخ ٔظبَ  ATOأ ٚرؼؽٍٙب

E09

خؽأ ػذَ اِزالء اٌّعخخ

ارغبؿ اٌعّبدح  /اٌٛسق ٚاٌؾبعخ ئٌ ٝرغ١١ش٘ب أ ٚرخؽٙ١بِ ،شىٍخ فِ ٟعخخ
اٌزصف١خ.

E10

خؽأ ػذَ فزؼ صّبَ اٌزصش٠ف

صّبَ اٌزصش٠ف فٚ ٟظغ االعزؼذاد ٌٍفزؼ ٚاٌزأو١ذ غ١ش ِفؼًَ.

E11

خؽأ ػذَ غٍك صّبَ اٌزصش٠ف

صّبَ اٌزصش٠ف فٚ ٟظغ االعزؼذاد ٌٍغٍك ٚاٌزأو١ذ غ١ش ِفؼًَ.

E12

خؽأ ػذَ فزؼ صّبَ اٌؼٛدح

صّبَ اإلسعبع فٚ ٟظغ االعزؼذاد ٌٍفزؼ ٚاٌزأو١ذ غ١ش ِفؼًَ.

E13

خؽأ ػذَ غٍك صّبَ اٌؼٛدح

صّبَ اٌؼٛدح فٚ ٟظغ االعزؼذاد ٌٍغٍك ٚاٌزأو١ذ غ١ش ِفؼًَ.

E14

خؽأ ٌٛؽخ اٌزصف١خ ا١ٌ٢خ اٌّزمؽؼخ

رىزشف ٌٛؽخ  MIBرؼؽٌٛ ً١ؽخ اٌزصف١خ ا١ٌ٢خ اٌّزمؽؼخ أ ٚفمذأٙب.

E15

خؽأ ٌٛؽخ MIB

ؽبي اوزشبف ٚؽذح اٌزؾىُ ثبٌؽ ٟٙفمذاْ ارصبي ٠ MIBشع ٝاٌزؾمك ِٓ
ئصذاس اٌجشٔبِظ ف ٟوً ٚؽذح رؾىُ ٌزفبد٘ ٞزا اٌخؽأٚ ,ئرا وبٔذ اإلصذاساد
ِفمٛدح ،رؾمك ِٓ ٚصالد  CANث ٓ١وً ٚؽذح رؾىُ أ ٚرؼؽً ٌٛؽخ .MIB

E16

خؽأ ِغظ اٌزصف١خ ا١ٌ٢خ اٌّزمؽؼخ AIF

لشاءح  AIF RTDخبسط إٌؽبق

E17

خؽأ ِغظ ٔظبَ اٌزؼ٠ٛط اٌزٍمبئATO ٟ

لشاءح  ATO RTDخبسط إٌؽبق

E20

ِٛلغ اٌىٛد غ١ش صبٌؼ

ئصاٌخ ثؽبلخ  SDأصٕبء اٌزؾذ٠ش

E21

خؽأ ئعشاء ٚسلخ اٌزصف١خ (رغ١١ش ٚسلخ اٌزصف١خ)

ٔفبر فزشح ِإلذ  25عبػخ أ ٚلذ رؼًّ اٌّصفبح اٌّزغخخ ػٍ ٝػذَ ئرّبَ ػٍّ١خ
اٌزصف١خ.

E22

خؽأ اٌض٠ذ ف ٟاٌٛػبء

لذ ٠ىٕ٘ ْٛبن ص٠ذ فٚ ٟػبء اٌزصف١خ.

E25

خؽأ اإلصالػ

ٚلذ اإلصالػ رغبٚص اٌؾذ األلصٌٍٛ ٝلذ .ؽ١ش ٠غت أال ٠زغبٚص ٚلذ
االعزشعبع ٌٍّ 12425مبٌ ٟاٌز ٟرؼًّ ثبٌغبص.

E27

ئٔزاس دسعخ اٌؾشاسح ِٕخفعخ

أخفبض دسعخ ؽشاسح اٌض٠ذ ػٓ  31دسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 11دسعخ ِئ٠ٛخ)
ٚثٙزا رى ْٛألً ِٓ اٌذسعخ اٌّعجٛؼخ مسبقاً فٚ ٟظغ اٌخّٛي أ 45 ٚدسعخ
فٙشٔٙب٠ذ ( 25دسعخ ِئ٠ٛخ) فٚ ٟظغ اٌؽ( ,ٟٙلذ رظٙش ٘زٖ اٌشعبٌخ فٟ
ؽبي ئعمبغ ِٕزظ ِب د ْٚاٌعغػ ػٍ ٝصس ثذء اٌؽ ٟٙػٍ ٝاٌفٛس أ ٚف ٟؽبي
ئعمبغ وّ١خ وج١شح ٌٍغب٠خ ِٓ أؽّبي اٌؽ.)ٟٙ

E28

ئٔزاس دسعخ اٌؾشاسح ِشرفؼخ

اسرفبع دسعخ ؽشاسح اٌض٠ذ ػٓ  41دسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 22.2دسعخ ِئ٠ٛخ)
أػٍ ِٓ ٝدسعخ اٌؾشاسح
اٌّعجٛؼخ مسبقاًٚ ,ئرا اعزّشد دسعخ ؽشاسح اٌض٠ذ ف ٟاالسرفبع ,ع١م َٛاٌؾذ
اٌؼبٌ ٟثا٠مبف اٌّٛلذ ػٕذ ٚصٛي دسعخ اٌؾشاسح ئٌ 425 ٝفٙشٔٙب٠ذ (218
دسعخ ِئ٠ٛخ) ٚثٙزا رى ْٛغ١ش ِؽبثمخ ٌّؼب١٠ش اٌّفٛظ١خ األٚسٚث١خ أ ٚئٌٝ
 395فٙشٔٙب٠ذ ( 212دسعخ ِئ٠ٛخ) اٌّؽبثمخ ٌٍّؼب١٠ش.
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ٚ 3-2-6ػع اخزجبر اٌذذ اٌعبًٌ
اٌٛظغ اٌز٠ ٞغزخذَ الخزجبس اٌذائشح ػبٌ١خ اٌؾذٌٚ ,ىٓ ٘زا االخزجبس ٠إد ٞف ٟإٌٙب٠خ ئٌ ٝئرالف اٌض٠ذٌ ,زا ٠غت ئعشاؤٖ ثبعزخذاَ اٌض٠ذ اٌمذُ٠
فمػ ,لُ ثا٠مبف رشغ ً١اٌّمالح ٚارصً ثمغُ اٌص١بٔخ ػٍ ٝاٌفٛس ف ٟؽبي ٚصٍذ دسعخ اٌؾشاسح ئٌ 461 ٝدسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 238دسعخ ِئ٠ٛخ)
د ْٚعمٛغ اٌؾذ اٌؼبٌٚ ،ٟرم َٛشبشخ اٌٛؽذح ثؼشض ( HIGH LIMIT FAILUREرعطً اٌذذ اٌعبًٌ) ثبٌزجبدي ِغ ظٛٙس
( DISCONNECT POWERفظً اٌطبلخ) ٚصذٚس ٔغّخ رٕج ٗ١أصٕبء االخزجبس.
ّ٠ىٓ ئٌغبء االخزجبس ف ٟأٚ ٞلذ ِٓ خالي ئ٠مبف رشغ ً١اٌّمالح ,ؽ١ش رؼٛد اٌّمالح ئٌٚ ٝظغ اٌزشغ٠ٚ ً١زُ ػشض إٌّزظ ػٕذ رشغٍٙ١ب ِشح
أخش.ٜ
 -1اظغػ ِغ االعزّشاس ػٍ ٝسص ( )اٌزؾمك ؽز٠ ٝزُ ػشض ( MAIN MENUاٌمبئّخ اٌزئٍظٍخ) ِزجٛػخ ثظٛٙس PRODUCT SETUP
(إعذاد إٌّزج).
 -2اظغػ ػٍ ٝصس اٌغ ُٙاأل٠غش ( )ؽز٠ ٝزُ ػشض ( TECH MODEاٌٛػع اٌزمًٕ).
 -3اظغػ ػٍ ٝصس ( )اٌزؾمك
 -4أدخً .3111
 -5اظغػ ػٍ ٝصس اٌغ ُٙاأل٠غش ( )ؽز٠ ٝزُ ػشض ( HI LIMIT TESTاخزجبر اٌذذ اٌعبًٌ).
 -6اظغػ ػٍ ٝصس ( )اٌزؾمك
رؼشض ٚؽذح اٌزؾىُ ( HIGH LIMIT YES/NOاٌذذ اٌعبًٌ ٔعُ  /ال).
 -1اظغػ ػٍ ٝصس اٌغ ُٙاألػٍ.)( ٝ
 -8رؼشض ٚؽذح اٌزؾىُ ( PRESS AND HOLD CHECKاػغط ِع االطزّزار عٍى سر اٌزذمك).
 -9اظغػ ِغ االعزّشاس ػٍ ٝصس (ٌ )جذء ئعشاء اخزجبس اٌؾذ اٌؼبٌ.ٟ
٠جذأ اٌٛػبء ف ٟاٌزغخٚ ,ٓ١رؼشض ٚؽذح اٌزؾىُ دسعخ ؽشاسح اٌٛػبء اٌفؼٍ١خ أصٕبء االخزجبس.
رغزّش اٌّمالح ف ٟاٌزغخ ٓ١ؽز٠ ٝزؼضش اٌؾذ اٌؼبٌٚ ,ٟثٛعٗ ػبَ ٠ؾذس ٘زا ِشح ٚاؽذح ػٕذِب رصً دسعخ اٌؾشاسح ِٓ  423دسعخ فٙشٔٙب٠ذ
ئٌ 441 ٝدسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 211دسعخ ِئ٠ٛخ ئٌ 231 ٝدسعخ ِئ٠ٛخ) ٌٍؾذٚد اٌؼٍ١ب ٌغ١ش دٚي اٌّفٛظ١خ األٚسٚث١خ  415 ِٓٚدسعخ
فٙشٔٙب٠ذ ئٌ 426 ٝدسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 211دسعخ ِئ٠ٛخ ئٌ 219 ٝدسعخ ِئ٠ٛخ) ٌٍؾذٚد اٌؼٍ١ب ٌذٚي اٌّفٛظ١خ األٚسٚث١خ.
رؼشض ٚؽذح اٌزؾىُ ( HELP HI-2رعٍٍّبد  )HI-2ثبٌزجبدي ِغ دسعخ اٌؾشاسح اٌفؼٍ١خ (ِضبي 431 ,فٙشٔٙب٠ذ).
 -11ؽشس صس (.)
ؽبي ؽذٚس ػؽً ٌٍؾذ األػٍ ٝعزؼشض ٚؽذح اٌزؾىُ ( HIGH LIMIT FAILUREعطً اٌذذ األعٍى) ثبٌزجبدي ِغ ظٛٙس
( DISCONNECT POWERفظً اٌطبلخ) ,ػٕذ ؽذٚس ٘زا ،لُ ثفصً اٌؽبلخ ػٓ اٌّمالح ٚارصً ثّشوض اٌص١بٔخ ػٍ ٝاٌفٛس.
٠زٛلف اٌٛػبء ػٓ اٌزغخٚ ٓ١رؼشض ٚؽذح اٌزؾىُ ئػذاد دسعخ اٌؾشاسح اٌؾبٌ١خ ثبٌزجبدي ِغ دسعخ اٌؾشاسح اٌفؼٍ١خ (ِضبي 438 ,فٙشٔٙب٠ذ)
ؽز ٝأخفبض دسعخ اٌؾشاسح ٌّب ٘ ٛألً ِٓ  411دسعخ فٙشٔٙب٠ذ ( 214دسعخ ِئ٠ٛخ).
 -11اظغػ ػٍ ٝصس اٌؽبلخ األٍِظ إلٌغبء اٌزٕج ٗ١صُ اٌز٘بة ئٌ( OFF ٝإٌمبف رشغًٍ).
 -12ارجغ اإلعشاء ٌزفش٠غ اٌض٠ذ.
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هجوٌعت الوقالً الكيشبائٍت FILTERQUICK™ FQE30
الوذلق أ :إسشاداث اسخخذام نظام الضٌج الغضٌش
أ1-1-

أنظوت الضٌج الغضٌش

حخشٚد أٔظّت اٌش٠ج اٌـش٠ز بخشأاث س٠ج وب١زة ٠خُ حٛصٍٙ١ا
بّجّغ اٌسحب اٌخٍفٌٍّ ٟمالةٚ ،ػادة ِا حٛضغ ٘ذٖ اٌخشأاث
ف ٟاٌجٙت اٌخٍف١ت ِٓ اٌّطؼُ٠ٚ ،خُ ضخ اٌش٠ج اٌٍّٛد ِٓ
اٌّمالة إٌ ٝخشأاث اٌخفز٠ؾ ػبز اٌٛصالث اٌّٛجٛدة ف ٟاٌجشء
اٌخٍف ِٓ ٟاٌّمالة اٌٍّصك ػٍ( ESIPSID ٗ١حفز٠ؾ)( ،أظز
اٌشىً  ،)1أِا اٌش٠ج اٌجذ٠ذ ف١خُ ضخٗ ِٓ اٌخشأاث إٌٚ ٝصٍت اٌش٠ج
الشكل 1
اٌّمالة ػبز اٌٛصالث اٌّٛجٛدة ف ٟاٌجشء اٌخٍف ِٓ ٟاٌّمالة اٌجذ٠ذ
اٌٍّصك ػٍٙ١ا ًِ( LSFFء)( ،أظز اٌشىً  ،)2وّا ّ٠ىٕه
حزو١ب ٚصالث اٌش٠ج اٌـش٠ز ف ٟاٌّمبس اٌّٛجٛد ف ٟاٌجشء
اٌخٍف ِٓ ٟاٌّمالة( ،أظز شىً  ،)3علماً بأْ ِخطط األسالن
ِٛجٛد ف ٟاٌصفحت اٌخاٌ١ت.
ٍ٠شَ إػادة حشـٔ ً١ظاَ اٌّمالة باٌىاًِ بؼذ حـ١١ز أ ٞػٕصز ِٓ
ػٕاصز إػذاداث ٔظاَ اٌش٠ج اٌجذ٠ذ أ ٚاٌٍّٛد.
الشكل 3

حُ إػذاد ِماٌٌ FilterQuick™ ٟالسخخذاَ ِغ أٔظّت اٌش٠ج
اٌـش٠ز ،ح١ذ ٠خُ اسخخذاَ أٚأ ٟاٌش٠ج اٌجذ٠ذ٠ٚ ،خُ حش٠ٚذ٘ا
ػبز ِشّٚد اٌش٠ج اٌـش٠ز ،لُ بإساٌت اٌـطاء ٚأدخً اٌٛصٍت
اٌم١اس١ت داخً اإلٔاء اٌّشٚد بـطاء ِؼذِٔ ٟزحىش ػٍ ٝحافخٗ،
ح١ذ حسخخذَ ٘ذٖ اٌٛصٍت اٌّزفمت ٌضخ اٌش٠ج داخً اإلٔاء
ٚخارجٗ( ،أظز اٌشىً .)4

الشكل 2

ٚصالث اٌش٠ج
اٌٍّٛد

حذزٌش:
حجنب إضافت صٌج ساخن أً
سبق اسخعوالو إلى .JIB
أسالن ٚصالث
اٌش٠ج اٌـش٠ز

٠سخخذَ اٌّفخاح اٌٍحظ ٟإلػادة حؼٔ ٓ١١ظاَ  ،OTSوّا ٠سخخذَ أيضًا
فًِ ٟء اٌٛػاء بش٠ج ؿش٠ز جذ٠ذٌ ،ذا لُ باٌضـط ِغ االسخّزار
ػٍ ٝاٌّفخاح اٌٍحظ ٟاٌّٛجٛد أػٍ BSJ ٝبؼذ ظٛٙر TSP SLL
( DTPTEحؼ٠ٛض اإلٔاء اٌفارؽ باٌش٠ج)ٌ ،خخّىٓ ِٓ ًِء اٌٛػاء
ِٓ خشاْ اٌش٠ج اٌـش٠ز( ،أظز اٌشىً .)5
ًٌّء اٌٛػاء باٌش٠ج ،لُ باٌضـط ِغ االسخّزار ػٍ ٝسر إػادة حؼٓ١١
 BSJحخّ٠ ٝخٍئ اٌٛػاء تماماً ،رُ حزر
اٌشر*.
هالدظت :حجنب هلء الٌعاء بصٌسة
هفشطت.

الشكل 4
الشكل 5

٠زج ٝاٌزجٛع ٌمسُ  8-9-1اٌخاص
بذٌٚ ً١حذة ححىُ  LliuQretliFبصفحت
ٌّ 16-1ؼزفت حؼٍّ١اث حٛي ًِء ٚػاء
اٌمٍ ِٓ ٟخشاْ اٌش٠ج اٌـش٠ز.

* هالدظتُ٠ :زجِ ٝزاػاة أٔٗ ػٕذ اٌضـط ػٍ ٝسر ًِء ٠ BSJخُ بذء ضخ اٌش٠ج اٌـش٠ز اٌجذ٠ذ بؼذ  12رأ١ت حمزيباً٠ٚ ،سخـزق األِز
أوزز ِٓ  22رأ١ت لبً بذء ارحفاع ِسخ ٜٛاٌش٠ج داخً ٚ ،BSJػادة ِا ٠خُ ًِء  BSJخالي  3دلائك حمزيباً ،وّا ٠خُ ًِء
اٌٛػاء اٌّمسُ ف ٟحٛاٌ ٟدل١مت ٚاحذة حمزيباً ،بّٕ١ا ٠خُ ًِء اٌٛػاء اٌىاًِ ف ٟحٛاٌ ٟدل١مخ ٓ١حمزيباً.

أ–1

SENSE
LINE

CONTROL
LINE

WASTE FULL

ADD
PUMP

2–أ
C4 PIN 7

C4 PIN 4
RED CONTACT FROM FILTER MOTOR

BLACK CONTACT FROM FILTER MOTOR

RED BULK DISPOSE TANK FULL

TESTING BETWEEN PINS 2 & 8 J6 MIB
SHOULD READ:
24VAC WHEN BULK TANK IS FULL
0 VAC WHEN BULK TANK IS NOT FULL

GREEN 24VAC OUT FRESH OIL PUMP

WHITE 24VAC IN FROM BULK (COM)

BLACK 24VAC IN FROM BULK (HOT)

MIB J6

9-PIN FEMALE
CONNECTION
ON REAR OF
FRYER

PIN 1 BLACK BULK DISPOSE TANK FULL

PIN 5 BROWN CONTACT FROM FILTER MOTOR
PIN 6 BLUE CONTACT FROM FILTER MOTOR

PIN 3 RED 24VAC IN FROM BULK (HOT)
PIN 4 GREEN 24VAC IN FROM BULK (COM)

PIN 2 WHITE 24VAC OUT FRESH OIL PUMP

9

8
7

3
6
5

2
4

1

9-PIN MALE
CONNECTION
ON REAR OF
FRYER

TESTING BETWEEN PINS 1 & 4
9-PIN FEMALE PLUG SHOULD READ:
24VAC WHEN BULK TANK IS FULL
0 VAC WHEN BULK TANK IS EMPTY

أسالك نظام الضٌج الغضٌش

حذزٌش
 ًفً دالت، بئهكانٍت الخشغٍل هع أنظوت الضٌج الغضٌش الوضًدة بوفخاح عٌاهت رالرً القطبFilterQuick™ حنفشد هقالة
 دٍذ حعذ ىزه الوفاحٍخ راث قطبٍت هذذدة، اطلب هضًد الضٌج الغضٌش،ًجٌد هفخاح عٌاهت رنائً القطب هن الطشاص القذٌن
.MIB حخسبب فً دذًد قصش أسضً هوا قذ ٌؤدي إلى حلف لٌدت
2-1-أ

مجمىعت المقالي الكهربائيت FILTERQUICK™ FQE30
الملحق ب :إعذاد  JIBمع خيار المىاد الذهنيت الصلبت
-1
-2
-3
-4
-5
الشكل  :1ثثد كرٍفح انًذاراج فً أسفم ستاط انشذٍ انخاص
تصُذوق .ATO

-6
-7
-8
-9

افرخ انثاب األًٌٍ نهًقالج وقى تإصانح ستاط انشذٍ يٍ داوٌح .BIJ
ثثد كرٍفح انًذاراج فً أسفم ستاط انشذٍ انخاص تصُذوق  OTAتاسرخذاو
انصىايٍم انًشفقح( ،ساجع انشكم .)1
ضع ودذج اإلراتح فً انجضء األيايً نهذاوٌح.
أدخم أنسُح ودذج اإلراتح فً فرذاخ دنٍم انًذاراج انًىاجهح نها( ،ساجع انشكم .)2
قى تإدخال خضاٌ انضٌد انذاخهً فً انذسج ،تعذ ذثثٍد ودذج اإلراتح فً كرٍفح
انًىاجهح انًذاراج انًىاجهح نها( ،ساجع انشكم .)3
ثثد غطاء ودذج اإلراتح عهٍها وأدخم وصهح أَثىب سذة انضٌد فً يقثس انسذة
األَثى( ،ساجع انشكم .)4
اسرخذو انثشاغً انًشفقح نرثثٍد ودذج اإلراتح فً انفرذاخ انًىجىدج أسفم انذىاجض
انذاخهٍح عهى انجاَثٍٍ( ،ساجع انشكم .)5
أدخم انًىصالخ انثٍضاء انًضودج تـ 2تُض فً انًىصم األسىد داخم صُذوق
انًخشج كًا هى يىضخ تانشكم  6ورنك فً انجاَة انخهفً يٍ انًُزٌة.
ذأكذ يٍ أٌ يفراح انطاقح انخاص تىدذج اإلراتح فً وضع "( "AOذشغٍم)( ،ساجع
انشكم .)7

الشكل  :2ضع انًُزٌة فً انذاوٌح ،ثى أدخم األنسُح فً فرذاخ
انًذاراج انًىاجهح نها.

الشكل  :4ضع انغطاء عهى انىعاء وأدخم
أَثىب سذة انضٌد فً يقثس انسذة األَثى.

الشكل  :5ثثد ودذج اإلراتح فً انذىاجض
انًىجىدج عهى كال انجاَثٍٍ.

ٌعًم انضس انثشذقانً عهى إعادج
ضثظ انُظاو تعذ ظهىس عاليح
اَخفاض يسرىي انضٌد.

الشكل  :3ثثد وعاء خضاٌ انضٌد
انذاخهً فً ودذج اإلراتح.

يفراح
ذشغٍم
ودذج
اإلراتح.

الشكل  :6أدخم انىصالخ انثٍضاء انًضودج تـ  2تُض وانًىصم األسىد
داخم صُذوق االسرخذاو كًا هى يىضخ * .يرجى العلم بأنه قذ يختلف
وضع المىصل األسىد عن الشكل المىضح بالصىرة.

الشكل  :7وضع ذشكٍة ودذج اإلراتح تشكم
صذٍخ.

ب1-

مجمىعت المقالي الكهربائيت FILTERQUICK™ FQE30
الملحق ج :استخذام وحذة إرابت المىاد الذهنيت الصلبت
إعادة ضبط نظام خزان الزيت

مفتاح
تشغيل وحذة
اإلرابت



رأكذ يٍ رشغٍم ودذح إراثخ انًىاد انذهٍُخ انصهجخ.



قى ثًمء انىدذح ثبنًىاد انذهٍُخ.



قى ثزشغٍم ودذح اإلراثخ يٍ 2ـ 3سبػبد دزى رؼًلم ػهلى
إراثخ انًىاد انذهٍُخ انصهجخ .يُحظر اسزخذاو َظبو رؼلىٌ
انضٌذ يغ انضٌذ غٍش انًزاة فً هزا انُظبو ,دٍث رظهش
إرا كبَلللذ
سسلللبنخ ػهلللى زبزلللخ تلللضاٌ انضٌلللذ انًلللُخ
انًقالح ثذبجخ إنى انضٌذ قجم إراثخ انلذهىٌ انًىجلىدح فلً
ودذح اإلراثخ,



ثًجشد روثبٌ انًىاد انذهٍُخ ثبنكبيم ,اضغط يغ
االسزًشاس ػهى صس إػبدح انضجط ري انهىٌ انجشرقبنً
ورنك إلػبدح ضجط َظبو رؼىٌ انضٌذ.

 يُحظر إضافت انضٌذ انسلبتٍ ػهلى ييلزٌت انًلىاد انذهٍُلخ,
وٌجلللت تال رزجلللبوص دسجلللخ دلللشاسح تلللضاٌ انضٌلللذ 141
دسجخ فهشَهبٌذ ( 01دسجخ يئىٌخ) ,قلى ثضضلبفخ كًٍلبد
قهٍهخ يٍ انذهىٌ انصلهجخ إنلى انخلضاٌ نضلًبٌ وجلىد كًٍلخ
كبفٍخ يٍ انضٌذ نزشغٍم َظبو انزؼىٌ .

احرص على الرفع
بعنايت إلضافت
الذهىن.



نهذصىل ػهى تفضم انُزبئج ,تجنب إيقاف تشغيل ودذح
إراثخ انًىاد انذهٍُخ نٍالً.



يُستخدم ي زبح رشغٍم ودذح اإلراثخ كً زبح إػبدح ضجط تٌضبً
فً دبنخ اسر بع دسجخ دشاسح انُظبو إنى انذذ األقصى.

تحزير
ركىٌ األسطخ انخبسجٍخ نسخبٌ انًىاد انذهٍُخ سبتُخ ,ويٍ
ثى ٌذظش نًسهب ثبألٌذي انؼبسٌخ ,وٌُجغً اسرذاء يالثس
واقٍخ ػُذ إضبفخ انًىاد انذهٍُخ إنى ودذح اإلراثخ.

–1ج

ﻗﺼــــﺪ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﻴـــــﺔ اﻟﺼــــــــﻔﺤﺔ ﻫــﺬﻩ ﺗﺮﻛــــــﺖ

شركة Frymaster
 8700شارع الين ,مدينة شريفبورت ,والية لويزيانا 71106-6800
318-865-1711

)844-724-CARE (2273
WWW.FRYMASTER.COM
البريد اإللكترونيSERVICE@FRYMASTER.COM :

**8197270
تحمل جميع أجھزة  Manitowoc Foodserviceعالمة ™ KitchenCareالتجارية ،ويمكنك اختيار مستوى الخدمة التي تلبي
متطلبات التشغيل التي تناسبك من مطعم واحد إلى العديد من المطاعم.
 – StarCareيقدم ضمان وخدمة مدى الحياة وقطع غيار المعدات األصلية المعتمدة ومخزون عالمي لقطع الغيار وأداء معتمد
 – ExtraCareيمثل  ،CareCodeدعم على مدار  24ساعة أسبوعيا ً ،معلومات عن المنتج عبر اإلنترنت أو الھاتف
 – LifeCareتركيب ووضع الجھاز وصيانة بمواعيد محددة وتمتع بمميزات عالمة ™ KitchenConnectوتقنية MenuConnect
للتواصل مع شركة ™ - KitchenCareاتصل بالرقم  1-844-724-2273أو يرجى زيارة الموقع التالي www.mtwkitchencare.com

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