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 ئخـبس
ثخالف اٌمـغ اٌغذ٠ذح أٚ  ,أصٕبء فزشح عش٠بْ اٌؼّبْ MANITOWOC FOOD SERVICEفٟ ؽبٌخ اعزخذاَ اٌّغزخذَ أٞ لـؼخ غ١بس ٌغٙبص  ًب٠ُظجؼ ٘زا اٌؼّبْ ٍِغ١

ُّؼذٌخغ١ش  ُّؼبد اعزؼّبٌٙب ٚاٌزٟ رُ ششاؤ٘ب ِٓ ششوخ  اٌ ُّؼزّذح ا, ِجبششح FRYMASTERأٚ اٌ ٌزبثؼخ ٌٙب أٚ رؼذ٠ً اٌمـؼخ اٌّغزخذِخ ثّب ٠غ١ش أٚ ِٓ أؽذ ِشاوض اٌظ١بٔخ اٌ
ٚاٌششوبد اٌزبثؼخ ٌٙب ِغإ١ٌٚزٙب ػٓ أ٠َخ ِـبٌجبد أٚ رؼ٠ٛؼبد أٚ ٔفمبد ٠زىجذ٘ب اٌّغزخذَ ٚاٌزٟ رٕشأ  FRYMASTERرخٍٟ ششوخ , ٚػالٚح ػٍٝ رٌه,  ١٘ئزٙب األط١ٍخ

ُّؼزّذح ٔز١غخ ٌزشو١ت أٞ, ثظٛسح و١ٍخ أٚ عضئ١خ, ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ُِؼذٌخ أٚ لـغ غ١بس رُ ششاؤ٘ب ِٓ أؽذ ِشاوض اٌظ١بٔخ غ١ش اٌ  .لـغ غ١بس 

 

 ِالؽظخ
ٗ أٚ ئطالؽٗ ِٓ لجً فٕٟ ٘زا اٌغٙبص ِخظض ٌالعزخذاَ إٌّٟٙ فمؾ ٚال ٠ٕجغٟ اعزخذاِٗ ِٓ لجً أٞ شخض ثخالف اٌف١١ٕٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ، وّب ٠ٕجغٟ رشو١ت اٌغٙبص أٚ ط١بٔز

ُّؼزّذ ِٓ لجً  أٚ أٞ فٕٟ آخش ِإً٘،  ئر أٔٗ فٟ ؽبٌخ رشو١جٗ أٚ ط١بٔزٗ أٚ ئطالؽٗ ِٓ لجً أؽذ األشخبص غ١ش اٌّإ١ٍ٘ٓ فمذ ٠زغجت رٌه فٟ  Frymasterششوخ اٌظ١بٔخ اٌ
ُّظٕؼخ  .ساعغ اٌفظً األٚي ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌزؼش٠ف اٌخبص ثبألفشاد اٌّإ١ٍ٘ٓ.  ئٌغبء ػّبْ اٌغٙخ اٌ

 

 ِالؽظخ
ساعغ ِزـٍجبد اٌمٛا١ٔٓ اٌّؾ١ٍخ فٟ اٌفظً اٌضبٟٔ ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ .  ٌٍمٛا١ٔٓ اٌم١ِٛخ ٚاٌّؾ١ٍخ إٌّبعجخ ٌٍذٌٚخ أٚ إٌّـمخ اٌزٟ ٠زُ رشو١جٗ ثٙب ٚفمًببص ٠غت رشو١ت ٘زا اٌغٙ

 . ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِؾذدح

 

 ِالؽظخ ٌٍؼّالء ثبٌٛال٠بد اٌّزؾذح
ٚد١ًٌ اٌّشافك اٌظؾ١خ ( BOCA)ٌمبْٔٛ اٌجٕبء اٌذٌٟٚ، ٚاٌزٞ رظذسٖ أؽذ اٌّىبرت اٌّشبسوخ فٟ ١٘ئخ ئطذاس اٌىٛد ٌمبْٔٛ اٌظشف، اٌزٞ ٠خؼغ  ٚفمًب٠غت رشو١ت ٘زا اٌغٙبص 

 .ٌخذِخ األؿؼّخ اٌزبثغ إلداسح اٌغزاء ٚاٌذٚاء فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح

 

  ِالؽظخ

 .ف١ٕخ ٚؿشق اٌزٕظ١ف ِٚٓ صُ فّٓ اٌّّىٓ أال رزٛافك ِغ ئعشاءاد اٌزشغ١ً اٌفؼ١ٍخُطّّذ اٌشعِٛبد ٚاٌظٛس اٌّغزخذِخ فٟ ٘زا اٌذ١ًٌ ثغشع رٛػ١ؼ اإلعشاءاد اٌزشغ١ٍ١خ ٚاٌ

 

 ِالؽظخ
ٌٚىٓ , ِؾالد اٌغضاسح ِٚب ئٌٝ رٌه٘زا اٌغٙبص ِظُّ ٌالعزخذاِبد اٌزغبس٠خ، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِـبثخ اٌّـبػُ ٚاٌىبٔز١ٓ ٚاٌّغزشف١بد ٚفٟ اٌّإعغبد اٌزغبس٠خ ِضً اٌّخبثض ٚ

 .اإلٔزبط اٌؼخُ ٚاٌّغزّش ٌٍّٛاد اٌغزائ١خدْٚ اعزخذاِٗ فٟ 

 

 ئخـبس ئٌٝ ِبٌىٟ األعٙضح اٌّضٚدح ثٛؽذاد اٌزؾىُ
 اٌٛال٠بد اٌّزؾذح

ؽذٚس  لذ ال ٠زغجت ٘زا اٌغٙبص فٟ( 5:  ،  وّب رخؼغ ػ١ٍّخ اٌزشغ١ً ئٌٝ اٌششؿ١ٓ اٌزب١١ٌٓ(CCC)ِٓ لٛا١ٔٓ ٌغٕخ االرظبالد اٌف١ذسا١ٌخ  ٠51زٛافك ٘زا اٌغٙبص ِغ اٌغضء سلُ 
ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ٘زا ,  ثّب فٟ رٌه اٌزذاخالد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزغجت فٟ ػ١ٍّبد رشغ١ً غ١ش ِشغٛثخ, ٠غت أْ ٠مجً ٘زا اٌغٙبص أ٠َخ رذاخالد ٠زُ اعزمجبٌٙب( 2, رذاخالد ػبسح

 (.B)اٌّٛصٛق ف١ٙب، ئال أٔٗ رج١ّٓ رٍج١زٗ ٌؾذٚد اٌفئخ ( A)٠ٕزّٟ ئٌٝ أعٙضح اٌفئخ 
 وٕذا

 .اٌزٞ أطذسرٗ ئداسح االرظبالد اٌىٕذ٠خ ICES-003اٌخبطخ ثبٔجؼبصبد اٌؼٛػبء اٌالعٍى١خ ٚاٌزٟ ٠ٕض ػ١ٍٙب ِؼ١بس  Bأٚ  Aص ٘زا اٌغٙبص اٌشلّٟ ؽذٚد اٌفئخ ال ٠زغبٚ

 

 خـش 
٠شعٝ لشاءح رؼ١ٍّبد ,  ٍىبد أٚ اإلطبثخ أٚ اٌٛفبحلذ ٠إدٞ عٛء رشو١ت اٌٛؽذح أٚ ػجـٙب أٚ ط١بٔزٙب أٚ ئعشاء رؼذ٠ً أٚ رغ١١ش غ١ش ِظشػ ثٗ ػٍٝ اٌٛؽذح ئٌٝ رٍف فٟ اٌّّز

٠ّىٓ ٌألفشاد اٌّإ١ٍ٘ٓ فمؾ رؾ٠ًٛ ٘زا اٌغٙبص ئٌٝ اعزخذاَ ٔٛع آخش ِٓ اٌغبص خالف إٌٛع اٌزٞ رُ رظ١ّّٗ .  لجً رشو١ت ٘زا اٌغٙبص أٚ ط١بٔزٗ ًااٌزشو١ت ٚاٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ع١ذ

 .فٟ األعبط ٌٍؼًّ ثٗ

 

 خـش  

 .5-388-115-3388سلُ  CFtsamyrFٌالعزؼالَ  ارظً ثبٌخؾ اٌغبخٓ ٌخذِبد .  بدح ١٘ى١ٍخ ػٍٝ اٌّمالح أٚ ئصاٌزٙب ٌزضج١ذ اٌّمالح رؾذ شفبؽ٠غت ػذَ رغ١١ش أٞ ِ

 

 رؾز٠ش 
, أٚ اٌشؼالد, أٚ اٌظّبَ, مالح ِضً اٌّشؼت٠شعٝ ئعشاء فؾٛطبد ػٍٝ رغش٠جبد اٌغبص فٟ ع١ّغ اٌٛطالد ٚرٌه ثؼذ رشو١ت ِمالح اٌغبص أٚ اٌم١بَ ثؼًّ أٞ ط١بٔخ ٌٕظبَ اٌغبص فٟ اٌّ

 وّب ٠غت اٌزأوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد سائؾخ غبص,  ٚلُ ثبعزخذاَ ِؾٍٛي اٌظبثْٛ اٌىض١ف ػٍٝ ع١ّغ اٌٛطالد ٌزأوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد فمبػبد,  ئٌٝ غ١ش رٌه

 

 ِالؽظخ

ُِشِوت أٔبث١ت غبص ِشخض ٌٗ  .رزـٍت ٚال٠خ ِبعبرشٛع١زظ اٌزبثؼخ ٌذٚي اٌىٌِٕٛٛش رشو١ت أٞ ِٓ ِٕزغبد اٌغبص أٚ ع١ّؼٙب ِٓ لجً فٕٟ أٚ 

 

 خـش 
ثأسعً ػٓ ؿش٠ك رضج١ذ أششؿخ ٠غت أْ ٠زُ رضج١ذ اٌّمبٌٟ اٌفشد٠خ اٌّغٙضح ,  ٠غت رٛف١ش اٌٛعبئً اٌّالئّخ ٌٍؾذ ِٓ ؽشوخ اٌّمبٌٟ ثذْٚ االػزّبد ػٍٝ رٛط١الد خؾ اٌغبص

٠غت رٛط١ً وجً رم١١ذ وٍّب ٠زُ اعزخذاَ , فٟ ؽبي اعزخذاَ خؾ غبص ِشْ, وّب ٠غت أْ ٠زُ رضج١ذ ع١ّغ اٌّمبٌٟ اٌّغٙضح ثؼغالد ػٓ ؿش٠ك رضج١ذ عالعً اٌزم١١ذ,  االسرغبء
 .اٌّمالح
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 رٕج١ٗ 
ٌإلعشاءاد اٌّٛػؾخ فٟ ٘زا  ًب٠زُ رٛف١ش اٌؼّبْ فٟ ؽبٌخ رشو١ت اٌّمالح ٚفم.  ألِبوٓ اٌّزٕمٍخ أٚ اٌّبئ١خفٟ ا Frymasterال رٛفش اٌششوخ اٌؼّبْ فٟ ؽبٌخ رشو١ت ِمالح 

 .٠غت رغٕت رشو١ت اٌغٙبص فٟ أِبوٓ ِزٕمٍخ أٚ ِبئ١خ ٌؼّبْ األداء األِضً ٌٗ. اٌذ١ًٌ فمؾ

 

 خـش 
ئر ٠ّىٓ أْ ٠إدٞ اإلٔضالق ِٓ فٛق اٌغٙبص أٚ ِالِغخ ص٠ذ اٌـٟٙ اٌغبخٓ ئٌٝ ٚلٛع ئطبثبد ,  اٌغٙبصٌزا ٠ُؾظش اٌٛلٛف ػٍٝ ,   ال ٠ُّضً اٌشف األِبِٟ ٌٙزا اٌغٙبص دسعخ عٍُ

 .خـ١شح

 

 خـش 
 .٠ؾظش رخض٠ٓ أٚ اعزخذاَ اٌجٕض٠ٓ أٚ اٌغٛائً اٌمبثٍخ ٌالشزؼبي األخشٜ أٚ األثخشح فٟ ِؾ١ؾ ٘زا اٌغٙبص أٚ أٞ عٙبص آخش

 

 خـش 
 .ٟ إٌّـمخ اٌّؾ١ـخ ثبٌّمالح أصٕبء اٌزشغ١ًرغٕت سػ اٌّٛاد اٌمبثٍخ ٌالشزؼبي ف

 

 خـش 
٠ّٚىٓ اٌؾظٛي ػٍٝ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ششوخ اٌغبص أٚ ِٛسد اٌغبص ,  ٠غت أْ ٠زُ ٔشش اٌزؼ١ٍّبد اٌٛاعت ارجبػٙب فٟ ؽبي اعزٕشبق اٌّشّغً سائؾخ اٌغبص أٚ رغشثٗ فٟ ِىبْ ثبسص

 .اٌّؾٍٟ

 

 خـش 
 ِؼشٚفخ فٟ ٚال٠خ وب١ٌفٛس١ٔب ثأٔٙب ِغججخ ٌٍغشؿبْ أٚ ػ١ٛة خٍم١خ أٚ أِشاع رٕبع١ٍخ أخشٜ،٠ؾزٛٞ ٘زا إٌّزظ ػٍٝ ِٛاد و١ّبئ١خ 

 

ذ رشغ١ً أٚي أوغ١ذ اٌىشثْٛ، ػٕ لذ رزؼشع العزٕشبق اٌغغ١ّبد اٌؼبٌمخ فٟ اٌٙٛاء ٚاٌّزـب٠شح ِٓ اٌظٛف اٌضعبعٟ أٚ أ١ٌبف اٌغ١شا١ِه أٚ ٌغجبس اٌغ١ٍ١ىب اٌجٍٛس٠خ أٚ غبص
ثأْ اعزٕشبق اٌغغ١ّبد اٌؼبٌمخ فٟ اٌٙٛاء ٚاٌّزـب٠شح ِٓ اٌظٛف اٌضعبعٟ أٚ أ١ٌبف اٌغ١شا١ِه ٠إدٞ ئٌٝ  ًاثأْ ٚال٠خ وب١ٌفٛس١ٔب رؼٟ ع١ذ ًبػٍّ ط١بٔزٗ،اٌغٙبص ٚرشو١جٗ ٚ

 .اإلطبثخ ثبٌغشؿبْ،  ٚاعزٕشبق أٚي أوغ١ذ اٌىشثْٛ ٠إدٞ ئٌٝ اٌؼ١ٛة اٌخٍم١خ أٚ األِشاع اٌزٕبع١ٍخ األخشٜ

 

  خـش 
ؽ١ش لذ رؾزشق ثؼغ عض٠ئبد اٌـؼبَ , ط١ٕ١خ اٌجمب٠ب اٌّٛعٛدح فٟ اٌّمبٌٟ اٌّغٙضح ثٕظبَ اٌزظف١خ فٟ ٚػبء ِمبَٚ ٌٍؾش٠ك ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّبد اٌمٍٟ ١ِٛ٠ًب ٠غت رفش٠غ

 .  رٍمبئ١ًب فٟ ؽبٌخ اِزظبطٙب ٌجؼغ اٌّٛاد اٌذ١ٕ٘خ

 

 رؾز٠ش 
ؽ١ش ٠إدٞ االؽزىبن ث١ٓ عالد اٌمٍٟ ػٍٝ اٌشش٠ؾ إلصاٌخ ,  ٌٍّؾك ثبٌّمالح،  ٚاٌزٞ ٠مَٛ ثاؽىبَ سثؾ أٚػ١خ اٌمٍٟرغٕت اؽزىبن عالد اٌمٍٟ أٚ غ١ش٘ب ِٓ األٚأٟ ثبٌشش٠ؾ ا

 .اٌذْ٘ٛ ئٌٝ رش٠ٛٗ اٌشش٠ؾ ِّب ٠إصش ثبٌغٍت ػٍٝ صجبرٗ،  وّب أْ رظ١ّّٗ رُ ثـش٠مخ ِؾىّخ ٠ٍٚضَ ئصاٌزٗ فمؾ ػٕذ اٌزٕظ١ف

 

 خـش 
٠شعٝ لشاءح رؼ١ٍّبد ,  أٚ ط١بٔزٙب أٚ ئعشاء رؼذ٠ً أٚ رغ١١ش غ١ش ِظشػ ثٗ ػٍٝ اٌٛؽذح ئٌٝ رٍف فٟ اٌّّزٍىبد أٚ اإلطبثخ أٚ اٌٛفبح لذ ٠إدٞ عٛء رشو١ت اٌٛؽذح أٚ ػجـٙب

 .لجً رشو١ت ٘زا اٌغٙبص أٚ ط١بٔزٗ ًااٌزشو١ت ٚاٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ع١ذ

 

 ِالؽظخ
 .  ٠ْٛ٘غت رشو١ت اٌغٙبص ٚاعزخذاِٗ ثـش٠مخ رّٕغ ٚطٛي اٌّبء ٌٍض٠ذ أٚ اٌذ

 

 خـش 
 .اؽشص ػٍٝ ئثمبء ع١ّغ اٌؼٕبطش ثؼ١ذح ػٓ ٚؽذاد اٌزظش٠ف، ؽ١ش ٠زغجت ئغالق اٌّشغالد فٟ ؽذٚس رٍف أٚ ئطبثخ

 

 خـش 
 .    أ٠َخ ئطالؽبد ػ١ٍٙب خبطزه أٚ اخزجبس٘ب أٚ ط١بٔزٙب أٚ ئعشاء ٠CFtsamyrFٍضَ فظً وبفخ وجالد اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ ِٓ ئِذاداد اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ، ٚرٌه لجً رؾش٠ه ِمالح 

 

 رؾز٠ش 
 .    بد خـ١شح٠شعٝ رٛخٟ اٌؾظش ٚاسرذاء ع١ّغ ِؼذاد اٌغالِخ إٌّبعجخ ٌزغٕت ِالِغخ األعـؼ أٚ اٌض٠ٛد اٌغبخٕخ، اٌزٟ لذ رزغجت فٟ ؽذٚس ؽشٚق أٚ ئطبث
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 FILTERQUICK™ FQG30ٍجَىػت ٍقاىٍ اىغاص 

 ٍؼيىٍاث ػاٍت:  اىفصو األوه
 

 

 قابيُت اىتطبُق واىصالحُت 1-1
 

SMART4Uاىَضودة بتقُْت  FilterQuick™ FQG30تٌ اػتَاد ٍجَىػت ٍقاىٍ اىغاص 
®
ٍِ االتحاد األوسوبٍ ىيبُغ  ،

ُا واىذَّاسك وأسباُّا وفْيْذا وفشّسا واىََينت اىَتحذة وأَشىْذا اىَْسا وبيجُنا وأىَاّ :واىتشمُب فٍ دوه االتحاد األوسوبٍ اىتاىُت

 .وإَطاىُا وىىمسَبىسؽ وهىىْذا واىْشوَج واىبشتغاه واىسىَذ
 

مافت واىتٍ ُتباع فٍ اىذوه اىَتحذثت  FilterQuick™ FQG30هزا اىذىُو قابو ىيتطبُق وصاىح ٍغ ٍجَىػت ٍقاىٍ اىغاص 

وفٍ حاىت وجىد تؼاسض بُِ اإلسشاداث واىَؼيىٍاث اىىاسدة  ,اىذوه األػضاء فٍ االتحاد األوسوبٍبَا فٍ رىل , باىيغت اإلّجيُضَت

 .َجب أُ تَتثو ػَيُت اىتشمُب واىتشغُو ٍغ تيل اىقىاُِّ, فٍ هزا اىذىُو واىقىاُِّ اىَحيُت ىيذوىت اىتٍ تٌ تشمُب اىجهاص بها
 

ٍُحذد فٍ اىقسٌ , ُُِْ اىَؤهيُِ فقطُصٌَ هزا اىجهاص ىالستخذاً اىَهٍْ وىنٍ َستخذٍه اىف  .7-1مَا هى 

 ٍؼيىٍاث اىسالٍت 1-2

ُِشفمخ فٟ طٕبد٠ك ِضدٚجخ  ,٠ُشجٝ لشاءح اٌزؼ١ٍّبد اٌٛاسدح فٟ ٘زا اٌذ١ًٌ ثؼٕب٠خ لجً رشغ١ً اٌجٙبص د١ث سٛف رجذ اٌزذ٠ٕٚبد 
 .طٛاي ٘زا اٌذ١ًٌ, اٌذذ ِّبثٍخ ٌٍظٕذٚق اٌزبٌٟ

 

 تْبُه 

ٌوكي أى تسبب أو تؤدي إلى تعطل ًظام الوقالة الخاصت ػهٗ يؼهٕيبد حٕل اإلجشاءاد أٔ انششٔط انزٙ رحزٕ٘ انًشثؼبد  تٌبٍه
 بك.

 

 تحذٌز 

ٌوكي أى تسبب أو تؤدي إلى ضزر ًظام الوقالة الخاصت رحزٕ٘ انًشثؼبد ػهٗ يؼهٕيبد حٕل اإلجشاءاد أٔ انششٔط انزٙ  تحذٌز
 , يًب لذ ٚزسجت فٙ رؼطهٓب.بك

 

 خطز 

, يًب ٌوكي أى تسبب أو تؤدي إلى إلحاق إصاباث باألفزادزٕ٘ انًشثؼبد ػهٗ يؼهٕيبد حٕل اإلجشاءاد أٔ انششٔط انزٙ رح خطز
 .لذ ٚزسجت فٙ خهم انُظبو أٔ رؼطهّ

 

 :رأرٟ اٌّمالح ِضٚدح ثخظبئض اٌسالِخ ا١ٌ٢خ اٌزب١ٌخ
 

 .ٍخ ِّب ٠إدٞ ئٌٝ رؼطً ٚدذح اٌثشِٛسزبداٌىشف ػٓ دسجبد اٌذشاسح اٌؼب١ٌخ ٠ٛلف رذفك اٌغبص ئٌٝ ِجّٛػخ اٌشؼ -1
 

ثذء رشغ١ٍٙب اٌفؼٍٟ  ٚئػذاد٘ب ٚاٌزذس٠ت ػ١ٍٙب لجً ٠Frymaster FilterQuick™ FQG30ٍضَ رشغ١ً ِمالح  :ٍالحظت
 .فٟ اٌّطؼُ
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 .ًبجضئ١ ًبِفزبح أِبْ اخز١بسٞ ِؼّٓ ِغ طّبَ اٌزظش٠ف ٠ّٕغ اشزؼبي اٌشؼٍخ ِٓ طبَ اٌزظش٠ف دزٝ ٚئْ وبْ ِفزٛد -2

 ٍؼيىٍاث وحذة اىتحنٌ 1-3

 االٍتثاه ىيجْت االتصاالث اىفذساىُت
 

يٍ لٕاٍَٛ نجُخ  15انخبصخ ثبألجٓضح انشلًٛخ, ثًٕجت انجضء سلى  أنفئخ نمذ رى اخزجبس ْزا انجٓبص ٔرجٍٛ أَّ ٚزٕافك يغ لٕٛد ا
( انًٕصٕق فٛٓب, إال أَّ رجٍّٛ رهجٛزّ نحذٔد انفئخ أٔػهٗ انشغى يٍ أٌ ْزا ُٚزًٙ إنٗ أجٓضح انفئخ ) (,FCCاالرصبالد انفٛذسانٛخ )

إر ٕٚنذ ْزا انجٓبص  ذ رشغٛم انجٓبص فٙ ثٛئخ رجبسٚخ,حٛش رى رصًٛى ْزِ انحذٔد نزٕفٛش حًبٚخ يؼمٕنخ ضذ انزذاخم انضبس ػُ (.ة)
نذنٛم انزؼهًٛبد, لذ ٚزسجت فٙ حذٔس رذاخم  ًبٔٚسزخذو ثم ًٔٚكٍ أٌ ٚشغ طبلخ رشدداد السهكٛخ, ٔإرا نى ٚزى رشكٛجّ ٔاسزخذايّ ٔفم

  ضبس يغ االرصبالد انالسهكٛخ,
شجح أٌ ٚزسجت فٙ حذٔس رذاخم ضبس ٔفٙ ْزِ انحبنخ سٕف ُٔٚشجٗ انًالحظخ أٌ رشغٛم ْزا انجٓبص فٙ يُطمخ سكُٛخ يٍ انً

 ُٚطهت يٍ انًسزخذيٍٛ رصحٛح ْزا انزذاخم ػهٗ َفمزٓى انخبصخ.
 

٠ّىٓ , ػٍٝ أٔٗ رُ رذز٠ش اٌّسزخذَ ِٓ أْ ئجشاءٖ ألٞ رغ١١شاد أٚ رؼذ٠الد غ١ش ِؼزّذح طشادخ ِٓ اٌجٙخ اٌّسإٌٚخ ػٓ االِزثبي
 .ٌجٙبصأْ ُرجطً طالد١خ اٌّسزخذَ ٌزشغ١ً ا

 

ئرا ٌضَ األِش، ٠جت ػٍٝ اٌّسزخذَ اسزشبسح اٌّٛصع أٚ أدذ ف١ٕٟ اإلراػخ ٚاٌزٍفض٠ْٛ ِٓ رٚٞ اٌخجشح ٌٍذظٛي ػٍٝ الزشادبد 
 .ئػبف١خ

 

و١ف ٠ّىٓ اسزىشبف ِشىالد ": )ثبٌىز١ت اٌزبٌٟ اٌزٞ أػذرٗ ٌجٕخ االرظبالد اٌفذسا١ٌخ االسزؼبٔخلذ ٠جذ اٌّسزخذَ ِٓ اٌّف١ذ 
, 20402دٞ سٟ , ٚاشٕطٓ, وّب ٠زٛافش اٌىزبة فٟ ِىزت اٌطجبػخ ٌٍذىِٛخ األِش٠ى١خ "(,ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ ٚئطالدٙب رش٠ٛش اٌشاد٠ٛ
 .004-000-00345-4 :اٌشلُ اٌّخضٟٔ

 (دوه اىَفىضُت األوسوبُت)ٍؼيىٍاث خاصت باالتحاد األوسوبٍ  1-4

وٍّب ٚجذ رؼبسع ث١ٓ ِؼب١٠ش اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ ِٚب ٚ ,أسسذ اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ ِؼب١٠ش ِذذدح ثشأْ ٘زا إٌٛع ِٓ األجٙضح
 .ًبػذا٘ب، ٠زُ رذذ٠ذ اٌّؼٍِٛبد أٚ اٌزؼ١ٍّبد اٌّؼ١ٕخ ػٓ طش٠ك اٌظٕبد٠ك اٌّظٍٍخ اٌّّبثٍخ ٌٍظٕذٚق اٌٛاسد الدم

الوعاٌٍز غٍز الوطابقت للوىفضٍت األوروبٍت

لضغىط الغاس القادهت
الحذ األقصى الحذ األدًى Gas (الغاس)

14 ثٕصخ ػًٕد يبء  6 ثٕصخ ػًٕد يبء

3.49 كٛهٕ ثبسكبل  1.49 كٛهٕ ثبسكبل  غبص طجٛؼٗ

34.72 يههٗ ثبس 14.68 يههٗ ثبس

14 ثٕصخ ػًٕد يبء  11 ثٕصخ ػًٕد يبء

3.48 كٛهٕ ثبسكبل  2.47 كٛهٕ ثبسكبل  ثزشٔل يسبل

34.48 يههٗ ثبس 27.28  يههٗ ثبس
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 وصف اىجهاص 1-5
 

بو انشؼهخ ر٘ األشؼخ رحذ انحًشاء انفشٚذ ٔانز٘ ػبنٛخ انكفبءح َظ FilterQuick™ FQG30رسزخذو يجًٕػخ يمبنٙ انغبص 
ٔرشًم ْزِ انًجًٕػخ  % ػٍ طبلخ انًمبنٙ راد انشؼهخ انًكشٕفخ انزمهٛذٚخ نطٓٙ َفس انكًٛخ,43ٚسزٓهك طبلخ ألم رصم إنٗ 

ًُضًٍ ٔانز٘ ٚمغ FilterQuick™ fingertipكًب رحزٕ٘ ْزِ انطشاصاد ػهٗ َظبو انزصفٛخ  انًزُٕػخ, FQGطشاصاد   ان
  ػُذ انجطبسٚخ. انًمالحأسفم ألصٗ ٚسبس 

 

يضٔدح ثزصًٛى ٔػبء لهٙ يكشٕف ال ٕٚجذ ثّ أَبثٛت, ثجبَت فزحخ ثحجى  FilterQuick™ FQG30رأرٙ يجًٕػخ يمبنٙ انغبص 
 انٛذ فٙ انًُطمخ انجبسدح, يًب ٚجؼم رُظٛف ٔػبء انمهٙ انًمبٔو نهصذأ فٙ غبٚخ انسشػخ ٔانسٕٓنخ.

 

ًُضجزٍٛ ػهٗ جبَجٙ ٔػبء انمهٙ,رزى ػًهٛخ انزسخٍٛ ػ كًب ٚزى رٕفٛش  جش صٔط يٍ يجًٕػبد انشؼهخ راد األشؼخ رحذ انحًشاء ٔان
ٔانجذٚش ثبنزكش أَّ ًٚكٍ رٓٛئخ   انٕٓاء انالصو نؼًهٛخ االحزشاق ػجش يشٔحخ ُيخصصخ ُيضجزخ فٙ انجضء األيبيٙ يٍ ٔػبء انمهٙ,

ًُصُغ ٔرنك ٔفمنزؼًم  FilterQuick™ FQG30يجًٕػخ يمبنٙ انغبص   نشغجخ انؼًٛم. ًبثبنغبص انطجٛؼٙ أٔ انجشٔثبٌ أٔ انغبص ان
 

  رى رضٔٚذ كبفخ أٔػٛخ انمهٙ ثًحجس حشاسح نهزحكى فٙ دسجبد انحشاسح ثصٕسح دلٛمخ.

٠ٚزُ اٌزذىُ ف١ٙب  ,وبفخ ِضٚدح ثاشؼبي وٙشثبئٟ ٚٚػغ دٚسح اإلراثخ FilterQuick™ FQG30رأرٟ ِجّٛػخ ِمبٌٟ اٌغبص 
ٚرأرٟ اٌّمبٌٟ فٟ ٘زٖ اٌّجّٛػخ ثٛػبء وبًِ أٚ ِمسُ، ٠ّٚىٓ ششاؤ٘ب وّمالح راد ٚػبء  ,™FilterQuick خ ٚدذح رذىُثٛاسط

 . ثٕبئٟ أٚ ثالثٟ أٚ سثبػٟ
 

٠ّٚىٓ ر١ٙئخ اٌٛدذاد ػٍٝ فٌٛز١خ رزشاٚح ِب ث١ٓ  ,وبفخ اٌّمبٌٟ ثٙزٖ اٌّجّٛػخ ثذبجخ ئٌٝ ِظذس خبسجٟ ٌٍز١بس اٌىٙشثبئٟ اٌّزشدد
 .فٌٛذ ر١بس ِزشدد 240ئٌٝ  100

 

ػالٚح  ,وّب ٠زُ شذٕٙب ِضٚدح ثؼجٛح اٌٍّذمبد اٌم١بس١خ ُِجّؼخ ثبٌىبًِ، ٠FilterQuick™ FQG30زُ شذٓ ِجّٛػخ ِمبٌٟ 
 .ٌٍشذٓ دًاػٍٝ رٌه ٠زُ ػجط وً ِمالح ٚاخزجبس٘ب ٚفذظٙب فٟ اٌّظٕغ لجً ٚػؼٙب فٟ اٌظٕذٚق اسزؼذا

 

 ُاّتٍىظفٍ اىتشمُب واىتشغُو واىص 1-6

ٌالسزخذاَ ِٓ لجً اٌّٛظف١ٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ أٚ اٌّؼزّذ٠ٓ فمط، وّب ٘ٛ ِذذد فٟ اٌمسُ  Frymasterرُ ئػذاد ِؼٍِٛبد اٌزشغ١ً ألجٙضح 

حُث َجب أُ َقىً ٍىظفٍ اىتشمُب أو اىصُاّت اىَؤهيُِ أو اىَؼتَذَِ أو اىَشخص ىهٌ بئجشاءاث اىتشمُب واىصُاّت  ,1-7

 .7-1حذد فٍ اىقسٌ ، مَا هى ٍ Frymasterألجهضة 
 

 اىتؼشَفاث 1-7

 هىظفً التشغٍل الوؤهلٍي أو الوعتوذٌي

يٕظفٙ انزشغٛم انًؼزًذٍٚ أٔ انًؤْهٍٛ ْى يٍ لشأٔا ثؼُبٚخ انًؼهٕيبد انٕاسدح فٙ ْزا انذنٛم ٔلبيٕا ثبإلطالع ػهٗ خصبئص 
 انًؼذاد, أٔ يٍ نذٚٓى خجشح سبثمخ فٙ رشغٛم األجٓضح انًشًٕنخ فٙ ْزا انذنٛم.
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 ٍىظفٍ اىتشمُب اىَؤهيُِ
 

أفشاد اٌزشو١ت اٌّإ١ٍ٘ٓ ُ٘ األشخبص أٚ اٌششوبد أٚ اٌّإسسبد أٚ اٌششوبد اٌزٟ رشزشن ئِب ثظفخ شخظ١خ أٚ ِٓ خالي أدذ 
ئر ٠جت أْ ٠ىْٛ ٘إالء األفشاد ِٓ رٚٞ اٌخجشح فٟ ٘زا اٌؼًّ، ٚأْ  ,ِّث١ٍٙب فٟ اٌّسإ١ٌٚخ ػٓ رشو١ت األجٙضح اٌزٟ رؼًّ ثبٌغبص

ػٍٝ دسا٠خ ثج١ّغ االدز١بطبد اٌٛاجت ارخبر٘ب ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌغبص، ِغ االِزثبي ٌج١ّغ ِزطٍجبد اٌشِٛص اٌٛط١ٕخ ٚاٌّذ١ٍخ  ٠ىٛٔٛا
 .اٌّؼّٛي ثٙب

 

 ٍىظفٍ اىصُاّت اىَؤهيُِ
 

ٔخ ٌظ١ب Frymaster, L.L.C ٚرُ اػزّبدُ٘ ِٓ ِلجً Frymasterِٛظفٟ اٌظ١بٔخ اٌّإ١ٍ٘ٓ ُ٘ أٌٚئه اٌز٠ٓ ػٍٝ دسا٠خ ثأجٙضح 
د١ث ٠ُطٍت ِٓ ج١ّغ ِٛظفٟ اٌخذِخ اٌّؼزّذ٠ٓ أْ ٠ىٛٔٛا ػٍٝ أ٘جخ االسزؼذاد ِغ ِجّٛػخ وبٍِخ ِٓ لطغ اٌغ١بس  ,األجٙضح

 Frymasterٚرٛجذ لبئّخ ثف١ٕٟ اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذ٠ٓ ٌذٜ  ,Frymasterٚاٌىز١جبد، ٚرخض٠ٓ دذ أدٔٝ ِٓ لطغ اٌغ١بس ألجٙضح 

حٍث ٌؤدي اإلخفاق فً االستعاًت بوىظفً الصٍاًت الوؤهلٍي إلى ، rvicewww.frymaster.com/seػٍٝ ِٛلغ اٌششوخ 
 على األجهشة الخاصت بك. Frymasterإلغاء ضواى 

 

 إجشاء شناوي أضشاس اىشحِ 1-8

ٚػ١ٍٗ رزذًّ ششوخ اٌشذٓ اٌّسإ١ٌٚخ اٌىبٍِخ ػٓ  ,٠شجٝ اٌّالدظخ أْ اٌّمالح رُ فذظٙب ٚرؼجئزٙب ثذلخ لجً ِغبدسرٙب ٌٍّظٕغ
 .ػٍٝ لجٌٛٙب ٔمً اٌّمالح ًا١ُ ا٢ِٓ ثٕبءاٌزسٍ

 

 :اإلجشاءاث اىىاجب اتباػها ػْذ تيف اىجهاص ّتُجت ىيشحِ

 , ٔثغض انُظش ػٍ يذٖ انضشس.تقذٌن هلف عي وقىع التلفٍاث هباشزة -1

ي طش٠خ ٚاٌزأوذ ِٓ رسج١ً رٌه ػٍٝ فبرٛسح اٌشذٓ أٚ ػٍٝ ئ٠ظب, فحص مافت اىَفقىداث واىتيفُاث اىَشئُت وتسجُيها -2
 .ِّٚٛلغ ِٓ لجً اٌشخض اٌمبئُ ػٍٝ اٌزس١ٍُ

اٌزٟ ٌُ ٠زُ ِالدظزٙب ئال ثؼذ ئفشاؽ اٌّذز٠ٛبد ٚاإلثالؽ ػٕٙب ٌششوخ اٌشذٓ أٚ جٙخ  تسجُو اىَفقىداث أو اىتيفُاث اىخفُت -3
ٝ االدزفبظ ثذب٠ٚخ ٚادشص ػٍ ,ِٓ ٠َٛ اٌزس١ٍُ ًب٠ِٛ 15ئر ٠زؼ١ٓ ئسسبي شىٜٛ اٌزٍف١بد اٌخف١خ خالي , إٌمً فٛس اوزشبف رٌه

 .اٌشذٓ ٌفذظٙب

 أٌ ٍسؤوىُت ػِ اىتيفُاث أو اىخسائش Frymasterال تتحَو 

 .اىتٍ تقغ خاله ػَيُت اىْقو
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 قشاءة أسقاً اىطشاصاث 1-9
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 طيب قطغ اىغُاس وٍؼيىٍاث اىصُاّت 1-11

ُّؼزّذ ٌششوخ ٠ذ, سغجًخ ِٓ اٌششوخ فٟ رٛف١ش اٌّسبػذح ثألظٝ سشػخ أٚ ِّثً لسُ اٌظ١بٔخ  Frymasterزبج ِسإٚي اٌظ١بٔخ اٌ
ُّذذدح ػٓ جٙبصن ُّثجزخ داخً  ,ئٌٝ ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌ ُّالدظخ أْ أغٍت ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِطجٛػخ ػٍٝ ٌٛدخ اٌج١بٔبد اٌ ٠ٚشجٝ اٌ

ٓ أْ ٠زُ رٛج١ٗ طٍجبد لطغ اٌغ١بس ئٌٝ ِٚٓ اٌّّى ,ػٍٝ أْ سلُ لطغ اٌغ١بس ِٛجٛد فٟ د١ًٌ اٌظ١بٔخ ٚلطغ اٌغ١بس ,ثبة اٌّمالح
ُّؼزّذ ٌششوخ  ٚرٛجذ لبئّخ ثف١ٕٟ اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذ٠ٓ ٌذٜ  ,أٚ اٌّٛصع اٌّذٍٟ اٌزٞ رزجؼٗ ِجبششًح Frymasterِسإٚي اٌظ١بٔخ اٌ

Frymaster  ػٍٝ ِٛلغ اٌششوخwww.frymaster.com/service، ارظً , را ٌُ رزّىٓ ِٓ اٌٛطٛي ئٌٝ ٘زٖ اٌمبئّخٚئ
أٚ رٛاطً ِؼُٙ ػجش اٌجش٠ذ  1-313-365-1711أٚ 1-300-551-3633ػٍٝ اٌشلُ  Frymasterثمسُ اٌظ١بٔخ اٌزبثغ ٌششوخ 

 .service@frymaster.com: اإلٌىزشٟٚٔ اٌزبٌٟ
 

ُّؼزّذ ٌششوخ ٠ّىٓ اٌذظٛي ػٍٝ ِؼٍٛ أٚ ػجش  ,أٚ اٌّٛصع اٌّذٍٟ rFtsamyrFِبد اٌظ١بٔخ ػجش االرظبي ثّسإٚي اٌظ١بٔخ اٌ
: أٚ ئسسبي ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ ئٌٝ 1-313-365-1711أٚ  1-300-551-3633االرظبي ثمسُ اٌظ١بٔخ ػٍٝ األسلبَ 

service@frymaster.com. ٠ُشجٝ رج١ٙض اٌّؼٍِٛبد , االرظبي ثغشع طٍت لطغ غ١بس أٚ ئجشاء ػ١ٍّخ ط١بٔخ ٚػٕذ
 :اٌزب١ٌخ

  :سلُ اٌطشاص

  :اٌشلُ اٌزسٍسٍٟ

  :ٔٛع اٌغبص ٚاٌز١بس اٌىٙشثبئٟ

  :سلُ لطؼخ اٌغ١بس

  :اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ

ج١ؼخ اٌّشىٍخ فؼاًل ػٓ رج١ٙض أ٠َخ ِؼٍِٛبد ٠ُشجٝ االسزؼذاد ٌٛطف ط, ٚثبإلػبفخ ئٌٝ سلُ اٌطشاص ٚاٌشلُ اٌزسٍسٍٟ ٚٔٛع اٌغبص
 .رؼزمذ أٔٙب لذ رسبػذ فٟ دً اٌّشىٍخ

 

 .َشجً االحتفاظ بهزا اىذىُو و تخضَْه فٍ ٍناُ آٍِ الستخذاٍه فٍ اىَستقبو

http://www.frymaster.com/service
mailto:service@frymaster.com
mailto:service@frymaster.com
mailto:service@frymaster.com
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 FILTERQUICK™ FQG30ِغّٛػخ ِمبٌٟ اٌغبص 

 :إسشبداد اٌزشو١ت:  اٌفظً اٌضبٟٔ
 

 ِزـٍجبد اٌزشو١ت اٌؼبِخ 2-1

 

ِٓ ِلجً األفشاد اٌّؤ١ٍ٘ٓ أٚ اٌّؼزّذ٠ٓ أٚ اٌّشخض ٌُٙ أٚ  ٠rFtsamyrFٕجغٟ إعشاء ػ١ٍّبد اٌزشو١ت ٚاٌظ١بٔخ ٌّؼذاد 

 .  ذ١ًٌِٓ ٘زا اٌ 7-1اٌّخزظ١ٓ ثبٌظ١بٔخ، وّب ٘ٛ ِؾذد فٟ اٌمسُ 

 

٠ٕجغٟ رؾ٠ًٛ ٘زا اٌغٙبص ِٓ أؽذ أٔٛاع اٌغبص إٌٝ اخش ػٓ ؿش٠ك األفشاد اٌّؤ١ٍ٘ٓ أٚ اٌّؼزّذ٠ٓ أٚ اٌّشخض ٌُٙ أٚ اٌّخزظ١ٓ 

 .ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ 7-1ثبٌظ١بٔخ، وّب ٘ٛ ِؾذد فٟ اٌمسُ 

 

اٌغٙبص أٚ رؾ٠ٍٛٗ ِٓ أؽذ أٔٛاع اٌغبص ٠ؤدٞ اإلخفبق فٟ االسزؼبٔخ ثبألفشاد اٌّؤ١ٍ٘ٓ أٚ اٌّؼزّذ٠ٓ أٚ اٌّشخض ٌُٙ ٌزشو١ت ٘زا 

إٌٝ االخش ثً ٠ّٚىٓ أْ ٠ؤدٞ ( ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ 7-1وّب ٘ٛ ِٛػؼ فٟ اٌمسُ ) rFtsamyrFإٌٝ اخش إٌٝ إٌغبء فؼب١ٌخ ػّبْ 

 .إٌٝ ؽذٚس رٍف١بد ثبٌغٙبص أٚ إٌؾبق إطبثبد ثبألفشاد ًبرٌه أ٠ؼ

 

٘زا اٌذ١ًٌ ٚث١ٓ اٌٍٛائؼ ٚاٌشِٛص اٌّؾ١ٍخ أٚ اٌٛؿ١ٕخ، ػٕذئز ٠غت أْ ػٕذ ٚعٛد رؼبسع ث١ٓ اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ 

 .٠زٛافك اٌزشو١ت ٚاٌزشغ١ً ِغ اٌشِٛص أٚ اٌٍٛائؼ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌجٍذ اٌزٞ ٠زُ ف١ٗ رشو١ت اٌغٙبص
 

 خـش 

ت، ثّب فٟ رٌه رؾظش لٛا١ٔٓ اٌجٕبء أْ ٠زُ رشو١ت ِمالح ِضٚدح ثخضاْ ِفزٛػ ٌٍض٠ذ اٌسبخٓ ثغبٔت ِظبدس ِىشٛفخ ٌٍٙ

 .اٌشٛا٠بد ٚاٌّٛالذ

 

 (1فٟ اٌفظً  إعشاء شىٜٛ أػشاس اٌشؾٓأظش ,  )ٌج١بْ ٚخٛد رٍف١بد ِشئ١خ أٚ خف١خ ًاافسض اٌّمالح خ١ذ, ػٕذ االسزالَ
 

 اٌخٍٛص ٚاٌز٠ٛٙخ 2-1-1
 

ت ثدبٔت ا١ٌٙبوً اٌمبثٍخ ِٓ وال ِٓ اٌدبٔج١ٓ ٚاٌدبٔت اٌخٍفٟ ػٕذ اٌزشو١( ١ٍِّزش150)ثٛطخ  6ِٓ  ًب٠دت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن خٍٛط
 600)ثٛطخ  24ِٓ  ًب٠ٚدت رشن خٍٛط,  ػٕذ اٌزشو١ت ثدبٔت ا١ٌٙبوً غ١ش اٌمبثٍخ ٌالززشاق ًبٚال ٠زـٍت رشن خٍٛط, ٌالززشاق
 .ػٕذ اٌدضء األِبِٟ ٌٍّمالح( ١ٍِّزش

 

 رؾز٠ش 

 .رغٕت ٚػغ اٌؼشال١ً فٟ إٌّـمخ ؽٛي لبػذح اٌّمالح أٚ أسفٍٙب

 خـش 

ٌالسزؼالَ  ارظً ثبٌخؾ اٌسبخٓ ٌخذِبد .  ش أٞ ِبدح ١٘ى١ٍخ ػٍٝ اٌّمالح أٚ إصاٌزٙب ٌزضج١ذ اٌّمالح رؾذ شفبؽ٠غت ػذَ رغ١١

rFtsamyrF  ُ1-388-551-3633سل. 
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ز١ث ٠دت اٌزأوذ ِٓ رشو١ت اٌّمالح ثشىً ٠سّر ثئصاٌخ ِخٍفبد االززشاق  ,رؼذ اٌز٠ٛٙخ أزذ أُ٘ االػزجبساد ٌٍؼًّ اٌفّؼبي ٌٍّمالح
 .  ٚاٌزأوذ أْ ٔظبَ ر٠ٛٙخ اٌّـجخ ال ٠ٕزح ر١بس ٘ٛائٟ ٠ؼ١ك رشغ١ً اٌّمالح, ً فّؼبيثشى

 
ز١ث سزغ١ش ,  ٚأال رىْٛ اٌّذخٕخ ؿ٠ٍٛخ وشىً اٌّذخٕخ اٌزم١ٍذٞ, ٠دت أال رىْٛ فزسخ ِذخٕخ اٌّمالح لش٠جخ ِٓ ِذخً ِشٚزخ اٌـشد

,  وّب أٔٗ ٠زسجت فٟ رأخ١ش اإلشؼبي,  ٝ ص٠بدح ٚلذ االسزشخبعِّب ٠ؤدٞ إٌ, اٌّذخٕخ اٌـ٠ٍٛخ خظبئض االززشاق اٌخبطخ ثبٌّمالح
٠دت اٌسفبف ػٍٝ ٔظبفخ إٌّبؿك اٌّس١ـخ ثبٌّمالح ِٓ األِبَ , ٌزٛف١ش ر١بس اٌٙٛاء اٌؼشٚسٞ ٌالززشق اٌد١ذ ٚرشغ١ً اٌّمالح

 .ٚاٌدٛأت ٚاٌخٍف ٚثذْٚ ٚخٛد ػٛائك
 

 خـش  

١ضاد غ١ش ِشغٛة ثٙب ٌٍّٛاد اٌؼبسح ػٍٝ طؾخ األفشاد اٌّٛعٛد٠ٓ فٟ ٠غت رشو١ت اٌغٙبص ثز٠ٛٙخ وبف١خ ٌزغٕت ؽذٚس رشو

 .اٌغشفخ اٌزٟ ثٙب اٌغٙبص

 
وّب ٠دت رٛف١ش ِسبفخ وبف١خ ث١ٓ ِخشج اٌّذخٕخ ٚاٌسبفخ , ٠دت رشو١ت اٌّمبٌٟ فٟ ِٕـمخ ِزبذ ثٙب رض٠ٚذ اٌٙٛاء ٚاٌز٠ٛٙخ اٌىبف١خ

٠ٚخ ٠ٚدت رثج١ذ اٌّظبفٟ ثضا,  اٌسف١ٍخ ٌدبٔت فٍزش اٌزظف١خ
º

,  ثُ لُ ثٛػغ ط١ٕ١خ اٌزمـ١ش رسذ أدٔٝ زبفخ ٌٍّظفبح,  45
ث١ٓ ِخشج ( ١ٍِّزش 450)ثٛطخ  11ِشاػبح ِسبفخ رجذأ ِٓ ”ػٍٝ  66سلُ  ٠APFNٕض ِؼ١بس , ٌٍزشو١ت فٟ اٌٛال٠بد اٌّزسذح

 600بىصت ) 24ذأ ٍِ بأُ اىحذ األدّى ٍِ اىَسافت يب Frymasterتىصي شرمت .  “اٌّذخٕخ ٚاٌسبفخ اٌسف١ٍخ ٌّظفبح اٌشسَٛ
وحذة حراريت بريطاّيت في  120.000ٍييَتر( ٍِ ٍخرج اىَذخْت إىى اىحافت اىسفييت ىيَصفاة ورىل عْذ استهالك اىجهاز أمثر ٍِ 

 اىساعت.
 

اٌّزوٛس  APFNٌّؼ١بس  فمًب٠ّىٓ اٌؼثٛس ػٍٝ ِؼٍِٛبد زٛي رشو١ت ٚرثج١ذ أغـ١خ اٌز٠ٛٙخ ٚ, ٌٍزشو١ت فٟ اٌٛال٠بد اٌّزسذح
, ِذ٠ٕخ و٠ٕٛسٟ, ِدّغ ثبرش٠ّبسش, ٠ّٚىٓ اٌسظٛي ػٍٝ ٔسخخ ِٓ ٘زا اٌّؼ١بس ِٓ إٌّظّخ األِش٠ى١خ ٌٍسّب٠خ ِٓ اٌسشائك, ٖأػال

 .02266ٚال٠خ ِبسبرشٛسزس  
 

 ِزـٍجبد اٌمٛا١ٔٓ اٌّؾ١ٍخ 2-1-2
 

ثبٌغبص  “ANN”اٌّىزٛة ػ١ٍٙب  لُ ثزٛط١ً اٌّمبٌٟ,  ٔٛع اٌغبص اٌّٛخٛد ثبٌّمالح ِـجٛع ػٍٝ ٌٛزخ اٌزظ١ٕف داخً ثبة اٌّمالح
ُّظٕغ “GPM”ٚاٌّـجٛع ػ١ٍٙب , ثغبص اٌجشٚث١ٓ “FRP”ٚاٌّىزٛة ػ١ٍٙب , اٌـج١ؼٟ فمؾ  .ثبٌغبص اٌ

 
ٚإرا رُ ,  ٚفمًب ٌمٛا١ٔٓ اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ, ٚػٕذ اٌسبخخ, ٠ٕجغٟ رشو١ت ِٛطً غبص ٚفمًب ٌّب رٕظٗ اٌمٛا١ٔٓ اٌم١ِٛخ ٚاٌّس١ٍخ

,  ٚفمًب ٌمٛا١ٔٓ اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ, ٚػٕذ اٌسبخخ, ٠دت أْ رزٛافك ِغ اٌمٛا١ٔٓ اٌم١ِٛخ ٚاٌّس١ٍخ, سش٠غاسزخذاَ أخٙضح اٌفظً اٌ
أٚ لبْٔٛ رشو١ت  ٠ANSI Z223.1دت أْ ٠زُ اٌزشو١ت وّب ٠ٕض لبْٔٛ اٌغبص ٚاٌٛلٛد اٌمِٟٛ , فٟ زبٌخ غ١بة اٌمٛا١ٔٓ اٌّس١ٍخ

 : خ ٠ٚزؼّٓ رٌهػٕذ اٌسبخ,  CSA B149.1اٌغبص اٌـج١ؼٟ ٚاٌجشٚث١ٓ 
 
٠دت فظً اٌدٙبص ٚطّبَ اإلغالق اٌفشدٞ اٌخبص ثٗ ػٓ أٔبث١ت رٛط١ً اٌغبص أثٕبء إخشاء أٞ اخزجبس ػغؾ ٌٙزا إٌظبَ  -1

فٟ اخزجبساد اٌؼغٛؽ اٌزٟ رزدبٚص 
2/1

 (.و١ٍٛ ثبسىبي 3,5)ثبٚٔذ ٌىً ثٛطخ ِشثؼخ  
 
٠مب  ا١ٌذٚٞ اٌّسزمً ٌٗ أثٕبء أٞ اخزجبس ػغؾ ٌٕظبَ ٠دت فظً ٔظبَ أٔبث١ت رٛط١ً اٌغبص ػٓ اٌدٙبص، ػٓ ؿش٠ك اإل -2

أٔبث١ت رٛط١ً اٌغبص فٟ اخزجبساد اٌؼغٛؽ اٌّسب٠ٚخ ٌـ أٚ ألً ِٓ 
2/1

 (.و١ٍٛ ثبسىبي 5 ,3)ثبٚٔذ ٌىً ثٛطخ ِشثؼخ  
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 ِزـٍجبد اٌزأس٠غ اٌىٙشثبئٟ 2-1-3
 

١ٕخ ٚاٌّس١ٍخ اٌّؼّٛي ثٙب، ٚزست ِمزؼٝ اٌسبي، لٛا١ٔٓ ٠دت أْ رّزثً خ١ّغ األخٙضح اٌزٟ رؼًّ ثبٌىٙشثبء ٌد١ّغ اٌمٛا١ٔٓ اٌٛؿ
أٚ , ٠ANSI/NFPA 70دت أْ ٠ّزثً اٌدٙبص ٌمبْٔٛ اٌىٙشثبء اٌٛؿٕٟ , ٚفٟ زبٌخ غ١بة اٌمٛا١ٔٓ اٌّس١ٍخ ,اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ

شىً دائُ أٚ اٌسٍه ِزظً ث)وّب ٠دت أْ رزظً خ١ّغ اٌٛزذاد , ٚزست ِمزؼٝ اٌسبي, CSA C22.2لبْٔٛ اٌىٙشثبء اٌىٕذٞ 
وزٌه ٠شخٝ اٌشخٛع إٌٝ ٌٛزخ اٌزظ١ٕف  ,٠ٚمغ ِخـؾ األسالن فٟ ثبة اٌّمالح ِٓ اٌذاخً, ثٕظبَ إِذاداد اٌـبلخ األسػ١خ( ِؤلذ

 .فٟ ثبة اٌّمالح ِٓ اٌذاخً ٌٍفٌٛـ١خ إٌّبسجخ
 

 ١ًبوٙشثبئ٠ز١ر ِمجغ اٌزأس٠غ ِزسبٚٞ اٌدٙذ ٌد١ّغ اٌّؼذاد اٌّٛخٛدح فٟ ٔفس اٌّٛلغ إِىب١ٔخ رٛط١ٍٙب 
 .ٌؼّبْ ػذَ ٚخٛد أٞ فشق فٟ اٌدٙذ اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ اٌٛزذاد، اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ خـشح

 
 

 خـش 

ٌٍؾّب٠خ ِٓ خـش اٌظذِبد اٌىٙشثبئ١خ ٠ٕٚجغٟ رٛط١ٍٙب ِجبششح ثّمجس ِؤسع ( رأس٠غ)٠ؼذ ٘زا اٌغٙبص ِضٚد ثضالصخ ِمبثس 

 !زٗ أٚ رغبٚصٖ ثأ٠خ طٛسحِٕبست،  ٌزا رغٕت لـغ اٌّؾٛس اٌّؤسع ِٓ اٌّمجس أٚ إصاٌ

 خـش 

٠زـٍت ٘زا اٌغٙبص ؿبلخ وٙشثبئ١خ ٌٍزشغ١ً، اػجؾ طّبَ اٌزؾىُ فٟ اٌغبص ػٍٝ ٚػغ إ٠مبف اٌزشغ١ً فٟ ؽبٌخ االٔمـبع اٌّّزذ 

 .رغٕت ِؾبٌٚخ رشغ١ً اٌغٙبص خالي أمـبع اٌىٙشثبء, ٌٍىٙشثبء

 
 

 اٌّزـٍجبد األسزشا١ٌخ 2-1-4
 

 .، اٌسٍـخ اٌّس١ٍخ ٚاٌغبص ٚاٌىٙشثبء ٚاٌٍٛائر اٌمب١ٔٛٔخ األخشٜ راد اٌظٍخ٠AS 5601دت رثج١زٙب ٚفمًب ٌـ
 

 .٠AS5601 ٚAS1869دت أْ ٠زـبثك ِغ ِزـٍجبد , فٟ زبي وبْ اٌدٙبص ِضٚد ثبٌؼدالد
 

 األسعً/رشو١ت اٌؼغالد 2-2

٠ؾظش رشو١ت ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه، ٌٚإلػذاداد اٌّسذدح اٌّـٍٛثخ،   ًباألسخً، ٚرٌه ٚفم/٠زُ شسٓ اٌّمالح ثذْٚ رشو١ت اٌؼدالد

لُ ثزشو١جُٙ ثّب ٠زٛافك ِغ اٌزؼ١ٍّبد , إرا رـٍت اٌغٙبص رشو١ت اٌؼغالد أٚاألسعً اٌغٙبص ثذْٚ ٘زٖ اٌؼغالد أٚ األسعً،

 .اٌّٛعٛدح ػٍٝ ثبلخ اٌٍّؾمبد
 

, اٌخبطخ ثبألخٙضح اٌّزسشوخ ٠دت أْ ٠زُ اٌزشو١ت ثبسزخذاَ ِٛطً ٠زٛافك ِغ ِؼ١بس اٌّٛطالد, فٟ زبٌخ لذَٚ اٌدٙبص ثبٌؼدالد
ANSI Z21.69 • CSA 6.16 , ٚاسزخذاَ خٙبص اٌفظً اٌسش٠غ اٌزٞ ٠زٛافك ِغ ِؼ١بس أخٙضح اٌفظً اٌسش٠غ السزخذاِٗ ِغ

 .ANSI Z21.41 • CSA 6.9, اٌٛلٛد اٌغبصٞ
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 اسزؼذاداد ِب لجً اٌزٛط١ً 2-3

 خـش 

 .ٛح فٟ ٘زا اٌغضء٠ؾظش رٛط١ً اٌغٙبص إٌٝ ِظذس اٌغبص لجً ارّبَ وً خـ

 : رأوذ ِٓ ارّبَ اٌزبٌٟ, ثؼذ ٚػغ اٌّمالح رسذ ِذخٕخ اٌز٠ٛٙخ
 
إرا رُ اسزخذاَ خشؿَٛ غبص ,  ٠دت رٛف١ش اٌٛسبئً اٌّالئّخ ٌٍسذ ِٓ زشوخ اٌدٙبص ثذْٚ االػزّبد ػٍٝ رٛط١الد خؾ اٌغبص -1

ٌىبثً ٚرؼ١ٍّبد اٌزشو١ت ِغ اٌخشؿَٛ اٌّشْ فٟ ٚرُ رٛف١ش ٘زا ا,  ٠دت رٛط١ً وبثً وجر دائًّب ػٕذ اسزخذاَ اٌّمالح, ِشْ
 .طٕذٚق اٌٍّسمبد اٌزٞ رُ شسٕٗ ِغ ٚزذره

 

 خـش 

,  ِّب لذ ٠زسجت فٟ ؽذٚس إطبثبد, ؽ١ش لذ رظجؼ اٌّمالح غ١ش صبثزخ أٚ رٕمٍت, رغٕت رؼ١ٍك أؽٛاع رظش٠ف ِؼٍمخ إٌٝ اٌّمالح

 .ًّب ِٓ اٌّٛاد اٌمبثٍخ ٌالؽزشاقوّب ٠غت أْ رجمٝ إٌّـمخ اٌّؾ١ـخ ثبٌغٙبص ٔظ١فخ ٚخب١ٌخ دائ

 
ثٛطخ ززٝ ٠زُ رس٠ٛزٙب ٚرىْٛ ػٕذ االسرفبع إٌّبست  1ثٕسجخ  ًبلُ ثزس٠ٛخ اٌّمالح اٌّضٚدح ثأسخً ػٓ ؿش٠ك فه األسخً رمش٠ج -2

ِٓ ِخشج ( ١ٍِّزش 600)ثٛطخ  24ثأْ اٌسذ األدٔٝ ِٓ اٌّسبفخ ٠جذأ ِٓ  PFtsamyrFرٛطٟ ششوخ , ٌّذخٕخ اٌز٠ٛٙخ
.  ٚزذح زشاس٠خ ثش٠ـب١ٔخ فٟ اٌسبػخ 120.000خ إٌٝ اٌسبفخ اٌسف١ٍخ ٌٍّظفبح ٚرٌه ػٕذ اسزٙالن اٌدٙبص أوثش ِٓ اٌّذخٕ

ُّثجذ ػ١ٍٙب اٌّمالح  :ِالؽظخ  .ال ٠ٛخذ أخٙضح رس٠ٛخ ِذِدخ فٟ اٌّمبٌٟ اٌّضٚدح ثؼدالد  ٠دت أْ ُرسٛٞ األسع اٌ
 
 :اخزجش إٌظبَ اٌىٙشثبئٟ ٌٍّمالح -3
 

 ٍه اٌىٙشثبئٟ ٌٍّمالح فٟ ثّمجس اٌّؤسع اٌىٙشثبئٟلُ ثزٛط١ً اٌس -أ 

 .ػٍٝ اٌشبشخ (دٚسح اإلراثخ) MLT-CYCLرأوذ ِٓ ظٙٛس ,  اٌىّج١ٛرش ثزشغ١ًلُ   -ة

 .ػٍٝ اٌشبشخ (إ٠مبف اٌزشغ١ً) OFFرأوذ ِٓ ظٙٛس ,  رشغ١ً اٌىّج١ٛرش ثئ٠مبفلُ    -ج
 
ُّثجزخ داخً ثبة اٌّمالح ٌزس  -4 ذ٠ذ إرا وبْ ِٛلذ اٌّمالح رُ ر١ٙئزٗ ٌٍٕٛع إٌّبست ِٓ اٌغبص لجً رٛط١ً سخغ إٌٝ ٌٛزخ اٌج١بٔبد اٌ

 .أداح اٌفظً اٌسش٠غ فٟ اٌّمالح أٚاألٔبث١ت ِٓ خؾ إِذاد اٌغبص
 
ٌٍدذاٚي اٌّشفمخ فٟ اٌظفسخ  ًبرأوذ ِٓ اسزخذاَ اٌسذ األدٔٝ ٚاأللظٝ ِٓ ػغٛؽ إِذاداد اٌغبص ٌٕٛع اٌغبص اٌّسزخذَ ٚفم  -5

 .اٌزب١ٌخ
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قطر الفتحت

وعبء

هنفرد

وعبء

هسدوج

وعبء

هنفرد

وعبء

هسدوج

G20 20 2 ×3.18 2 ×3.18 7 ٍييي بار 8 ٍييي بار

G25 20 أو 25 2 ×3.18 2 ×3.18 10 ٍييي بار 11,2 ٍييي بار

G30 28/30 أو 50 2 ×1.95 2 ×1.95 17 ٍييي بار 17 ٍييي بار

G31 37 أو 50 2 ×1.95 2 ×1.95 20,6 ٍييي بار 20,6 ٍييي بار

المعايير المطابقة للمفوضية األوروبية

لضغوط الغاز القادمة

للمقالي المصنعة بعد أبريل 1999

)1( ٍييي بار = 10,2 ٍيييَتر ٍِ اىَاء





)الغبز(Gas

الضغظ

)هللي ببر()1(

ضغظ الونظن

  

المعايير غير المطابقة للمفوضية األوروبية

لضغوط الغاز القادمة


)الغبز(Gasالحد األقصىالحد األدنى

غاز طبيعي
6 بىصت عَىد 

ٍاء

1.49 مييى باسناه

14.93 ٍييي بار

14 بىصت عَىد 

ٍاء

3.48 مييى باسناه

34.84 ٍييي بار

بتروه ٍساه
11 بىصت عَىد 

ٍاء

2.74 مييى باسناه

27.37 ٍييي بار

14 بىصت عَىد 

ٍاء

3.48 مييى باسناه

34.84 ٍييي بار

 
 

 .أٚطً اٌسٍه اٌىٙشثبئٟ فٟ ِؤسع اٌىٙشثبء خٍف اٌّمالح, أٚ ِمبثغ اٌسٍخ PFFyFFiry FFFٌٍّمبٌٟ اٌّضٚدح ثٕظبَ  -6
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 اٌزٛط١ً ٌخؾ اٌغبص 2-4
 

 خـش  

إلصاٌخ وبفخ اٌّٛاد اٌغش٠جخ،  ؽ١ش ٠ؤدٞ ٚعٛد ٘زٖ  ًا٠غت اٌزأوذ ِٓ أْ األٔجٛة رُ ٔفخٗ ع١ذ, لجً رٛط١ً أٔجٛة عذ٠ذ ٌٍغٙبص

 .اٌّٛاد فٟ ٚؽذاد رؾىُ اٌغبص ٚاٌشؼٍخ إٌٝ رشغ١ً خبؿٟء ٚػٍٝ دسعخ ِٓ اٌخـٛسح

 

 خـش 

٠غت فظً اٌغٙبص ٚطّبَ اإلغالق ػٓ ٔظبَ أٔبث١ت رٛط١ً اٌغبص خالي أٞ اخزجبس ٌؼغؾ إٌظبَ ثؼغؾ اخزجبس ٠زغبٚص 
2/1

سؿً  

 .ٚرٌه ٌزغٕت رٍف أٔبث١ت غبص اٌّمالح ٚطّبَ اٌغبص( ثٛطخ ػّٛد ِبء 13434, و١ٍٛ ثبسىبي 3445)ٌىً ثٛطخ ِشثؼخ

 

 خـش 

٠غت فظً ٔظبَ أٔبث١ت رٛط١ً اٌغبص ػٓ اٌغٙبص، ػٓ ؿش٠ك اإل٠مبف ا١ٌذٚٞ اٌّسزمً ٌٗ أصٕبء أٞ اخزجبس ػغؾ ٌٕظبَ :ِالؽظخ

 أٔبث١ت رٛط١ً اٌغبص فٟ اخزجبساد اٌؼغٛؽ اٌّسب٠ٚخ ٌـ أٚ ألً ِٓ
2/1

 13434, و١ٍٛ ثبسىبي 3445)سؿاًل ٌىً ثٛطخ ِشثؼخ  

 (. ثٛطخ ػّٛد ِبء

 

 خـش 

ح ٟٚ٘ فبسغخ، ؽ١ش سٛف ٠زسجت رٌه فٟ رٍفٙب أٚ ٔشٛة ؽش٠ك،  ٌزا ٠ٍضَ اٌزأوذ ِٓ اِزالء ٚػبء اٌمٍٟ ٠ؾظش اسزخذاَ اٌّمال 

 . ثض٠ذ اٌـٟٙ أٚ اٌّبء لجً رشغ١ً اٌٛؽذح

 

 خـش  

٠غت غٍك وبفخ اٌٛطالد ثّغّغ ِشزشن ِٕبست ٌٕٛع اٌغبص اٌّسزخذَ ٠ٚغت اخزجبس وبفخ اٌٛطالد ثبٌّبء ٚاٌظبثْٛ لجً 

 .رٟاإلشؼبي اٌزا

 

, ٠ُؾظش اسزخذاَ اٌىجش٠ذ أٚ اٌشّٛع أٚ أٞ ِظذس إشؼبي آخش، ٌٍزؾمك ِٓ ػذَ ٚعٛد رسش٠جبد، ّ ٚإرا رج١ٓ ٚعٛد سائؾخ غبص

 .اغٍك ِظذس اٌغبص ِٓ طّبَ اٌغٍك اٌشئ١سٟ ٚارظً فٛسًا ثششوخ اٌغبص اٌّؾ١ٍخ أٚ ث١ٙئخ اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذح

 
,  س١ىْٛ ػغؾ اٌغبص فٟ اٌشؼالد اٌّزشؼجخ ل١ًٍ, ًاِٛس اٌّّٙخ ّ إرا وبْ طغ١ش٠ؼذ زدُ خؾ اٌغبص اٌّسزخذَ فٟ اٌزشو١ت ِٓ األ

اسخغ .  ٌٍمـش( ُِ 31) 1 2/1ِّب ٠سجت اسزدبثخ ثـ١ئخ ٚ رأخ١ش اإلشزؼبي  ٠دت أْ ٠ىْٛ اٌسذ األدٔٝ ِٓ زدُ خؾ إِذاد اٌغبص 
 .إٌٝ اٌشسُ اٌزبٌٟ ٌّشب٘ذح اٌسذ األدٔٝ ِٓ أٔبث١ت اٌزٛط١ً

 
أحجبم أنببيب تىصيل الغبز 

)يْبغي أُ ينىُ اىحذ األدّى ىحجٌ األّبىب اىقادً  1/2 1بىصت )41 ٌٍ((

1 بىصت )28 ٌٍ(3/4 بوصة )22 مم(طبيعي

 1/4 1 بىصت 

)ٌٍ 36(

1/2 بىصت )15 ٌٍ(اىبروباُ

3/4 بىصت 

)ٌٍ 22(

1 بىصت )28 ٌٍ(

1/4 1بىصت )36 ٌٍ(1 بىصت  )28 ٌٍ( ٍُصْع

 1/2 1 بىصت 

)ٌٍ 41(


)الغبز(Gasإلى 3 وحداثوحدة هنفردة
-
هن 2

4 وحداث أو

أكثر*

 
 

ِٓ اٌزد١ٙضاد  4أٚ أوثش ِٓ /ٚ( ِزش 6)لذَ  20ٌٍّسبفبد أوثش ِٓ * 
 .لُ ثض٠بدح اٌزٛط١ً ثأٔجٛة ٚازذ, ٚاألوٛاع
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ػٍٝ ػالِخ االػزّبد ِٓ اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ ٌٍذٚي ٚفئبد اٌغبص  FilterQuick™ FQG30زظٍذ ِدّٛػخ ِمبٌٟ اٌغبص 

أِب ٌذٚي إٌّسب ٚأٌّب١ٔب ٌٚىسّجٛسج ٚفئخ , و١ٍٛ ٚاد (QN21)٠ؼذ اٌذخً االسّٟ ٌٍسشاسح  :ِالؽظخ  .اٌّج١ٕخ فٟ اٌدذٚي اٌزبٌٟ
3P/B , و١ٍٛ ٚاد 23ف١ؼذ 

. 

 (خبطخ ثأسزشا١ٌب فمؾ) -ِالؽظخ

(, ثٛطخ ػّٛد ِبء 845)ثبسىبي  122 -ٌٛؽذاد األٚػ١خ اٌىبٍِخ: ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ لشاءح ػغؾ اٌٙٛاء اٌخبسط ِٓ ٔبفخ االؽزشاق

 (. ثٛطخ ػّٛد ِبء 8472)ثبسىبي  138 -األٚػ١خ اٌّمسّخ ٌٚٛؽذاد
 

 
 

 (ٍٍِٟ ثبس)اٌؼغؾ  اٌغبص اٌفئبد اٌذٚي

 II2H3B/P (AT)إٌّسب 
G20 20 

G30, G31 50 

 (BE)ثٍد١ىب 
I2E(R)B G20 ٚG25 20 ٚ25 

I3+ G30, G31 30-21 ٚ37 

 II2H3B/P (DK)اٌذّٔبسن 
G20 20 

G30, G31 30 

 (FR)فشٔسب 

II2Esi3+ 
G20 ٚG25 20 ٚ25 

G30 ٚG31 30-21 ٚ37 

II2Esi3P 
G20 ٚG25 20 ٚ25 

G31 50 

 II2H3B/P (FI)فٍٕٕذا 
G20 20 

G30 ٚG31 30 

 (DE)أٌّب١ٔب 
II2ELL3B/P 

G20 ٚG25 20 

G30 ٚG31 50 

I3P G31 50 

 +II2H3 (GR)ا١ٌٛٔبْ 
G20 20 

G30 ٚG31 30-21 ٚ37 

 +II2H3 (IT)إ٠ـب١ٌب 
G20 20 

G30 ٚG31 30-21 ٚ37 

 +II2H3 (IE)إ٠شٌٕذا 
G20 20 

G30 ٚG31 30-21 ٚ37 

 II2H3B/P (LU)ٌىسّجٛسؽ 
G20 20 

G30 ٚG31 50 

 (NL)ٌٕ٘ٛذا 

II2L3P 
G25 25 

G31 50 

II2L3B/P 
G25 25 

G30 ٚG31 30 

 I3B/P G30 ٚG31 30 (NO)إٌش٠ٚح 

 +II2H3 (PT)اٌجشرغبي 
G20 20 

G30 ٚG31 30-21 ٚ37 

 (ES)إسجب١ٔب 

II2H3+ 
G20 20 

G30 ٚG31 30-21 ٚ37 

II2H3P 
G20 20 

G31 37.50 

 II2H3B/P (SE)اٌس٠ٛذ 
G20 20 

G30 ٚG31 30 

 +II2H3 (UK)اٌّّىٍخ اٌّزسذح 
G20 20 

G30 ٚG31 30-21 ٚ37 

 
 

 اٌّؼب١٠ش اٌّـبثمخ ٌٍّفٛػ١خ األٚسٚث١خ

 .سبػخ ٌىً و١ٍٛ ٚاد/3ِزش  2رذفك اٌٙٛاء اٌالصَ ٌزٛس٠ذ ٘ٛاء االؽزشاق فٟ  رزـٍت

 
 .لُ ثزٛط١ً خشؿَٛ اٌفظً اٌسش٠غ ٌدٙبص اٌفظً اٌسش٠غ اٌّٛخٛد رسذ اٌّمالح ٌٚخؾ اٌغبص -1
 

 وفىضيت األوروبيت حسب الدولتفئبث الغبز الوعتودة هن ال
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ص فٟ اٌدضء ز١ث ٠زُ رٛط١ً ٘زٖ اٌٛزذاد ٌخؾ إِذاد اٌغب,  ٠زُ ر١ٙئخ ثؼغ اٌّمبٌٟ الرظبي لٛٞ ثخؾ إِذاد اٌغبص :ِالؽظخ
 .اٌخٍفٟ ِٓ اٌٛزذح

 
ُّزوشح فمؾ, ػٕذ اسزخذاَ ِشوت رثج١ذ ٚاسزخذَ أ٠ؼًب ِشوت رثج١ذ األٔجٛة اٌزٞ ال ,  اسزؼًّ و١ّبد ل١ٍٍخ ػٍٝ اٌخ١ٛؽ اٌ

ال رسزخذَ (,  اٌؼبصي ٠Loctite™ PST56765ّىٓ اسزخذاَ ِٕزح )٠زأثش ثبٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ ٌٍغبصاد إٌفـ١خ اٌّسبٌخ 
أٚ /ِّب ٠ٕزح ػٕٗ أسذاد فزسبد اٌّٛلذ ٚ, ي خ١ـ١ٓ  ز١ث لذ ٠ؤدٞ ٘زا إٌٝ دخٛي ثؼغ اٌّشوت فٟ ر١بس اٌغبصاٌّشوت ألٚ
 .طّبَ اٌزسىُ

 
٠ٚدت اسزخذاَ ,  افزر خؾ إِذاد اٌغبص ٌٍّمالح ٚافسض وً األٔبث١ت ٚاٌزد١ٙضاد ٚٚطالد اٌغبص ٌٍىشف ػٓ اٌزسش٠جبد -2

 .طبثْٛ سبئً ٌٙزا اٌغشع
 
رظش٠ف اٌّمالح ٚاِأل ٚػبء اٌمٍٟ ثبٌّبء أٚ اٌض٠ذ ززٝ رظً إٌٝ خؾ ِسزٜٛ اٌض٠ذ اٌسفٍٟ فٟ اٌدضء اٌخٍفٟ اغٍك طّبَ  -3

 .فٟ اٌفظً اٌثبٌث ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ" إسشبداد اإلػبءح"ثُ لُ ثئػبءح اٌّمالح وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ ِٛػٛػبد ,  ٌٛػبء اٌمٍٟ
 

 خـش 

ت رٌه فٟ رٍفٙب أٚ ٔشٛة ؽش٠ك،  ٌزا ٠ٍضَ اٌزأوذ ِٓ اِزالء ٚػبء اٌمٍٟ ٠ؾظش اسزخذاَ اٌّمالح ٟٚ٘ فبسغخ، ؽ١ش سٛف ٠زسج 

 . ثض٠ذ اٌـٟٙ أٚ اٌّبء لجً رشغ١ً اٌٛؽذح

 
رٛػر , ٠دت اٌزسمك ِٓ ػغؾ اٌشؼالد اٌّزشؼجخ فٟ ٘زا اٌٛلذ ػٓ ؿش٠ك ششوخ اٌغبص اٌّسٍٟ أٚ ١٘ئخ اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذح -4

غبص األٔبث١ت اٌّزشؼجخ ألٔٛاع اٌغبص اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رسزخذَ ِغ ٘زٖ اٌدذاٚي ا٢ر١خ فٟ اٌظفسخ اٌمبدِخ لبئّخ ػغٛؽ 
 .اٌدٙبص

Gas (الغبز) وعبء هنفرد وعبءهسدوج

Lacq اىغاز اىطبيعي بحقو

)G20( أقو ٍِ 20 ٍييي بار
7 8

* Gronique اىغاز اىطبيعي بحقو

)G25( أقو ٍِ 25 ٍييي بار
10 11.2

* Gronique از اىطبيعي بحقو

)G25( أقو ٍِ 20 ٍييي بار
10 11.2

الوعبيير الوطببقت للوفىضيت األوروبيت

لضغىط غبز األنببيب الوتشعبت هن الوىقد

الضغظ )هللي ببر(

 

 

الوعبيير غير الوطببقت للوفىضيت األوروبيت

لضغىط غبز األنببيب الوتشعبت هن الوىقد

Gas (الغبز) الضغظ

طبيعي
3.20 بىصت عَىد ٍاء

0.80 مييى باسناه

اىبروباُ
8.25 بىصت عَىد ٍاء

2.5 مييى باسناه

 
 

ٌزؼ١ٍّبد  ™FilterQuickثذ١ًٌ ٚزذح رسىُ )اٌخبص  1ساخغ اٌفظً ) ,رسمك ِٓ إػذاد رشِٛسزبد اٌسشاسح اٌّجشِدخ -5
 .(ًب ٌٛزذح اٌزسىُ اٌخبطخ ثهاٌجشِدخ اٌّؼجٛؿخ ِسجم
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 اٌزؾ٠ًٛ إٌٟ ٔٛع غبص آخش 2-5

 خـش 

٠زـٍت اٌزؾ٠ًٛ ِٓ ٔٛع غبص إٌٝ آخش رشو١ت ِىٛٔبد خبطخ ٌزؾ٠ًٛ  ,٘زا اٌغٙبص رُ ر١ٙئزٗ فٟ اٌّظٕغ ٌٕٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌغبص

 .ٚرؼ١ٍّبد اٌزؾ٠ًٛ ِذسعخ ِغ ٌٛاصَ اٌزؾ٠ًٛ,  اٌغبص
    

٠ُؾظش رٛط١ً ٘زا ,  اسزخذاَ اٌّىٛٔبد إٌّبسجخ اٌخبطخ ثزٌه لذ ٠ٕزظ ػٕٗ ؽش٠ك أٚ أفغبس اٌزؾ٠ًٛ ِٓ ٔٛع غبص إٌٝ آخش ثذْٚ

 !اٌغٙبص ٌخذ إِذاد غبص ٌُ ٠زُ ر١ٙئزٗ ػ١ٍٗ
 

٠ٕجغٟ رؾ٠ًٛ ٘زا اٌغٙبص ِٓ أؽذ أٔٛاع اٌغبص إٌٝ اخش ػٓ ؿش٠ك األفشاد اٌّؤ١ٍ٘ٓ أٚ اٌّؼزّذ٠ٓ أٚ اٌّشخض ٌُٙ أٚ اٌّخزظ١ٓ 

 .ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ 7-1ِؾذد فٟ اٌمسُ  ثبٌظ١بٔخ، وّب ٘ٛ

 
ٌغ١ش دٚي اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ اٌزٟ رسزخذَ ِٛالذ ِخزٍفخ ٌىً ٔٛع  FilterQuick™ FQG30رُ رظ١ٕغ ِدّٛػخ ِمبٌٟ اٌغبص 

اٌم١ّخ  رز١ّض اٌّٛالذ فٟ اٌّمبٌٟ اٌزٟ رؼًّ ثغبص اٌجشٚثبْ ثـالء سِبدٞ اٌٍْٛ ػٍٝ ثالؽ اٌّٛلذ ١ٌسبػذ٘ب ػٍٝ رسًّ اسرفبع,  غبص
ٌٚىٓ ١ٌس , ز١ث رُ رظ١ُّ اٌّٛالذ اٌزٟ رسزخذَ فٟ ٚزذاد اٌجشٚثبْ ٌالسزخذاَ ِغ اٌغبص اٌـج١ؼٟ,  اٌسشاس٠خ ٌغبص اٌجشٚثبْ

 . اٌؼىس
 

 ٌٛاصَ رؾ٠ًٛ اٌغبص ٌغ١ش دٚي األػؼبء فٟ اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ

 ِٓ غبص ثشٚثبْ إٌٝ غبص ؿج١ؼٟ ِٓ غبص ؿج١ؼٟ إٌٝ غبص اٌجشٚثبْ 

 PN 826-2967ٚػبء وبًِ PN 826-2965 ٚػبء وبًِ 

 PN 826-2968ٚػبء ِضدٚط  PN 826-2966ٚػبء ِضدٚط  

 

 ٌٛاصَ رؾ٠ًٛ اٌغبص ألسزشا١ٌب, اٌذٚي غ١ش األػؼبء فٟ اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ

 ِٓ غبص ثشٚثبْ إٌٝ غبص ؿج١ؼٟ ِٓ غبص ؿج١ؼٟ إٌٝ غبص اٌجشٚثبْ 

 PN 826-2971ٚػبء وبًِ PN 826-2969ٚػبء وبًِ  

 PN 826-2972ٚػبء ِضدٚط  PN 826-2970ػبء ِضدٚط ٚ 

 

ُّظذسح إٌٝ دٚي اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ ثّٛالذ  ز١ث ٠ّىٓ أْ رؼًّ ثبٌغبص اٌـج١ؼٟ ", ِزؼذدح االسزخذاَ"رُ رض٠ٚذ اٌٛزذاد اٌ
(G20, G25 ) ْأٚ اٌجٛرب(G30 ) ْٚغبصاد اٌجشٚثب(G31.) 
 

 1715-810اٌزٟ رسزخذَ طّبَ غبص ٌٛاصَ رؾ٠ًٛ اٌغبص ٌٍٛؽذاد , اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ

 G20  ٚأG25 (ٟؿج١ؼ ) ٌٝإG30  ٚأG31 غبص: G30  ٚأG31  ٌٝإG20  ٚأG25  (:ؿج١ؼٟ)غبص 

 PN 826-2975  PN 826-2976 

 رؼ١ٍّبد رؾ٠ًٛ اٌغبص فٟ دٚي اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ
 

ػ١خ األٚسٚث١خ ٌّؼب١٠ش ػغؾ اٌشؼالد اسخغ إٌٝ ِخـؾ اٌّفٛ)اػجؾ ػغؾ اٌغبص فٟ إٌّظُ، , غبص ؿج١ؼٟ G20- ٚG25ث١ٓ  -1
 .،  ٠ُسظش رغ١١ش اٌفزسخ(اٌّزشؼجخ

 

 (:ثشٚثبْ G31ثٛربْ أٚ  G30)ٚػبئٍخ اٌغبص اٌثبٌثخ ( G25أٚ  G20)ث١ٓ ػبئٍخ اٌغبص اٌثب١ٔخ  -2
 .لُ ثزغ١١ش اٌفزسبد -أ 
 .اػجؾ ػغؾ اٌفزسخ -ة 

 

لُ ثزشو١ت ٌٛزخ اٌزظ١ٕف اٌدذ٠ذح ِزؼّٕخ ٌٛاصَ اٌزس٠ًٛ ِىبْ اٌٍٛزخ  ثُ,  PFtsamyrFلُ ثئصاٌخ ٌٛزخ اٌزظ١ٕف اٌمذ٠ّخ ٚػذ إٌٝ  -3
 .ِٛػسخ ارّبَ رغ١١ش اٌغبص, اٌمذ٠ّخ

 

سزظٙش ,  ٌٍسظٛي ػٍٝ ٌٛاصَ اٌزس١ّخ SEKاسزجذي ٌٛزخ اٌزظ١ٕف،  ثُ ارظً ث١ٙئخ اٌظ١بٔخ اٌّس١ٍخ أٚ خذِخ , إرا رغ١شد ٌغخ اٌّمظذ -4
 .ٌغخ اإلشبسح فٟ خبٔت اٌالطمخ
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 ؾذ٠ذ ٚػغ اٌّمالحر 2-6

ػٕذِب ٠زُ ٚػغ اٌّمالح فٟ اٌّٛػغ اٌّخظض ٌٙب، اسزخذَ ِسٛاح إٌدبسح اٌّٛخٛد أػٍٝ ٚػبء اٌمٍٟ ٌٍزسمك ِٓ أْ اٌٛزذح  -1
 .أٚ ِٓ األِبَ إٌٝ اٌخٍف, ِسز٠ٛخ، سٛاء ِٓ خبٔت إٌٝ خبٔت

 
 .ّٕبست فٟ ِٛػؼٙبٌؼجؾ ِسزٜٛ اٌّمبٌٟ، اػجؾ اٌؼدالد ِغ اٌسشص ػٍٝ ٚخٛد اٌّمالح ػٕذ االسرفبع اٌ

 
ػٕذِب ٠زُ ٚػغ اٌّمالح فٟ ِىبٔٙب إٌٙبئٟ ثشىً ِسزٜٛ، لُ ثزثج١ذ اٌىٛاثر اٌزٟ ٠مذِٙب ٔظبَ زسبة اٌؼّبْ اٌشئ١سٟ ٌٍسذ ِٓ 

إرا رُ فظً اٌىٛاثر ثسجت , ٌزؼ١ٍّبد اٌزشغ١ً ًبثِجذ وٛاثر اٌّمالح ٚفم, زشوزٙب ثس١ث ال رؼزّذ ػٍٝ اٌشذ أٚ رٕمٍٗ إٌٝ اٌٛطٍخ
 .ء اٌظ١بٔخ أٚ ألسجبة أخشٜ، ٠دت إػبدح رٛط١ٍُٙ ِشح أخشٜ لجً اسزخذاَ اٌّمالحإخشا

 

  خـش 

فٟ ع١ّغ اٌظشٚف، ٠غت اٌزخٍض ِٓ اٌض٠ذ لجً ِؾبٌٚخ ٔمً اٌّمالح , ثبٌغخ، ٌزا رغٕت ِالِسزٗ ًبلذ ٠سجت اٌض٠ذ اٌسبخٓ ؽشٚل

رٕمٍت ٘زٖ اٌّمالح ِسججخ إطبثبد شخظ١خ إرا ٌُ ٠زُ رأ١ِٕٙب فمذ , ٌزغٕت رسشثٗ أٚ أسىبثٗ أٚ اؽزّبي اإلطبثخ ثبٌؾشٚق اٌجبٌغخ

 .فٟ ٚػغ صبثذ
 

 خـش 

٠غت رٛف١ش اٌٛسبئً إٌّبسجخ ٌٍؾذ ِٓ رؾشن اٌّمالح ثذْٚ االػزّبد ػٍٝ اٌّٛطً ٚعٙبص اٌفظً اٌسش٠غ أٚ األٔبث١ت اٌّزظٍخ ثٗ 

 .  ٌزغٕت ؽشوخ اٌّمالح

 

�     �      

      

            �        

�     

     �                

�      

      �         �        

�              

     :            �       

    �   

�     �      

      

 
 
 .ظش٠ف اٌّمالحأغٍك طّبَ ر -2

إجراءاث ضبظ الجهبز وإيقبف تشغيله ساخغ ,  )ٔظف اٌٛػبء أٚ األٚػ١خ ثُ ػغ ص٠ذ اٌـٟٙ ززٝ خؾ ِسزٜٛ اٌض٠ذ اٌسفٍٟ -3
 (فٟ اٌفظً اٌثبٌث
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 BIJرضج١ذ ؽّبٌخ  2-7

ٚلُ ثئصاٌخ اٌشثبؽ ( ػبدح اٌجبة ا١ّ١ٌٓ اٌّزـش )افزر ثبة اٌّمالح 
٠ك فه اٌجشاغٟ األسثؼخ اٌّزمبؿغ اٌّسزخذَ ٌذػُ اٌشسٓ ػٓ ؿش

اٌزٟ رُ شسٕٙب فٟ ثبلخ  BIJثُ ثّجذ زّبٌخ (, 1أظش اٌشىً )
اٌٍّسمبد ِغ اٌجشاغٟ اٌزٟ سجك فىٙب فٟ خـٛح إصاٌخ اٌشثبؽ 

ٚفٟ زبٌخ اسزخذاَ خ١بس اٌذْ٘ٛ (,  2أظش اٌشىً )اٌّزمبؿغ 
فٟ اٌدضء اٌخٍفٟ ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ ( أ)اٌظٍجخ أظش اٌٍّسك 
ثُ لُ ثزثج١ذ ٚالٟ اٌض٠ذ ,  ّبد اٌزشو١تٌٍسظٛي ػٍٝ رؼ١ٍ
  BIJٌسّب٠خ اٌدضء اٌسفٍٟ ِٓ  BIJاٌّزٕبثش االخز١بسٞ 

 (.3أظش اٌشىً )

 
 

          
 

 1اٌشىً                        2اٌشىً        
 
 
 
 

 
 3اٌشىً 
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  FILTERQUICK™ FQG30مجموعة مقالي الغاز 
  تعليمات التشغيل:  الفصل الثالث

  

  
  
  

  
  
  
  

  )FILTERQUICK FQG430الخاصة بـ (التھيئة النموذجية 
  قد يختلف شكل المقالة عن ذلك  :مالحظة

  .الشكل الموضح قليالً وفًقا للتھيئة وتاريخ التصنيع
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  وحدة تحكم التشغيل والبرمجة  3-1
  

, ™FilterQuick، وبالنسبة للمقالي المزودة بوحدات تحكم )كما ھو موضح أدناه( ™FilterQuickالمقالة مزودة بوحدة تحكم 
  ,  فيما يتعلق بإجراءات البرمجة والتشغيل FilterQuick™ 8197269دليل وحدة التحكم الرجوع إلى ينبغي 

  

                                        

  ™FILTERQUICKوحدة تحكم 
  

  .ارجع إلى الفصل الرابع من ھذا الدليل لتعليمات التشغيل الخاصة بنظام التصفية المدمج
  
  الجھاز وإيقاف تشغيلهإجراءات ضبط   3-2

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

  .وخاصة الجوانب المتعلقة بتصفية الزيت وإجراءات التصريف والتنظيف
  

  تنبيه 
 3.8(رطل، ولملئ وعاء القلي بالكامل نحتاج إلى  FilterQuick™ FQG30 32تبلغ سعة الزيت في مجموعة مقالي الغاز 

رطل، ولملئ كل نصف من الوعاء المزدوج نحتاج إلى  18و) درجة مئوية 21(درجة فھرنھايت  70عند ) لتر 14.5/جالون
  ).درجة مئوية 21(درجة فھرنھايت  70عند ) لتر 8.33/جالون 2.2(

  
ضع اإليقاف وأن صمامات التصريف الخاصة بوعاء القلي مغلقة،  واحرص على إزالة تأكد قبل إضاءة المقالة من أنھا فى و

  .أرفف دعامات السلة، إذا كانت مثبتة، وقم بملئ وعاء القلي حتى تصل إلى خط مستوى الزيت السفلي

  
  
  اإلعداد 3-2-1
  

  تحذير 
م ملئ وعاء القلي بالماء أو الزيت قبل إشعال الشعالت،  فضالً عن ذلك، يلز,  ُيحظر تشغيل المقالة عندما يكون وعاء القلي فارًغا

  .إذ يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف وعاء القلي والذي قد يتسبب في نشوب حريق
  

  خطر 
احرص على تجفيف وعاء القلي من الماء جيًدا قبل إعادة ملئه بالزيت،  إذ يؤدي عدم القيام بذلك إلى تناثر الزيت الساخن عند 

  .درجة حرارة الطھيتسخينه ل
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  تحذير  
مخصصة لالستخدام مع الدھون الصلبة بدون تركيب معدات  غير The FilterQuick™ FQG30 مجموعة مقالي الغاز

حيث يؤدي , تركيب معدات الدھون الصلبةلذا احرص على استخدام الدھون السائلة فقط معھا في حالة عدم ,  الدھون الصلبة
  .لبة  بدون تركيب معدات الدھون الصلبة إلى انسداد خطوط الزيتاستخدام الدھون الص

  
وذلك للسماح بتمدد الزيت ,  في الجزء الخلفي من الوعاء السفليقم بملء وعاء القلي بزيت الطھي حتى خط مستوى الزيت  -1

مدد الزيت ويفيض عندما إذ ال يجب ملء الوعاء بالزيت البارد ألعلى من الخط السفلي حيث يت,  عندما تزيد درجة الحرارة
 ™FilterQuickدليل وحدة تحكم في 16-1بصفحة  8-9-1وألنظمة الزيت الغزير راجع القسم , تزيد درجة حرارته

  .لالطالع على تعليمات ملء الوعاء من الزيت الغزير  8197269
  
لوحة المخرج، مع عدم وجود جزء وتحقق من استواء وجه القابس مع ,  تأكد من توصيل أسالك الطاقة في المقابس المناسبة -2

  .مرئي من األسالك
  
  .عند درجة حرارة الطھيعندما يكون الزيت  العلويتأكد من بقاء مستوى الزيت عند خط مستوى الزيت  -3
  
  
  إشعال شعالت المقالة 3-2-2
  
  .الموجود على لوحة التحكم للضبط على وضع اإليقاف) إيقاف تشغيل/تشغيل( ON/OFFاضغط على مفتاح  -1

  
  
الموجود على لوحة التحكم للضبط على وضع التشغيل، ثم قم ببرمجة ) إيقاف تشغيل/تشغيل( ON/OFFاضغط على مفتاح  -2

  .لوحة التحكم على درجة حرارة الطھي العادية
  
ى وضع اإليقاف وانتظر لمدة للضبط عل) إيقاف تشغيل/تشغيل( ON/OFFإذا لم يتم إشعال الشعالت، قم بالضغط على مفتاح  -3

  .ثانية،  ثم كرر الخطوة الثانية 60
  
ً ، سيتم ضبط المقالة تلقائ)درجة مئوية 82(درجة فھرنھايت  180إذا كانت درجة حرارة وعاء القلي أقل من  -4 على وضع  يا

ان، ثم يستمر خروج اإلشعال ُيرجى مراعاة أنه خالل دورة اإلذابة، سيتكرر إشعال الشعالت لمدة ثو:  مالحظة(دورة اإلذابة، 
، سيتم تشغيل الوحدة )درجة مئوية 82(درجة فھرنھايت  180،  وعند وصول درجة حرارة وعاء القلي إلى )لفترة طويلة

ً تلقائ على وضع إكتمال الحرارة،  وستظل الشعالت مشتعلة حتى تصل درجة حرارة وعاء القلي إلى درجة حرارة الطھى  يا
وتكون ) جاھز( Readyتتغير شاشة وحدة التحكم إلى , المقالة إلى النقطة المضبوطة مسبًقاالمبرمجة، وفور وصول 
 EXIT COOL، اضغط على زر ™FilterQuickوللخروج من دورة الذوبان في وحدة التحكم , المقالة جاھزة لالستخدام

 6تستمر دورة اإلذابة بالمقالة لمدة  :مالحظة(إلنھاء دورة الذوبان؟ ) نعم( YESھل تريد الضغط على زر ), خروج بارد(
ً دقائق تقري   .)حتى يصل مجس مستوى الزيت إلى درجة الحرارة المطلوبة قبل انتھاء عملية اإلذابة ا
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  .ثانية، من خالل منافذ الشعلة الموجودة على كال جانبي أنابيب إحتراق الغاز 90ُيرجى مالحظة اللھب، بعد إشعال الشعالت لمدة ال تقل عن   -5
  

  
  

تومض الشعلة باللون األحمر البرتقالي عند الوصول ألفضل درجة إشعال،  أما إذا وجد لھب أزرق أو بقع داكنة على سطح 
يوجد على جانب المروحة المبيتة عكس المحرك لوحة مزودة بصامولة : الشعلة، فقم بضبط نسبة خليط الھواء مع الغاز كاآلتي

،  قم بإرخاء الصامولة بدرجة تكفي لتحرك اللوحة، ثم اضبط اللوحة على وضع فتح أو غلق فتحة شفط الھواء حتى يتم غلق
  .الوميض باللون األحمر البرتقالي،  ثم ثبت اللوحة على الوضع المناسب برفق واحكم ربط صامولة الغلق

  
  
  إغالق المقالة  3-3

الموجود على لوحة التحكم ) إيقاف تشغيل/تشغيل( ON/OFFالعمل، قم بضبط مفتاح إلغالق المقالة لمدة قصيرة خالل ساعات 
  ).إذا كانت المقالة مزودة بھا(، وضع أغطية وعاء القلي فى أماكنھا اإليقافعلى وضع 

  
) إيقاف تشغيل/تشغيل( ON/OFFعند إغالق المقالة بمدة زمن غلق، قم بتصفية الزيت وتنظيف المقالة، اضغط على مفتاح 
انظر التوضيحات المبينة (، اإليقافالموجود على لوحة التحكم للضبط على وضع اإليقاف، ثم اضبط صمام الغاز على وضع 

  )أسفل

منافذ العرض اليسرى 
  خلف مبيتات المحرك

  منافذ العرض اليمنى
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  ). إذا كانت مزودة بھا(ضع أغطية المقالة في مكانھا 

  ®Oil Attendantالتعويض التلقائي للزيت باستخدام تقنية    3-4
  

 عند تشغيل نظام تعويض الزيت التلقائي بتقنية
Oil Attendant® في المقالة يتم تعويض الزيت تلقا ً  ئيا

يتسع الخزان , في المقالة من الخزان الموجود في الحاوية
في حالة التشغيل ,  رطل من الزيت 35لما يصل إلى 

النموذجي سوف يستمر التشغيل لما يقرب من يومين قبل 
تم شرح مكونات النظام على اليمين  كما,  التغيير

  ). 1انظر الشكل (
    

يھدف نظام تعويض الزيت إلى تعويض الزيت  :مالحظة
حيث تتطلب أوعية القلي ,  داخل أوعية القلي وليس ملئھا

    .الملء اليدوي بعد اإلعداد والتفريغ

  
    
  

  تركيب خزان الزيت          3-4-1
  

التأكد من وصول ,  استبدال الغطاء المرفق، الذي يربط جھاز الشفط,  إزالة الغطاء األصلي من وعاء الزيت ورقاقة األلومنيوم
  .أنبوب التغذية من الغطاء إلى قاع وعاء الزيت

   
أجھزة الشفط على تجنب إمساك ), كما ھو موضح في الصفحة التالية(وضع وعاء الزيت داخل الحاوية ثم قم بزلقه في مكانه 
  .الجزء الداخلي من الوعاء عندما يتم وضعھا في المقالة

  
عندما تسخن المقالة لدرجات الحرارة المبرمجة مسبًقا، ينشط النظام ثم يقوم بإضافة الزيت ببطء .  النظام اآلن جاھزة لالستخدام

  .إلى األوعية عند الحاجة، حتى يصل الزيت إلى المستوى األمثل
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  تغييرات الزيت الروتينية    3-4-2

 )خزان تعويض الزيت فارغ( TOPOFF OIL EMPTYتعرض وحدة التحكم , عندما ينخفض مستوى الزيت في الخزان
تختلف بعض الخطوات ). تأكيد(  (CONFIRM)اضغط على ,  على يمين الشاشة )تأكيد( CONFIRMعلى يسار الشاشة و
للحصول على التعليمات،  واتبع تعليمات الشركة المصّنعة ) ج(ھون الصلبة انظر الملحق في حالة استخدام الد, عن الصور الموضحة

  .  JIBعند تغيير 
خارجھا  JIBافتح الحاوية وحرك رف  -1

  ).2انظر الشكل (
  

  
  2الشكل 

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

  

  
  3الشكل 

أزل الغطاء وسدادة األلومنيوم مع جعل اإلناء في   -3
  ). 4انظر الشكل , (وضع مستقيم

  

  
  4الشكل 
  

  ).5انظر الشكل (ضع األنبوب في الحاوية الممتلئة الجديدة   -4
  

  
  5الشكل 
  

كما ھو موضح في (على الرف داخل حاوية المقالة  JIBقم بزلق  -5
  ).2الشكل 

  
البرتقالي لمدة  JIBاضغط مع االستمرار على مفتاح إعادة ضبط   -6

   ).6انظر الشكل ( إلعادة ضبط نظام تعويض الزيت، ثوان 10
  
  
  
  
  
  
  

  
  أنظمة الزيت الغزير      3-4-3
  

  .توجد تعليمات تركيب واستخدام أنظمة الزيت الغزير في الملحق أ الموجود في الجزء الخلفي من ھذا الدليل
  

بق تجنب إضافة زيت ساخن أو س :تحذير
  .JIBاستعماله إلى 

  

          
  6الشكل            

  .قد يختلف الشكل والموقع عن الصورة
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  FILTERQUICK™ FQG30 مجموعة مقالي الغاز
  إرشادات التصفية:  الفصل الرابع

  
  مقدمة  4-1
  

إمكانية تصفية الزيت من إحدى أوعية القلي بأمان وكفاءة في  ™FilterQuickالملحق بمقالة ) بضغطة الزر(ُيتيح نظام التصفية 
  , الوقت الذي تكون فيه أوعية القلي األخرى قيد التشغيل

  
  .على تشغيل النظام 3ـ4بينما يشتمل القسم , على التجھيزات الخاصة باستخدام نظام التصفية 2ـ4ل القسم ويشتم

  

  تحذير 
يتحمل المشرف على الموقع مسؤولية ضمان دراية العاملين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام تصفية الزيت الساخن وخاصة 

  .فيف والتنظيفالجوانب المتعلقة بتصفية الزيت وإجراءات التج

  

  تحذير 
ً ينبغي تغير بطانة أو ورق التصفية يومي   أو عندما يتجاوز مستوي الشوائب ارتفاع حلقة التثبيت ا

  
  لالستخدام مع بطانة التصفية أو لوح التصفية) بضغطة الزر(بنظام التصفية  ™FilterQuickتجھيز مقالة  4-2
  

إمكانية تصفية الزيت من إحدى أوعية القلي بأمان وكفاءة في  ™FilterQuickة الملحق بمقال) بضغطة الزر(ُيتيح نظام التصفية 
ويستخدم ھذا النظام مكونات ورق التصفية حيث يتضمن صينية البقايا ,  الوقت الذي تكون فيه أوعية القلي األخرى قيد التشغيل

  .وحلقة التثبيت الكبيرة وشاشة المصفاة المعدنية

اسحب وعاء التصفية من الحاوية مع إزالة صينية البقايا  -1
وحلقة التثبيت وورق التصفية وشاشة المصفاة المعدنية 

ثم قم بتنظيف جميع المكونات بمحلول ),  1راجع الشكل (
  . اً منظف وماء ساخن وتجفيفھا جيد

  
عاء إال في حالة التنظيف أو الوصول يحذر إزالة غطاء الو

التي تم , الداخلي أو السماح بوضع وحدة تصريف الدھون
وتوجد , تحت المصرف, 2004صنعھا قبل يناير 

  .8197269إرشادات التفريغ في دليل وحدة التحكم 
  

  

    1الشكل 
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  2 الشكل

  

   
  3الشكل 

  

.  
  4الشكل 

  !يحظر استخدام مسحوق التصفية مع لوح التصفية
  
واألن يعد نظام التصفية .  MIBعلى لوحة “ A”وتأكد من ظھور , ادفع وعاء التصفية في المقالة مرة أخرى وضعه أسفلھا  -7

  .جاھز لالستخدام
  

  خطر 
مما قد , وذلك لمنع تدفق الزيت الساخن وانسكابه, صفية المدمجةتجنب تصريف أكثر من وعاء قلي في نفس الوقت في وحدة الت

  .يتسبب في حدوث حروق شديدة وانزالق وسقوط

  

  خطر 
يجب تفريغ صينية البقايا الموجودة في المقالي المجھزة بنظام التصفية في وعاء مقاوم للحريق بعد االنتھاء من عمليات القلي 

 ً ً طعام تلقائحيث قد تحترق بعض جزيئات ال, يوميا   .في حالة امتصاصھا لبعض المواد الدھنية يا

  

  تحذير 
حيث يؤدي ,  تجنب احتكاك سالت القلي أو غيرھا من األواني بالشريط الملحق بالمقالة،  والذي يقوم بإحكام ربط أوعية القلي

على ثباته،  كما أن تصميمه تم  االحتكاك بين سالت القلي على الشريط إلزالة الدھون إلى تشويه الشريط مما يؤثر بالسلب
  .بطريقة محكمة ويلزم إزالته فقط عند التنظيف

  )بضغطة الزر(المزودة بنظام التصفية  ™FilterQuickمقالة   4-3
  

بالقيام بتنبيه المشغل لكى يبدأ عملية التصفية الشبه تلقائية بعد عدد من دورات الطھي  ™FilterQuickتتميز وحدة تحكم 
  . المحددة

فحص تركيب الحلقات الدائرية 
  المتصلة بالمصفاة 

.  

احرص على فحص تركيبات توصيل وعاء التصفية للتحقق  -2
  ).2ل راجع الشك(من حالة الحلقتين الدائرتين 

  
ع نفس الخطوات بترتيب عكسي وضع شاشة المصفاة  -3 اتب

ى  م ضع ورق تصفية أعل المعدنية في وسط أسفل الوعاء ث
ات  ع الجھ ن جمي ا م ن إدخالھ د م ة وتأك  الشاش

كل ( ع الش فية),  1راج ة التص تخدام بطان ة اس ي حال , وف
م  ى ث ي األعل ة ف ن للبطان ه الخش ون الوج ن أن يك ق م تحق

ة وق الشاش عھا ف ات  ,ض ين الحاف عھا ب ن وض د م وتأك
  .المنقوشة لوعاء التصفية

  
ضع حلقة التثبيت فوق ورق التصفية ثم اخفضھا في  -4

حتى يتم وضع الورق على جانبي وعاء التصفية , الوعاء
  ).  3راجع الشكل (

  
في حالة استخدام , عند وضع حلقة التثبيت في موضعھا -5

تصفية قم برش علبة واحدة من مسحوق ال, ورق التصفية
  ).4راجع الشكل , (على الورق بالتساوي

  
ثم ادفع الوعاء في , استبدل صينية البقايا في وعاء التصفية -6

  .المقالة مرة أخرى وضعه أسفل التصريف
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و عرض العدد المحدد , ™FilterQuickعلى نظام التصفية الشبه تلقائي في مقالة  ™A FilterQuickسيطر وحدة تحكم ت

وفي حال  ,)ال.نعم( YES NOبالتبادل مع  )تصفية اآلن؟( ?Filter nowتقوم وحدة التحكم بعرض , لدورات الطھي
ناف التشغيل العادي لمجموعة الطھي وإعادة التنبيه للتصفية مرة ستقوم وحدة التحكم باستئ, أو بدء دورة طھي )ال( NOاختيار 
بمجرد التحقق من الطھي قبل ) تصفية اآلن؟( ?FILTER NOWسيظھر على شاشة وحدة التحكم رسالة المطالبة ,  أخرى

كما يجب أن يتم , مويمكن االطالع إلى خطوات التصفية الموجودة في دليل وحدة التحك, إجراء التصفية أو عدد أوامر التصفية
  .تأكيد جميع الرسائل أو إزالتھا من جميع وحدات التحكم قبل البدء في عملية التصفية

  
  )بضغطة الزر(المزودة بنظام التصفية  ™FilterQuickاستكشاف األعطال وإصالحھا لمقالة   4-4
  عدم إتمام عملية التصفية  4-4-1
  

  . ويتم عرض رسالة خطأ على وحدة التحكم, التصفية أو بطانة التصفية قد يحدث عطل في إجراءات التصفية بعد تغير ورق
  

 yesبالتبادل مع ) ھل الوعاء ممتلئ؟( ?IS VAT FULLتقوم وحدة التحكم بعرض 
no   

  .   بعرض ثالث خطوط أفقية MIBوتقوم لوحة  ,)نعم ال(
  

  
  

لالستمرار،  حيث تعود وحدة  )نعم(  (YES)زر  إذا كان الوعاء ممتلئ اضغط على  -1
  .التحكم إلى وضع الخمول أو إيقاف التشغيل

  
ً إذا كان الوعاء غير ممتلئ تما    .اتبع الخطوة التالية ما

  

  
  

ً إذا كان الوعاء غير ممتلئ تما )ال(  (NO)اضغط على    -2   .ما
  
  

  
  

تقوم وحدة التحكم بعرض , بعد توقف المضخة, ضخةأثناء عمل الم )ملء( FILLINGتقوم وحدة التحكم بعرض 
IS VAT FULL? )ھل الوعاء ممتلئ تما ً إذا كان الوعاء ممتلئ اذھب  ,مرة أخرى )نعم ال( yes noبالتبادل مع  )؟ما

ً إذا كان الوعاء غير ممتلئ تما ,1إلى الخطوة    . اتبع الخطوة التالية ما
  
ً اء غير ممتلئ تماإذا كان الوع )ال) ( )NOاضغط على    -3   .ما
  
  

  
  

تقوم وحدة التحكم بعرض , بعد توقف المضخة,  أثناء عمل المضخة )ملء( FILLINGتقوم وحدة التحكم بعرض 
IS VAT FULL? )ھل الوعاء ممتلئ تما ً إذا كان الوعاء ممتلئ ,  مرة أخرى )نعم ال( yes noبالتبادل مع  )؟ما

ً ير ممتلئ تماإذا كان الوعاء غ,  1اذھب إلى الخطوة    . اتبع الخطوة التالية ما
  
ى    -4 ا) ال) ( )NOاضغط عل ئ تم ر ممتل اء غي ان الوع ً إذا ك ا رة . م ي الم ذه ھ ت ھ إذا كان

  ,السادسة على التوالي لعدم إتمام عملية التصفية قم بتخطي ذلك إلى الخطوة الثامنة
  
  

  
  

 )نعم ال( YES NOبالتبادل مع  ,)صفاة؟تغيير ورق الم( ?CHANGE FILTER PAPERتعرض وحدة التحكم 
  . وصوت تنبيه

  
  . لالستمرار )نعم) ( )YESاضغط على    -5
  

دة  )ال) ( )NOيسمح الضغط على  ى وضع الطھي لم  4بعودة المقالة كما في أغلب الحاالت إل
 CHANGE FILTERوفي النھاية تظھر , إذا كانت الورقة غير صالحة, دقيقة 15دقائق أو 

PAPER? )تغيير ورق المصفاة؟(،  بالتبادل معYES NO )م ال ذه الخطوة  ,)نع وتتكرر ھ
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  . )نعم( YESحتى يتم اختيار 
  

  . )إزالة الوعاء( REMOVE PANتقوم وحدة التحكم بعرض 
  
في ھذه الحالة , ساعة25حيث يتم غالباً كل , في حالة نفاذ وقت تغيير ورق المصفاة :مالحظة*

دقيقة  15كل  ?)تغيير ورق المصفاة( ?CHANGE FILTER PAPERتتكرر رسالة 
  .دقائق 4بدالً من كل 

  
قم بتغير ورق التصفية وتأكد من , )تغيير الورق( CHANGE PAPERتتغير شاشة وحدة التحكم إلى ,  أزل الوعاء   -6

 30ء التصفية في مدة قدرھا بمجرد خروج وعا,  ثانية 30سحب وعاء التصفية إلى األمام خارج الحاوية في مدة ال تقل عن 
ادفع وعاء ,  تأكد من جفاف الوعاء وتركيبه بشكل صحيح,  )إيقاف تشغيل( OFFستقوم وحدة التحكم بعرض , ثانية

  .  MIBعلى لوحة “ A”وتأكد من ظھور , التصفية مرة أخرى داخل المقالة
  
  .لمقالة حتى تصل إلى القيمة المضبوطة مسبقاستقوم وحدة التحكم بعرض درجة حرارة ا,  قم بتشغيل وحدة التحكم   -7
  
  في ھذه الحالة قم بغلق صمام اإلرجاع وستقوم وحدة التحكم بعرض , إذا تكرر خطأ التصفية لستة مرات متتالية   -8

SERVICE REQUIRED )الصيانة مطلوبة(  بالتبادل معYES )وصوت تنبيه )نعم.  
  

  . ثم اتبع الخطوات التالية, نبيهإلسكات الت.)نعم) ( )YESاضغط على    -9
  

ثانية  15وبعد مرور  )خطأ في النظام( SYSTEM ERRORتقوم وحدة التحكم بعرض 
بالتبادل  )إصالح الخطأ في النظام( SYSTEM ERROR FIXEDتتغير رسالة الخطأ إلى 

   مع
YES NO )ال.نعم(  .  

  
دين للصيانة قم باال,  لالستمرار في الطھي )ال) ( )NOاضغط على    -10 تصال بالفنيين المعتم

ادة ضبطھا الة وإع ل ,.  إلصالح المق أ ك الة الخط تمر عرض رس تم  15وسيس ى ي ة حت دقيق
ائي  ,إصالح المشكلة ة تعويض الزيت التلق كما لن تتمكن عملية التصفية الشبه تلقائية وال عملي

  .من العمل حتى يتم إعادة ضبط المقالة

  
  
  

  
  

  
  خطأ انسداد المصرف 4-4-2
  

يحدث خطأ انسداد المصرف أثناء عملية التصفية التلقائية التي تحدث عندما يكتشف مجس مستوى الزيت أن الزيت لم يتم تصريفه 
  . بالكامل من وعاء القلي، وذلك قد يكون نتيجة انسداد المصرف أو حدوث عطل بمجس الزيت

  
  ثانية تتغير الرسالة إلى  15وبعد مرور  )تنظيف المصرف( CLEAR DRAINعند حدوث ذلك، تعرض لوحة التحكم 

IS DRAIN CLEAR? )ھل تم تنظيف المصرف؟(  بالتبادل معYES )نعم(.  
  
  .لالستمرار )نعم(  (YES)قم بإزالة أي شوائب من المصرف باستخدام األداة المرفقة مع المقالة، ثم اضغط على زر  -1
  
، وبمجرد اكتشاف مجس مستوى الزيت لتصريف الزيت، يتم استئناف )فتصري( DRAININGستعرض لوحة التحكم  -2

  .عملية التصفية التلقائية بشكل طبيعي
  
4-5 Filter Busy )انشغال التصفية(  

  

    
في ھذه الحالة يقوم النظام بانتظار القيام بتصفية , على وحدة التحكم )انشغال التصفية( FILTER BUSYفي حالة عرض 
قم باالتصال , إذا لم يتم إصالح المشكلة, دقيقة لترى ھل تم إصالح المشكلة 15انتظر , نتظار عرض مشكلة أخرىوعاء آخر أو ا

  .بالفنيين المعتمدين المحليين للصيانة
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  خطر 
قد مما , وذلك لمنع تدفق الزيت الساخن وانسكابه, تجنب تصريف أكثر من وعاء قلي في نفس الوقت في وحدة التصفية المدمجة

  .يتسبب في حدوث حروق شديدة وانزالق وسقوط

  

  تحذير 
,  يستخدم في حالة اإلفراط في سخونة محرك المصفاة أو حدوث عطل كھربائي, مضخة المصفاة مزودة بمفتاح إعادة ضبط يدوي

قبل محاولة إعادة دقيقة حتى يبرد  20قم بإيقاف تشغيل نظام التصفية وترك محرك الضخ لمدة , وفي حالة تعثر ھذا المفتاح
  ).راجع الصورة أدناه(ضبط المفتاح، 

  

  تحذير 
ويجب إعادة ضبط ,  استجب للتحذيرات وارتدي معدات السالمة المناسبة عند إعادة ضبط مفتاح إعادة ضبط مضخة المصفاة
  .ووعاء القلي المفتاح بعناية شديدة لتجنب احتمالية حدوث حروق خطيرة بسبب اإلھمال والتحرك حول أنبوب التصريف

  

  
  مفتاح إعادة ضبط مضخة المصفاة

  
  
  
  وإعادة ملء األوعية وتفريغ الزيت  , التصريف  4-6
  

للتخلص من الزيوت المستعملة ,  (قم بتصريف الزيت في وعاء مناسب لنقله إلى وعاء التفريغ, عندما يتطلب تغيير زيت الطھي
وتتوفر وحدة , JIBمع أنظمة  Frymasterوحدة تصريف الدھون من باستخدام  Frymasterتوصي شركة , وتصريفھا بأمان

في حالة استخدام  :مالحظة.  يحظر تصريف محلول التسخين في وحدة تصريف الدھون.)  تصريف الدھون لدى الموزع المحلي
, أسفل المصرف يجب إزالة غطاء وعاء التصفية للسماح بوضع الوحدة 2004وحدة تصريف الدھون التي تم صنعھا قبل يناير 

ولالطالع على تعليمات ,  ثم اسحبه خارج الحاوية, وأزل واقي الزيت, قم برفعه على الحافة األمامية ببطء, وإلزالة الغطاء
فقم بتبريد الزيت , إذا كانت وحدة تصريف المواد الدھنية غير متاحة,  راجع األوراق المرفقة مع وحدة التصريف, التشغيل المحددة

أو أكثر لكي ) لتر 15(جالونات  4سعة  حاوية معدنيةثم قم بتصريف الزيت في ) درجة مئوية 38(جة فھرنھايت در 100إلى 
اتبع إرشادات التصريف وإعادة الملء الخاصة بھذا النظام , وفي حالة استخدام نظام الزيت الغزير,  تمنع الزيت من اإلنسكاب

  . FilterQuick™  8197269والواردة في دليل وحدة تحكم 
  

  خطر 
  كحد أدنى ) لتر 15(جالونات  4تحقق من احتواء الحاوية على , عند تصريف محلول التنظيف في الحاوية المعدنية المناسبة

  .وإال قد يتدفق السائل الساخن ويتسبب في وقوع إصابات, أو أكثر

  
  
  
  

  خطر 
قبل تصريفه في حاوية التفريغ المعدنية ) مئوية درجة 38(درجة فھرنھايت  100يلزم ترك الزيت ليبرد عند درجة حرارة 

  .المناسبة
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  خطر 
  .عند تصريف الزيت في وحدة التفريغ، تجنب ملئھا يما يتجاوز الحد األقصى لخط التعبئة الموضح على الحاوية

  

  خطر 
يث أن درجة حرارة ح,  يجب تصريف زيت الطھي وتصفيته بعناية شديدة لتجنب احتمالية حدوث حروق بالغة بسبب اإلھمال

كما ينصح بارتداء جميع معدات ,  أو ما يقرب من ذلك) درجة مئوية 177(درجة فھرنھايت  350الزيت الُمراد تصفيته تصل إلى
  .السالمة عند تصريف الزيت وتصفيته

  

  تحذير 
  .يحظر تصريف الزيت المغلي في وحدة تصريف الدھون،  حيث قد يتسبب ذلك في حدوث تلف للوحدة

  
  . )إيقاف تشغيل( OFFاحرص على ضبط مفتاح تشغيل وحدة التحكم على وضع   -1
  
جالونات  4المزودة بغطاء قابل للغلق ذات سعة  الحاوية المعدنيةوضع وحدة تصريف الدھون أو , قم بإزالة وعاء التصفية -2

قادرة على تحمل حرارة الزيت  ةالحاوية المعدنييجب أن تكون ,  لتصريف الزيت, أو أكثر أسفل أنبوب التصريف) لتر 15(
  .  والسوائل الساخنة

  
وفي حالة انسداد ,  أو خطوات التصريف ™FilterQuickاتبع إرشادات التخلص من الزيت والواردة في دليل وحدة تحكم  -3

  .استخدم األداة المعدنية المرفقة مع المقالة لتنظيف االنسداد, الصمام بجزيئات األطعمة
  

  خطر 
حيث قد يتسبب تلف الكرة بالداخل في حدوث ,  لى صمام التصريف بقضيب التنظيف أو أي أجسام أخرىتجنب الطرق ع

  .تسريبات وإلغاء الضمان

  
, ويرجى توخي الحذر,  احرص على تنظيف جميع جزيئات األطعمة والزيت المتبقي من وعاء القلي, بعد تصريف الزيت -4

  .إذا المست الجلدحيث قد تتسبب ھذه المواد في حدوث حروق خطيرة 
  
بمجرد التحقق من غلق صمام التصريف قم بملء وعاء القلي بزيت طھي جديد ومصفى ونظيف حتى يصل إلى خط مستوى  -5

  . الزيت السفلي
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 FILTERQUICK™ FQG30ِمالح اٌغبص 

 اٌظ١بٔخ اٌٛلبئ١خ:  اٌفظً اٌخبِس
 

 خذِبد ٚإخشاءاد اٌظ١بٔخ اٌٛلبئ١خ ٌٍّمالح 5-1

 خطش 

٠دت رفش٠غ دسج اٌفزبد اٌّٛخٛد فٟ اٌّمبٌٟ اٌّدٙضح ثٕظبَ اٌزظف١خ فٟ ٚػبء ِمبَٚ ٌٍسش٠ك ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّبد اٌمٍٟ 

 .فٟ زبٌخ اِزظبطٙب ٌجؼغ اٌّٛاد اٌذ١ٕ٘خ ًببد اٌطؼبَ رٍمبئ١ز١ث لذ رسزشق ثؼغ خض٠ئ,  ١ِٛ٠ًب

 

 خطش 

ٚإرا ٚطٍذ ا١ٌّبٖ إٌٝ اٌض٠ذ ,  ثبٌض٠ذ اٌسبخٓ ًاأٚ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌٛػبء ٍِّٛء, ٠ُسظش ِسبٌٚخ رٕظ١ف اٌّمالح أثٕبء ػ١ٍّخ اٌمٍٟ

 .خبص اٌمش٠جخِّب لذ ٠ؤدٞ إٌٝ زشٚق شذ٠ذح ٌألش, س١زٕبثش اٌض٠ذ, اٌزٞ رُ رسخ١ٕٗ ٌذسخخ اٌمٍٟ

 

 رسز٠ش 

ز١ث ٠دت ,  ػٍٝ لشاءح إسشبداد االسزخذاَ ٚاٌج١بٔبد اٌزسز٠ش٠خ لجً االسزؼّبي ازشص ػٕذ اسزخذاَ ِطٙش ِزؼذد األغشاع،

 .إ٠الء ا٘زّبَ خبص ٌذسخخ رشو١ض إٌّظف ٚطٛي اٌّذح اٌزٟ ٠دت أْ ٠جمٝ ف١ٙب إٌّظف ػٍٝ األسطر اٌّالِسخ ٌٍطؼبَ
 

 ا١ِٛ١ٌخاٌفسٛص ٚاٌظ١بٔخ  5-2

 

 افسض اٌّمالح ٍِٚسمبرٙب ٌٍزسمك ِٓ أ٠َخ رٍف١بد 5-2-1
 

 اثسث ػٓ أٞ أعالن ِفىٛوخ أٚ ثب١ٌخ أٚ رغش٠جبد أٚ أ٠خ ِٛاد غش٠جخ فٟ ٚػبء اٌمٍٟ أٚ داخً اٌسب٠ٚخ أٚ أ٠خ ػالِبد رش١ش ئٌٝ أْ اٌّمالح
 .ٍِٚسمبرٙب ١ٌغذ إِٓخ ٚخب٘ضح ٌالعزخذاَ

 

 ١ًب٠ِٛ -اٌذاخً ٚاٌخبسج رٕظ١ف زب٠ٚخ اٌّمالح ِٓ  5-2-2
 

ثُ اِغر األعـر اٌّؼذ١ٔخ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌٛطٛي ئ١ٌٙب ٚاٌّىٛٔبد إلصاٌخ اٌض٠ذ , ٔظف زب٠ٚخ اٌّمالح ِٓ اٌذاخً ثمـؼخ لّبػ خبفخ ٚٔظ١فخ
 .ٚاٌغجبس اٌّزشاوُ

 

ذ ٚاٌغجبس ٚاٌٛثش ِٓ اٌسب٠ٚخ، ثُ اِغر ٔظف اٌدغُ اٌخبسخٟ ٌسب٠ٚخ اٌّمالح ثمـؼخ لّبػ ٔظ١فخ ِٚجٍٍخ ِٕمٛػخ فٟ ِض٠ً اٌذْ٘ٛ إلصاٌخ اٌض٠
 .ثمـخ لّبػ ٔظ١فخ ِٚجٍٍخ

 

 ١ِٛ٠ًب - ™FilterQuickرٕظ١ف ٔظبَ اٌزظف١خ ٌّمالح  5-2-3
 

 رسز٠ش 

 .٠ُسظش رشغ١ً ٔظبَ اٌزظف١خ ثذْٚ ٚخٛد اٌض٠ذ فٟ إٌظبَ

 

 رسز٠ش 

 .٠ُسظش اسزخذاَ ٚػبء اٌزظف١خ ٌٕمً اٌض٠ذ اٌمذ٠ُ إٌٝ ٚزذح اٌزفش٠غ

 

 شرسز٠ 

 .ز١ث سزذِش ا١ٌّبٖ ِؼخخ اٌّظفبح, ٠ُسظش رظش٠ف ا١ٌّبٖ داخً ٚػبء اٌزظف١خ

 
 

 



 

 

5-2 

ثخالف اٌزٕظ١ف ا١ٌِٟٛ ٌٛػبء اٌزظف١خ ثبعزخذاَ ِسٍٛي ِٓ  FilterQuickال ٠ٛخذ فسٛص ٚخذِبد ط١بٔخ ٚلبئ١خ دٚس٠خ ٌٕظبَ اٌزظف١خ 
 .اٌّبء اٌغبخٓ ٚإٌّظف

 

ِغ ٚخٛد اٌجـبٔخ , رأوذ أْ شجىخ ٚػبء اٌزظف١خ ِٛخٛدح أعفً ٚػبء اٌزظف١خ, ٍٝ اإلؿالقئرا الزظذ أْ إٌظبَ ٠ؼخ ثجؾء أٚ ال ٠ؼخ ػ
 .  ٚرأوذ أْ اٌسٍمزبْ اٌذائش٠زبْ اٌّٛخٛدربْ فٟ اٌدبٔت األ٠ّٓ األِبِٟ ٌٛػبء اٌزظف١خ ِزٛاخذ٠ٓ ٚفٟ زبٌخ خ١ذح, أػٍٝ اٌشجىخ

 

 

 ًرٕظ١ف ٚػبء اٌزظف١خ ٚاألخضاء ٚاٌٍّسمبد اٌمبثٍخ ٌٍفظ 5-2-4
 

ُّفسُ ػٍٝ ٚػبء اٌزظف١خ ٚاألخضاء ٚاٌٍّسمبد اٌمبثٍخ ٌٍفظً ِثً اٌغالي أٚ طٛأٟ اٌشٚاعت أٚ أؿجبق اٌغّه  .ز١ث ع١زشاوُ اٌض٠ذ اٌ

 

ُِجٍٍخ فٟ ِسٍٛي اٌزٕظ١ف  أٚ ٠ّىٓ غغً األخضاء فٟ غغبٌخ )اِغر ٚػبء اٌزظف١خ ٚوبفخ األخضاء ٚاٌٍّسمبد اٌمبثٍخ ٌٍفظً ثمـؼخ لّبػ ٔظ١فخ 
اعزخذاَ اٌظٛف اٌفٛالرٞ أٚ ػّبداد اٌىشؾ ٌزٕظ١ف ٘زٖ األخضاء،  ئر أْ  ردٕت. ٚاشـف وً لـؼخ ثبٌّبء ٚخففٙب ثبٌىبًِ(, بقاألؿج

 .  اٌخذٚػ اٌزٟ رٕزح ػٓ ِثً ٘زا االززىبن ردؼً ػ١ٍّخ اٌزٕظ١ف اٌزب١ٌخ أوثش طؼٛثخ

 

 رسز٠ش 

ػٍٝ لشاءح إسشبداد االسزخذاَ  ,خ ثبٌطؼبَ ثشىً فّؼبياسزخذَ إٌّظف اٌزدبسٞ اٌّظُّ ٌزٕظ١ف ٚرط١ٙش األسطر اٌّزظٍ

ز١ث ٠دت إ٠الء ا٘زّبَ خبص ٌذسخخ رشو١ض إٌّظف ٚطٛي اٌّذح اٌزٟ ٠دت أْ ٠جمٝ ف١ٙب  ,ٚاٌج١بٔبد اٌزسز٠ش٠خ لجً االسزؼّبي

 .إٌّظف ػٍٝ األسطر اٌّالِسخ ٌٍطؼبَ

 

 رٕظ١ف ِدس ِسزٜٛ اٌض٠ذ 5-2-5

 .س اٌزظش٠ف ئٌٝ اٌٛػبء اٌّٛخٛد ثمبئّخ اٌزظف١خلُ ثزظش٠ف اٌض٠ذ ثبعزخذاَ خ١ب -1

ُّفسُ اٌخبسج ِٓ اٌّدظ  -2 أظش اٌظٛسح )اعزخذَ ػّبدح ِمبِٚخ ٌٍخذػ ٌزٕظ١ف اٌض٠ذ اٌ

 (.اٌّٛخٛدح فٟ اٌدبٔت األ٠ّٓ

 .أػذ اٌض٠ذ ثبعزخذاَ خ١بس ًِء اٌٛػبء ِٓ خضاْ اٌض٠ذ اٌّٛخٛد ثمبئّخ اٌزظف١خ -3
 

 

 

 اٌفسٛص ٚاٌظ١بٔخ األسجٛػ١خ 5-3

 

 رظش٠ف ٚػبء اٌمٍٟ ٚرٕظ١فٗ 5-3-1
 

 خطش 

فؼاًل ػٓ رٌه، ٠ٍضَ ٍِئ ٚػبء اٌمٍٟ ثبٌّبء أٚ اٌض٠ذ لجً إشؼبي اٌشؼالد،   ,غًب٠ُسظش رشغ١ً اٌّمالح ػٕذِب ٠ىْٛ ٚػبء اٌمٍٟ فبس

 .إر ٠ؤدٞ ػذَ اٌم١بَ ثزٌه إٌٝ رٍف ٚػبء اٌمٍٟ ٚاٌزٞ لذ ٠زسجت فٟ ٔشٛة زش٠ك

 

٠ٚدت ئصاٌخ ٘زٖ اٌّخٍفبد ثظٛسح , عززىْٛ ؿجمخ ع١ّىخ ِٓ اٌض٠ذ اٌىشا١ٍِٟ ػٍٝ خبٔت ٚػبء اٌمٍٟ, ِٓ اٌٛلذ ثؼذ اعزخذاَ اٌّمالح ٌفزشح

ٌزٕظ١ف ٚػبء  ™FilterQuickساخغ رؼ١ٍّبد ئخشاءاد اٌزٕظ١ف ٚاٌزظف١خ فٟ د١ًٌ ٚزذح رسىُ ِمالح .دٚس٠خ ٌٍسفبف ػٍٝ فبػ١ٍخ اٌّمالح
 . اٌمٍٟ

 

 خطش 

 .أٚ ألً لجً رظش٠فٗ فٟ ٚػبء رظش٠ف إٌّبست( دسخخ ِئ٠ٛخ 33)دسخخ فٙشٔٙب٠ذ  111ذ دسخخ زشاسح ٠ٍضَ رشن اٌض٠ذ ١ٌجشد ػٕ

 

 رٕظ١ف ٚػبء اٌمٍٟ ثبٌزسخ١ٓ   5-3-2 
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ُّفسُ رذس٠د, أثٕبء االعزخذاَ اٌـج١ؼٟ ٌٍّمالح  داخً ٚػبء اٌمٍٟ، ثبٌزبٌٟ ٠دت ئصاٌخ اٌـجمخ ثشىً دٚسٞ ثارجبع رؼ١ٍّبد ١ًبع١زشاوُ اٌض٠ذ اٌ
 .  ٌزٕظ١ف ٚػبء اٌمٍٟ ثبٌّبء اٌغبخٓ ™FilterQuickاٌزٕظ١ف ثبٌزغخ١ٓ اٌزب١ٌخ، ساخغ رؼ١ٍّبد د١ًٌ ٚزذح رسىُ 

 

 رسز٠ش 

ٚأٔٙب ِغطبح لجً ثذء ػ١ٍّخ ( إ٠مبف رشغ١ً) ٠OFFشخٝ اٌزأوذ ِٓ أْ األٚػ١خ اٌّدبٚسح ا١ٌٍّئخ ثبٌض٠ذ فٟ ٚػغ , ٌزدٕت اإلطبثخ

 .اٌزٕظ١ف ثبٌزسخ١ٓ

 

ٚفٛس  ,™FilterQuickلُ ثبٌزخٍض ِٓ اٌض٠ذ ثبرجبع اٌزؼ١ٍّبد اٌٛاسدح فٟ د١ًٌ ٚزذح رسىُ , ٌغبخٓ ألٚػ١خ اٌمٍٟ فٟ ٚلذ ٚازذٌٍزٕظ١ف ا
 : ارجغ اٌزؼ١ٍّبد اٌٛاسدح أدٔبٖ, اٌزخٍض ِٓ اٌض٠ذ

 .دسخخ فٙشٔٙب٠ذ ثُ ارجغ رؼ١ٍّبد ػجٛح إٌّظفبد °195لُ ثجشِدخ صس إٌّزح ػٍٝ  -1

 .اٌزسىُ ػٕذ االٔزٙبء ِٓ غ١ٍبْ اٌّسٍٛي لُ ثا٠مبف رشغ١ً ٚزذح -2

, أٚ أوثش أعفً أٔجٛة اٌزظش٠ف( ٌزش 15)خبٌْٛ  4لُ ثاصاٌخ ٚػبء اٌزظف١خ ٚٚػغ زب٠ٚخ ِؼذ١ٔخ ِضٚدح ثغـبء لبثً ٌٍغٍك عؼزٗ  -3
 .  ٠دت أْ رىْٛ اٌسب٠ٚخ اٌّؼذ١ٔخ لبدسح ػٍٝ ِمبِٚخ زشاسح اٌغٛائً اٌغبخٕخ.  ٌزظش٠ف اٌّسٍٛي اٌّغٍٟ

ثُ رٕظ١ف ٚػبء اٌمٍٟ  ™FilterQuickف اٌّسٍٛي ثبرجبع رؼ١ٍّبد اٌزظش٠ف فٟ اٌٛػبء اٌٛاسدح فٟ د١ًٌ ٚزذح رسىُ لُ ثزظش٠ -4
 . ذًاخ١
 

 رسز٠ش 

( إ٠مبف اٌزشغ١ً/ رشغ١ً ) ON/OFFٚفٟ زبٌخ رذفك اٌّسٍٛي، اػغط ػٍٝ ِفزبذ  .٠ُسظش رشن اٌّمالح ثذْٚ سلبثخ أثٕبء ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ

 .ٌفٛسإل٠مبف اٌزشغ١ً ػٍٝ ا

 

 رسز٠ش 

ز١ث إْ ٘زٖ اٌٛزذاد   ,٠سظش رظش٠ف ِسٍٛي اٌزسخ١ٓ فٟ ٚزذح رفش٠غ اٌذْ٘ٛ أٚ ٚزذح اٌزظف١خ اٌّذِدخ أٚ ٚزذح اٌزظف١خ اٌّسٌّٛخ

 .ٚسززؼشع ٌٍزٍف ثسجت اٌّسٍٛي, ١ٌسذ ِؼذح ٌٙزا اٌغشع

 

 خطش 

أٚ ( ٌزش 15)خبٌْٛ  4ٝ اسز١ؼبة ِب ال ٠مً ػٓ رسمك ِٓ لذسح اٌسب٠ٚخ ػٍ, ػٕذ رظش٠ف ِسٍٛي اٌزسخ١ٓ فٟ اٌسب٠ٚخ اٌّؼذ١ٔخ

 .أوثش، ٚإال لذ ٠زذفك اٌسبئً اٌسبخٓ ٠ٚزسجت فٟ ٚلٛع اإلطبثبد

 

ثُ خفف ٚػبء ,  ثُ لُ ثزظش٠ف ا١ٌّبٖ ٚردف١فٗ ثّٕشفخ ٔظ١فخ, اشـف ٚػبء اٌمٍٟ ِشر١ٓ. لُ ثاػبدح ًِء ٚػبء اٌمٍٟ ثبٌّبء إٌظ١ف -5
 .ثبٌض٠ذ ززٝ أعفً خؾ ِغزٜٛ اٌض٠ذ لجً ئػبدح ٍِئٗ ذًااٌمٍٟ ِٓ اٌّبء خ١

 

 خطش 

لذ ٠زٕبثش اٌّبء اٌّٛخٛد فٟ , ػٕذ رسخ١ٓ اٌض٠ذ ػٍٝ دسخخ زشاسح اٌطٟٙ .رسمك ِٓ خٍٛ ٚػبء اٌمٍٟ ِٓ اٌّبء لجً ٍِئٗ ثبٌض٠ذ

 .ٚػبء اٌمٍٟ

 

 

 اٌفسٛص ٚاٌظ١بٔخ اٌشٙش٠خ 5-4

 

 ™FilterQuickفسض دلخ اٌم١ُ اٌّؼجٛطخ ِسجمًب ٌٛزذح رسىُ ِمالح  5-4-1
 

 .ِغ ِشاػبح ٌّظ ؿشفٗ ٌّدظ اعزشؼبس دسخخ زشاسح اٌّمالح, لُ ثزشو١ت ِم١بط زشاسح رٞ وفبءح خ١ذح أٚ ِدظ اٌج١شِٚزش فٟ اٌض٠ذ -1
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، اػغؾ ػٍٝ صس (فأٙب ُرش١ش ئٌٝ أْ ِسز٠ٛبد ٚػبء اٌمٍٟ ػّٓ ٔـبق اٌـٟٙ)ػٍٝ ٚزذح اٌزسىُ ( خب٘ض) YDAERػٕذ ظٙٛس وٍّخ  -2
٠ٚشِض ئٌٝ إٌمـخ ,  العزشؼبس ِدظ دسخخ اٌسشاسح ٚإٌمـخ اٌّؼجٛؿخ ًبدسخخ اٌسشاسح ِشح ٚازذح ٌؼشع دسخخ زشاسح اٌض٠ذ ٚفم

 .اٌّؼجٛؿخ ثذسخخ اٌسشاسح ٚسِض اٌذسخخ

 

 5±دسخخ اٌسشاسح اٌفؼ١ٍخ ألً ِٓ ٠دت أْ رىْٛ لشاءاد اٌج١شِٚزش ٚ,  ٠ُشخٝ ِشالجخ دسخخ اٌسشاسح ػٍٝ ِم١بط اٌسشاسح أٚ اٌج١شِٚزش -3
ُِؼزّذ ٌٍّغبػذح, ٚئرا ٌُ رىٓ وزٌه,  ٌىً ٚازذح( دسخخ ِئ٠ٛخ 3)دسخخ فٙشٔٙب٠ذ   .٠شخٝ االرظبي ثّغإٚي ط١بٔخ 

 

 

 

 

 اٌفسٛص ٚاٌظ١بٔخ اٌشثغ س٠ٕٛخ 5-5

 اسزجذاي اٌسٍمبد اٌذائش٠خ 5-5-1
 

 . ٌفسض اٌسٍمبد اٌذائش٠خ 2-4ساخغ طفسخ 

 

 

 ١بٔخ ٔظف اٌس٠ٕٛخاٌفسٛص ٚاٌظ 5-6

 ٔظف طّبَ اٌغبص ٚأٔجٛة اٌز٠ٛٙخ 5-6-1

ُّؼذح ٌٍزظذ٠ش إٌٝ دٚي اٌّفٛػ١خ األٚسٚث١خ:  ِالزظخ  .٘زا اإلخشاء غ١ش ػشٚسٞ ِغ اٌّمبٌٟ اٌ

 .اػجؾ ِفزبذ ؿبلخ اٌّمالح ٚطّبَ اٌغبص ػٍٝ ٚػغ ئ٠مبف اٌزشغ١ً -1

 .رؼذ٠ً أٔجٛة اٌز٠ٛٙخ ٌفىٗ أثٕبء ئصاٌزٗ ِٓ اٌّّىٓ :ِالزظخ .لُ ثفه أٔجٛة اٌز٠ٛٙخ ِٓ طّبَ اٌغبص ثسشص -2

 .ِشس لـؼخ ِٓ عٍه اٌشثؾ داخً األٔجٛة إلصاٌخ أ٠َخ ػٛائك -3

 .لُ ثاصاٌخ اٌغٍه ٚأفخ فٟ األٔجٛة ٌٍزأوذ ِٓ ٔظبفزٗ -4

 .أػذ رشو١ت األٔجٛة ٚلُ ثث١ٕٗ ززٝ رزدٗ اٌفزسخ ئٌٝ األعفً -5

 

 رسمك ِٓ ػغط اٌشؼالد اٌّزشؼجخ 5-6-2
 

 خطش 

ُّؼزّذ ٌزشر١ت إخشاء اٌظ١بٔخ ,٘زٖ اٌٛظ١فخ ثبالسزؼبٔخ ثأزذ أفشاد اٌظ١بٔخ اٌّؤ١ٍ٘ٓ فمط٠ٍضَ رٕف١ز   .ٚاالرظبي ثّسؤٚي اٌظ١بٔخ اٌ

 

 

 

 اٌذٚسٞ ٌٍٕظبَ /اٌفسض اٌسٕٛٞ 5-7
 

 .٠دت فسض اٌدٙبص ٚػجطٗ ثشىً دٚسٞ ثٛاسطخ أفشاد اٌظ١بٔخ اٌّؤ١ٍ٘ٓ ودضء ِٓ ثشٔبِح اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌٍّطجخ

 

 :،ػٍٝ األلً، ِٓ ِلجً ِسؤٚي اٌظ١بٔخ اٌّؼزّذ ٌٍّظٕغ ػٍٝ إٌسٛ اٌزبًٌٟبأْ ٠زُ فسض ٘زا اٌدٙبص ِشح ٚازذح س٠ٕٛ Frymaster رٛطٟ

 

 

 اٌّمالح 5-7-1
 

  اٌذاخً ٚاٌخبسج، ِٚٓ اٌدٙخ األِب١ِخ ٚاٌخٍف١خفسض اٌض٠ذ اٌفبئغ فٟ اٌسب٠ٚخ ِٓ. 

 

 ٌض٠ذ اٌّز١جغخاٌزأوذ ِٓ خٍٛ فزسخ اٌّذخٕخ ِٓ اٌشٛائت أٚ رشاوّبد ا. 
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  فٟ زبٌخ ( ِثً طّبِبد اٌغبص، ٚرشو١جبد اإلشؼبي اٌزارٟ ٚاٌّشؼالد، ِٚب ئٌٝ رٌه)اٌزسمك ِٓ أْ اٌشؼالد ٚاٌّىٛٔبد اٌّشرجـخ ثٙب
 .فسض وبفخ ٚطالد اٌغبص ٌٍزسمك ِٓ ػذَ ٚخٛد رغشة ثٙب ِٚٓ أْ وبفخ اٌٛطالد ِسىّخ ثشىً طس١ر.  خ١ذح ٚرؼًّ ثشىً طس١ر

 

  ِٓ رٛافك ػغؾ اٌشؼالد اٌّزشؼجخ ِغ اٌؼغؾ اٌّٛػر ػٍٝ ٌٛزخ اٌزظ١ٕف اٌخبطخ ثبٌدٙبصاٌزسمك. 

 

 ٚػالٚح ػٍٝ رٌه رسمك ِٓ ٚخٛد , اٌزسمك ِٓ رٛط١ً ِسبثظ اٌسشاسح ٚاٌسذ األلظٝ ِٛطٍخ ٚئزىبَ سثـٙب ٚرشغ١ٍٙب ثظٛسح ع١ٍّخ
 .ِسجظ األِبْ ِٚٓ رشو١جخ ثظٛسح طس١سخ

 

 ٚأٔٙب خب١ٌخ ِٓ اٌض٠ذ ( ِٚب ئٌٝ رٌه, أٞ ٚزذح اٌزسىُ ٚاٌّسٛالد ٚاٌّشزالد ٌٚٛزبد اٌٛاخٙخ) اٌزأوذ ِٓ عالِخ طٕذٚق اٌّىٛٔبد
 .فسض أعالن طٕذٚق اٌّىٛٔبد ثُ اٌزأوذ ِٓ ئزىبَ سثؾ اٌٛطالد ِٚٓ عالِخ ٘زا اٌغٍه,  ٚاٌشٛائت األخشٜ

 

  رؼًّ ثشىً خ١ذٚأٔٙب ( ِٚب ئٌٝ رٌه, أٞ ِفبر١ر ئػبدح اٌؼجؾ)اٌزأوذ ِٓ رٛافش خظبئض اٌغالِخ. 

 

 ٚأْ ػبصي ٚػبء اٌمٍٟ طبٌر ٌالعزخذاَ, اٌزسمك ِٓ عالِخ ٚػبء اٌمٍٟ ٚخٍٖٛ ِٓ اٌزغش٠جبد  . 

 

 اٌزأوذ ِٓ ئزىبَ سثؾ أزضِخ ٚٚطالد األعالن ِٚٓ عالِزٙب. 
 

 

  ™FilterQuickٔظبَ رظف١خ  5-7-2
 

 ئزىبَ وً اٌٛطالد افسض وبفخ خـٛؽ ػٛدح اٌض٠ذ ٚخـٛؽ اٌزظش٠ف ٌٍزأوذ ِٓ ػذَ ٚخٛد رغش٠جبد ِٓٚ. 

 

 ٗأظر , ٚفٟ زبٌخ ٚخٛد و١ّخ وج١شح ِٓ اٌفزبد فٟ عٍخ اٌفزبد ,افسض ٚػبء اٌزظف١خ ٌٍزأوذ ِٓ ػذَ ٚخٛد رغش٠جبد ٌٚؼّبْ ٔظبفز
 .اٌّبٌه أٚ ِشغً اٌّمالح ثؼشٚسح رٕظ١ف اٌغٍخ ٚرفش٠غٙب فٟ زب٠ٚخ ِمبِٚخ ٌٍٕبس ١ِٛ٠ًب

 

  اعزجذي اٌسٍمبد اٌذائش٠خ ِٚٛأغ اٌزغشة ئرا وبٔذ ثب١ٌخ أٚ ربٌفخ ,ِٚٛأغ اٌزغشة ِٚٓ عالِزُٙرأوذ ِٓ ٚخٛد وبفخ اٌسٍمبد اٌذائش٠خ. 

 

 ٍٟرسمك ِٓ عالِخ ٔظبَ اٌزظف١خ وّب ٠ : 

 

 رسمك ِٓ ٚخٛد غـبء ٚػبء اٌزظف١خ ٚرشو١جٗ ثشىً طس١ر. 

 

 ١ًٌ ٚزذح رسىُ ساخغ د)ػغ وً ٚػبء ػٍٝ زذح فٟ ٚػبء اًٌّء ِٓ خضاْ اٌض٠ذ , ػٕذ خٍٛ ٚػبء اٌزظف١خFilterQuick
™

 .)
. ٚرأوذ ِٓ أْ وً طّبِبد ػٛدح اٌض٠ذ رؼًّ ثشىً ع١ٍُ ػٓ ؿش٠ك رشغ١ً ِؼخخ اٌزظف١خ ثبعزخذاَ ٚػبء اًٌّء ِٓ خضاْ اٌض٠ذ

 .رسمك ِٓ ػًّ اٌّؼخخ ِٚٓ ظٙٛس فمبػبد اٌض٠ذ فٟ ٚػبء اٌمٍٟ اٌّغزخذَ فمؾ

 

 ثُ لُ ثزظش٠ف ٚػبء اٌمٍٟ ِٓ اٌض٠ذ اٌزٞ رُ رغخ١ٕٗ ػٕذ , ثظٛسح طس١سخ رأوذ ِٓ ئػذاد ٚػبء اٌزظف١خ إلخشاء ػ١ٍّخ اٌزظف١خ
فٟ ٚػبء اٌمٍٟ ثبعزخذاَ ٚزذح اٌزظش٠ف فٟ اٌٛػبء ( )دسخخ ِئ٠ٛخ 149)دسخخ فٙشٔٙب٠ذ  333إٌمـخ اٌّؼجٛؿخ اٌزٟ رض٠ذ ػٓ

د١ًٌ ٚزذح رسىُ  ساخغ)٠ّىٕه اعزخذاَ ٚػبء اًٌّء ِٓ خضاْ اٌض٠ذ (. ™FilterQuickساخغ د١ًٌ ٚزذح رسىُ )
FilterQuick™) ٍٟاػغؾ ػٍٝ (. ٠زُ اٌزأوذ ِٓ رٌه ػٕذ سؤ٠خ اٌفمبػبد فٟ ص٠ذ اٌـٟٙ)، ٚاٌغّبذ ٌٍض٠ذ ثبٌؼٛدح ئٌٝ ٚػبء اٌم

 .ثب١ٔخ ٠33غزغشق ئػبدح ًِء ٚػبء اٌمٍٟ زٛاٌٟ دل١مز١ٓ ٚ. صس اٌغُٙ ػٕذ ػٛدح اٌض٠ذ ثبٌىبًِ
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 زشاقٔظف ِدّٛػخ ٔبفخ ٘ٛاء االز   5-7-3
 

 .لُ ثفظً ِدّٛػخ أعالن إٌبفخ ثُ أضع طٛا١ًِ رثج١ذ إٌبفخ األسثغ -1

 (أدٔبٖ 1ساخغ اٌشىً )

 
 

 

 
 1اٌشىً 
 

 (2ساخغ اٌشىً ) .ثُ افظً اٌّى١ٔٛٓ, لُ ثفه اٌّثجزبد اٌزٟ رشثؾ ِدّٛػخ ِٛرٛس إٌبفخ ثّج١ذ إٌبفخ -2

  

 

 

 

 

 

 

 2 الشكل

 

 

 

 

ٚازشص ػٍٝ ,  ٚسػ ِض٠ً شسَٛ أٚ ِٕظف ػٍٝ ػدٍخ ِٚج١ذ إٌبفخ ,خ ٌٍّٕغ رغشة اٌّبء ئٌٝ اٌّٛرٛسٌف اٌّسشن ثأغـ١خ ثالعز١ى١ -3
 (3ساخغ اٌشىً ) .ػٍٝ أْ ردففُٙ ثمـؼخ لّبػ ٔظ١فخ, ثُ أشـفُٙ ثّبء اٌظٕجٛس اٌذافئ ,ٔمؼُٙ ٌّذح خّظ دلبئك

 

 

 3اٌشىً 
ثُ أػذ رشو١جٙب فٟ  ,ٚأػذ رشو١ت ِدّٛػخ ِٛرٛس إٌبفخ فٟ اٌّج١ذ ,١خ ِٓ فٛق ِدّٛػخ ِٛرٛس إٌبفخلُ ثاصاٌخ األغـ١خ اٌجالعز١ى -4

 .اٌّمالح

 

 .ازشص ػٍٝ ئػبدح رشو١ت ٚالٟ إٌبفخ أٚ ِدّٛػخ اٌٛالٟ -5
 

 رٛط١الد األعالن

 ِدّٛػخ
 طٛا١ًِ

 رثج١ذ إٌبفخ

 إزالة هذه المثبحات

لف المحرك واألسالك 

بأغطية بالسحيكية أو كيس 

 بالسحيكي.

لف المحرك واألسالك  

بأغطية بالسحيكية أو كيس 

 بالسحيكي.
 

 عجلة المروحة

 مبيث المروحة
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 .2-2-3اٌفظً , ٠ُ3شخٝ ئشؼبي اٌّمالح ثبٌزٛافك ِغ اإلخشاءاد اٌّٛطٛفخ فٟ اٌمغُ  -6

 

ثب١ٔخ، ِٓ خالي ِٕبفز اٌشؼٍخ اٌّٛخٛدح ػٍٝ وال خبٔجٟ أٔبث١ت ئززشاق  93شؼبي اٌشؼالد ٌّذح ال رمً ػٓ ٠ُشخٝ ِالزظخ اٌٍٙت، ثؼذ ئ -7
 (4ساخغ اٌشىً . )اٌغبص

 

 
 4اٌشىً 

 

, ٟٚػٕذِب رزٛ٘ح اٌشؼالد ثٍٙت را ٌْٛ أزّش ثشرمبٌ 7-2ِغ خذٚي اٌزـج١ك اٌٛاسد فٟ اٌظفسخ  ًبػٕذِب ٠ىْٛ ػغؾ اٌشؼالد اٌّزشؼجخ ِزٛافم
أٚ ثمغ داوٕخ ػٍٝ عـر اٌشؼٍخ، ٠زؼ١ٓ ػجؾ , أِب فٟ زبٌخ ٚخٛد ٌٙت أصسق,  ز١ٕئز رىْٛ ٔغجخ خٍؾ اٌٙٛاء ٚاٌغبص ِؼجٛؿًخ ثظٛسح خ١ذح

 . ٔغجخ خ١ٍؾ اٌٙٛاء ِغ اٌغبص

 

،  لُ ثفه (ٌزب١ٌخأظش اٌزٛػ١ر اٌّٛخٛد ثبٌظفسخ ا)٠ٛخذ ػٍٝ خبٔت ِج١ذ إٌبفخ ػىظ اٌّسشن ٌٛزخ ِضٚدح ثظبٌِٛخ أٚ طبٌِٛزٟ غٍك، 
ثذسخخ وبف١خ ٌزسش٠ه اٌٍٛزخ، ثُ اػجؾ اٌٍٛزخ ٌفزر أٚ ٌغٍك فزسخ شفؾ اٌٙٛاء ززٝ رزٛ٘ح اٌشؼالد ثبٌٍْٛ األزّش ( اٌظّب٠ًٚ)اٌظبٌِٛخ 

 .اٌغٍك( طّب٠ًٚ)اٌجشرمبٌٟ،  ثُ ثجذ اٌٍٛزخ ػٍٝ اٌٛػغ إٌّبعت ثشفك ٚازىُ سثؾ طبٌِٛخ 
 

 

 

 

 ِٕفز

 اٌؼشع

األ٠ّٓ خٍف 

 ٌّسشنا

 ِٕفز اٌؼشع

 األ٠سش

 ج ي ة ب   مجم عات المراو  المطاب ة للم   ية األو وبية ب ذه الطر  ة 

 

 مجم عة المراو  الح ليد ة
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  FILTERQUICK™ FQG30مجموعة مقالي الغاز 
  استكشاف األخطاء وإصالحھا:  الفصل السادس

  

  مقدمة  6-1

ً يقدم ھذا الفصل دليالً مرجعي ً مبسط ا ويكمن الغرض من ھذا الدليل  ,لبعض المشاكل الشائعة التي قد تحدث أثناء تشغيل ھذا الجھاز ا
وعلى الرغم من تغطية الفصل  ,األعطال أو المشكالت في ھذا الجھاز بدقة في تقديم المساعدة المناسبة، أو على األقل تشخيص

ً للمشاكل األكثر شيوع لذا في مثل ھذه الحاالت، يبذل فريق الخدمات الفنية ,  ، فقد يواجه المشغل بعض المشاكل التي لم تتم تغطيتھاا
  .أقصى جھده لمساعدتك على تحديد المشكلة وحلھا Frymasterلـ 
  

وأكثر أھمية من ذلك، ھو أن  ,اً شاف إحدى المشاكل، اتبع نظرية البدء بتجربة أبسط الحلول ووصوال إلى األكثر تعقيدعند استك
ً تحاول دائم حيث ينطوي أحد جوانب اإلجراءات التصحيحية على اتخاذ خطوات , تكوين فكرة واضحة عن سبب وقوع المشكلة ا

أما إذا كان أحد أعطال وحدة التحكم يرجع إلى ضعف التوصيل، فيجب  ,رىمالئمة لضمان عدم تكرار حدوث المشكلة مرة أخ
ً التحقق من كافة التوصيالت األخرى أيض ويرجى الوضع في ,  وفي حالة استمر المنصھر في االنفجار فيجب معرفة السبب, ا

ً االعتبار دائم طل آخر محتمل أو تشغيل غير على ع اً أن عطل أحد المكونات الصغيرة قد يكون في كثير من األحيان مؤشر ا
  .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 في المصنع
  

  ):Frymaster  )8633-551-800-1لخدمة أو الخط الساخن لقبل االتصال بفني ا
  

 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 تما ً   .ما
 احرص على معرفة أرقام طراز المقالة الخاص بك وأرقامھا التسلسلية لتقديمھا إلى الفني المكلف بمساعدتك.  

  

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

  .وعاء آلخر

  

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

  .توخي الحذر الشديد عند إجراء مثل ھذه االختبارات
  

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

  
  .يجب أن يقتصر القيام بفحص المكونات الكھربائية واختبارھا وإصالحھا على وكيل الصيانة المعتمد فقط
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  استكشاف أعطال المقالة وإصالحھا   6-2
  
  مشاكل وحدة التحكم والتسخين  6-2-1
  

  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشاكل

عدم وجود عرض على
.موحدة التحك

  .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

  .الفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدةاتصل ب   -ج

 IS تعرض وحدة التحكم
VAT FULL? ) ھل

 YES)  الوعاء ممتلئ؟
NO )أثناء الطھي  )ال/نعم

أو في وضع الخمول مع 
  .صوت إنذار مسموع

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

  CANتعطل خطوط اتصال شبكة  -ب
  . توالمكونا

 IS OIL SENSORتظھر رسالة, حال اإلجابة بنعم -أ 
CLEAN)?؟ )ھل مجس مستوى الزيت نظيف

CONFIRM )استخدام ضمادة لتنظيف مجس ), تأكيد
  .مستوى الزيت ودورة الطاقة لوحدة التحكم

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

 IS تعرض وحدة التحكم
OIL SENSOR 

CLEAM) ? ھل مجس
) مستوى الزيت نظيف؟

CONFIRM )تأكيد( 
أثناء الطھي أو في وضع 
الخمول مع صوت إنذار 
  .مسموع

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

 CANتعطل خطوط اتصال شبكة  -ب 
  .والمكونات

للتغلب على ذلك استخدم الضمادة لتنظيف المجس من  -أ 
  .الزيت

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

تعرض وحدة التحكم  
CHANGE FILTER 

PAPER) ? تغيير ورق
  )التصفية؟

ً ور مطالبة تغيير ورق التصفية يوظھ   .ميا
واتبع المطالبات ثم قم بتغيير ) نعم) ( )YESاضغط على 
  ,  ورق التصفية

المقالة تقوم بعمل دورات أو 
ھا بشكل متكرر عند إيقاف تشغيل

  .بدء التشغيل ألول مرة
  .المقالة في دورة الذوبان

وسيستمر ھذا الوضع حتى تصل  ھذا ھو وضع التشغيل العادي،
درجة  82(درجة فھرنھايت  180درجة حرارة المقالة إلى

   .)مئوية

  .المقالة ال ُتسِخن

  .عدم إحكام غلق صمام التصريف -أ 
  .صمام الغاز لم يتم تشغيله -ب 
  .إغالق الغاز اليدوي مغلقصمام   -ج 
 تركيبات الفصل السريع متصلة بشكل غير -د 

  .صحيح على خط الغاز 
  .ھواء االحتراق معطل أو تمت إعاقته نافخ -ه 

  .عليه Aوتأكد من ظھور  – MIBص حالة افح -أ 
  ).تشغيل( ONأدر مقبض صمام الغاز على الوضع  -ب 
تحقق من فتح كل من صمام الغاز الرئيسي وصمام اإلغالق  -ج 

  .  ي المضمناليدو
تحقق من إحكام توصيل تركيبات الفصل السريع على خط  -د 

  .الغاز المثبت إلى المقالة
وإن لم يكن مشّغالً ,  تحقق من تشغيل نافخ ھواء االحتراق -ه 

نافخ  إذا كان,  اتصل بالفنيين المختصين المعتمدين للصيانة
ً ق غير معطل قم بتنظيفه واضبطه وھواء االحترا  فقا
  .من ھذا الدليل 5اردة في الفصل للتعليمات الو

لكن , المقالة تعمل بشكل طبيعي
  .االسترجاع بطيء عند الطھي

  .نافخ ھواء االحتراق متسخ أو تمت إعاقته
ً قم بتنظيفه واضبطه و للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من  فقا

  .ھذا الدليل

مؤشر التسخين في وضع التشغيل 
ة ونافخ الھواء يعمل ولكن الشعل
  .ال تعمل

منصھر منفجر على لوحة الواجھة أو وحدة 
  .اإلشعال

  .اتصل بالفنيين المختصين بالصيانة  

المقالة تعمل بشكل طبيعي، ولكن 
يصدر عنھا صوت فرقعة عند 
  .إشعال الشعالت

  .نافخ ھواء االحتراق متسخ أو تمت إعاقته -أ 
أنبوب تھوية صمام الغاز متسخ أو تمت  -ب 

ة بالدول خارج للمقالي الخاص(إعاقته 

ً قم بتنظيفه واضبطه و -أ  للتعليمات الواردة في الفصل  فقا
  .الخامس من ھذا الدليل

ً قم بتنظيفه و -ب  للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من  فقا
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  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشاكل

  ).المفوضية األوروبية
  .تعطل نافخ ھواء االحتراق -ج 

  .ھذا الدليل
اتصل , إذا كان النافخ بطيء ليصل إلى السرعة المطلوبة -ج 

  .ين المختصين بالصيانةبالفني

تعرض وحدة التحكم 
HEATING FAILURE 

 ) عطل التسخين(
.  

صمام الغاز مفتوح أو وحدة التحكم معطلة أو 
المحول معطل أو ثرموستات الحد األعلى 

  .مفتوحة

من الطبيعي أن تظھر ھذه الرسالة عند البدء عند وجود ھواء 
ستمرت ھذه إذا ا, تحقق من فتح صمام الغاز,  داخل الخطوط

الرسالة في الظھور قم بإغالق المقالة على الفور، واتصل 
  .بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة

  
  رسائل األخطاء ومشاكل العرض  6-2-2
  

  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشاكل

 low( تعرض وحدة التحكم
temp) ( درجة حرارة

  ).منخفضة

ارة وعاء القلي لما يزيد عن انخفضت درجة حر
قل وي) درجة مئوية 17(درجة فھرنھايت   30

ً عن درجة الحرارة المضبوطة  في وضع  مسبقا
درجة  25(درجة فھرنھايت  45الخمول أو 

  .في وضع الطھي) مئوية

تعد ھذه الشاشة عادية لفترة قصيرة عند إضافة كمية كبيرة من 
ا لم يتم تسخين المقالة المنتجات المجمدة إلى وعاء القلي أو إذ

وفي حال استمرت المشكلة، اتصل بفني الصيانة ,  بشكل صحيح
  . المعتمد للحصول على المساعدة

تعرض شاشة وحدة 
درجة ( Hot hi-1التحكم

  ).حرارة مرتفعة للغاية

درجة  410درجة حرارة المقالة تزيد عن 
درجة  395، أو )درجة مئوية 210(فھرنھايت 
في بلدان ) رجة مئويةد 202(فھرنھايت 

  .المفوضية األوروبية

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

 Hiتعرض شاشة وحدة التحكم 
temp )درجة حرارة مرتفعة.(  

درجة  40درجة حرارة وعاء القلي أكثر من 
  ). درجات مئوية 4(فھرنھايت 

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

  .بفني الصيانة المعتمد للحصول على المساعدة

تعرض شاشة وحدة التحكم 
RECOVERY 

FAULT/ YES ) إصالح
  .وتصدر أصوات إنذار) نعم/العطل

  .وقت اإلصالح تجاوز الحد األقصى للوقت
  YESطأ وقم بكتم أصوات اإلنذار بالضغط على زر امسح الخ

،  إذا استمر 02:25والحد األقصى لوقت االسترجاع ھو ), نعم(
  .ھذا الخطأ، اتصل بفني الصيانة المعتمد للحصول على المساعدة

تعرض وحدة التحكم مقياس 
خاطىء لدرجة الحرارة 

  ).فھرنھايت أو مئوية(
  .برمجة خيار العرض غير صحيحة

التبديل بين درجة  ™FilterQuickن للمقالي ذات وحدة التحكم يمك
حتى يتم عرض  فھرنھايت أو درجة مئوية بالضغط على الزر 

 Tech Modeلالنتقال إلى  اضغط على .  خيار إعداد المنتج
،  ثم اضغط 1658،  وأدخل ثم اضغط على ) الوضع التقني(

 OFFحيث يتم عرض ),  المسح الضوئي( scanعلى زر 
ثم قم بتشغيل وحدة ,    على شاشة وحدة التحكم )إيقاف تشغيل(

وفي حالة عدم عرض المقياس , التحكم للتحقق من درجة الحرارة
  .المطلوب قم بتكرار ھذه الخطوات

 Highتعرض وحدة التحكم 
limi )حد أعلى ( 

failure 
disconnect 

power ) تعطل فصل
  ).الطاقة

  صمام التصريف مفتوح -أ 
  ألعلى معطلالحد ا -ب 

  .اغلق صمام التصريف -أ 
قم بإغالق المقالة على الفور، واتصل بفني الصيانة المعتمد  -ب 

  .للحصول على المساعدة

 TEMPRتعرض وحدة التحكم 
PROBE FAILURE 

  ).عطل مجس الحرارة(

توجد مشكلة مع دوائر قياس درجة الحرارة بما 
في ذلك المجس أو تلف مجموعة أسالك وحدة 

  .ُموصلالتحكم أو ال

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

 تعرض وحدة التحكم 
SERVICE 

REQUIRED ) الصيانة
  ،)مطلوبة
  .متبوعة برسالة تفيد بوجود خطأ

  . حدوث خطأ يتطلب االستعانة بفني الصيانة

غط عند إصالح العطل أو اض) نعم) ( )YESعلى زر اضغط 
لالستمرار في عملية الطھي واتصل بأحد )ال) ( )NOعلى زر 

قد يكون الطھي في بعض الحاالت غير . الفنيين المعتمدين للصيانة
ً متا   .حا
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  مشاكل رافع السلة  6-2-3
  

  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشاكل
حركة رافع السلة مھتزة أم 
  .مصحوبة بضجيج

  .حتاج إلى تشحيمقضبان رافع السلة ت
أو شحم أبيض خفيف  ™Lubriplateضع طبقة رقيقة من شحم 

  .الوزن مماثل على القضيب والوصالت
  
  
  مشاكل التصفية  6-2-4
  

  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشاكل

المقالة تقوم بالتصفية بعد كل 
  .دورة طھي

  .  طالبة التصفيةقم بتغيير إعداد م  .إعداد مطالبة التصفية غير صحيح

وظائف قائمة التصفية ال تعمل 
أو تعرض وحدة التحكم 
WAIT FOR 
FILTER  

  ).انتظار التصفية(

درجة الحرارة منخفضة للغاية أو وحدة  -أ 
  ).إيقاف تشغيل( OFFالتحكم تعرض 

  . يعني ھذا سريان وظيفة أخرى للعملية -ب 
  .لم يمسح نظام التحقق MIBبرنامج  -ج 
اء على وحدات ظھور الرسائل أو األخط -د 

  .التحكم األخرى
  .وعاء التصفية في غير موضعه الصحيح -ه 
  

ً تأكد من وجود المقالة عند النقطة المضبوطة  -أ  تأكد من ; مسبقا
  ).تشغيل( ONضبط وحدة التحكم على 

  .انتظر حتى تنتھي الوظيفة السابقة لبدء دورة تصفية أخرى -ب 
  .انتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد المحاولة -ج 
  .رسائل واألخطاء على وحدات التحكم األخرىقم بمسح ال -د 
تأكد من تركيب وعاء التصفية في موضعه الصحيح بالمقالة  -ه 

  .MIBعلى لوحة “ A”وظھور 

 تعرض وحدة التحكم 
FLT DYLD or 

POL dlyd ) تأخير
  ).التصفية أو تأخير التلميع

يعني ھذا سريان وظيفة أخرى أو تخطي عملية 
  .التصفية

لوظيفة السابقة لبدء دورة تصفية أخرى أو اختار انتظر حتى تنتھي ا
”YES) “نعم (لخيار“FILTER NOW?”  ) ھل تريد إجراء

  .إن وجد بوحدة تحكم أخرى) عملية التصفية اآلن؟

مضخة المصفاة ال تعمل أو 
  .توقفت أثناء التصفية

   

سلك الطاقة غير متصل أو تعثر قاطع الدائرة   -أ
  .الكھربائية

محرك المضخة مما يتسبب في  زيادة تسخين -ب
  .تعثر مفتاح الحمل الحراري الزائد

  .انسداد في مضخة التصفية  -ج

  .تحقق من توصيل سلك الطاقة ومن عدم تعثر قاطع الدائرة   -أ
إذا زادت درجة حرارة المحرك ألكثر من بضع ثوان بحيث -ب

يمكن لمسه، ربما يكون قد يتعثر مفتاح الحمل الحراري الزائد
دقيقة على األقل ثم اضغط عل 45واترك المحرك ليبرد لمدة 
  ).3-4انظر الصفحة (مفتاح إعادة ضبط المضخة 

  .اتصل بأحد الفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة -ج

مضخة المصفاة تعمل، ولكن 
  الزيت يعود ببطء شديد.

   

مكونات وعاء التصفية غير مركبة أو معدة  -أ 
  أو الزيت بارد. بشكل صحيح

   

قم بالتخلص من الزيت من وعاء التصفية واستبدل ورقة التصفية مع 
   التأكد من أن شاشة المصفاة في موضعھا الصحيح أسفل الورق

لذا ينبغي التحقق من وجود الحلقات الدائرية بحالة جيدة أعلى تركيبات
  وصالت وعاء التصفية.

   تعرض وحدة التحكم
OIL IN DRAIN PAN 

/ CONFIRM  الزيت في)
  وعاء التصريف / تأكيد).

صمام التصريف مفتوح أو احتمال وجود زيت 
  في وعاء التصفية.

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

  التصفية). 

صمام التصريف أو صمام 
ً عودة الزيت ما زال مفتوح   ا

  ل في لوحة عملية التصفيةوجود عط  -أ 
  المتقطعة,     
  . وجود عطل في الُمشغل.-ب

  اتصل بأحد الفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة.

تعرض وحدة التحكم 
INSERT pan   

  (تركيب الوعاء).

ة غير صحيحة وعاء التصفية مركب بطريق -أ 
  بالمقالة.

  فقَّد وعاء التصفية المغناطيسي, -ب 
  صفية.مفتاح وعاء التويوجد عطل في  -ج 

  ه داخل المقالة,اسحب وعاء التصفية للخارج وأعد تركيب -أ 
وتأكد من وجود وعاء التصفية المغناطيسي في موضعه  -ب 

  الصحيح وقم باستبداله حال فقده,
ً حال وجود وعاء التصفية المغناطيسي عكس المفتاح تما -ج   ما

  واستمرار وحدة التحكم في عر
ھذا يعني احتمالية ف(تركيب الوعاء) INSERT panض  -د 

  وجود خلل في المفتاح.
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  اإلجراءات التصحيحية  األسباب المحتملة  المشاكل

عملية التصفية شبه التلقائية 
  لن تبدأ.

  مستوى الزيت منخفض للغاية, -أ 
ليست في  MIBافحص إذا ما كانت لوحة  -ب 

  الوضع اليدوي,
 MIBافحص للتأكد إذا ما كان غطاء لوحة  -ج 

  سليم وغير ضاغط على األزرار,
  تعطل تأخير التصفية. -د 

  لزيت أعلى مجس مستوى الزيت,تأكد من تخطي مستوى ا -أ 
“,  A”تعمل في الوضع التلقائي  MIBتأكد من أن لوحة  -ب 

  وتأكد من تشغيل دورة المقالة,
قم بإزالة الغطاء واستبداله وانتظر لتتأكد من بدء عملية  -ج 

  التصفية,
اتصل بأحد الفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على  -د 

  المساعدة.

 OILتعرض وحدة التحكم 
SENSOR FAIL 
  (عطل بمجس الزيت).

  اتصل بأحد الفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة.  حدوث عطل بمجس الزيت.

 ISتعرض وحدة التحكم 
VAT FULL?  ھل)

 YESالوعاء ممتلئ؟)
NO (نعم/ال)  بعد وظيفة

  التصفية.

ات الكربون على ظھور خطأ بفعل تراكم -أ 
ً طبيع اً يعد أمر مجس مستوى الزيت. بعد  يا

  ملء بعض وظائف قائمة المصفاة.
قد ال تتم تصفية الزيت أثناء عملية التصفية  -ب 

وذلك بسبب انسداد شبكة المصفاة أو مضختھا 
أو مفتاح الحمل الحراري الزائد بفعل 

الشوائب باإلضافة إلى عدم التركيب الصحيح 
لمكونات وعاء المصفاة أو للحلقات الدائرية 

عطل في أو فقدانھا أو وجود زيت بارد و
  المشغل.

في حال تحديد خيار الموافقة قم بتنظيف مجس مستوى الزيت  -أ 
ً مستخد  أو اضغط. اً ضمادة التنظيف ثم أعد المحاولة مجدد ما
  على)YES م) (نعم) إذا كان وعاء القلي ً أو اضغط  متلئا
  ) (ال) واتبع المطالبات. )NO على

لجتھا, ثم قم بإجراء الفحص للتأكد من األسباب المحتملة ومعا -ب 
  اتبع األوامر إلعادة ملء الوعاء.

 ISتعرض وحدة التحكم 
DRAIN CLEAR?  ھل)

  تم تنظيف المصرف؟)
 حدوث انسداد بالمصرف وتعذر تصريف الزيت. 

قم بتنظيف المصرف باستخدام األداة المرفقة مع المقالة، ثم 
  الستئناف عملية التصفية. ،(نعم) YES�اضغط على زر 

تحكم انشغال تعرض وحدة ال
  وحدة التصفية.

يعني ھذا أن دورة التصفية أو تغيير ورقة 
  التصفية ال تزال قيد التشغيل.

انتظر حتى تنتھي دورة التصفية السابقة لبدء دورة أخرى, ثم قم 
  بتغيير ورقة التصفية إذا تطلب األمر ذلك.

  
  مشاكل تعويض الزيت التلقائي  6-2-5
 

  إلجراءات التصحيحيةا  األسباب المحتملة  المشكلة

  تأكد من صحة النقطة المضبوطة.  النقطة المضبوطة غير صحيحة.  أوعية تعويض الزيت باردة 

 أوعية الزيت لم يتم تعويضھا. 

   
  درجة حرارة المقالة منخفضة للغاية.  -أ
  الزيت بارد للغاية.  -ب
  JIBنفاذ الزيت من   -ج
قد تكون المقالة أو مثيلتھا المزودة   -د

) غير ATOق التعويض التلقائي (بصندو
  متصلة بالطاقة.

  يوجد خطأ يتطلب صيانة  -ه

يجب أن تكون درجة حرارة المقالة عند النقطة المضبوطة   -أ
 ً   .مسبقا

درجة  70أعلى من  JIBتأكد من أن درجة حرارة الزيت في   .-ب
  درجة مئوية). 21فھرنھايت (

قم داد به, وإرفاق خط إم JIBتأكد من عدم نفاذ الزيت من   -ج
عند ظھوره واضغط مع   ثم اضغط على رز JIBباستبدال 

 ORANGEثوان على رز إعادة تعيين  10االستمرار لمدة 
  (برتقالي) إلعادة ضبط نظام تعويض الزيت,

وإذا استمرت المشكلة، اتصل بأحد الفنيين المعتمدين للصيانة 
  للحصول على المساعدة.

  لقواطعقم بفحص كل من المقابس وا    -د
  والمفاتيح.      
 اتصل بأحد الفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة.   -ج

أحد األوعية لم يتم تعويضه 
  بالزيت.

  يوجد خطأ في التصفية.    -أ
  يوجد خطأ يتطلب صيانة  -ب
منفذ الملف اللولبي أو المضخة أو الدبوس   -ج

  .ATOأو  RTDأو 

سليم,  وإذا استمرت المشكلة،  قم بمسح خطأ التصفية بشكل  -أ
اتصل بأحد الفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على 

  المساعدة.
  اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة.  -ب
  اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة.  -ج
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تعرض وحدة التحكم 
TOPOFF OIL 
EMPTY 
/CONFIRM  

لزيت فارغ / (خزان تعويض ا 
  تأكيد)

  نفاذ الزيت من نظام تعويض الزيت.

 قم بملء نظام تعويض الزيت ثم اضغط على زر
)CONFIRM.(تأكيد) (  ثوان على  10اضغط مع االستمرار لمدة

, وذلك إلعادة JIBزر إعادة الضبط (البرتقالي) بمجرد استبدال 
  ضبط نظام تعويض الزيت.
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  فقط)  ™FilterQuickاء (لوحدة تحكم مقالة أكواد سجالت األخط   6-2-6
   

  التوضيح  رسالة الخطأ  الكود

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

E04 HI 2 BAD .قراءة الحد األعلى خارج النطاق  

E05 HOT HI 1  210فھرنھايت ( 410تزيد درجة حرارة الحد األعلى للمقالة عن 
درجة مئوية) في دول  202فھرنھايت ( 395مئوية) أو درجة 

  المفوضية األوروبية.

E06 عطل أحد المكونات مثل وحدة التحكم أو لوحة الواجھة أو صمام   عطل التسخين
  الغاز أو وحدة اإلشعال أو وحدة الحد األعلى مفتوحة.

E07  خطأ برنامجMIB   خطأ برنامجMIB الداخلي  

E08  خطأ لوحة نظامATO   فقدان اتصال لوحة نظامATO أو تعطلھا  

E09 .اتساخ الضمادة / الورق والحاجة إلى تغييرھا أو تخطيھا، مشكلة   خطأ عدم امتالء المضخة
  في مضخة التصفية.

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

E11 ل.  يف.خطأ عدم غلق صمام التصر   صمام التصريف في وضع االستعداد للغلق والتأكيد غير مفعَّ

E12 .ل.  خطأ عدم فتح صمام العودة   صمام اإلرجاع في وضع االستعداد للفتح والتأكيد غير مفعَّ

E13 .ل.  خطأ عدم غلق صمام العودة   صمام العودة في وضع االستعداد للغلق والتأكيد غير مفعَّ

E14  اآللية المتقطعةخطأ لوحة التصفية AIF.   تكتشف لوحةMIB  تعطيل لوحة التصفية اآللية المتقطعة أو
  فقدانھا.

E15  خطأ لوحةMIB   حال اكتشاف وحدة التحكم بالطھي فقدان اتصالMIB  يرجى
التحقق من إصدار البرنامج في كل وحدة تحكم لتفادي ھذا الخطأ,  

بين كل  CANوإذا كانت اإلصدارات مفقودة، تحقق من وصالت 
  .MIBوحدة تحكم أو تعطل لوحة 

E16 خطأ مجس التصفية اآللية المتقطعة AIF   قراءةAIF RTD خارج النطاق  

E17 قراءة   خطأ مجس نظام التعويض التلقائيATO RTD خارج النطاق  

E20 إزالة بطاقة   موقع الكود غير صالحSD أثناء التحديث  

E21 ساعة أو قد تعمل المصفاة المتسخة على عدم  25نفاذ فترة مؤقت   قة التصفية)خطأ إجراء ورقة التصفية (تغيير ور
  إتمام عملية التصفية.

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

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

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

E25 وقت اإلصالح تجاوز الحد األقصى للوقت. حيث يجب أال يتجاوز   خطأ اإلصالح
  للمقالي التي تعمل بالغاز. 02:25وقت االسترجاع 

E27 درجة  17درجة فھرنھايت ( 30انخفاض درجة حرارة الزيت عن   إنذار درجة الحرارة منخفضة
ً ضبوطة مئوية) وبھذا تكون أقل من الدرجة الم في وضع  مسبقا

درجة مئوية) في وضع  25درجة فھرنھايت ( 45الخمول أو 
الطھي, (قد تظھر ھذه الرسالة في حال إسقاط منتج ما دون الضغط

على زر بدء الطھي على الفور أو في حال إسقاط كمية كبيرة 
  للغاية من أحمال الطھي).
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  التوضيح  رسالة الخطأ  الكود

E28 22.2درجة فھرنھايت ( 40الزيت عن ارتفاع درجة حرارة   إنذار درجة الحرارة مرتفعة 
  درجة مئوية) أعلى من درجة الحرارة

ً المضبوطة  , وإذا استمرت درجة حرارة الزيت في االرتفاع, مسبقا
سيقوم الحد العالي بإيقاف الموقد عند وصول درجة الحرارة إلى 

درجة مئوية) وبھذا تكون غير مطابقة  218فھرنھايت ( 425
درجة  202فھرنھايت ( 395وبية أو إلى لمعايير المفوضية األور

  مئوية) المطابقة للمعايير.

 
  وضع اختبار الحد العالي  6-2-7
  

الوضع الذي يستخدم الختبار الدائرة عالية الحد,  ولكن ھذا االختبار يؤدي في النھاية إلى إتالف الزيت,  لذا يجب إجراؤه 
 460لمقالة، واتصل بقسم الصيانة على الفور في حال وصلت درجة الحرارة إلى باستخدام الزيت القديم فقط, قم بإيقاف تشغيل ا

 HIGH LIMIT FAILUREدرجة مئوية) دون سقوط الحد العالي، وتقوم شاشة الوحدة بعرض  238درجة فھرنھايت (
   ختبار.وصدور نغمة تنبيه أثناء اال (فصل الطاقة) DISCONNECT POWERبالتبادل مع ظھور  (تعطل الحد العالي)

  
يمكن إلغاء االختبار في أي وقت من خالل إيقاف تشغيل المقالة,  حيث تعود المقالة إلى وضع التشغيل ويتم عرض المنتج عند 

  تشغيلھا مرة أخرى.
  
متبوعة بظھور  (القائمة الرئيسية) MAIN MENUحتى يتم عرض  )اضغط مع االستمرار على زر التحقق (  -1

PRODUCT SETUP د المنتج)(إعدا.    
  
  
  . (الوضع التقني) TECH MODE) حتى يتم عرض اضغط على زر السھم األيسر (  -2
  
  ).اضغط على زر التحقق (  -3
  
  .  3000أدخل   -4
  
   (اختبار الحد المرتفع).  HI LIMIT TEST) حتى يتم عرض اضغط على زر السھم األيسر (  -5
  
  ). اضغط على زر التحقق (  -6
  

  (الحد العالي نعم / ال). HIGH LIMIT YES/NOوحدة التحكم تعرض 
  
  ). اضغط على زر السھم األعلى  (  -7
  
    (اضغط مع االستمرار على زر التحقق). PRESS AND HOLD CHECKتعرض وحدة التحكم   -8
  
  ) لبدء إجراء اختبار الحد العالي.(اضغط مع االستمرار على زر   -9
  

  تسخين,   وتعرض وحدة التحكم درجة حرارة الوعاء الفعلية أثناء االختبار.  يبدأ الوعاء في ال
درجة  423تستمر المقالة في التسخين حتى يتعثر الحد العالي,  وبوجه عام يحدث ھذا مرة واحدة عندما تصل درجة الحرارة من 

ود العليا لغير دول المفوضية األوروبية درجة مئوية) للحد 231درجة مئوية إلى  217درجة فھرنھايت ( 447فھرنھايت إلى 
درجة مئوية) للحدود العليا لدول المفوضية  219درجة مئوية إلى  207درجة فھرنھايت ( 426درجة فھرنھايت إلى  405ومن 

  األوروبية.  
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 علية (مثال,بالتبادل مع درجة الحرارة الف )HI-2 (تعليمات HELP HI-2بمجرد الوصول للحد األعلى يعرض الكمبيوتر 

  درجة فھرنھايت).   430
  

  ).(حرر زر   -10
  

بالتبادل مع ظھور  (عطل الحد األعلى) HIGH LIMIT FAILUREحال حدوث عطل للحد األعلى سيعرض الكمبيوتر 
DISCONNECT POWER (فصل الطاقة),    عند حدوث ھذا، قم بفصل الطاقة عن المقالة واتصل بمركز الصيانة على

  الفور.
  
درجة  430قف الوعاء عن التسخين ويعرض الكمبيوتر إعداد درجة الحرارة الحالية بالتبادل مع درجة الحرارة الفعلية (مثال, يتو

  درجة مئوية). 204درجة فھرنھايت ( 400فھرنھايت) حتى تنخفض درجة الحرارة لما ھو أقل من 
  

   (إيقاف تشغيل). OFFى اضغط على زر الطاقة األملس إللغاء التنبيه ثم الذھاب إل  -11
  

  اتبع اإلجراء لتفريغ الزيت.  -12
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 حذزيش 
وفي دانت  انقطب، بإيكاَيت انخشغيم يع أَظًت انضيج انغضيش انًضودة بًفخاح عوايت ثالثي ™FilterQuickحُفشد يقالة 

ديث حعذ ْزِ انًفاحيخ انعوايت راث قطبيت  وجود يفخاح عوايت ثُائي انقطب يٍ انطشاص انقذيى، اطهب يضود انضيج انغضيش،
 .MIBيذذدة كًا أَّ قصيشة نهوصول إنى األسضي ويًكٍ أٌ حخسبب في حهف نودت 
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 FILTERQUICK™ FQG30مجموعت مقالي الغاز 
 مع خيار المواد الذهنيت الصلبت JIBإعذاد :  الملحق ب

 

 
 .JIBافرخ انثاب األًٌٍ نهًقالج وقى تإصانح ستاط انشذٍ يٍ داوٌح  -1

تاسرخذاو  OTAثثد كرٍفح انًذاراج فً أسفم ستاط انشذٍ انخاص تصُذوق  -2
 (.1ساجع انشكم )انصىايٍم انًشفقح، 

 . ودذج اإلراتح فً انجضء األيايً نهذاوٌحضع  -3

 (.2ساجع انشكم )أدخم أنسُح ودذج اإلراتح فً فرذاخ دنٍم انًذاراج انًىاجهح نها،  -4

قى تإدخال خضاٌ انضٌد انذاخهً فً انذسج، تعذ ذثثٍد ودذج اإلراتح فً كرٍفح   -5
 (.3ساجع انشكم )انًىاجهح انًذاراج انًىاجهح نها،  

اتح عهٍها وأدخم وصهح أَثىب سذة انضٌد فً يقثس انسذة ثثد غطاء ودذج اإلر -6
 (.4ساجع انشكم )األَثى، 

اسرخذو انثشاغً انًشفقح نرثثٍد ودذج اإلراتح فً انفرذاخ انًىجىدج أسفم انذىاجض  -7
 (.5ساجع انشكم )انذاخهٍح عهى انجاَثٍٍ، 

وق تُض فً انًىصم األسىد داخم صُذ 2أدخم انًىصالخ انثٍضاء انًضودج تـ -8
ًُزٌة 6انًخشج كًا هى يىضخ تانشكم   .ورنك فً انجاَة انخهفً يٍ ان

 ، (ذشغٍم" )ON"ذأكذ يٍ أٌ يفراح انطاقح انخاص تىدذج اإلراتح فً وضع  -9
 (.7ساجع انشكم )

 
 

 
ثثد كرٍفح انًذاراج فً أسفم ستاط انشذٍ انخاص  :1الشكل 

 .OTAتصُذوق 

 

 

ٌعًم انضس انثشذقانً عهى إعادج 
ضثظ انُظاو تعذ ظهىس عاليح 

 .اَخفاض يسرىي انضٌد

   
داخم صُذوق تُض وانًىصم األسىد  2أدخم انىصالخ انثٍضاء انًضودج تـ :6الشكل 

يرجى العلم بأنه قذ يختلف وضع الموصل األسود عن الشكل . االسرخذاو كًا هى يىضخ
 .الموضح بالصورة

 

 
ًُزٌة فً انذاوٌح، ثى أدخم األنسُح فً فرذاخ  :2الشكل  ضع ان

 .انًذاراج انًىاجهح نها

 

 

 
ثثد وعاء خضاٌ انضٌد  :3الشكل 

 .انذاخهً فً ودذج اإلراتح

 

 
ضع انغطاء عهى انىعاء وأدخم  :4الشكل 

 .أَثىب سذة انضٌد فً يقثس انسذة األَثى

 
ثثد ودذج اإلراتح فً انذىاجض  :5الشكل 

 .انًىجىدج عهى كال انجاَثٍٍ

 

 
وضع ذشكٍة ودذج اإلراتح تشكم  :7الشكل 

 .صذٍخ

يفراح 
ذشغٍم 
ودذج 
 .اإلراتح
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  FILTERQUICK™ FQG30 مجموعت مقالي الغاز

 استخذام وحذة إرابت المواد الذهنيت الصلبت:  الملحق ج
 

 
 
 

 رأكذ يٍ رشغٍم ودذح إراثخ انًىاد انذهٍُخ انصهجخ. 

 قى ثًمء انىدذح ثبنًىاد انذهٍُخ. 

  ٍسبػبد دزى رؼًم ػهى  3ـ2قى ثزشغٍم ودذح اإلراثخ ي

اسزخذاو َظبو رؼىٌض  ُيحظر. إراثخ انًىاد انذهٍُخ انصهجخ

دٍث رظهش , انضٌذ يغ انضٌذ غٍش انًزاة فً هزا انُظبو

سسبنخ ػهى شبشخ انضٌذ انًُخفض إرا كبَذ انًقالح 

ثذبجخ إنى انضٌذ قجم إراثخ انذهىٌ انًىجىدح فً ودذح 

 .اإلراثخ

 اضغط يغ , ثًجشد روثبٌ انًىاد انذهٍُخ ثبنكبيم

ري انهىٌ انجشرقبنً االسزًشاس ػهى صس إػبدح انضجط 

 .ورنك إلػبدح ضجط َظبو رؼىٌض انضٌذ

 انضٌذ انسبخٍ ػهى ُيزٌت انًىاد انذهٍُخ ُيحظر إضافت ,

 141وٌجت أال رزجبوص دسجخ دشاسح خضاٌ انضٌذ 

  قى ثإضبفخ كًٍبد (,  دسجخ يئىٌخ 01)دسجخ فهشَهبٌذ 

 قهٍهخ يٍ انذهىٌ انصهجخ إنى انخضاٌ نضًبٌ وجىد كًٍخ  

 . كبفٍخ يٍ انضٌذ نزشغٍم َظبو انزؼىٌض 

  ودذح  تجنب إيقاف تشغيل, نهذصىل ػهى أفضم انُزبئج 

 .إراثخ انًىاد انذهٍُخ نٍاًل 

   ٌسزخذو يفزبح رشغٍم ودذح اإلراثخ كًفزبح إػبدح ضجط 

 فً دبنخ اسرفبع دسجخ دشاسح انُظبو إنى انذذ ًب أٌض 

 .األقصى 

 

مفتاح 
تشغيل وحذة 

 اإلرابت

 
 

 إعادة ضبط نظام خسان السيت 

احرص على الرفع 
بعنايت إلضافت 

 .الذهون

 

 تحزير
, ركىٌ األسطخ انخبسجٍخ نسخبٌ انًىاد انذهٍُخ سبخُخ

وٌُجغً اسرذاء , ويٍ ثى ٌذظش نًسهب ثبألٌذي انؼبسٌخ
يالثس واقٍخ ػُذ إضبفخ انًىاد انذهٍُخ إنى ودذح 

 .اإلراثخ



 

 

 

 

 

 

 

ــــــت  قصــــد عن خاليـــــة الصــــــــفحة هــذه ترك
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  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 ساعة أسبوعًيا، معلومات عن المنتج عبر اإلنترنت أو الھاتف 24، دعم على مدار  

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

  www.mtwkitchencare.comجى زيارة الموقع التالي أو ير CARE-724-844-1 اتصل بالرقم -  ™KitchenCareللتواصل مع شركة 

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


