
 تشغيل/إيقاف تشغيل
 اضغط على زرON/OFF  (تشغيل/إيقاف تشغيل), وستقوم

المقالة ببدء دورة اإلذابة قبل وصول درجة الحرارة والسخونة 
 إلى نقطة الضبط.

 للخروج من دورة اإلذابة, اضغط على زرExit Cool  خروج)
 بارد) ثم حرره أو على أي زر للمنتج المبرمج,

وسوف تعرض الشاشة اليسرىExit Melt?   ھل تريد الخروج)
 YES NOمن وضع اإلذابة؟) بينما ستعرض الشاشة اليمنى 

 للخروج. (نعم / ال)، ثم اضغط على

 الطھي
عندما تظھرCOOL   :اضغط على زر (بارد) على الشاشة

(خروج بارد) ، وسيتم تسخين المقالة   Exit Coolالمنتج أو زر
 (جاھز) على الشاشة.  READYوصوالً للنقطة الضبط وظھور

.اضغط على زر المنتج، ثم اسقط المنتج في وعاء القلي 
 يعني ھذا أن درجة حرارة  على الشاشة: - - - -عندما تظھر

 وعاء القلي قد تخطت نطاق وضع التجھيز.
عندما تظھرREADY   :اضغط على زر (جاھز) على الشاشة

 المنتج، ثم اسقط المنتج في وعاء القلي.
 عندما تظھرSHAKE   :يتم إصدار (تنبيه) على الشاشة

أصوات إنذار، عند وجود الحاجة للتنبيه، لذا قم بالضغط على زر 
 المنتج المومض إللغاء التنبيه.

 عندما تظھرDONE  :اضغط على زر (تم) على الشاشة
 المنتج إللغاء التنبيه.

عندما تظھرHOLD   :اضغط على رز (تعليق) على الشاشة
 المنتج المومض إللغاء تعليق التنبيه.

عندما تظھرCancel Cook Cycle   (إلغاء دورة الطھي)
 اضغط مع االستمرار على زر المنتج.على الشاشة: 

 التنقل بين أزرار وحدة التحكم
 :اضغط لبدء دورة الطھي، ثم اضغط مرة أخرى عند المنتج

 انتھاء دورة الطھي إليقاف التنبيه.
 :اضغط مرة واحدة إلضاءة كافة أزرار خروج/مسح ضوئي

المنتجات، ثم حدد المنتج المعروض، اضغط على زر المنتج 
لعرض اسم المنتج, اضغط على السھم األيمن لعرض المعلمات، 

 اضغط على خروج/مسح ضوئي مرة أخرى لتكرار األمر,
 واضغط على خروج/مسح ضوئي مرتين، للخروج.

السھم األيمن/السھم األيسر ()  تنقل بين الخيارات :
الموجودة على الشاشة اليسرى, ثم اضغط مع االستمرار لبدء 

 دورة التلميع.
 سھما ألعلى/ألسفل: ()  تنقل بين الخيارات الموجودة

على الشاشة اليمنى،ثم اضغط مع االستمرار لتغيير اللغة إذا تم 
 برمجتھا.

 :اضغط للدخول في الوضع البارد أو الخروج الخروج البارد
 منه.

 الثرمومتر():  وضع المقالة علىON :(تشغيل):  اضغط مع
التحرير لتعيين نقطة الضبط من الشاشة اليسرى، ولتحديد درجة 

 حرارة وعاء القلي من الشاشة اليمنى.
الثرمومتر (): وضع المقالة علىOFF   (إيقاف) اضغط مع

التحرير لعرض درجة الحرارة والوقت والتاريخ وإصدار النظام 
 وإصدارات لوحات الدارات الكھربائية.  FilterQuickوإصدار 

 عالمة االختيار() :  وضع المقالة علىOFF   :(إيقاف)
 3اضغط ثم حرر: إلجراء الفحص، واضغط مع االستمرار لمدة 

ثواني: لالنتقال لخاصية استخدام المصفاة، واضغط مع االستمرار 
 ثواني: للدخول على إعداد المنتج من القائمة الرئيسية 10لمدة 

 عالمة االختيار() : وضع المقالة علىON  :(تشغيل) 
 4اضغط ثم حرر:إلجراء الفحص، واضغط مع االستمرار لمدة 

 ثواني:للدخول على وضع المعلومات.
 :المصفاة: اضغط مع االستمرار: لعرض خيارات التصفية

التصفية والتنظيف والتصفية والتفريع والتصريف في الوعاء 
والتنظيف الساخن أو البارد وملء الوعاء من خزان الزيت 

وتفريغ زيت الوعاء في خزان الزيت الملوث (الزيت الغزير 
 فقط) وملء الوعاء من خزان الزيت الغزير (الزيت الغزير فقط).

 :يتم عرض إجمالي النسبة المئوية المصفاة: اضغط ثم حرر
 للمنتجات المطھية وعدد مرات الطھي المتبقية قبل دورة التصفية.
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Product Button LED مؤشر زر المنتج)LED  :(الوامض 
 ظھور وميض أثناء طھى المنتج أو أثناء االنتظار.

. 

-16و 10-6أزرار المنتج الموجودة في الجانب األيمن: 
 منتجات للعرض على الشاشة اليمنى. 20

 الدخول إلى قائمة التصفية

أدخل إلى البرمجة واتبع المطالبات 
الظاھرة في الشاشة اليسرى وقم بإجراء 

 الفحص.
تحقق من درجة 

حرارة النقطة الفعلية 
المضبوطة مسبًقا و 
 إصدارات البرنامج.

 (بارد).  COOLخروج/دخول في وضع

 اضغط مرة واحدة:
التنقل بين خيارات القائمة 

 والبرمجة.
 اضغط في وقت واحد:

 بدء التنظيف.

 تشغيل/إيقاف تشغيل

الخروج من القوائم ومسح 
 عناصر القائمة المبرمجة.

اضغط على أزرار 
المنتج لبدء/إيقاف 

الطھي وسماع إنذار 
 االھتزاز.

اضغط مع االستمرار 
 إليقاف عملية الطھي.

 اضغط مرة واحدة: رجع سريع  ::™FilterQuickمقالة
 التنقل بين خيارات القائمة والبرمجة.

 اضغط في وقت واحد:
 التغيير إلى اللغة الثانية في حالة البرمجة.

 تشغيل/إيقاف تشغيل

 أزرار المنتج الموجودة في الجانب األيسر:
 منتجات للعرض على الشاشة اليسرى. 11-15و 5-1



Left Display 
 (الشاشة اليسرى) 

Right Display 
 (الشاشة اليمنى)

Action (اإلجراء) 

OFF (إيقاف) OFF (إيقاف)  اضغط علىü .حتى تتغير القائمة الرئيسية إلى "إعداد المنتج" على الشاشة 
PRODUCT setup  

 (إعداد المنتج)
Blank (فارغ)  اضغط علىü 

PRODUCT setup 
 (إعداد المنتج)

Enter Code  
 (إدخال الرمز)

 .1650أدخل 

Select Product 
 (تحديد المنتج) 

Blank (فارغ) .اضغط على زر المنتج المطلوب 

LONG Name  
 (اسم طويل)

Product name or 
button number 

 (اسم المنتج أو رقم الزر)

 أدخل اسم المنتج باستخدام مفاتيح الحروف،
 .uثم اضغط على 

Short Name 
 (اسم قصير)

Product name or 
button number 

 (اسم المنتج أو رقم الزر)

 أدخل االسم المختصر للمنتج باستخدام مفاتيح الحروف،
 .uثم اضغط على 

1 Time 
 )1الوقت (

0:00 or previously 
entered time 

أو الوقت السابق  0:00  (
 الذي تم إدخاله)

 ،uحدد الوقت باستخدام المفاتيح المرقمة،ثم اضغط على 
ھنا، ثم اضغط على خروج أو مسح ضوئي إليقاف وظيفة أي  0:00(أدخل 

 زر).

1 TempR 
 )1(درجة الحرارة 

Temp  
 (درجة الحرارة)

 uأدخل درجة الحرارة الجديدة،ثم اضغط على 

1 SENSITIVITY 
 )1(الحساسية 

Number (العدد)  اضبطھا على الوضع المناسب باستخدام مفاتيحqp، 
 uثم اضغط على 

1 Alarm TIME 
 )1(وقت التنبيه 

0:00 or previously 
entered time 

أو الوقت السابق  0:00  (
 الذي تم إدخاله)

حدد وقت دورة الطھي، إلصدار إنذار مسموع أو اھتزاز عند حلول الوقت 
 .uالمحدد، ثم اضغط على 

1 alarm name 
 )1(اسم التنبيه 

Shake (اھتزاز)  اضبطه على الوضع المناسب باستخدام مفاتيحqp، 
 uثم اضغط على 

1 Alarm Mode 
 )1(وضع التنبيه 

Auto or manual 
 (تلقائي أو يدوي)

 ،qpاضبطھا على الوضع المناسب باستخدام مفاتيح 
 uثم اضغط على 

1 Alarm tome 
 )1(نغمة التنبيه 

Short (قصيرة)  اضبطھا على الوضع المناسب باستخدام مفاتيحqp، 
 uثم اضغط على 

HOLD TIME 
 (وقت االنتظار)

 حدد الوقت بالدقائق لتعيين وقت انتظار المنتج قبل تجاھله، )0( 0
 .uثم اضغط على 

Exit (خروج) Exit (خروج)  اضغط على زرScan  (المسح الضوئي) للخروج أو زرü.للبرمجة اإلضافية 
Select Product 

 (تحديد المنتج) 
Blank (فارغ)  ھل ترغب في إجراء المزيد من البرمجة؟اضغط على زر المنتج واتبع التعليمات

(المسح  Scanالمذكورة أعاله، ھل ترغب في إنھاء البرمجة؟ اضغط على زر 
 الضوئي).

PRODUCT setup  
 (إعداد المنتج)

Blank (فارغ) الضغط على المسح الضوئي 

OFF (إيقاف) OFF (إيقاف)   

2 Alarm Time 
 )2(وقت التنبيه 

 يتم تحديد وقت التنبيه الثاني بنفس خطوات تحديد وقت التنبيه األول.     :)00(  00:

Filter Prompt 
 (مطالبة التصفية)

 أدخل عدد دورات طھي المنتج قبل طلب بدء دورة التصفية. )0( 0

COOKING MODE 
 (وضع الطھي)

SINGLE SETPOINT 
 (نقطة ضبط واحدة)

وعند الرغبة في تعيين نقاط ضبط متعددة للطھي، قم بالضغط على  uاضغط على
q ."نقاط ضبط متعددة" 

Instant On 
 (التشغيل الحالي)

5 or previously set 
number 

أو العدد السابق الذي  5(عدد 
 تم تعيينه)

%، وذلك بعد 100يتم تحديد ھذا الوقت بالثواني وعنده يتم تسخين المقالة بنسبة 
الضغط على زر المنتج وقبل قيام وحدة التحكم بضبط درجة الحرارة، أدخل 

 ")،0, ولإلنھاء "5، (القيمة االفتراضية ھي uالقيمة، ثم اضغط على 
 مالحظة: يلزم ضبط وقت التشغيل الحالي عند طھي األطعمة صغيرة الحجم.

 التنقل في قائمة التصفية

Left Display 
 (الشاشة اليسرى) 

Right Display 
 (الشاشة اليمنى)

Action (اإلجراء) 

Cool or  READY 
 (بارد أو جاھز)

Cool or  READY 
 (بارد أو جاھز)

 ثوان 10الضغط مع االستمرار على زر التصفية لمدة 

Filter (التصفية) Blank اضغط على  ) (فارغ  للتنقل بين الخيارات: التصفية والتنظيف والتصفية
والتفريغ والتصريف في الوعاء والتنظيف الساخن أو البارد وملء 

الوعاء من خزان الزيت وتفريغ زيت الوعاء في خزان الزيت 
الملوث (الزيت الغزير فقط) وملء الوعاء من خزان الزيت 

عند   الغزير (الزيت الغزير فقط) والخروج، ثم اضغط على
(مالحظة: بعض خيارات النظام عرض االختيار المرغوب فيه، 

والبعض األخر متاح في “ تشغيل”  ”ON“متاحة في الوضع 
 “.)إيقاف” “OFF”الوضع  

 البرمجة

ُتعرض أدناه تعليمات التنقل والبرمجة العامة، يعرض العمود األيسر واألوسط ما يظھر على شاشة 
الكمبيوتر، بينما يعرض العمود األيمن اإلجراء الالزم اتخاذه لتفعيل األمر، ويمكن إنھاء أي برمجة مفعلة 
في أي وقت بالضغط على مفتاح المسح الضوئي حتي تعود الشاشة إلى وضعھا قبل البرمجة، ولحذف أي 

 (المسح الضوئي). SCAN، ثم اضغط على زر 0:00منتج، قم بتحديد الوقت على 

 نعم لمطالبة التصفية
 

 (تصفية اآلن)  FILTER NOWھل تظھر  -1
 نعم أم ال.على شاشة لوحة التحكم؟      

 (نعم). p (YES)اضغط على  -2
 على  (قشد دھون الوعاء)  SKIM VATتظھر -3

 شاشة لوحة التحكم.     
 استخدم مكشطة إلزالة أي فتات من وعاء القلي. -4
 (بدء   START FILTRATIONتظھر  -5

 على شاشة لوحة التحكم ويومض  التصفية)    
 للتصريف ذو اللون األزرق.  LEDموشر      

 وامض. LEDتضغط على الزر مع  -6
 و  (تصريف)  DRAININGتظھر  -7
  FLUSHING  (تدفق)  على شاشة لوحة التحكم 

 أثناء التصفية.    
 على شاشة لوحة  (ملء)  FILLINGتظھر  -8

 التحكم أثناء ملء الوعاء.      
 (درجة حرارة   LOW TEMPتظھر  -9

 على شاشة لوحة التحكم بالتبادل مع  منخفضة)      
 حتى تعود  - - - - - -درجة الحرارة أو        
 المقالة إلى درجة حرارة التشغيل.      
 على شاشة لوحة  (جاھز)  readyتظھر  -10

 التحكم.      
 

 

االستجابة ألوامر المقالة   
 مطالبات التصفية

 (خزان حفظ الزيت) JIBنظام 
 
 (خزان   TOPOFF OIL EMPTYتظھر  -1

 على شاشة لوحة التحكم  تعويض الزيت فارغ)    
  (تأكيد)  CONFIRMاليسرى، بينما تظھر     
  pعلى شاشة لوحة التحكم اليمنى.اضغط على     

 (CONFIRM) .(تأكيد) 
 .JIBافتح باب الحاوية للوصول إلى خزان  -2
 JIBنزع خط الزيت من  -3
 .JIBأزل  -4
 افتح إناء الزيت الجديد وأزل البطانة الموجودة  -5

 تحت الغطاء.    
 ضع أنبوب السحب في الصندوق الجديد مع  -6

 تثبيت الغطاء في مكانه بإحكام.    
 ضع اإلناء الجديد في حاوية المقالة. -7
 ثوان على زر  3اضغط مع االستمرار لمدة  -8

 إعادة الضبط (البرتقالي) إلعادة ضبط النظام.    
 
 

 االستجابة لتحذير
 انخفاض الزيت

 

 ال لمطالبة التصفية
 

(تصفية اآلن)  FILTER NOWھل تظھر  -1
 على شاشة لوحة التحكم؟ نعم أم ال.

 (ال). (NO)اضغط  -2
 تستأنف المقالة وضع التشغيل العادي. -3


