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  مالحظة
غير , أثناء فترة سريان الضمان, بخالف األجزاء الجديدةMANITOWOC FOOD SERVICEيلغى سريان ھذا الضمان في حالة استخدام العميل قطع غيار لمعدات 

مباشرة, أو من أحد مصانع الصيانة الُمعتمدة التابعة لھا, و/أو في حالة تعديل الجزء المستخدم عن ھيئته  FRYMASTERتي تم شراؤھا من أو الُمعاد استعمالھا وال الُمعدلة
تي تنشأ بشكل مباشر والشركات التابعة لھا مسؤوليتھا عن أيَّة إدعاءات أو أضرار أو نفقات يتكبدھا المستخدم وال FRYMASTERاألصلية,  وعالوة على ذلك, تخلي شركة 

  أو غير مباشر, بصورة كلية أو جزئية, نتيجة لتركيب أي قطع غيار ُمعدلة أو قطع غيار تم شراؤھا من مسؤولي صيانة غير ُمعتمدين.

  
  مالحظة

أو أحد الفنيين المؤھلين بتركيب  Frymasterمد لشركة ُصمم ھذا الجھاز لالستخدام المھني ولكي يقوم بتشغيله الفنيين المؤھلين فقط, كما يجب أن يقوم مسؤول الصيانة الُمعت
اء ضمان الُمصنع,  راجع الفصل الجھاز أو صيانته أو إصالحه,  إذ أنه في حالة تركيب الجھاز أو صيانته أو إصالحه عبر أحد األشخاص غير المؤھلين قد يتسبب ذلك في إلغ

  د المؤھلين.األول من ھذا الدليل للحصول على التعريف الخاص باألفرا

  

  مالحظة
لمحلية في الفصل الثاني من ھذا الدليل يجب تركيب ھذا الجھاز وفًقا للقوانين القومية والمحلية المناسبة للدولة أو المنطقة التي يتم تركيبه بھا,  راجع متطلبات القوانين ا

  للحصول على معلومات محددة. 

  

  مالحظة للعمالء بالواليات المتحدة
) ودليل المرافق )bocaالجھاز وفًقا لقانون الصرف، الذي يخضع لقانون البناء الدولي، والذي تصدره أحد المكاتب المشاركة في ھيئة إصدار القوانين وھو ( يجب تركيب ھذا

  الصحية لخدمة األطعمة التابع إلدارة الغذاء والدواء في الواليات المتحدة.

  

   مالحظة
ھذا الدليل بغرض توضيح اإلجراءات التشغيلية والفنية وطرق التنظيف ومن ثم فمن الممكن أال تتوافق مع إجراءات التشغيل  ُصممت الرسومات والصور المستخدمة في

  الميدانية.
  

  مالحظة لُمالك األجھزة المزودة بوحدات التحكم
  

  الواليات المتحدة

)قد ال يتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخالت ضارة و, 1ضع عملية التشغيل إلى الشرطين التاليين:  من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية,  وتخ 15يتوافق ھذا الجھاز مع القسم 
ى الرغم من أن ھذا الجھاز جھاًزا ) يجب أن يقبل ھذا الجھاز أيَّة تداخالت يتم استالمھا, بما في ذلك التداخالت التي يمكن أن تتسبب في عمليات تشغيل غير مطلوبة,  وعل2

  ".B"، إال إنه ُيشير إلى تلبيته لحدود الفئة "Aه من الفئة "موثوًقا ب
  

  كندا

  الذي أصدره قسم االتصاالت الكندي. ICES-003الخاصة بانبعاثات الضوضاء الالسلكية والتي حددھا معيار  Bأو  Aال يتجاوز ھذا الجھاز الرقمي حدود الفئة 

  

  خطر 
تغييرات أو التعديالت غير الُمصرح بھا إلى تلف في الممتلكات أو اإلصابة أو الوفاة,  لذا يرجى قراءة إرشادات التركيب قد يؤدي سوء تركيب الوحدة وضبطھا وصيانتھا وال

غير تلك التي تم استخدام غازات أخرى والتشغيل والصيانة جيًدا قبل تركيب أو صيانة ھذا الجھاز,  كما يرجى االستعانة بأفراد الصيانة المؤھلين فقط لتحويل ھذا الجھاز إلى 
  تكوينه في األصل الستخدامھا.

  

  خطر  

على  Frymasterاخن الرئيسي لصيانة يجب عدم تغيير أي مادة ھيكلية على المقالة أو إزالتھا للتمكن من وضع المقالة تحت أحد األغطية الواقية,  لالستفسار  اتصل بالخط الس
8633-551-800-1.&#x1e.  

  

  تحذير 
بالمقالة,  تسرب للغاز في كافة التوصيالت, بعد تثبيت مقالة الغاز وبعد إجراء أي نوع من أنواع الصيانة للوصالت أو الصمامات أو الشعالت الخاصة  دتحقق من عدم وجو

  ائحة للغاز.واحرص على وضع كمية كثيفة من الصابون السائل على كافة التوصيالت وتحقق من عدم وجود فقاعات,  كما ينبغي أن ال يكون ھناك أي ر
  

  مالحظة
  تتطلب والية ماساتشوستس أن يتم تركيب جميع منتجات الغاز من قبل فني أو ُمرِكب أنابيب غاز مرخص له بذلك.

  خطر 
طريق أشرطة ن يجب توفير الوسائل المالئمة للحد من حركة ھذا الجھاز بدون االعتماد على توصيالت خط الغاز,  حيث يجب تثبيت المقالي المزودة بأرجل ع  -1

ً عند استخدام  التثبيت,  أما المقالي المزودة بعجالت فيجب أن تستقر عن طريق تثبيت سالسل الكبح, وفي حالة استخدام خط غاز مرن, يجب توصيل كابل كبح إضافي دائما
  المقالة.

  

  تحذير 
ات البحرية,  ولكن يسري الضمان فقط للمقالي التي يتم تركيبھا وفقا لإلجراءات المبينة في األماكن المتحركة أو في البيئ Frymasterال يسري الضمان في حالة تركيب مقالة 

  في ھذا الدليل, لذا ينبغي تجنب الظروف البحرية أو األماكن المتحركة أثناء تركيب ھذه المقالة لضمان األداء األمثل.
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  خطر 
لذا ُيحظر الوقف على المقالة,  إذ يمكن أن يؤدي اإلنزالق من فوق الجھاز أو مالمسة الزيت الساخن إلى وقوع يرجى مالحظة أن الرف األمامي لھذه المقالة ليس درجة سلم!   

  إصابات خطرة.

  

  خطر 
  يحظر تخزين أو استخدام البنزين أو السوائل القابلة لالشتعال األخرى أو األبخرة في محيط ھذا الجھاز أو أي جھاز آخر.

  

  خطر 
  ة لالشتعال في المنطقة المحيطة بالمقالة أثناء التشغيل.تجنب رش مواد قابل

  

  خطر 
ھذه المعلومات من شركة الغاز أو يجب تعليق التعليمات الواجب اتباعھا في حالة استنشاق المشغل لرائحة الغاز أو في حالة تسرب الغاز في مكان بارز,  ويمكن الحصول على 

  موزع الغاز المحلي.

  

  خطر 
  نتج على مواد كيمائية معروفة في كاليفورنيا بأنھا تسبب السرطان أو العيوب الخلقية أو األمراض التناسلية األخرى،يحتوي ھذا الم

  
يكون أو ميك وثنائي أكسيد السيلوقد يعرضك تشغيل ھذا الجھاز وصيانته وتركيبه إلى استنشاق الجسيمات العالقة في الھواء والمتطايرة من الصوف الزجاجي أو ألياف السيرا

و ألياف السيراميك قد يؤدي إلى اإلصابة أول أكسيد الكربون،  علًما بأن والية كاليفورنيا تعي جيًدا بأن استنشاق الجسيمات العالقة في الھواء والمتطايرة من الصوف الزجاجي أ
  لية األخرى.بالسرطان,  كما أن استنشاق أول أكسيد الكربون يؤدي إلى العيوب الخلقية أو األمراض التناس

  

   خطر 
بعض بقايا األطعمة يمكن أن تحترق يجب تفريغ صينية البقايا الموجودة في المقالي المزودة بنظام تصفية في حاوية مضادة للحريق بعد انتھاء عمليات القلي يومياً, حيث إن 

  تلقائياً إذا تم نقعھا في مادة دھنية.  

  

  تحذير 
واني األخرى الموجودة على الشريط الملتحق بالمقالة,  حيث يوجد ھذا الشريط لسد الفواصل بين أوعية القلي,  إذ أن الطرق على سالل تجنب الطرق على سالل القلي أو األ

  في حالة التنظيف فقط. الته إالالقلي الموجودة على الشريط إلخراج الدھون سوف يؤدي إلى تشويھه مما يؤثر بالسلب على تثبيته,  فھو مصمم إلحكام التثبيت وال ينبغي إز
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 OCF30 ™مجموعة مقالي الغاز
 الفصل األول:  معلومات عامة

 

 قابلية التطبيق والصالحية 1-1
 

, من االتحاد األوروبي للبيع والتركيب في دول االتحاد ®SMART4Uالمزودة بتقنية  ,™OCF30تم اعتماد مجموعة مقالي 
وفرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ األوروبي التالية:  النمسا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وأسبانيا وفنلندا 

 وھولندا والنرويج والبرتغال والسويد.
 

كافة والتي ُتباع في الدول المتحدثة باللغة اإلنجليزية, بما  ™OCF30ھذا الدليل قابل للتطبيق وصالح مع مجموعة مقالي الغاز 
لة وجود تعارض بين اإلرشادات والمعلومات الواردة في ھذا الدليل في ذلك الدول األعضاء في االتحاد األوروبي,  وفي حا

 والقوانين المحلية للدولة التي تم تركيب الجھاز بھا, يجب أن تمتثل عملية التركيب والتشغيل مع تلك القوانين.
 

  .7-1ُصمم ھذا الجھاز لالستخدام المھني ولكي يستخدمه الفنيين المؤھلين فقط, كما ھو ُمحدد في القسم 

  معلومات السالمة  1-2

ُيرجى قراءة التعليمات الواردة في ھذا الدليل بعناية قبل تشغيل ھذا الجھاز,  حيث سوف تجد التدوينات ُمرفقة في مربعات ثنائية 
  الحد مماثلة للمربع التالي, طوال ھذا الدليل.

 

 تحذير 
 .يمكن أن تسبب أو تؤدي إلى تعطل النظام الخاص بك   التيتحتوي المربعات على معلومات حول اإلجراءات أو الشروط تنبيه  

 

 تحذير 
 , مما قد يتسبب في تعطله.يمكن أن تسبب أو تؤدي إلى تضرر النظام الخاص بكتحتوي المربعات على معلومات حول اإلجراءات أو الشروط التي  تحذير 

 

 خطر 
, يمكن أن تسبب أو تؤدي إلى إلحاق إصابات باألفرادوط التي تحتوي المربعات على معلومات حول اإلجراءات أو الشر  خطر

 مما قد يتسبب في خلل النظام أو تعطله.
 

 تأتي المقالة مزودة بخصائص السالمة اآللية التالية:
 
 يوقف الكشف عن درجات الحرارة العالية تدفق الغاز إلى مجموعة الشعلة مما يؤدي إلى تعطل وحدة الثرموستات.  -1
 
 مفتاح األمان االختياري المضمن مع صمام التصريف اشتعال الشعلة من صمام التصريف حتى وإن كان مفتوًحا جزئًيا. يمنع  -2
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  معلومات وحدة التحكم  1-3

 االمتثال للجنة االتصاالت الفدرالية
 

لجنة االتصاالت الفيدرالية,  من قواعد  15، وفًقا للجزء Aتم اختبار ھذا الجھاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الجھاز الرقمي فئة 
,  حيث تم تصميم ھذه B)، إال إنه ُيشير إلى تلبيته لحدود الفئة Aوعلى الرغم من أن ھذا الجھاز جھاًزا موثوًقا به من الفئة (

السلكية الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند تشغيل الجھاز في بيئة تجارية,  إذ ُيولد ھذا الجھاز طاقة ترددات 
ويستخدمھا بل ويمكن أن يشعھا، وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه وفًقا لدليل التعليمات قد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع 

  االتصاالت الالسلكية.  
وُيرجى المالحظة أن تشغيل ھذا الجھاز في منطقة سكنية من المرجح أن يتسبب في حدوث تداخل ضار وفي ھذه الحالة سوف 

 ن المستخدمين تصحيح ھذا التداخل على نفقتھم الخاصة.ُيطلب م
 

على أنه تم تحذير المستخدم من أن إجراءه ألي تغييرات أو تعديالت غير معتمدة صراحة من الجھة المسؤولة عن االمتثال, يمكن 
 أن ُتبطل صالحية المستخدم لتشغيل الجھاز.

 
أحد فنيي اإلذاعة والتلفزيون من ذوي الخبرة للحصول على اقتراحات  إذا لزم األمر، يجب على المستخدم استشارة الموزع أو

 إضافية.

قد يجد المستخدم من المفيد االستعانة بالكتيب التالي الذي أعدته لجنة االتصاالت الفدرالية (كيف يمكن استكشاف مشكالت تشويش 
, الرقم 20402للحكومة األمريكية, واشنطن, دي سي الراديو والتليفزيون وإصالحھا"),  كما يتوافر الكتاب في مكتب الطباعة 

  004-000-00345-4المخزني: 

 معلومات خاصة باالتحاد األوروبي (دول المفوضية األوروبية) 1-4

أسست المفوضية األوروبية معايير محددة بشأن ھذا النوع من األجھزة,  وكلما وجد تعارض بين معايير المفوضية األوروبية وما 
 تحديد المعلومات أو التعليمات المعنية عن طريق المربعات المظللة المماثلة للمربع الوارد الحًقا. عداھا، يتم

المعايير غير المطابقة للمفوضية األوروبية
لضغوط الغاز القادمة

النوع الحد األدنى الحد األقصى

14"  بوصة عمود ماء6"  بوصة عمود ماء

غاز طبيعي 1.49 كيلو باسكال 3.49 كيلو باسكال

14.68 مللي بار 34.72 مللي بار

14"  بوصة عمود ماء1"  بوصة عمود ماء

غاز نفطي مسال 2.74 كيلو باسكال 3.49 كيلو باسكال

27.28 مللي بار 34.84 مللي بار
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  وصف الجھاز   1-5
 
% عن طاقة 43عالية الكفاءة نظام الشعلة ذي األشعة تحت الحمراء الفريد والذي يستھلك طاقة أقل تصل إلى  ™OCF30تستخدم مجموعة مقالي الغاز  

المتنوعة,  وتحتوي ھذه الطرازات على نظام التصفية  FPGLالمقالي ذات الشعلة المكشوفة التقليدية لطھي نفس الكمية,  وتشمل ھذه المجموعة طرازات 
FootPrint Pro  عند البطارية.   المقالةالُمضمن والذي يقع أسفل أقصى يسار  

 
تصميم وعاء قلي مكشوف ال يوجد به أنابيب, بجانب فتحة بحجم اليد في المنطقة الباردة, مما يجعل مزودة ب ™OCF30تأتي مجموعة مقالي الغاز 

 تنظيف وعاء القلي المقاوم للصدأ في غاية السرعة والسھولة. 
 

توفير الھواء الالزم لعملية  تتم عملية التسخين عبر زوج من مجموعات الشعلة ذات األشعة تحت الحمراء والُمثبتين على جانبي وعاء القلي,  كما يتم
لتعمل  ™OCF30االحتراق عبر مروحة ُمخصصة ُمثبتة في الجزء األمامي من وعاء القلي,   والجدير بالذكر أنه يمكن تھيئة مجموعة مقالي الغاز 

 بالغاز الطبيعي أو البروبان أو الغاز الُمصنع وذلك وفًقا لرغبة العميل.
 

 س لدرجة الحرارة للتحكم في درجات الحرارة بصورة دقيقة.  تم تزويد كافة أوعية القلي بمج

من  ™OCF30كافة مزودة بإشعال كھربائي ووضع دورة اإلذابة,  كما يتم التحكم في مجموعة مقالي الغاز  ™OCF30تأتي مجموعة مقالي الغاز 
 ,  وتأتي المقالي في ھذه المجموعة بوعاء كامل أو مقسم، ويمكن شراؤھا كمقالة ذات وعاء ثنائي أو ثالثي أو رباعي. CM3.5أو  3000خالل كمبيوتر 

 
فولت  240إلى  100كافة المقالي بھذه المجموعة بحاجة إلى مصدر خارجي للتيار الكھربائي المتردد,  ويمكن تھيئة الوحدات على فولتية تتراوح ما بين 

 .تيار متردد
 

ُمجمعة بالكامل,  كما يتم شحنھا مزودة بعبوة الملحقات القياسية,  عالوة على ذلك يتم ضبط كل مقالة واختبارھا  ™OCF30يتم شحن مجموعة مقالي 
 وفحصھا في المصنع قبل وضعھا في الصندوق استعداًدا للشحن.

 
  فنيي التركيب والتشغيل والصيانة  1-6

لالستخدام من قبل األفراد المؤھلين أو المعتمدين فقط، كما ھو محدد في القسم  Frymasterت تم إعداد معلومات التشغيل لمعدا
حيث يجب أن يقوم أفراد التركيب أو الصيانة المؤھلين أو المعتمدين أو المرخص لھم بإجراءات التركيب والصيانة ,  1-7

  .7-1، كما ھو محدد في القسم Frymasterلمعدات 
 
  التعريفات  1-7

 ي التشغيل المؤھلين أو المعتمدينفني

أفراد التشغيل المعتمدين أو المؤھلين ھم أولئك الذين قرأوا بعناية المعلومات الواردة في ھذا الدليل وقاموا باإلطالع على خصائص 
 المعدات، أو الذين لديھم خبرة سابقة في تشغيل األجھزة المشمولة في ھذا الدليل.
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 أفراد التركيب المؤھلين
 
فراد التركيب المؤھلين ھم األشخاص أو الشركات أو المؤسسات أو الشركات التي تشترك إما بصفة شخصية أو من خالل أحد أ

ممثليھا في المسؤولية عن تركيب األجھزة التي تعمل بالغاز,  إذ يجب أن يكون ھؤالء األفراد من ذوي الخبرة في ھذا العمل، وأن 
طات الواجب اتخاذھا للوقاية من الغاز، مع االمتثال لجميع متطلبات الرموز الوطنية والمحلية يكونوا على دراية بجميع االحتيا

 المعمول بھا.
 

 أفراد الصيانة المؤھلين
 

إلجراء   .Frymaster, L.L.Cوتم اعتمادھم من قِبل  Frymasterأفراد الصيانة المؤھلين ھم أولئك الذين على دراية بمعدات 
,  يطلب من جميع أفراد الخدمة المعتمدين أن يكونوا على أھبة االستعداد مع مجموعة كاملة من قطع الغيار الصيانة على المعدات

 Frymaster ,  وتوجد قائمة ألفراد الصيانة المعتمدين لدىFrymasterوالكتيبات، وتخزين حد أدنى من قطع الغيار لمعدات 
حيث يؤدي اإلخفاق في االستعانة بأفراد الصيانة المؤھلين إلى إلغاء . www.frymaster.com/serviceعلى موقع الشركة 

 على المعدات الخاصة بك. Frymasterضمان 
 
  إجراء شكوى أضرار الشحن 1-8

شركة الشحن المسؤولية الكاملة عن يرجى المالحظة أن المقالة تم فحصھا وتعبئتھا بدقة قبل مغادرتھا للمصنع,  وعليه تتحمل 
 التسليم اآلمن بناًءا على قبولھا نقل المقالة.

 
 اإلجراءات الواجب اتباعھا عند تلف الجھاز نتيجة للشحن:

  ، وبغض النظر عن مدى الضرر.تقديم ملف عن وقوع التلفيات مباشرة  -1

سجيل ذلك على فاتورة الشحن أو على إيصال صريح , والتأكد من تفحص كافة المفقودات والتلفيات المرئية وتسجيلھا  -2
  وموّقع من قبل الشخص القائم على التسليم.

التي لم يتم مالحظتھا إال بعد إفراغ المحتويات واإلبالغ عنھا لشركة الشحن أو  يجب تسجيل المفقودات أو التلفيات الخفية -3
يوًما من يوم التسليم,  واحرص على االحتفاظ  15فية خالل اكتشاف ذلك, إذ يتعين إرسال شكوى التلفيات الخ  فورجھة النقل 

  بحاوية الشحن لفحصھا.

 أي مسؤولية عن التلفيات أو الخسائر Frymasterال تتحمل 
 التي تقع خالل عملية النقل.

 
  طلب قطع الغيار ومعلومات الصيانة  1-9

أو ممثل قسم الصيانة  Frymasterة الُمعتمد لشركة رغبًة من الشركة في توفير المساعدة بأقصى سرعة, يحتاج مسؤول الصيان
إلى بعض المعلومات الُمحددة عن جھازك,  ويرجى الُمالحظة أن أغلب ھذه المعلومات مطبوعة على لوحة البيانات الُمثبتة داخل 

ه طلبات قطع الغيار إلى باب المقالة,  على أن رقم قطع الغيار موجود في دليل الصيانة وقطع الغيار,  ومن الممكن أن يتم توجي
أو الموزع المحلي الذي تتبعه مباشرًة,  ولھذا توجد قائمة لمسؤولي الصيانة  Frymasterمسؤول الصيانة الُمعتمد لشركة 

لم تتمكن من الوصول إلى ھذه .  وإذا www.frymaster.com/serviceعلى موقع الشركة  Frymaster الُمعتمدين لدى
أو تواصل  1-318-865-1711أو  1-800-551-8633على الرقم  Frymasterالقائمة, اتصل بقسم الصيانة التابع لشركة 

 .service@frymaster.comمعھم عبر البريد اإللكتروني التالي: 
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  ه عند طلب قطع الغيار, يجب توفير المعلومات التالية:ُيرجى المالحظة أن

 

  رقم الطراز:

  الرقم التسلسلي:

  نوع الغاز أو التيار الكھربائي:

  رقم قطعة الغيار:

  الكمية المطلوبة:

 
,  أو عبر أو الموزع المحلي Frymasterيمكن الحصول على معلومات الصيانة عبر االتصال بمسؤول الصيانة الُمعتمد لشركة 

أو إرسال بريد إلكتروني إلى:  1-318-865-1711أو  1-800-551-8633بقسم الصيانة على األرقام  االتصال 
service@frymaster.com:وعند االتصال بغرض إجراء عملية صيانة, ُيرجى تجھيز المعلومات التالية  . 

  رقم الطراز:

  الرقم التسلسلي:

  نوع الغاز:

 
وباإلضافة إلى رقم الطراز والرقم التسلسلي ونوع الغاز, ُيرجى االستعداد لوصف طبيعة المشكلة فضالً عن تجھيز أيَّة معلومات 

 تعتقد أنھا قد تساعد في حل المشكلة.
 

 يرجى االحتفاظ بھذا الدليل وتخزينه في مكان آمن الستخدامه في المستقبل.
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  OCF30 ™ مجموعة مقالي الغاز
  الفصل الثاني:  إرشادات التركيب

  

  متطلبات التركيب العامة 2-1
  

من قِبل األفراد المؤھلين أو المعتمدين أو المرخص لھم أو  Frymasterينبغي إجراء عمليات التركيب والصيانة لمعدات 
  من ھذا الدليل.   7-1المختصين بالصيانة، كما ھو محدد في القسم 

  
ي تحويل ھذا الجھاز من أحد أنواع الغاز إلى آخر عن طريق األفراد المؤھلين أو المعتمدين أو المرخص لھم أو المختصين نبغ

  من ھذا الدليل. 7-1بالصيانة، كما ھو محدد في القسم 
  

يله من أحد أنواع الغاز يؤدي اإلخفاق في االستعانة باألفراد المؤھلين أو المعتمدين أو المرخص لھم لتركيب ھذا الجھاز أو تحو
من ھذا الدليل) بل ويمكن أن يؤدي ذلك أيًضا  7-1(كما ھو موضح في القسم  Frymasterإلى آخر إلى إلغاء فعالية ضمان 

  إلى حدوث تلفيات بالجھاز أو إلحاق إصابات باألفراد.
  

والرموز المحلية أو الوطنية، يجب أن يتم  عند وجود تعارض بين التعليمات والمعلومات الواردة في ھذا الدليل وبين اللوائح
  التركيب والتشغيل وفقا للرموز أو اللوائح المعمول بھا في البلد الذي يتم فيه تركيب الجھاز.

  

  خطر 
تحظر قوانين البناء أن يتم تركيب مقالة مزودة بخزان مفتوح للزيت الساخن بجانب مصادر مكشوفة للھب، بما في ذلك 

  .دوالمواق الشوايات

  
  في الفصل األول.) شكوى أضرار الشحنإجراء عند االستالم, افحص المقالة جيداً لبيان وجود تلفيات مرئية أو خفية,  (انظر 

  
  الخلوص والتھوية  2-1-1
  

مم) من كال الجانبين والجانب الخلفي عند تركيب المقالة بجانب الھياكل القابلة  15بوصة ( 6يجب ترك خلوًصا مساحته 
بوصة  24ق, وال يتطلب ترك خلوًصا عند التركيب بجانب الھياكل غير القابلة لالحتراق,  كما يجب ترك خلوًصا مساحته لالحترا

  مم) عند الجزء األمامي للمقالة. 600(
  

  تحذير 
  تجنب وضع الحواجز في المنطقة المحيطة بقاعدة المقالة أو أسفلھا.

  خطر 

قالة أو إزالتھا للتمكن من وضع المقالة تحت أحد األغطية الواقية,  لالستفسار  اتصل يجب عدم تغيير أي مادة ھيكلية على الم
  .1-800-551-8633على  Frymasterبالخط الساخن الرئيسي لصيانة 
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اق تعد التھوية أحد أھم االعتبارات لعمل المقالة بفعالية,  حيث يجب التأكد من تركيب المقالة بشكل يسمح بإزالة مخلفات االحتر
  بشكل فّعال, والتأكد من أن نظام تھوية المطبخ ال ينتج تيار ھوائي يعيق تشغيل المقالة.  

  
يجب أال تكون فتحة مدخنة المقالة قريبة من مدخل مروحة الطرد, وأال تكون المدخنة طويلة كشكل المدخنة التقليدي,  حيث ستغير 

ا يؤدي إلى زيادة وقت االسترجاع,  فضال عن تأخير عملية اإلشعال,  المدخنة الطويلة خصائص االحتراق الخاصة بالمقالة, مم
ولتوفير تيار الھواء الضروري لالحترق الجيد وتشغيل المقالة, يجب الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بالمقالة من األمام 

  والجوانب والخلف وبدون وجود عوائق.
  

  خطر  
ية لتجنب حدوث تركيزات غير مرغوب بھا للمواد الضارة على صحة األفراد يجب تركيب الجھاز وتوفير التھوية الكاف

  الموجودين في الغرفة التي بھا الجھاز.

  
يجب تركيب المقالي في منطقة متاح بھا تزويد الھواء والتھوية الكافية, كما يجب توفير مسافة كافية بين مخرج المدخنة والحافة 

,  احرص على وضع صينية التقطير تحت أدنى حافة المصفاة,  º45تثبيت المصافي بزاوية السفلية لجانب فلتر التصفية,  ويجب 
 450بوصة ( 18, للتركيب في الواليات المتحدة على, "مراعاة مسافة تبدأ من 96حيث ينص قانون الكھرباء الوطني مادة رقم 

بأن الحد األدنى من المسافة يبدأ من  Frymasterة ",  وتوصي شركمليمتر) بين مخرج المدخنة والحافة السفلية لمصفاة الشحوم
وحدة  120.000مليمتر) من مخرج المدخنة إلى الحافة السفلية للمصفاة وذلك عند استھالك الجھاز أكثر من  60بوصة ( 24

  حرارية بريطانية في الساعة.
  

ية التھوية في قانون الكھرباء الوطني المذكور للتركيب في الواليات المتحدة, يمكن العثور على معلومات حول تركيب وتثبيت أغط
أعاله,  ويمكن الحصول على نسخة من القانون من المنظمة االمريكية للحماية من الحريق, مجمع باتريمارش, مدينة كوينسي, 

  .02269والية ماساتشوستس  
  
  متطلبات القوانين المحلية  2-1-2
  

" بالغاز NATلبيانات داخل باب المقالة,  لذا قم بتوصيل المقالي المطبوع عليھا "ُيطبع نوع الغاز الموجود بالمقالة على لوحة ا
  " بالغاز الُمصنع.MFG" بغاز البروبين, والمطبوع عليھا "PROالطبيعي فقط, والمطبوع عليھا "

  
ً لقوانين الم ً لما تنصه القوانين القومية والمحلية, وعند الحاجة, وفقا فوضية األوروبية,  وإذا تم ينبغي تركيب موصل غاز وفقا

استخدام أجھزة الفصل السريع, يجب أن تتوافق مع القوانين القومية والمحلية, وعند الحاجة, وفقاً لقوانين المفوضية األوروبية,  أما 
تركيب أو قانون  ANSI Z223.1في حالة غياب القوانين المحلية, يجب أن يتم التركيب كما ينص قانون الغاز والوقود القومي 

  , عند الحاجة ويتضمن ذلك: CSA B149.1الغاز الطبيعي والبروبين 
  
يجب فصل الجھاز وصمام اإلغالق الفردي الخاص به عن أنابيب اإلمداد بالغاز أثناء اختبار ضغط النظام, بضغط اختبار   -1

  كيلو باسكال). 3.5رطل لكل بوصة مربعة (½ يتجاوز 
  
بالغاز عن الجھاز، عن طريق غلق صمام اإلغالق الفردي أثناء إجراء أي اختبار ضغط يجب فصل نظام أنابيب اإلمداد   -2

  كيلو باسكال). 3.45رطالً لكل بوصة مربعة (½ لنظام أنابيب اإلمداد بالغاز في اختبارات الضغوط المساوية أو األقل من 
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  متطلبات التأريض الكھربائي  2-1-3
  

مل بالكھرباء لجميع القوانين الوطنية والمحلية المعمول بھا، وحسب مقتضى الحال، قوانين يجب أن تمتثل جميع األجھزة التي تع
, أو ANSI/NFPA 70المفوضية األوروبية,  وفي حالة غياب القوانين المحلية, يجب أن يمتثل الجھاز لقانون الكھرباء الوطني 

أن تتصل جميع الوحدات (توصيل السلك بشكل دائم  , وحسب مقتضى الحال,  كما يجب CSA C22.2قانون الكھرباء الكندي 
أو مؤقت) بنظام إمدادات الطاقة األرضية,  حيث يقع مخطط األسالك في باب المقالة من الداخل,  كذلك يرجى الرجوع إلى لوحة 

  التصنيف في باب المقالة من الداخل الختيار الفولطية المناسبة.
  

  خطر 
(تأريض) للحماية ضد خطر الصدمة الكھربائية, وينبغي توصيل الجھاز مباشرة بمقبس مؤرض يتم تزويد الجھاز بثالثة مقابس 

  مناسب,  كما ينبغي تجنب قطع المحور المؤرض من المقبس أو إزالته!

  خطر 
الطويل  يتطلب ھذا الجھاز تيار كھربائي للتشغيل,  لذا اضبط صمام التحكم في الغاز على وضع إيقاف التشغيل في حالة االنقطاع

  للكھرباء,  وال تحاول تشغيل الجھاز خالل انقطاع الكھرباء.
  
  
  المتطلبات األسترالية  2-1-4
  

  .AS 5601يجب تثبيت المقالة وفقا لمتطلبات السلطة المحلية والغاز والكھرباء واألنظمة القانونية األخرى ذات الصلة بـ
  

  .AS1869و AS5601الجھاز مع متطلبات وفي حالة كانت المقالة مزودة بعجالت, يجب أن يتطابق 
  

  تركيب العجالت/األرجل  2-2

ويحظر تركيب الجھاز بدون طبقاً لإلعدادات المحددة التى يتم طلبھا, قد يتم شحن المقالة الخاصة بك بدون العجالت أو األرجل,  
يبھم بما يتوافق مع التعليمات الموجودة ھذه العجالت أو األرجل,  وإذا تطلب الجھاز تركيب العجالت أو األرجل, احرص على ترك

  على عبوة الملحقات.
  

في حالة الحصول على الجھاز المزود بالعجالت, يجب أن يتم التركيب باستخدام موصل يتوافق مع معيار الموصالت الخاصة 
ع معيار أجھزة , فضال عن استخدام جھاز الفصل السريع الذي يتوافق مANSI Z21.69  •CSA 6.16باألجھزة المتحركة, 

  .ANSI Z21.41  •CSA 6.9الفصل السريع الستخدامه مع الوقود الغازي, 
  
  استعدادات ما قبل التوصيل  2-3

  خطر 
  يحظر توصيل الجھاز إلى مصدر الغاز قبل اتمام كل خطوة في ھذا الجزء.

  بعد وضع المقالة تحت مدخنة التھوية, تأكد من القيام بالتالي: 
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وسائل المالئمة للحد من حركة المقالي بدون االعتماد على توصيالت خط الغاز,  وفي حالة استخدام خرطوم يجب توفير ال  -1

ً عند استخدام المقالة,  حيث تم توفير ھذا الكابل وتعليمات التركيب مع الخرطوم  غاز مرن, يجب توصيل كابل كبح دائما
  المرن في صندوق الملحقات الذي تم شحنه مع الجھاز.

  

  خطر 
تجنب تعليق أحواض تصريف في أي مقالة,  حيث قد تصبح المقالة غير ثابتة أو تنقلب, مما قد يتسبب في حدوث إصابات,  كما 

  يجب أن تبقى المنطقة المحيطة بالجھاز نظيفة وخالية دائماً من المواد القابلة لالحتراق.

  
بوصة حتى يتم تسويتھا وتكون عند  1جل تقريًبا بنسبة احرص على استواء المقالة المزودة بأرجل عن طريق فك األر  -2

 600بوصة ( 24بأن الحد األدنى من المسافة يبدأ من  Frymasterاالرتفاع المناسب لمدخنة التھوية, حيث توصي شركة 
يطانية وحدة حرارية بر 120.000مم) من مخرج المدخنة إلى الحافة السفلية للمصفاة وذلك عند استھالك الجھاز أكثر من 

ال يوجد أجھزة تساعد على االستواء مدمجة مع المقالي المزودة بعجالت,  بل يجب أن تسوية األرض   :مالحظةفي الساعة.  
  الُمثبت عليھا المقالة.

  
  اختبر النظام الكھربائي للمقالة:  -3
  

  قم بتوصيل السلك الكھربائي للمقالة بمقبس التأريض الكھربائي.  -أ 
  

  .MLT-CYCL,  تأكد أن الشاشة تعرض (تشغيل) ONكمبيوتر على وضع قم بضبط مفتاح ال  -ب
  
  .(إيقاف التشغيل) OFF,  وتأكد أن الشاشة تعرض (إيقاف التشغيل) OFFثم قم بضبط مفتاح تشغيل الكمبيوتر على    -ج

  
ه للنوع المناسب من الغاز قبل توصيل ارجع إلى لوحة البيانات الُمثبتة داخل باب المقالة لتحديد إذا كان موقد المقالة تم تھيئت  -4

  أداة الفصل السريع في المقالة أو األنابيب من خط اإلمداد بالغاز.
  
  تأكد من استخدام الحد األدنى واألقصى من ضغوط إمدادات الغاز لنوع الغاز المستخدم وفًقا للجداول المرفقة.  -5

قطر الفتحة

فردي
وعاء

مزدوج
وعاء

فردي
وعاء

مزدوج
وعاء

G20 20 2 x 3.18 2 x 3.18 مللي بار 7 مللي بار 8

G25 أو 25 20 2 x 3.18 2 x 3.18 مللي بار 10 مللي بار 11.2

G30 أو 50 28/30 2 x 1.95 2 x 1.95 مللي بار 17 مللي بار 17

G31 أو 50 37 2 x 1.95 2 x 1.95 مللي بار 20.6 مللي بار 20.6

 المعايير المطابقة للمفوضية األوروبية
لضغوط الغاز القادمة

للمقالي الُمصنعة بعد أبريل 1999

مللي بار =  10.2  مم ماء (1)

 
الغاز

الضغط

(مللي بار) ( 1)

ضغط المنظم

  

لمعايير غير المطابقة للمفوضية األوروبية
لضغوط الغاز القادمة

الغاز الحد األدنى الحد األقصى

غاز طبيعي 6" بوصة عمود 
ماء

1.49 كيلو باسكال
14.93 مللي بار

14" بوصة عمود 
ماء

3.48 كيلو باسكال
34.84 مللي بار

غاز نفطي مسال 11" بوصة عمود 
ماء

2.74 كيلو باسكال
27.37 مللي بار

14" بوصة عمود 
ماء

3.48 كيلو باسكال
34.84 مللي بار

  
  

  أو مقابض السلة, أوصل السلك الكھربائي في المقبس الكھربائي خلف المقالة. FootPrint Proللمقالي المزودة بنظام   -6



2-5  

  التوصيل لخط الغاز  2-4
  

  خطر  
حدات قبل توصيل أنبوب جديد للجھاز, يجب نفخ األنبوب جيًدا إلزالة كل المواد الغريبة,  حيث تتسبب ھذه المواد الموجودة في و

  تحكم الموقد والغاز في حدوث خطر أثناء التشغيل.

  

  خطر 
رطل ½ يجب فصل الجھاز وصمام اإلغالق عن نظام أنابيب اإلمداد بالغاز خالل أي اختبار لضغط النظام بضغط اختبار يتجاوز 

  وصمام الغاز. بوصة عمود ماء) وذلك لتجنب تلف أنابيب غاز المقالة 13.54كيلو باسكال,  3.5لكل بوصة مربعة (

  

  خطر 
يجب فصل نظام أنابيب اإلمداد بالغاز عن الجھاز، عن طريق غلق صمام اإلغالق الفردي أثناء إجراء أي اختبار ضغط   .2

كيلو باسكال,  3.45رطالً لكل بوصة مربعة (½ لنظام أنابيب اإلمداد بالغاز في اختبارات الضغوط المساوية أو األقل من 
  ء). بوصة عمود ما 13.84

  

  خطر 
يؤدي تشغيل المقالة دون تزويدھا بالزيت إلى تلف وعاء القلي وقد يتسبب في نشوب حريق,  لذا تأكد دائما من وجود زيت 

  الطھي أو الماء في وعاء القلي قبل إشعال شعالت المقالة. 

  

  خطر  
يجب غلق جميع التوصيالت بوصلة مشتركة مناسبة لنوع الغاز المستخدم ويجب اختبار كل الوصالت بالماء والصابون قبل 

  إشعال اإلشعال الذاتي.
  

تجنب استخدام الكبريت أو الشموع أو أي مصدر إشعال آخر للتحقق من التسربات,  وفي حالة وجود رائحة غاز, أغلق مصدر 
  الرئيسي واتصل فوراً بشركة الغاز المحلي أو بھيئة الصيانة المعتمدة. الغاز من صمام الغلق

  
يعد حجم خط الغاز المستخدم في التركيب من األمور المھمة,  ففي حال كان صغيًرا جدا, سيكون ضغط الغاز في الشعالت 

½ 1دنى من حجم خط إمداد الغاز المتشعبة منخفض,  مما يسبب بطئ االستجابة وتأخير اإلشعال,  لذا يجب أن يكون الحد األ
  مم) للقطر,  ارجع إلى الرسم التالي لمشاھدة الحد األدنى لحجم من أنابيب التوصيل. 38(
  

أحجام أنابيب توصيل الغاز
( ينبغي أن يكون الحد األدنى لحجم األنبوب القادم 1  1/2 بوصة ( 41 مم)) 

غاز طبيعي 3/4 ( 22 مم)  1 ( 28 مم)  1  1/4 ( 36 مم) 

بروبان 1/2 ( 15 مم)  3/4" ( 22 مم)  1" ( 28 مم) 

التصنيع 1 ( 28 مم)  1  1/4 ( 36 مم)  1  1/2 ( 41 مم) 

الغاز وحدة واحدة من 2 -  إلى 3 وحدات
4 أو أكثر
وحدات* 

  
  



2-6  

من التجھيزات  4متر) أو أكثر من  6قدم ( 20* للمسافات أكثر من 
  واألكواع, قم بزيادة التوصيل بحجم أنبوب واحد.

  
" للدول وفئات الغاز المبينة في الجدول أدناه.  CEعلى عالمة اإلتحاد األوروبي "   OCF30عة مقالي الغاز حصلت مجمو

  كيلو وات. 23, فيعد 3P/Bكيلو وات, أما لدول النمسا وألمانيا ولكسمبورج وفئة  21يعد الدخل االسمي للحرارة :  مالحظة
  

  خاص بأستراليا فقط -الحظ
بوصة عمود ماء),  0.5باسكال ( 122 -الھواء في نافخ ھواء االحتراق: لوحدات األوعية الكاملة يجب أن يقرأ مفتاح ضغط
  بوصة عمود ماء).  0.72باسكال ( 180 -ولوحدات األوعية المقسمة

  
  
  
  

  الضغط (ملي بار)  الغاز  الفئات  الدول

 AT(  II2H3B/Pالنمسا (
G20 20  

G30, G31 50  

  )BEبلجيكا (
I2E(R)B G20, G25 20 ,25  

I3+ G30, G31 28-30 ,37  

 DK(  II2H3B/Pالدنمارك (
G20 20  

G30, G31 30  

  )FRفرنسا (
II2Esi3+ 

G20, G25 20 ,25  
G30, G31 28-30 ,37  

II2Esi3P 
G20, G25 20 ,25  

G31 50  

 FI(  II2H3B/Pفنلندا (
G20 20  

G30, G31 30  

  )DEألمانيا (
II2ELL3B/P 

G20, G25 20  
G30, G31 50  

I3P G31 50  

 +GR(  II2H3اليونان (
G20 20  

G30, G31 28-30 ,37  

 +IT(  II2H3إيطاليا (
G20 20  

G30, G31 28-30 ,37  

 +IE(  II2H3إيرلندا (
G20 20  

G30, G31 28-30 ,37  

 LU(  II2H3B/Pلكسمبورغ (
G20 20  

G30, G31 50  

  )NLھولندا (
II2L3P 

G25 25  
G31 50  

II2L3B/P 
G25 25  

G30, G31 30  
  NO(  I3B/P G30, G31 30النرويج (

 +PT(  II2H3البرتغال (
G20 20  

G30, G31 28-30 ,37  

  )ESإسبانيا (
II2H3+ 

G20 20  
G30, G31 28-30 ,37  

II2H3P 
G20 20  
G31 37 ,50  

 SE(  II2H3B/Pالسويد (
G20 20  

G30, G31 30  

 +UK(  II2H3المتحدة ( الممكلة
G20 20  

G30, G31 28-30 ,37  

  
  

  معايير دول المفوضية األوروبية
  /ساعة لكل كيلو وات.3متر  2يتطلب تدفق الھواء الالزم إلمداد ھواء االحتراق 

  
  قم بتوصيل خرطوم الفصل السريع لجھاز الفصل السريع الموجود تحت المقالة ولخط الغاز.  -1

  فئات الغاز المعتمدة من المفوضية األوروبية حسب الدولة
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يئة بعض المقالي التصال قوي بخط إمداد الغاز,  حيث يتم توصيل ھذه الوحدات لخط إمداد الغاز في الجزء يتم تھ  مالحظة:

  الخلفي من الوحدة.
  

عند استخدام مركب لألسالك, استخدم كميات قليلة على األسالك الُمذكرة فقط,  واستخدم أيضاً مركب أسالك األنبوب الذي ال 
منتج لوكتايت العازل),  وتجنب استخدام  PST56765  ازات النفطية المسالة (يمكن استخداميتأثر بالتفاعل الكيميائي للغ

مركب كيماوي ألول سلكين,  حيث قد يؤدي ذلك إلى دخول بعض المركبات في تيار الغاز, مما ينتج عنه انسداد فتحات 
  الموقد أو صمام التحكم.

  
يب والتجھيزات ووصالت الغاز للكشف عن وجود تسريبات,  وينبغي استخدام افتح خط إمداد الغاز للمقالة وافحص كل األناب  -2

  صابون سائل لھذا الغرض.
  
اغلق صمام تصريف المقالة وامأل وعاء القلي بالماء أو الزيت حتى تصل إلى خط مستوى الزيت السفلي في الجزء الخلفي   -3

  موضوعات "إرشادات اإلشعال" في الفصل الثالث من ھذا الدليل.لوعاء القلي,  ثم قم بإشعال شعالت المقالة كما ھو مبين في 
  

  خطر 
يؤدي تشغيل المقالة دون تزويدھا بالزيت إلى تلف وعاء القلي وقد يتسبب في نشوب حريق,  لذا تأكد دائما من وجود زيت 

  الطھي أو الماء في وعاء القلي قبل إشعال شعالت المقالة. 

  
لمتشعبة في ھذا الوقت عن طريق شركة الغاز المحلي أو ھيئة الصيانة المعتمدة, وتوضح يجب التحقق من ضغط الشعالت ا  -4

الجداول اآلتية في الصفحة القادمة قائمة ضغوط غاز األنابيب المتشعبة ألنواع الغاز المختلفة التي يمكن أن تستخدم مع ھذا 
  الجھاز.

الغاز
فردي
وعاء

مزدوج
وعاء

Lacq الغاز الطبيعي بحقل
(G20) أقل من 20 مللي بار

7 8

* Gronique الغاز الطبيعي بحقل
(G25) أقل من 25 مللي بار

10 11.2

Gronique الغاز الطبيعي بحقل
(G25) أقل من 20 مللي بار

10 11.2

بوتان/بروبان
(G30) عند 28/30 أو 50 مللي بار

17 17

بروبان
(G31) أقل من 37 أو 50 مللي بار

20.6 20.6

المعايير المطابقة للمفوضية األوروبية
لضغوط غاز األنابيب المتشعبة من الموقد

للمقالي الُمصنعة بعد أبريل 1999

الضغط (مللي بار)

   

 

المعايير غير المطابقة للمفوضية األوروبية

لضغوط غاز األنابيب المتشعبة من الموقد
الغاز الضغط

غاز طبيعي
3"  بوصة عمود ماء
0.73 كيلو باسكال

بروبان
8.25"  بوصة عمود ماء

2.5 كيلو باسكال
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لتعليمات  كيلو  إرشادات الكمبيوتر) 3000(ارجع إلى الفصل الرابع تحقق من إعداد ترموستات الحرارة المبرمجة,    -5
  البرمجة المضبوطة مسبقاً لوحدة التحكم الخاصة بك.)

  

  التحويل إلي نوع غاز آخر  2-5

  خطر 
التحويل من نوع غاز إلى آخر تركيب مكونات خاصة  تم تھيئة ھذا الجھاز في المصنع الستخدام نوع معين من الغاز,  ويتطلب

  لتحويل الغاز,  لذا فإن إرشادات التحويل مدرجة مع طقم التحويل.
       

قد ينتج عن التحويل من نوع غاز إلى آخر بدون استخدام المكونات المناسبة الخاصة بذلك نشوب حريق أو انفجار,  وُيحظر 
  تم تھيئته معه!توصيل ھذا الجھاز لخد إمداد غاز لم ي

  
نبغي تحويل ھذا الجھاز من أحد أنواع الغاز إلى آخر عن طريق األفراد المؤھلين أو المعتمدين أو المرخص لھم أو المختصين 

  من ھذا الدليل. 7-1بالصيانة، كما ھو محدد في القسم 
  

خدم شعالت مختلفة لكل نوع غاز,  لدول خالف دول المفوضية األوروبية التي تست  OCF30تم تصنيع مجموعة مقالي الغاز 
وتتميز الشعالت في المقالي التي تعمل بغاز البروبان بطالء رمادي اللون على بالط الموقد ليساعدھا على تحمل ارتفاع القيمة 

ليس الحرارية لغاز البروبان,  حيث تم تصميم الشعالت التي تستخدم في وحدات البروبان لالستخدام مع الغاز الطبيعي, ولكن 
  العكس. 

  

  أطقم تحويل الغاز غير المطابقة لمعايير المفوضية األوروبية
  ) إلى الغاز الطبيعيLPمن غاز البروبان (  )LPمن الغاز الطبيعي إلى غاز البروبان (  

PN 826-2528:  09/10وعاء كامل قبل   PN 826-2527:  09/10وعاء كامل قبل   
PN 826-2530:  09/10ء مزدوج قبل وعا  PN 826-2529:  09/10وعاء مزدوج قبل   
PN 826-2967:  09/10وعاء كامل بعد   PN 826-2965:  09/10وعاء كامل بعد   
  PN 826-2968:  09/10وعاء مزدوج بعد   PN 826-2966:  09/10وعاء مزدوج بعد   

  

  أطقم تحويل الغاز غير المطابقة لمعايير المفوضية األوروبية الخاصة بأستراليا
من غاز   )LPالطبيعي إلى غاز البروبان (من الغاز     

  ) إلى الغاز الطبيعيLPالبروبان (
PN 826-2745:  09/10وعاء كامل قبل     
  PN 826-2747: 09/10وعاء كامل قبل   
PN 826-2748: 09/10وعاء مزدوج قبل   PN 826-2746:  09/10وعاء مزدوج قبل   
PN 826-2971:  09/10وعاء كامل بعد   PN 826-2969:  09/10وعاء كامل بعد   
  PN 826-2972  :09/10وعاء مزدوج بعد   PN 826-2970:  09/10وعاء مزدوج بعد   

  

تم تزويد الوحدات الُمصدرة إلى دول المفوضية األوروبية بمواقد "متعددة االستخدام", حيث يمكن أن تعمل بالغاز الطبيعي 
)G20, G25) أو غاز البوتان (G30) وغازات البروبان (G31(.  
  

  1715-810أطقم تحويل الغاز المطابقة لمعايير المفوضية األوروبية للوحدات التي تستخدم صمام غاز 
  G20  أوG25  (طبيعي) إلى غازG30 أو G31:  G30  أوG31  إلى غازG20  أوG25 :(طبيعي)  

  PN 826-2974 09/10قبل     PN 826-2973 09/10قبل   
  PN 826-2976 09/10بعد     PN 826-2975 09/10بعد   
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  إرشادات تحويل الغاز طبقا لمعايير دول المفوضية األوروبية
  
من الغاز الطبيعي, اضبط ضغط الغاز في المنظم, (ارجع إلى مخطط معايير دول المفوضية  G25و -G20بين نوعي   -1

  األوروبية لضغط الغاز الخاص بالشعالت المتشعبة),  ُيحظر تغيير فتحات الشعالت.
  

  بروبان): G31بوتان أو  G30غاز ( الثالثة) والعائلةG25أو  G20( الثانيةبين العائلة 
  قم بتغيير فتحات الشعالت.  -أ  
  اضبط الضغط المتشعب.  -ب  

  
,  ثم قم بتركيب لوحة التصنيف الجديدة متضمنة أطقم التحويل مكان Frymasterقم بإزالة لوحة التصنيف القديمة وعد إلى   -3

  اتمام تغيير الغاز. اللوحة القديمة, موضحا
  
للحصول على طقم  KESفي حالة تغيير لغة المقصد, استبدل لوحة التصنيف,  ثم اتصل بھيئة الصيانة المحلية أو خدمة   -4

  الملصق,  على أن تظھر اللغة المرجعية في جانب الملصق.

  تحديد وضع المقالة  2-6

واة النجارة الموجود أعلى وعاء القلي للتحقق من أن الوحدة عندما يتم وضع المقالة في الموضع المخصص لھا، استخدم مس -1
  مستوية، سواء من جانب إلى جانب, أو من األمام إلى الخلف.

  
  لضبط مستوى المقالي، اضبط العجالت مع الحرص على وجود المقالة عند االرتفاع المناسب في موضعھا.

  
للحد من تحركھا بحيث  KESقم بتثبيت الكوابح التي تقدمھا خدمة عندما يتم وضع المقالة في مكانھا النھائي بشكل مستوى، 

ال تعتمد على التوصيالت الكھربائية, ثبِّت كوابح المقالة وفًقا إلرشادات التشغيل, وفي حالة فصل الكوابح بسبب إجراء 
  الصيانة أو ألسباب أخرى، يجب إعادة توصيلھا مرة أخرى قبل استخدام المقالة.

  
  

   خطر 
الزيت الساخن حروًقا بالغة, لذا تجنب مالمسته, في جميع الظروف، يجب التخلص من الزيت في المقالة قبل محاولة يسبب 

نقلھا لتجنب تسربه أو انسكابه أو احتمال اإلصابة بالحروق الشديدة, فقد تنقلب ھذه المقالة مسببة إصابات شخصية إذا لم يتم 
  تأمينھا في وضع ثابت.

  

  خطر 
الوسائل المناسبة للحد من تحرك المقالة بدون االعتماد على الموصل وجھاز الفصل السريع أو األنابيب المتصلة به  يجب توفير

  لتجنب حركة المقالة.  
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  أغلق صمامات تصريف المقالة. -2
  
الفصل  في إجراءات ضبط الجھاز وإيقاف تشغيلهنظف الوعاء  ثم ضع زيت الطھي حتى خط مستوى الزيت السفلي,  (انظر -3

  الثالث.)
  
  

  JIBتركيب حمالة   2-7

افتح باب المقالة (عادة الباب اليمين) وقم بإزالة الرباط المتقاطع 
المستخدم لدعم الشحن عن طريق إزالة البراغي األربعة (انظر 

التي تم شحنھا في حزمة الملحقات  JIB), ثّبت حمالة 1الشكل 
باط المتقاطع (انظر بالبراغي التي تم إزالتھا في خطوة إزالة الر

),  في حالة استخدام خيار الدھون الصلبة انظر الملحق 2الشكل 
(أ) في الجزء الخلفي من ھذا الدليل للحصول على تعليمات 

لحماية  JIBالتركيب, قم بتثبيت واقي الزيت المتناثر االختياري 
  ).3(انظر الشكل  JIBالجزء السفلي من 

  

         
  2الشكل                        1الشكل 

  
  
  

 
  3الشكل 
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  ™OCF30 مجموعة مقالي الغاز

 الفصل الثالث:  إرشادات التشغيل
 

 )FPGL230لتھيئة النموذجية (توضيح ا  
 قد يختلف شكل المقالة عن ذلكمالحظة:  

 الشكل الموضح قليالً وفًقا للتھيئة وتاريخ التصنيع.
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  تشغيل وبرمجة وحدة التحكم 3-1
 

, 3000(سيتم توضيحھا أدناه), بالنسبة للمقالي المزودة بوحدات تحكم  CM3.5أو  3000تأتي ھذه المقالة مزودة بوحدات تحكم 
بوحدات تحكم فيما يتعلق بإجراءات البرمجة والتشغيل,  أما المقالي المزودة 6872-819 3000وحدة التحكم دليل  ينبغي الرجوع إلى 

CM3.5 دليل التحكم في مقالة , يرجى الرجوع إلىFrymaster المحددة المرفق مع المقالة لتشغيل وحدة التحكم المنفصل  . 
   

                                          

                                                   CM3.5                                                                      3000وحدات تحكم               
 

 ارجع إلى الفصل الرابع من ھذا الدليل إلرشادات التشغيل الخاصة بنظام التصفية المدمج.
 
  إعداد الجھاز وبدء التشغيلإجراءات   3-2

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

 الجوانب المتعلقة بتصفية الزيت وإجراءات التجفيف والتنظيف.
 

 تحذير 
 14.5جالون/ 3.8رطل, ولملئ وعاء القلي بالكامل نحتاج إلى ( OCF30™ 32تبلغ سعة زيت الطھي لمجموعة مقالي الغاز 

  درجة مئوية). 21درجة فھرنھايت ( 70لتر) عند 
     

تأكد قبل إشعال شعالت المقالة من أنھا فى وضع اإليقاف وأن صمامات التصريف الخاصة بوعاء القلي مغلقة،  واحرص على 
 بملئ وعاء القلي حتى تصل إلى خط مستوى الزيت السفلي.إزالة أرفف دعامات السلة، إذا كانت مثبتة، وقم 

 
  اإلعداد 1-2-3
 

 تحذير 
ُيحظر تشغيل المقالة عندما يكون وعاء القلي فارًغا, كما يلزم ملئ جانبى األوعية المقسمة، فضالً عن ذلك، يلزم ملئ وعاء 

 . لى تلف وعاء القلي والذي قد يتسبب في نشوب حريقالقلي بالماء أو الزيت قبل إشعال الشعالت،  إذ يؤدي عدم القيام بذلك إ

 

 خطر 
احرص على تنظيف الوعاء جيدا من قطرات المياه قبل ملئه بالزيت,  إذ يؤدي عدم القيام بذلك إلى تناثر الزيت الساخن عند 

 تسخينه إلى درجة حرارة الطھي.
 

 تحذير  
صة لالستخدام مع الدھون الصلبة،  لذا احرص على استخدام مخص غير ™OCF30ُيرجى العلم بأن  مجموعة مقالي الغاز 

 .الدھون السائلة فقط معھا,  حيث يؤدي استخدام الدھون الصلبة إلى انسداد خطوط الزيت
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مستوى الزيت السفلي الموجود داخله,  وذلك للسماح بتمدد الزيت عندما   خط قم بملء وعاء القلي بالزيت حتى تصل إلى -1
ارة,  إذ ال يجب ملء الوعاء بالزيت البارد ألعلى من الخط السفلي حيث يتمدد الزيت ويفيض عندما تزيد تزيد درجة الحر
 درجة حرارته.

 
تأكد من توصيل أسالك الطاقة في المقابس المناسبة,  وتحقق من استواء وجه القابس مع لوحة المخرج، مع عدم وجود جزء  -2

 ظاھر من األسالك.
 
 . درجة حرارة الطھيعند خط مستوى الزيت العلوي عندما يكون الزيت عند  زيتمستوى التأكد من بقاء  -3
 
 
  إشعال شعالت المقالة 3-2-2
 

 (تشغيل/إيقاف تشغيل) الموجود على لوحة التحكم للضبط على وضع اإليقاف. ON/OFFاضغط على مفتاح  -1
 

 
 

م للضبط على وضع التشغيل، ثم قم ببرمجة لوحة التحكم على (تشغيل/إيقاف تشغيل) الموجود على لوحة التحك ON/OFFاضغط على مفتاح  -2
 درجة حرارة الطھي العادية.

 
ثانية،  ثم  60(تشغيل/إيقاف تشغيل) للضبط على وضع اإليقاف وانتظر لمدة  ON/OFFإذا لم يتم إشعال الشعالت، قم بالضغط على مفتاح  -3

 كرر الخطوة الثانية.
 

درجة مئوية)، سيتم ضبط المقالة تلقائًيا على  82درجة فھرنھايت ( 180ل من كانت درجة حرارة وعاء القلي أق إذا -4
ُيرجى مراعاة أنه خالل دورة الذوبان، سيتكرر إشعال الشعالت لمدة ثوان، ثم يستمر  مالحظة:وضع دورة الذوبان، (

رجة مئوية)، سيتم د 82درجة فھرنھايت ( 180اإلشعال لفترة طويلة)،  وعند وصول درجة حرارة وعاء القلي إلى 
تشغيل الوحدة تلقائًيا على وضع إكتمال الحرارة،  وستظل الشعالت مشتعلة حتى تصل درجة حرارة وعاء القلي إلى 

 LOWتتغير شاشة العرض إلى  CM 3.5درجة حرارة الطھى المبرمجة، وبالنسبة للمقالي المزودة بوحدة تحكم 
TEMP  ايت من النقطة المضبوطة مسبًقا,  ثم تتغير شاشة العرض إلى درجة فھرنھ 15(درجة حرارة منخفضة) حتى

عندما تصل المقالة إلى النقطة المضبوطة مسبًقا,  3000المنتج أو إلى خطوط متقطعة, في الطراز المزود بوحدة تحكم 
للخروج من دورة الذوبان في وحدة (إفالت) وتكون المقالة جاھزة لالستخدام,  DROPتتغير شاشة وحدة التحكم إلى 

  (نعم) إلنھاء دورة الذوبان؟ YES(خروج بارد), ھل تريد الضغط على زر  EXIT COOL، اضغط على زر 3000التحكم 
 
  ق.ثانية، من خالل منافذ الشعلة الموجودة على كال جانبي نافخ ھواء االحترا 90ُيرجى مالحظة اللھب، بعد إشعال الشعالت لمدة ال تقل عن  -5
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نسبة خليط تومض الشعلة باللون األحمر البرتقالي عند الوصول ألفضل درجة إشعال،  أما إذا وجد لھب أزرق أو بقع داكنة على سطح الشعلة، فقم بضبط 
تكفي لتحريك اللوحة، ثم  الھواء مع الغاز كاآلتي: يوجد على جانب مبيت النافخ المقابل للمحرك لوحة مزودة بصامولة غلق،  قم بإرخاء الصامولة بدرجة

م ربط اضبط اللوحة لفتح أو غلق فتحة سحب الھواء حتى تتوھج الشعالت باللون األحمر البرتقالي،  ثم ثبت اللوحة على الوضع المناسب برفق واحك
 صامولة الغلق.

 
 
  إغالق المقالة  3-3

، اإليقافالموجود على لوحة التحكم على وضع  شغيل/إيقاف تشغيل)(ت ON/OFFإلغالق المقالة لمدة قصيرة خالل ساعات العمل، قم بضبط مفتاح 
 وضع أغطية وعاء القلي فى أماكنھا (إذا كانت المقالة مزودة بھا).

 
الموجود على لوحة التحكم (تشغيل/إيقاف تشغيل)  ON/OFFعند إغالق المقالة لفترة محددة، قم بتصفية الزيت وتنظيف المقالة، واضغط على مفتاح 

  ، وإلغالق المقالة لفترة طويلة، انظر أدناه:إيقاف ط على وضعللضب

  
 ضع أغطية المقالة في مكانھا (إذا كانت مزودة بھا). 
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  Oil Attendantالتعويض التلقائي االختياري للزيت بتقنية    3-4
 

 Oil Attendantعند تشغيل نظام تعويض الزيت التلقائي بتقنية
في المقالة يتم تعويض الزيت تلقائًيا في المقالة من الخزان الموجود 

رطل من الزيت,  وفي  35في الحاوية, حيث يتسع الخزان لحوالي 
حالة التشغيل النموذجي سوف يستمر التشغيل لما يقرب من يومين 
قبل التغيير,  كما تم شرح مكونات النظام على اليمين (انظر الشكل 

1.( 
 

يھدف ھذا النظام إلى تعويض الزيت داخل    مالحظة: 
أوعية القلي وليس ملئھا,  ُيحظر استخدام نظام تعويض 

   الزيت مع الزيوت غير الُمذابة في ھذا النظام.

 
  
 

 
 
  تركيب خزان الزيت          3-4-1
 

ق، الذي يربط جھاز السحب,  تأكد من وصول أنبوب أزل الغطاء األصلي ورقاقة األلومنيوم من وعاء الزيت,  واستبدلھما بالغطاء المرف
 التغذية من الغطاء إلى قاع وعاء الزيت.

  

ضع وعاء الزيت داخل الحاوية وتأكد من سحبه إلى مكانه (كما ھو موضح في الصفحة التالية), تجنب إمساك أجھزة السحب على 
 الجزء الداخلي من الوعاء عندما يتم وضعھا في المقالة.

 

اآلن جاھز للتشغيل,  عندما تسخن المقالة لدرجات الحرارة المبرمجة مسبًقا، ينشط النظام ثم يقوم بإضافة الزيت ببطء إلى النظام 
 األوعية عند الحاجة، حتى يصل الزيت إلى المستوى األمثل.
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  تغييرات الزيت الروتينية    3-4-2
على يسار (خزان تعويض الزيت فارغ) TOPOFF OIL EMPTYعرض وحدة التحكم عندما ينخفض مستوى الزيت في الخزان, ت

قد تختلف بعض الخطوات عن الصور )، تأكيد) (CONFIRM( اضغط على على يمين الشاشة,   (تأكيد) CONFIRMالشاشة و 
ر الملحق (ب) في الجزء الخلفي من ھذا ,  وفي حالة استخدام الدھون الصلبة انظJIBالموضحة, اتبع تعليمات الشركة المصّنعة عند تغيير 

 الدليل للحصول على التعليمات.
خارجھا (انظر  JIBافتح الحاوية واسحب رف   -1

  ).3الشكل 
  

  
  3الشكل 

أزل الغطاء وقم بصب أي كمية زيت متبقية في الوعاء إلى جميع    -2
  ).4أحواض األوعية بالتساوي (انظر الشكل 

  

  
  4الشكل 

لحفاظ على اإلناء في وضع مستقيم, أزل الغطاء وسدادة مع ا  -3
  ). 5األلومنيوم (انظر الشكل 

 

 
  5الشكل 
 

 ).6ضع األنبوب في وعاء ممتليء جديد (انظر الشكل   -4
 

 
  6الشكل 
 

  ).3على الرف داخل حاوية المقالة (كما ھو موضح في الشكل  JIBقم بزلق   -5
 
إلعادة  ثواني 3البرتقالي لمدة  JIBاح إعادة ضبط اضغط مع االستمرار على مفت  -6

  ).7(انظر الشكل  ضبط نظام تعويض الزيت،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أنظمة الزيت الغزير      3-4-3
 

 توجد إرشادات تركيب واستخدام أنظمة الزيت الغزير في الملحق ج الموجود في الجزء الخلفي من ھذا الدليل.
 

ُيحظر إضافة زيت ساخن أو سبق تحذير: 
 .JIBاستعماله إلى 

 

 
  7الشكل            

 قد يختلف الشكل والرسم عن الصورة.
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  OCF30 ™مجموعة مقالي الغاز
  الفصل الرابع:  إرشادات التصفية

  
  تحذير 

يتحمل المشرف على الموقع مسؤولية ضمان دراية العاملين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام تصفية الزيت الساخن وخاصة 
  الجوانب المتعلقة بتصفية الزيت وإجراءات التجفيف والتنظيف.

  

  لالستخدامنظام التصفية المدمج   4-1
  

إمكانية تصفية الزيت من وعاء قلي واحد بأمان وكفاءة في الوقت الذي تكون فيه أوعية  FootPrint Proُيتيح نظام التصفية 
  القلي األخرى قيد التشغيل,  ويتوفر ھذا النظام في ثالثة تكوينات مختلفة وھي:

  
  اشة التصفية المعدنية.يتضمن صينية البقايا وحلقة التثبيت الكبيرة وش -ورق التصفية  
  يتضمن صينية البقايا وحلقة التثبيت الصغيرة وشاشة التصفية المعدنية. - لوح التصفية  
  مصفاةMagnasol -  تتضمن صينية البقايا ومجموعة مصافيMagnasol.  

  
الطالع على 2- 1-4لقسم ملية إعداد تكوينات ورق التصفية ولوح التصفية لالستخدام,  ويرجى الرجوع إلى ا1-1-4يتناول القسم 

لالستخدام,  وُيالحظ أن تشغيل جميع التكوينات متماثل, حيث يغطي القسم  Magnasolالتعليمات المتعلقة بإعداد تكوين مصفاة 
  وإعادة تجميعھا. Magnasolتفكيك مصفاة 4-4عملية التشغيل ھذه,  كما يتناول قسم  4.3

  
  
  ق التصفية أو لوح التصفيةظام التصفية المدمج لالستخدام بورن  - 4-1-1
  

إمكانية تصفية الزيت من وعاء قلي واحد بأمان وكفاءة في الوقت الذي تكون فيه أوعية  FootPrint Proُيتيح نظام التصفية 
القلي األخرى قيد التشغيل,  ويستخدم ھذا النظام تكوين ورق التصفية الذي يتضمن صينية البقايا وحلقة التثبيت الكبيرة وشاشة 

  لمصفاة المعدنية.ا

  
  

اسحب وعاء التصفية من الخزانة مع إزالة صينية البقايا  -1
وحلقة التثبيت الكبيرة وورق التصفية وشاشة المصفاة 

),  ثم قم بتنظيف جميع المكونات 1المعدنية (راجع الشكل 
  ء ساخن وتجفيفھا جيًدا. بمحلول منظف وما

  
يحذر إزالة غطاء الوعاء إال في حالة التنظيف أو الوصول 
الداخلي أو السماح بوضع وحدة تصريف الدھون, التي تم 

, تحت التصريف, لالطالع على 2004صنعھا قبل يناير 
بدليل  6-1تعليمات التصريف يرجى الرجوع إلى صفحة 

  وحدة التحكم,
  

  

    1 الشكل
  

  صينية البقايا

  حلقة التثبيت

المرشح  وسادة
  الورقيا أوالفاصل

  الحجاب السلكي

  وعاء التصفية
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احرص على فحص تركيبات اتصال وعاء التصفية للتحقق من حالة  -2

  ).2الحلقتين الدائرتين (راجع الشكل 
  

اتبع نفس الخطوات بترتيب عكسي وضع شاشة المصفاة المعدنية في  -3
وسط أسفل الوعاء ثم ضع ورقة تصفية أعلى الشاشة وتأكد من إدخالھا 

),  وفي حالة استخدام لوح التصفية, 1(راجع الشكل  من جميع الجھات
تحقق من أن يكون الوجه الخشن للوح في األعلى ثم ضعه فوق 

  الشاشة, وتأكد من وضعه بين الحافات المنقوشة لوعاء التصفية.
  
ضع حلقة التثبيت فوق ورق التصفية ثم اخفضھا في الوعاء, حتى يتم  -4

  ).  3(راجع الشكل وضع الورقة على جانبي وعاء التصفية 
  

عند وضع حلقة التثبيت في موضعھا, في حالة استخدام ورق التصفية,  -5
قم برش علبة واحدة من مسحوق التصفية على الورق بالتساوي, 

  ).4(راجع الشكل 
  

استبدل صينية البقايا في وعاء التصفية, ثم ادفع الوعاء في المقالة مرة  -6
  أخرى وضعه أسفل التصريف.

  

            
  2الشكل 

  

   
  3الشكل 
  

  
4الشكل             

  Magnasolإعداد االستخدام مع مجموعة مصافي 4-1-2
  

اسحب وعاء التصفية خارج الحاوية وأزل صينية  -1
(راجع  Magnasolالبقايا ومجموعة مصافي 

  4-4),  ثم نظفه كما ھو موضح في القسم 5الشكل 
  

ظيف أو يحذر إزالة غطاء الوعاء إال في حالة التن
الوصول الداخلي أو السماح بوضع وحدة تصريف 

  الدھون تحت التصريف.
  

لالطالع  4.4يرجى الرجوع إلى القسم     مالحظة:
على اإلرشادات المتعلقة بكيفية تفكيك شاشة المصفاة 

Magnasol .وإعادة تجميعھا  
  
تحقق من التركيبات أسفل مجموعة مصافي  -2

Magnasol  الدائرية ومن للتأكد من وجود الحلقة
  ).6جودتھا,  (راجع الشكل 

  
افحص تركيبات اتصال وعاء التصفية للتحقق من  -3

وجود الحلقتين الدائرتين ومن جودتھما,  (راجع 
  أعاله). 2الشكل 

  
بوعاء  Magnasolاستبدل مجموعة مصافي  -4

التصفية وتحقق من تثبيت التركيبات الموجودة أسفل 
الوعاء,  ثم  المجموعة بشكل آمن في المنفذ أسفل

فوق  Magnasol XLرش علبة واحدة من مسحوق التصفية 
  الشاشة. 

the screen.  
  

استبدل صينية البقايا ثم ادفع وعاء التصفية في المقالة مرة  -5
  أخرى وضعه في الجزء الخلفي من الحاوية.

  

  
  5الشكل    

  

  
  6الشكل                                             

  

فحص الحلقة الدائرية 
  لشاشة المصفاة

  فحص تركيبات اتصال المصفاة 
  الحلقات الدائرية
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  تصفيةال  4-2
  

المستخدم بالوقت المناسب للتصفية,  فبعد مرور عدد محدد مسبًقا من دورات  3000المزودة بوحدة تحكم  ™OCF30تنبه مقالة 
اتبع التعليمات  ,(نعم أو ال) YES NOمع خيار  (التصفية اآلن؟) ?filter nowالطھي, تعرض وحدة التحكم 

, في حالة تحديد ال أو إذا بدأت دورة الطھي, سوف تقوم وحدة 6872-819 في دليل وحدة التحكم 12- 1الواردة في الصفحات 
   التحكم بإعادة المحاولة في أقرب وقت لتصفية الزيت.

  
) لالطالع 6872-819المتعلقة بدليل وحدة التحكم ( 11-1تستخدم التصفية يدوًيا عند الطلب في بدء التصفية,  راجع الصفحة 

  على قائمة التصفية.
  

  مضبوطة مسبًقا عند بدء أي عملية تصفية.   المقالةتكون درجة حرارة يجب أن 
  

  تصفية أحواض عديدة في وقت واحد.  ُيحظرمالحظة: 
  
  
  تشغيل المصفاة  4-2-1
  

  خطر 
يجب تصريف زيت الطعام وتصفيته بعناية شديدة لتجنب احتمالية حدوث حروق خطيرة بسبب اإلھمال,  ويجب أيضا تصفية 

درجة مئوية) أو بالقرب منھا,  تحقق من وجود مقابض التصريف في  177درجة فھرنھايت ( 350جة حرارة الزيت على در
مواضعھا الصحيحة قبل تشغيل أي مفاتيح أو صمامات,  واحرص على ارتداء جميع معدات السالمة عند تصريف زيت الطھي أو 

  تصفيته.

  
  

  خطر 
ينما تكون الشعالت نشطة!  حيث يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر ال يمكن إصالحه تجنب محاولة تصريف زيت الطھي من المقالة ب

  .Frymasterبوعاء القلي وقد يتسبب في حدوث وميض ناري,  كما يؤدي إلى إلغاء ضمان 

  
  1- 4تحقق من إعداد المصفاة,  راجع القسم   -1
  
  تحقق من وصول الزيت إلى درجة حرارة التشغيل.  -2
  
), وإذا 7(راجع الشكل  90ºبتصريف وعاء القلي في وعاء التصفية عن طريق تدوير مقبض صمام التصريف عند التنبيه, قم   -3

  لمسح التصريف من داخل وعاء القلي. قضيب التنظيفلزم األمر, استخدم 

   7الشكل 

افتح صمام التصريف عن طريق تدويره إلى 
90º, لصورة)(قد تختلف المقابض عن ا  
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  خطر 
لزيت الساخن وانسكابه, مما قد احذر تصريف أكثر من وعاء قلي في نفس الوقت في وحدة التصفية المدمجة, لتجنب تدفق ا

  يتسبب في حدوث حروق شديدة واالنزالق والسقوط.

  

  خطر 
يحظر محاولة تنظيف صمام التصريف المسدود من الجزء األمامي للصمام!  حيث قد يتسبب ذلك في اندفاع الزيت للخارج مما 

  ينجم عنه حروق شديدة.

  

  خطر 
يف أو أي أجسام أخرى,  قد يتسبب تلف الكرة بالداخل في حدوث تسريبات تجنب الطرق على صمام التصريف بقضيب التنظ

  .Frymasterوإلغاء ضمان 

  
  
بعد تصريف الزيت من وعاء القلي وعند التنبيه,   -4

" Iاحرص على تدوير مقبض المصفاة تجاه العالمة "
لبدء الضخ وعملية التصفية, قد يكون ھناك تأخر 

  أعاله).  8الشكل  طفيف قبل بدء نشاط الضخ (راجع

  

  
  8الشكل 

  تعمل مضخة المصفاة على سحب الزيت من خالل محيط المصفاة وتوزيعه على وعاء القلي من خالل المصفاة.  -5
    
إلى  10بعد تصفية الزيت, قم بغلق صمام التصريف عند التنبيه وإعادة ملء المقالة, واترك مضخة المقالة قيد التشغيل لمدة  -6

  بعد أن يبدأ الزيت في إصدار الفقاعات, ثم قم بإيقاف تشغيل المصفاة. ثانية 12
   
  تحقق من غلق صمام التصريف بالكامل, (لن تعمل المقالة في حالة عدم غلق صمام التصريف بالكامل.) -7

  
  قم بإيقاف تشغيل المصفاة عند إصدار التنبيه. -8

  

  (إيقاف التشغيل) عند االنتھاء. OFFيعرض الكمبيوتر كلمة 
  

مضخة المصفاة مزودة بمفتاح إعادة ضبط يدوي, يستخدم في حالة اإلفراط في سخونة محرك المصفاة أو حدوث عطل كھربائي,  
دقيقة حتى يبرد قبل محاولة  20محرك الضخ لمدة  تحذير وفي حالة تعثر ھذا المفتاح, قم بإيقاف تشغيل نظام التصفية وترك

  إعادة ضبط المفتاح (راجع الصورة أدناه).

  
  

  
  مفتاح إعادة ضبط مضخة المصفاة

  

قم بتدوير مقبض المصفاة لبدء 
الضخ, (قد يختلف وضع 

  المقبض عن الصورة)
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  تحذير 
استجب للتحذيرات وارتدي معدات السالمة المناسبة عند إعادة ضبط مفتاح إعادة ضبط مضخة المصفاة,  يجب إعادة ضبط 

  روق خطيرة بسبب اإلھمال والتحرك حول أنبوب التصريف ووعاء القلي.المفتاح بعناية شديدة لتجنب احتمالية حدوث ح

  

  خطر 
يجب تفريغ صينية البقايا الموجودة في المقالي المزودة بنظام تصفية في حاوية مضادة للحريق بعد انتھاء عمليات القلي يومياً, 

  دھنية.حيث إن بعض بقايا األطعمة يمكن أن تحترق تلقائياً إذا تم نقعھا في مادة 

  

  تحذير 
تجنب الطرق على سالل القلي أو األواني األخرى الموجودة على الشريط الملتحق بالمقالة,  حيث يوجد ھذا الشريط لسد 
الفواصل بين أوعية القلي,  إذ أن الطرق على سالل القلي الموجودة على الشريط إلخراج الدھون سوف يؤدي إلى تشويھه مما 

  ,  فھو مصمم إلحكام التثبيت وال ينبغي إزالته إال في حالة التنظيف فقط.يؤثر بالسلب على تثبيته

  
  وإعادة تجميعھا Magnasolفكيك مصفاة   4-3
  

  التفكيك
  
أمسك اإلطار بوضع أصبع اإلبھام على المقابض عند زاوية التركيب, ثم اسحبه للخارج في اتجاھات عكسية لفصل اإلطار  -1

طار (سوف يدور في اتجاه الزاوية المقابلة) حتى يمكن إزالة الشاشات الخارجية والشبكة من عن الزاوية,  واستمر في فتح اإل
  اإلطار.

Step 1 - Grasp frame with
thumbs on these handles and
pull frame appart at corner.

Step 2 - Separate
the outer screens

and grid.

  
  افصل الشاشات والشبكة الخارجية. -2
  

  التنظيف
  

يمكن تنظيف نظف قطعتي اإلطار والشاشات الخارجية والشبكة باستخدام مزيل شحم جيد وماء ساخن من فوھة الرشاش,  و -1
  أو أي ضمادة تنظيف مماثلة.™ التجويف داخل قطع إطار السد باستخدام سفنجة التنظيف سكوتش برايت

 –الخطوة الثانية 
افصل الحجاب 
السلكي والشبكة 

  الخارجية

أمسك اإلطار بوضع  - الخطوة األولى 
أصبع اإلبھام على المقابض, ثم اسحبه 

  جانبًا إلى الزاوية.
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-3- 5عند كل غليان مقرر قم بتفكيك مجموعة المصافي الرقيقة وضع وعاء القلي المغلي,  اتبع إجراءات الغليان في القسم  -2

  ھذا الدليل.2
  ھواء حتى تجف أو جففھا جيًدا بمناشف نظيفة قبل إعادة تجميعھا.اترك مكونات مجموعة المصافي في ال -3
  
  

  إعادة التجميع
  
  ضع الشاشتان الخارجيتان مع بعضھم البعض واحرص على محاذاة أطرافھم (راجع التوضيح أدناه). -1
  
ة في االتجاه أدخل الشاشات داخل أحد شطري اإلطار (أي شطر منھما),  وتحقق من وضع التركيبات الموجودة أسفل الشاش -2

  المقابل لإلطار من المقبض.
  
  اسحب الشبكة بين الشاشات وتحقق من وضع الشبكة في الوسط بين أطراف الشاشات.   -3
  
  قم بتوصيل النصف اآلخر من اإلطار بالزاوية المقابلة للمقابض واحرص على تدوير اإلطار تجاه اإلطراف الخالية للشاشة. -4

Steps 1 and 2 - Stack outer screens
and insert edges into frame.

Step 3 - Insert grid between screens
after screens have been positioned in
frame.

Step 4 - Connect corner then pivot
frame over free edges of screens.

Handle

  
  تصريف نفايات الزيت والتخلص منھا    4-4
  

عند الطھي ُيستنفد الزيت, لذلك يجب التخلص من الزيت في وعاء التصفية أو وحدة تصريف الدھون أو أي وعاء معدني مناسب 
 DISPOSEالغزير, استخدم نظام التخلص من الزيت الغزير باختيار  الزيت, وفي حالة تركيب نظام وعاء التصريفلنقله إلى 

المتعلقة بدليل وحدة التحكم) ثم اتبع التنبيھات والتعليمات  13- 1(راجع صفحة  3000من قائمة التصفية في حالة تجھيز المقالة بـ 
الخاصة بالتخلص من الزيت في نظام الزيت الغزير,  (للتخلص من الزيوت المستعملة وتصريفھا بأمان, توصي شركة 

Frymaster  الدھون من باستخدام وحدة تصريفFrymaster  مع أنظمةJIB وتتوفر وحدة تصريف الدھون لدى الموزع ,
يجب إزالة غطاء وعاء التصفية  2004في حالة استخدام وحدة تصريف الدھون التي تم صنعھا قبل يناير  مالحظة:المحلي.)  

واسحبه خارج الحاوية مباشرة,  لالطالع  للسماح بوضع الوحدة أسفل التصريف, وإلزالة الغطاء, قم برفعه على الحافة األمامية
على تعليمات التشغيل المحددة, راجع األوراق المرفقة مع وحدة التصريف,  وفي حالة عدم توافر وحدة تصريف الدھون, اترك 

 أو أي وعاء معدني مرق معدنيفي إناء  الزيتدرجة مئوية)، ثم قم بتصريف  38درجة فھرنھايت ( 100حتى يبرد غلى  الزيت
  مماثل.  

قم بتكديس الحجاب  –الخطوة األولى والثانية 
  السلكي الخارجي وثبت الحواف في اإلطار.

ب السلكي ثبت الشبكة داخل الحجا - الخطوة الثالثة 
  بعد تثبيت حوافه في اإلطار.

ضع المأكوالت ثم قم بتدوير  -الخطوة الرابعة 
  اإلطار فوق األطراف الخالية للحجاب السلكي.

  مقبض الغطاء
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  خطر 
يجب تصريف زيت الطعام وتصفيته بعناية شديدة لتجنب احتمالية حدوث حروق خطيرة بسبب اإلھمال,  ويجب أيضا تصفية 

درجة مئوية) أو بالقرب منھا,  وينصح بالتحقق من توصيل جميع  177درجة فھرنھايت ( 350الزيت على درجة حرارة 
التصريف في مواضعھا الصحيحة قبل تشغيل أي مفاتيح أو صمامات,  كما ينصح  الخراطيم بشكل صحيح ومن وجود مقابض

  بارتداء جميع معدات السالمة عند تصريف الزيت وتصفيته.

  

  خطر 
  درجة مئوية) قبل تصريفه في وعاء تصريف  معدني مناسب. 38درجة فھرنھايت ( 100اترك الزيت حتى يبرد إلى 

  

  خطر 
  التصريف, تجنب مأله فوق الحد األقصى لخط التعبئة الموضح على الوعاء.عند تصريف الزيت في وحدة 

  
  .  (إيقاف التشغيل) OFFاحرص على ضبط مفتاح تشغيل الكمبيوتر على الوضع -1
  
قابل لتحمل  الوعاء المعدنيبغطاء قابل للغلق أسفل أنبوب التصريف,  على أن يكون  وعاء معدنياحرص على وضع  -2

  ئل الساخنة.  حرارة الزيت والسوا
  

إذا كان مجھز بـ  6872- 819الواردة بدليل وحدة تحكم  13-1احرص على إتباع تعليمات التخلص من الزيت بصفحة  -3
, ثم افتح صمام التصريف ببطء لتجنب الرش, وفي حالة انسداد الصمام بجزيئات األطعمة, استخدم أداة معدنية لفك 3000

  االنسداد.
  

  خطر 
صمام التصريف المسدود من الجزء األمامي للصمام!  حيث قد يتسبب ذلك في اندفاع الزيت للخارج مما يحظر محاولة تنظيف 

  ينجم عنه حروق شديدة.

  

  خطر 
تجنب الطرق على صمام التصريف بقضيب التنظيف أو أي أجسام أخرى,  قد يتسبب تلف الكرة بالداخل في حدوث تسريبات 

  .Frymasterوإلغاء ضمان 

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

  المواد قد تتسبب في حدوث حروق خطيرة إذا المست الجلد.
  
احرص على التحقق من غلق صمام التصريف بإحكام وملء وعاء القلي بزيت طھي طازج ومصفى ونظيف حتى الوصول  -5

  الزيت السفلي.  إلى خط مستوى
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  ™OCF30مجموعة مقالي الغاز
  الفصل الخامس:  الصيانة الوقائية

  

  خدمات وفحوصات الصيانة الوقائية للمقالة  5-1
  

  خطر 
يجب تفريغ صينية البقايا الموجودة في المقالي المزودة بنظام تصفية في حاوية مضادة للحريق بعد انتھاء عمليات القلي يومياً,  

  أن تحترق تلقائياً إذا تم نقعھا في مادة دھنية. حيث إن بعض بقايا األطعمة يمكن
  

  خطر 
ُيحظر محاولة تنظيف المقالة أثناء عملية الطھي أو عندما يكون وعاء القلي ممتلئ بالزيت الساخن,  إذ أنه في حالة مالمسة الماء 

  قريبين من الزيت.للزيت الساخن, قد ينتج عن ذلك تناثر الزيت مما يتسبب في وقوع إصابات شديدة لألفراد ال
  

  تحذير 
بشكل فّعال,  واحرص على قراءة إرشادات االستخدام -استخدم منظف تجاري مصمم لتنظيف وتطھير األسطح المتصلة بالطعام 

  والبيانات التحذيرية قبل االستعمال,  كما يجب إيالء اھتمام خاص لنسبة تركيز المنظف ومدة بقاءه على األسطح المتصلة بالطعام.
  
  

  الفحوص والصيانة اليومية  5-2
  

  افحص المقالة وملحقاتھا للتحقق من أيَّة تلفيات  5-2-1
  

ابحث عن أي أسالك مفكوكة أو بالية أو تسريبات أو أية مواد غريبة في وعاء القلي أو داخل الكابينة أو أية عالمات تشير إلى أن 
  المقالة وملحقاتھا ليست آمنة وجاھزة لالستخدام.

  
  حاوية المقالة من الداخل والخارج نظف  5-2-2
  

نظف حاوية المقالة من الداخل بقطعة قماش جافة ونظيفة,  ثم امسح األسطح المعدنية التي يمكن الوصول إليھا والمكونات إلزالة 
  الزيت والغبار المتراكم.

  
طباق إلزالة الزيت والغبار والوبر من نظف الجسم الخارجي لحاوية المقالة بقطعة قماش نظيفة ومبللة منقوعة في منظف غسيل األ

  الحاوية.
  
5-2-3   ً   نظف نظام التصفية المدمج يوميا

  تحذير 
  ُيحظر تشغيل نظام التصفية بدون وجود الزيت في النظام.

  

  تحذير 
  ُيحظر استخدام وعاء التصفية لنقل الزيت القديم إلى منطقة التخلص.
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  تحذير 
  تصفية, حيث ستدمر المياه مضخة المصفاة.ُيحظر تصريف المياه داخل وعاء ال

بخالف التنظيف اليومي لوعاء التصفية باستخدام  Footprint Proال يوجد فحوص وخدمات صيانة وقائية دورية لنظام التصفية 
  محلول من الماء الساخن والمنظف.

  
ية موجودة أسفل وعاء التصفية, مع وجود إذا الحظت أن النظام يضخ ببطء أو ال يضخ على اإلطالق, تأكد أن شبكة وعاء التصف

  الورقة أعلى الشاشة, وتأكد أن الحلقتان الدائريتان الموجودتان في الجانب األيمن األمامي لوعاء التصفية متواجدين وفي حالة جيدة.  
  
  نظف وعاء التصفية واألجزاء القابلة للفصل والملحقات يومًيا    5-2-4

  
ى وعاء التصفية واألجزاء القابلة للفصل والملحقات مثل السالل أو صواني الرواسب أو أطباق حيث سيتراكم الزيت الُمفحم عل

  السمك.
  

أمسح وعاء التصفية وكافة األجزاء القابلة للفصل والملحقات بقطعة قماش نظيفة ُمبللة في المنظف (أو يمكن غسل األجزاء في غسالة 
مل,  ُيحظر استخدام الصوف المعدني أو الوسائد الكاشطة لتنظيف األجزاء,  إذ أن األطباق), واشطف كل قطعة بالماء وجففھا بالكا

  الخدوش التي تنتج عن مثل ھذا االحتكاك تجعل عملية التنظيف التالية أكثر صعوبة.  
  

  تحذير 
ءة إرشادات استخدم المنظف التجاري المصمم لتنظيف األسطح المتصلة بالطعام وتطھيرھا بشكل فّعال,  واحرص على قرا

اھتمام خاص لنسبة تركيز المنظف ومدة بقاءه على األسطح المتصلة  إبالءاالستخدام والبيانات التحذيرية قبل االستعمال,  يجب 
  بالطعام.

  
  
  الفحوص والصيانة األسبوعية  5-3
  
  قم بتصفية وعاء القلي وتنظيفه  5-3-1
  

  خطر 
رًغا,  فضالً عن ذلك، يلزم ملئ وعاء القلي بالماء أو الزيت قبل إشعال الشعالت،  ُيحظر تشغيل المقالة عندما يكون وعاء القلي فا

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

ه المخلفات بعد استخدام المقالة لمدة من الوقت, ستتكون طبقة سميكة من الزيت الكراميلي على جانب وعاء القلي, ويجب إزالة ھذ
  بصورة دورية للحفاظ على فاعلية المقالة.

  لتنظيف وعاء القلي.   6872-819من دليل وحدة التحكم  13-1راجع تعليمات إجراءات التنظيف والتصفية في الصفحة 
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  غلي وعاء القلي   5-3-2
  

جانب وعاء القلي,  بالتالي يجب إزالة الطبقة  بعد استخدام المقالة لمدة من الوقت, ستتكون طبقة سميكة من الزيت الكراميلي على
  بشكل دوري بإتباع تعليمات الغليان اآلتية: 

  
قبل تشغيل المقالة, أغلق صمام تصريف وعاء القلي, ثم أمأل وعاء القلي الفارغ بمزيج من المياه الباردة والمنظف,  اتبع   -1

  التعليمات على زجاجة المنظف عند المزج.
  
من دليل  14-1, قم ببرمجة وحدة التحكم إلجراء عملية الغلي كما ھو موضح في الصفحة 3000لمزودة بوحدات مع المقالي ا  -2

, قم ببرمجة وحدة التحكم إلجراء عملية CM 3.5, أما فيما يتعلق بالمقالي المزودة بوحدات تحكم 6872-819وحدة التحكم 
  المنفصل. Fry masterة الغلي كما ھو موضح في دليل مستخدم وحدة التحكم في مقال

  
دقيقة إلى ساعة,  وال تسمح لمستوى المياه باالنخفاض تحت خط مستوى الزيت السفلي في  30احرص على غلي المحلول من  -3

  وعاء القلي أثناء عملية الغليان.  
  

  خطر 
أغلق المقالة فوراً واترك المحلول يبرد  ُيحظر ترك المقالة بدون رقابة أثناء عملية الغليان,  وإذا تم غليان المحلول بدرجة زائدة,

  لعدة دقائق قبل استكمال الغليان.
  
  أدر مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل على وضع إيقاف التشغيل. -4
  
  لتر) من الماء,  ثم قم بتصريف المحلول ونظف وعاء أو أوعية القلي بدقة. 7-6جالون ( 2أضف  -5
  
  

  تحذير 
ف الدھون أو وحدة التصفية المدمجة أو وحدة التصفية المتنقلة,  حيث إن ھذه تجنب تصريف محلول الغليان في وحدة تصري

  الوحدات ليست معدة لھذا الغرض, وستتعرض للتلف بسبب المحلول.
  
اعد ملء وعاء القلي بمياه نظيفة, اشطف وعاء القلي مرتين, ثم قم بتصريف المياه وتجفيفه بمنشفة نظيفة,  واحرص على إزالة  -6

  من وعاء القلي قبل إعادة ملئه بالزيت. المياه جيداً 
  

  خطر 
احرص على تنظيف الوعاء جيدا من قطرات المياه قبل ملئه بالزيت,  إذ يؤدي عدم القيام بذلك إلى تناثر الزيت الساخن عند 

  تسخينه إلى درجة حرارة الطھي.
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ً  –نظف األجزاء القابلة للفصل والملحقات     5-1-5   أسبوعيا

اء القابلة للفصل والملحقات بقطعة قماش نظيفة وجافة,  واستخدم قطعة قماش نظيفة بعد غمسھا في المنظف إلزالة نظف كافة األجز
ً قبل إعادة  الزيت المتفحم المتراكم على تلك األجزاء والملحقات,  ثم اشطف األجزاء والملحقات جيداً بالماء النظيف ثم جففھا

  التركيب.
  
  ةالفحوص والصيانة الشھري  5-4
  
  3000تحقق من دقة نقطة الضبط لوحدة التحكم   5-4-1
  

  )CM3.5أو  3000(ينطبق ھذا الفحص فقط على الوحدات المجھزة بوحدات تحكم 
  
  أدخل مقياس حرارة ذو كفاءة جيدة أو مجس البيرومتر في الزيت, مع مراعاة لمس طرفه لمجس استشعار درجة حرارة المقالة.  -1
  
منتًجا أو خطوط متقطعة  CM3.5كلمة "اسقط", أو عندما تعرض وحدة التحكم  3000ة التحكم عندما تعرض شاشة وحد  -2

مرة واحدة لعرض درجة الحرارة  (ُتشير إلى أن محتويات وعاء القلي موجودة داخل موقد الطھي), اضغط على مفتاح 
  على أن نقطة الضبط ھي درجة الحرارة متبوعة بنقطة.ونقطة الضبط لزيت الطھي وفًقا الستشعار مجس درجة الحرارة, 

  
 2فھرنھايت ( 5±ُيرجى مراقبة درجة الحرارة على مقياس الحرارة أو البيرومتر,  يجب أن تكون القراءات الثالثة أقل من   -3

  درجة مئوية) لكل واحدة,  وإذا لم تكن كذلك, ُيرجى االتصال بمسؤول صيانة ُمعتمد للمساعدة.
  
  

  فحوص والصيانة نصف السنويةال  5-5

  نظف صمام الغاز وأنبوب التھوية  5-5-1

  مالحظة:  ھذا اإلجراء غير ضروري مع المقالي الُمعدة للتصدير إلى دول المفوضية األوروبية.

  المقالة وصمام الغاز على وضع إيقاف التشغيل. طاقةاضبط مفتاح  -1

  من الممكن تعديل أنبوب التھوية لفكه بسھولة.  :مالحظةقم بفك أنبوب التھوية من صمام الغاز بحرص,   -2

  بوصة) داخل األنبوب إلزالة أيَّة عوائق. 052,0مرر قطعة من سلك الربط (قطرھا  -3

  قم بإزالة السلك وانفخ في األنبوب للتأكد من نظافته. -4

  أعد تركيب األنبوب وقم بثنيه حتى تتجه الفتحة إلى األسفل. -5
  
  
  متشعبةتحقق من ضغط الشعالت ال  5-5-2
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  خطر 
يجب تنفيذ ھذه الوظيفة باالستعانة بأحد أفراد الصيانة المؤھلين فقط,  اتصل بمسؤول الصيانة الُمعتمد الذي تتبعه لترتيب إجراء 

  الصيانة.
  
  
  
  الفحص السنوي/الدوري للنظام   5-6
  

  لصيانة الدورية لمعدات الطھي.يجب فحص وضبط الجھاز بشكل دوري بواسطة أفراد الصيانة المؤھلين كجزء من برنامج ا
  

  بضرورة فحص الجھاز على األقل سنوياً بواسطة مسؤول الصيانة الُمعتمد كما يلي:  Frymasterُتوصي 
  
  المقالة   5-6-1
  

  للتأكد من الزيت. داخلياً وخارجياً ومن األمام والخلفافحص الحاوية  
  

 ت الُمتفحم.تحقق من خلو فتحة المدخنة من الشوائب أو تراكمات الزي  
  

  تأكد من سالمة الشعالت والمكونات الُملحقة (أي صمام الغاز ومجموعة اإلشعال الذاتي والمشعالت) ومن أنھا تعمل بشكل
  صحيح,  وافحص كافة وصالت الغاز للتأكد من عدم وجود تسريبات وتحقق من إحكام ربطھا.

  

 لوحة التصنيف الخاصة بالجھاز. تحقق من توافق ضغط الشعالت المتشعبة مع الضغط الموضح على  
  

  تحقق من توصيل محابس الحرارة والحد األقصى وإحكام ربطھا وتشغيلھا بصورة سليمة, وعالوة على ذلك تحقق من وجود
  محبس األمان ومن تركيبه بصورة صحيحة.

  

 إلى ذلك) وأنھا خالية من  تأكد من سالمة صندوق المكونات (أي وحدة التحكم والمحوالت والمرحالت ولوحات الواجھة, وما
  الزيت والشوائب األخرى,  وافحص أسالك صندوق المكونات ثم تأكد من إحكام ربط الوصالت ومن سالمة ھذا السلك.

  

 .تأكد من وجود خصائص السالمة (أي مفاتيح التصريف اآلمن ومفاتيح إعادة الضبط, وما إلى ذلك) وأنھا تعمل بشكل جيد  
  

 قلي وخلوه من التسريبات, وأن عازل وعاء القلي صالح لالستخدام.  تحقق من سالمة وعاء ال  
  

 .تأكد من إحكام ربط أحزمة ووصالت األسالك ومن سالمتھا  
  
  نظام التصفية المدمج    5-6-2
  

 .افحص كل خطوط إرجاع الزيت وخطوط التصريف للتأكد من عدم وجود تسريبات وتحقق من إحكام كل الوصالت  
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 ية للتأكد من عدم وجود تسريبات ولضمان نظافته,  وفي حالة وجود كمية كبيرة من الفتات في سلة البقايا, افحص وعاء التصف
  مضادة للحريق يومياً. حاويةُينصح المالك أو مشغل المقالة بضرورة تنظيف السلة وتفريغھا في 

  

 لحلقات الدائرية وموانع التسرب إذا كانت بالية أو تأكد من وجود كافة الحلقات الدائرية وموانع التسرب ومن سالمتھم,  استبدل ا
  تالفة.

  

  :تحقق من سالمة نظام التصفية كما يلي  
  

 .تحقق من وجود غطاء وعاء التصفية وتركيبه بشكل صحيح  
  

  عند خلو وعاء التصفية, اضبط مقابض إرجاع الزيت, كٍل على حدة, على وضع التشغيل,  وتحقق من تشغيل المضخة
  عات في الزيت في وعاء القلي الُمستخدم.ومن ظھور فقا

   

  أغلق كل صمامات إرجاع الزيت (أي ضع كل مقابض إرجاع الزيت على وضع اإليقاف),  وتأكد من أن كل صمامات
إرجاع الزيت تعمل بشكل سليم عن طريق تشغيل مضخة المصفاة باستخدام الزراع الموجود على واحد من مفاتيح إرجاع 

  من ثم ال يجب ظھور فقاعات ھواء في أيٍ من أوعية القلي.الزيت المصغرة,  و
  

  درجة  350تأكد من إعداد وعاء التصفية إلجراء عملية التصفية, ثم قم بتصفية وعاء القلي من الزيت الذي تم تسخينه على
زيت على درجة مئوية) في وعاء التصفية وأغلق صمام تصريف وعاء القلي, ثم اضبط مقبض إرجاع ال 177فھرنھايت (

وضع التشغيل, وبعد ذلك اترك زيت الطھي يرجع إلى وعاء القلي, (يتم التأكد من ذلك عند رؤية الفقاعات في الزيت), وقم 
 30بإعادة مقبض إرجاع الزيت إلى وضع إيقاف التشغيل, ويجب أال يستغرق إعادة ملء وعاء القلي أكثر من دقيقتين و

  ثانية.
  
  
  واء االحتراقنظف مجموعة نافخ ھ   5-6-3
  
الحًقا), على أنه في بعض الحاالت, قد  1قم بفصل مجموعة أسالك النافخ ثم انزع صواميل تثبيت النافخ األربع (راجع الشكل  -1

  يتعين إزالة الوحدة ُمسبًقا إلزالة النافخ.
  
  
  
  

  
  1الشكل 
  
  
  

 توصيل األسالك

 مجموعة
 صواميل
النافخ تثبيت
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  ).2افصل المكونين (راجع الشكل  فك المثبتات التي تربط مجموعة موتور النافخ بمبيت النافخ, ثم -2
  

  

Remove these fasteners.

  
  2الشكل 
  

لف المحرك بأغطية بالستيكية لمنع تسرب الماء إلى الموتور, ورش مزيل شحوم أو منظف على عجلة ومبيت النافخ,   -3
  ).3قماش نظيفة (راجع الشكل  واحرص على نقعھم لمدة خمس دقائق, ثم أشطفھم بماء الصنبور الدافئ, على أن تجففھم بقطعة

  

Blower Housing

Blower Wheel

Wrap the motor and wires
with plastic wrap or a

plastic bag.

  
  3الشكل 

  
قم بإزالة األغطية البالستيكية من فوق مجموعة موتور النافخ,  وأعد تركيب مجموعة موتور النافخ في المبيت,  ثم أعد تركيبھا  -4

  في المقالة.
  
  احرص على إعادة تركيب واقي النافخ أو مجموعة الواقي. -5
  
  .2-2-3, الفصل 3ى إشعال المقالة بالتوافق مع اإلجراءات الموصوفة في القسم ُيرج -6
  

ھذهإزالة
المثبتات

 واألسالك المحركفل
 أو بالستيكية بأغطية
 .بالستيكي كيس

المروحةعجلةالمروحةمبيت
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ثانية على أقل تقدير, ُيرجى مراقبة اللھب عبر منافذ الشعالت الموجودة على جانبي  90بعد إشعال الشعالت بمدة ال تقل عن  -7
  في الصفحة التالية). 4نافخ ھواء االحتراق (راجع الشكل 

  

  
  4الشكل 

  
وعند توھج الشعالت بلھب ذا لون أحمر برتقالي,  7-2ند توافق ضغط الشعالت المتشعبة مع جدول التطبيق الوارد في الصفحة ع

 حينئذ تكون نسبة خلط الھواء والغاز مضبوطًة بصورة جيدة,  أما في حالة وجود لھب أزرق, أو بقع داكنة على سطح الشعلة، يتعين
  ز. ضبط نسبة خليط الھواء مع الغا

  
  

يوجد على جانب مبيت النافخ المقبل للمحرك لوحة مزودة بصامولة أو صامولتي غلق،  قم بإرخاء الصواميل بدرجة كافية لتحريك 
اللوحة، ثم اضبط اللوحة لفتح أو لغلق فتحة سحب الھواء حتى تتوھج الشعالت باللون األحمر البرتقالي،  ثم ثبت اللوحة على الوضع 

  كم ربط صواميل الغلق.المناسب برفق واح

TYPICAL BLOWER ASSEMBLY SOME CE BLOWER ASSEMBLIES
MAY BE CONFIGURED THIS WAY

  

 منفذ
 العرض
 األيمن

 يقع منفذ
 العرض األيسر
 خلف الموتور
(مالحظة:  تم 

إزالة واقي النافخ 
بغرض توضيح 

 الرؤية.)

المراوح مجموعات بعضتكوينيمكن
 الطريقة بھذه األوروبية للمفوضية المطابقة

 التقليديةالمراوحمجموعة
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  ™OCF30مجموعة مقالي الغاز
 الفصل السادس:  استكشاف األعطال وإصالحھا للُمشّغل

 

  مقدمة  6-1

يقدم ھذا الفصل دليالً مرجعًيا بسيًطا لبعض المشاكل الشائعة التي قد تحدث أثناء تشغيل ھذا الجھاز,  يكمن الغرض من الدليل 
ناسبة، أو على األقل تشخيص العطل أو المشكالت في ھذا الجھاز التالي في استكشاف األعطال وإصالحھا لتقديم المساعدة الم

بدقة,  وعلى الرغم من تغطية ھذا الفصل للمشاكل األكثر شيوًعا، إال أنه قد تواجھك بعض المشاكل التي لم تتم تغطيتھا,  في مثل 
  يد المشكلة وحلھا.أقصى جھده لمساعدتك على تحد Frymasterھذه الحاالت، يبذل فريق الخدمة الفنية لشركة 

 
عند استكشاف إحدى المشكالت، اتبع نظرية االستبعاد بدًءا بتجربة أبسط الحلول وحتى الوصول إلى األكثر تعقيًدا,  إال أن األكثر 
أھمية من ذلك، أن تحاول دائًما تكوين فكرة واضحة عن سبب وقوع المشكلة,  ينطوي أحد جوانب اإلجراءات التصحيحية على 

وات مالئمة لضمان عدم تكرار حدوث المشكلة مرة أخرى,  وفي حال كان أحد أعطال وحدة التحكم يرجع إلى ضعف اتخاذ خط
التوصيالت الكھربائية، فيجب التحقق من كافة التوصيالت األخرى أيًضا,  وإذا استمر المنصھر في االنفجار فيجب معرفة السبب,  

المكونات الصغيرة قد يكون في كثير من األحيان مؤشًرا على عطل آخر محتمل أو  ويرجى الوضع في االعتبار دائًما أن عطل أحد
 تشغيل غير صحيح ألحد المكونات أو األنظمة األكثر حيوية.

 

أو  Frymasterإذا كنت في شك حول اإلجراء المناسب الواجب اتخاذه، ال تتردد في االتصال بإدارة الصيانة الفنية لشركة 
  لمعتمدين المختصين بالصيانة في  المصنع.الفنيين المحليين ا

 

  :Frymaster  (1-800-551-8633)قبل االتصال بفني الخدمة أو الخط الساخن لشركة 
 

 .تحقق من توصيل األسالك الكھربائية ومن أن قواطع الدوائر في وضع التشغيل 
 .تحقق من توصيل وحدة الفصل السريع لخط الغاز بشكل صحيح 
 مات لقطع خط الغاز.تحقق من فتح أي صما 
 .تحقق من إغالق صمامات تصريف وعاء القلي تماًما 
 .تأكد من امتالكك ألرقام طراز المقالة الخاص بك واألرقام التسلسلية لھا لتقديمھا إلى الفني المكلف بمساعدتك 

 

 خطر 
لساخن أو نقل زيت الطھي الساخن من يسبب الزيت الساخن حروًقا بالغة,  لذا ُيحظر نقل المقالة عندما تمتليء بزيت الطھي ا

 وعاء إلى آخر.
 

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

  توخي الحذر الشديد عند إجراء مثل ھذه االختبارات.
 

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

 يجب أن يقتصر القيام بالفحص واالختبار وإصالح المكونات الكھربائية على وكيل الصيانة المعتمد فقط.
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  استكشاف األعطال وإصالحھا للمقالة   6-2
  

  مشاكل وحدة التحكم والتسخين  6-2-1
 

 اإلجراءات التصحيحية األسباب المحتملة ةالمشكل

ال يوجد شي معروض على شاشة
عرض
وحدة التحكم.

  أ وحدة التحكم ليست قيد التشغيل.
  ب المقالة غير متصلة بالطاقة.

  ج تعطل وحدة التحكم أو المكونات األخرى.

(تشغيل/إيقاف تشغيل)  ON/OFFأ   اضغط على مفتاح 
  لتشغيل وحدة التحكم.

ق من توصيل المقالة بمصدر الطاقة وأن قاطع ب   تحق
  الدائرة غير متعثر.

ج   اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على 
  المساعدة.

وحدة التحكم ُتعرض ھل 
 YESالوعاء ممتليء? 

NO (نعم ال) بعد 
 التصفية.

  وضع طبيعي بعد التصفية. -أ 
  قد يوجد ھناك زيت في وعاء التصفية. -ب 

  

(نعم) في حال امتالء   YES على اضغط -أ 
  NO الوعاء, وإن لم يكن مملوًءا اضغط على

  (ال).
اتبع مطالبات وحدة التحكم لمحو الرسائل, وإذا  -ب 

استمرت المشكلة، اتصل بفني الصيانة المعتمد 
  للحصول على المساعدة.

ُتعرض وحدة التحكم 
CHANGE FILTER 

PAPER?  ھل ترغب في)
 تغيير ورقة التصفية?)

  مطالبة اليومية بتغيير ورقة التصفية.ھذه ھي ال
(نعم) اتبع المطالبات وقم بتغيير   YES اضغط على

  ورقة التصفية.  

المقالة تقوم بعمل دورة تشغيل 
وإيقاف تشغيل بشكل متكرر 
عند بدء التشغيل ألول مرة.

  المقالة في دورة الذوبان.
ھذا ھو وضع التشغيل العادي,  وسيستمر ھذا الوضع 

درجة  180ل درجة حرارة المقالة إلى حتى تص
  درجة مئوية).   82فھرنھايت (

 المقالة ال تقوم بالتسخين.

  صمام التصريف مفتوح. -أ
  صمام الغاز لم يتم تشغيله. -ب
  صمام إغالق الغاز اليدوي مغلق. -ج
تركيبات الفصل السريع متصلة بشكل غير  -د

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

  أغلق صمام التصريف.  -أ
 .(تشغيل) ONأدر مقبض صمام الغاز على الوضع   -ب
تحقق من فتح كل من صمام الغاز الرئيسي وصمام   -ج

  اإلغالق اليدوي المضمن.  
تحقق من إحكام توصيل تركيبات الفصل السريع   -د

  على خط الغاز المثبت إلى المقالة.
ھواء االحتراق,  وإن لم يتم تحقق من تشغيل نافخ   -ھـ

تشغيله اتصل بالفنيين المختصين المعتمدين للصيانة, 
إذا كان نافخ ھواء االحتراق غير معطل قم بتنظيفه 

من  6واضبطه وفًقا للتعليمات الواردة في الفصل 
  ھذا الدليل.

المقالة تعمل بشكل طبيعي, لكن 
 االسترجاع بطيء عند الطھي.

  متسخ أو تمت إعاقته.نافخ ھواء االحتراق 
قم بتنظيفه واضبطه وفًقا للتعليمات الواردة في الفصل 

  الخامس من ھذا الدليل.

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

منصھر منفجر على لوحة الواجھة أو وحدة 
  اإلشعال.

  اتصل بالفنيين المختصين بالصيانة.  

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

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

إعاقته (للمقالي الخاصة بالدول خالف دول 
  المفوضية األوروبية).

  تعطل نافخ ھواء االحتراق. -ج 

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

قم بتنظيفه وفًقا للتعليمات الواردة في الفصل السادس  -ب 
  من ھذا الدليل.

إذا كان النافخ بطيء ليصل إلى السرعة المطلوبة,  -ج 
  اتصل بالفنيين المختصين بالصيانة.

 وحدة التحكم تعرض
HEATING FAILURE  
 .(عطل في التسخين)

تحكم معطلة أو صمام الغاز مفتوح أو وحدة ال
المحول معطل أو ثرموستات الحد األعلى 

  مفتوحة.

من الطبيعي أن تظھر ھذه الرسالة عند البدء حال وجود 
ھواء داخل الخطوط,  تحقق من فتح صمام الغاز, وإذا 

استمر ذلك قم بإغالق المقالة على الفور، واتصل 
  بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة.
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  رسائل الخطأ ومشاكل العرض  6-2-2
 

 اإلجراءات التصحيحية األسباب المحتملة المشكلة

أو  loوحدة التحكم تعرض 
LOw temp  درجة حرارة)

 منخفضة).

درجة  30انخفضت درجة حرارة الزيت 
أقل من  درجة مئوية) 17فھرنھايت (

 45المضبوطة مسبًقا في وضع الخمول أو 
في  درجة مئوية) 25درجة فھرنھايت (

  وضع الطھي,

ُتعد ھذه ھي الشاشة العادية لفترة قصيرة عند إضافة كمية 
كبيرة من المنتجات المجمدة لوعاء القلي أو إذا لم يتم تسخين 

المقالة بشكل صحيح,  وإذا استمرت المشكلة، اتصل بفني 
  الصيانة المعتمد للحصول على المساعدة. 

 Hotوحدة التحكم تعرض
hi-1 خنة (درجة حرارة سا

 مرتفعة)..

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

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

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

 Hiوحدة التحكم تعرض
temp ة مرتفعة).(درجة حرار 

درجة  40درجة حرارة وعاء القلي أكثر من 
  درجة مئوية).  24فھرنھايت (

اضغط على زر الطاقة إليقاف تشغيل المقالة ودعھا تبرد قبل 
أن يتم إعادة توصيل الطاقة إلى المقالة,  وإذا استمرت 

 المشكلة، اتصل بفني الصيانة المعتمد للحصول على المساعدة.

 CM III.5وحدة التحكم 
  (مرتفع). HIتعرض 

درجة  21درجة حرارة المقالة أكثر من 
درجة مئوية) أعلى النقطة  12فھرنھايت (

  المضبوطة مسبًقا.

ھذا ھو العرض العادي عند تغيير النقطة المضبوطة مسبًقا 
للمقالة إلى درجة حرارة أقل,  ينبغي أن تعود الشاشة إلى 

حرارة الوعاء األربع شرطات المتقطعة عندما تبرد درجة 
إلى النقطة المضبوطة مسبًقا,  عند عدم تغيير النقطة 

المضبوطة مسبًقا، يشير ھذا إلى وجود مشكلة في دوائر 
التحكم في درجة الحرارة,  قم بإيقاف تشغيل المقالة واتصل 

 بفني الصيانة المعتمد.

وحدة التحكم تعرض 
RECOVERY 

FAULT/ YES  إصالح)
 ار.العطل/نعم) وأصوات إنذ

 وقت اإلصالح تجاوز الحد األقصى للوقت.
 (YES) زر  امسح الخطأ وقم بكتم اإلنذار عبر الضغط على

, وإذا استمر 02:25"نعم". الحد األقصى لوقت االسترجاع ھو 
ھذا الخطأ اتصل بفني الصيانة المعتمد للحصول على المساعدة.

وحدة التحكم تعرض مقياس 
خاطيء لدرجة الحرارة 

 ).ايت أو مئوية(فھرنھ
 برمجة خيار عرض غير صحيح.

التبديل بين درجة  3000يمكن للمقالي المزودة بوحدة التحكم 
حتى  فھرنھايت أو درجة مئوية عن طريق الضغط على زر 

لالنتقال إلى  يتم عرض إعداد المنتج,  اضغط على زر 
واضغط على  1658,  أدخل الوضع التقني ثم اضغط على 

(إيقاف  OFFضوئي,  وستعرض وحدة التحكم زر المسح ال
,    قم بتشغيل وحدة التحكم للتحقق من درجة الحرارة, تشغيل)

إذا لم يتم عرض المقياس المطلوب كرر الخطوات, بالنسبة 
ارجع إلى دليل المستخدم CM3.5 للمقالي المزودة بوحدة تحكم 

  المنفصل لوحدات التحكم في المقالة.

 Hiوحدة التحكم تعرض
limit .(حد أعلى) 

failure 
disconnect 

power  تعطل فصل)
 (تعليمات). HELPالطاقة)أو 

 صمام التصريف مفتوح -أ 
 تعطل الحد األعلى -ب 

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

 المعتمد للحصول على المساعدة.
 

 TEMPوحدة التحكم تعرض 
PROBE FAILURE 

س الحرارة)أو (عطل مج
PROB .(مجس) 

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

 وحدة التحكم أو الُموصل.

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

وحدة التحكم 
تعرض 

 SERVICE 
REQUIRED  الصيانة)

 حدث خطأ يتطلب االستعانة بفني الصيانة. 

عند إصالح العطل أو "نعم"   (YES) زراضغط على 
لالستمرار في عملية الطھي "ال"  ) )NO زراضغط على 

واتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة, في بعض الحاالت قد ال 
 يكون الطھي متاًحا.
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 .متبوعة برسالة خطأ مطلوبة)

 
  مشاكل رفع السلة  6-2-3 
 

 اإلجراءات التصحيحيةاألسباب المحتملة كلةالمش
حركة رفع السلة مھتزة أو 
 تصدر صوتا.

 قضبان رفع السلة تحتاج للتشحيم.
أو شحم أبيض خفيف  ™Lubriplateضع طبقة رقيقة من شحم 

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

 

 يحيةاإلجراءات التصح األسباب المحتملة المشكلة

المقالة تقوم بالتصفية بعد 
 كل دورة طھي.

 قم بتغيير إعداد مطالبة المصفاة.   إعداد مطالبة المصفاة غير صحيح.

وظائف قائمة المصفاة ال 
 تعمل.

درجة الحرارة منخفضة للغاية أو وحدة التحكم 
 (إيقاف تشغيل). OFFتعرض 

أكد من تأكد من وجود المقالة عند النقطة المضبوطة مسبًقا; ت
 ).ONتشغيل وحدة التحكم (الوضع 

 WAITوحدة التحكم تعرض
FOR FILTER  انتظر)

 .المصفاة)
 انتظر حتى تنتھي الوظيفة السابقة لبدء دورة تصفية أخرى. وظيفة أخرى ال تزال قيد التشغيل. 

مضخة المصفاة ال تعمل أو 
 توقفت أثناء التصفية.

  

ع سلك الطاقة غير متصل أو تعثر قاط -أ
 الدائرة الكھربائية.

زيادة تسخين مضخة المحرك مما تسبب  -ب
 في سقوط مفتاح الحمل الحراري الزائد.

 انسداد في مضخة المصفاة. -ج

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

قط مفتاح الحمل الحراري ال يمكن لمسه، ربما يكون قد س
دقيقة على األقل ثم  45الزائد,  اترك المحرك ليبرد لمدة 

اضغط على مفتاح إعادة ضبط المضخة (انظر الصفحة 
4-3.(  

 اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة.-ج

مضخة المصفاة تعمل، ولكن 
 رجوع الزيت بطيء للغاية.

  

ر مثبتة أو معدة مكونات وعاء التصفية غي
 بشكل صحيح أو الزيت بارد.

  
  

قم بإزالة الزيت من وعاء التصفية واستبدل ورقة التصفية مع 
أسفل التأكد من أن حجاب التصفية السلكي في موضعه 

 الورقة.  
تحقق من وجود الحلقات الدائرية بحالة جيدة أعلى تركيبات 

 اتصال وعاء المصفاة.

 OILوحدة التحكم تعرض  
IN DRAIN PAN / 

CONFIRM  الزيت في)
 وعاء التصفية/تأكيد)

صمام التصريف مفتوح أو احتمال وجود زيت 
 في وعاء التصفية.

"تأكيد" واتبع تعليمات   (CONFIRM)اضغط على 
FILL VAT FROM DRAIN PAN ) ملء

  ).الوعاء من وعاء التصفية

 
  مشاكل تعويض الزيت التلقائي  6-2-5
 

 اإلجراءات التصحيحية ب المحتملةاألسبا المشكلة

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

  أوعية الزيت ال يتم تعويضھا. 

  
 درجة حرارة المقالة منخفضة للغاية.  -أ
 الزيت بارد للغاية.  -ب
 JIBنفاذ الزيت من   -ج
 يوجد خطأ الصيانة مطلوبة  -د

  جب أن تكون درجة حرارة المقالة عند النقطة المضبوطة.ي  -أ
 70ھي أعلى من  JIBتأكد من أن درجة حرارة الزيت في   -ب

  درجة مئوية). 21درجة فھرنھايت (
وأن خط اإلمداد يوجد  JIBتأكد من عدم نفاذ الزيت من   -ج

عند ظھوره  ثم اضغط على زر JIBداخله, استبدل 
  يت تلقائًيا.إلعادة ضبط نظام تعويض الز

اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة إذا استمرت المشكلة، 
  للحصول على المساعدة.

 اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة.   -د
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ال يتم تعويض أحد األوعية 
 بالزيت.

 يوجد خطأ في التصفية.  -أ
 يوجد خطأ الصيانة مطلوبة  -ب
لمضخة أو منفذ الملف اللولبي أو ا  -ج

 .ATOأو  RTDالدبوس أو لوحة 

قم بإزالة خطأ التصفية بشكل سليم,  إذا استمرت المشكلة،   -أ
اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على 

 المساعدة.
 اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة.  -ب
 .اتصل بالفنيين المعتمدين للصيانة للحصول على المساعدة  -ج

وحدة التحكم تعرض 
TOPOFF OIL 
EMPTY/ 

CONFIRM  زيت)
 التعويض فارغ /

 تأكيد) 

 نفاذ الزيت من نظام تعويض الزيت.

 قم بملء نظام تعويض الزيت ثم اضغط على زر
)CONFIRM ."تأكيد" ( 

 
 
 

  فقط) 3000خطأ رموز الدخول (لوحدات التحكم    6-2-6
  

 توضيح رسالة خطأ رمز

E03  قراءة مجس درجة الحرارة خارج النطاق مجس درجة الحرارةخطأ عطل  

E04 HI 2 BAD .الحد األعلى للقراءة خارج النطاق  

E05 HOT HI 1   درجة 210فھرنھايت ( درجة410الحد األعلى لدرجة الحرارة أكثر من
مئوية) في دول المفوضية  درجة202فھرنھايت ( درجة395مئوية), أو 
  األوروبية

E06 عطل أحد المكونات مثل وحدة التحكم أو لوحة الواجھة أو صمام الغاز أو  خينعطل التس
  وحدة اإلشعال أو الحد األعلى مفتوح.

E07  خطأ برنامجMIB  خطأ داخلي ببرنامجMIB  

E08  خطأ لوحةATO  فقدان اتصال لوحةATO أو تعطلھا  

E15  خطأ لوحةMIB لوحة وحدة التحكم في الطھي تكتشف فقدان االتصال بMIB تحقق من ,
إصدار البرنامج في كل وحدة تحكم,  وفي حال ما إذا كانت اإلصدارات 

بين كل وحدة تحكم أو من تعطل لوحة  CANمفقودة، تحقق من وصالت 
MIB  

E17  خطأ مجسATO  قراءةATO RTD خارج النطاق  

E20 إزالة بطاقة  موقع رمز غير صالحSD أثناء التحديث  

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

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

E25 وقت اإلصالح تجاوز الحد األقصى للوقت, يجب أال يتجاوز وقت اإلصالح  خطأ اإلصالح
  لنوع الغاز. 02:25:00

E27 درجة مئوية)  17درجة فھرنھايت ( 30انخفضت درجة حرارة الزيت  إنذار درجة الحرارة منخفضة
 25درجة فھرنھايت ( 45أقل من المضبوطة مسبًقا في وضع الخمول أو 

درجة مئوية) في وضع الطھي, (قد تظھر ھذه الرسالة إذا تم إسقاط منتج 
الطھي على الفور أو إذا انخفضت كمية ولم يتم الضغط على زر بدء 

  كبيرة للغاية من أحمال الطھي.)

 
  اختبار الحد األعلى  6-2-7
 

يستخدم وضع اختبار الحد األعلى الختبار دائرة الحد األعلى,  وسوف يؤدي ھذا االختبار إلى إتالف الزيت,  لذا يجب إجراؤه 
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درجة فھرنھايت  460واتصل بالصيانة على الفور إذا وصلت درجة الحرارة إلى  باستخدام الزيت القديم فقط, قم بإغالق المقالة
عطل الحد ( high LIMIT FAILURE درجة مئوية) دون سقوط شاشة الحد األعلى وشاشة الكمبيوتر 238(

 مع وجود نغمة تنبيه أثناء االختبار.  )فصل الطاقة( DISCONNECT POWERبالتبادل مع )األعلى
 

الختبار في أي وقت عن طريق إيقاف تشغيل المقالة,  عند تشغيل المقالة مرة أخرى، تعود إلى وضع التشغيل يمكن إلغاء ا
 وتعرض المنتج.

 

 PRODUCTيليھا  )القائمة الرئيسية(  MAIN MENUحتى تظھر )اضغط مع االستمرارعلى زر التحقق ( -1
SETUP (إعداد المنتج)  . 

 
 

 . )الوضع التقني(  TECH MODE) حتى يتم عرض( ضغط على زر السھم األيسر -2
 
 ).(اضغط على زر التحقق  -3
 
  .  3000أدخل  -4
 
 .  )اختبار الحد األعلى(  HI LIMIT TEST) حتى يتم عرضاضغط على زر السھم األيسر ( -5
 
  ).(اضغط على زر التحقق -6
 

 .)الحد األعلى نعم/ال( HIGH LIMIT YES/NO وحدة التحكم تعرض 
 
 ). اضغط على زر السھم األعلى( -7
 
 .  )اضغط مع االستمرار على زر التحقق( PRESS AND HOLD CHECK وحدة التحكم تعرض -8
 

 لبدء إجراء اختبار الحد األعلى.)(اضغط مع االستمرار على زر -9
 

 الختبار.  يبدأ الوعاء في التسخين,   ويعرض الكمبيوتر درجة حرارة الوعاء الفعلية أثناء ا

درجة  423تستمر المقالة في التسخين حتى يتعثر الحد األعلى,  عموما يحدث ھذا مرة واحدة عندما تصل درجة الحرارة من 
درجة مئوية) للحدود األعلى للدول بخالف دول المفوضية  231درجة مئوية إلى  217درجة فھرنھايت ( 447فھرنھايت إلى 

درجة مئوية) للحدود األعلى  219درجة مئوية إلى  207درجة فھرنھايت ( 426يت إلى درجة فھرنھا 405األوروبية ومن 
  لدول المفوضية األوروبية.  

 

 430بالتبادل مع درجة الحرارة الفعلية (مثل  )HI-2(تعليمات  HELP HI-2 بمجرد فتح الحد األعلى يعرض الكمبيوتر
 ).  فھرنھايت

 

 ).(حرر زر    -10
 

 بالتبادل مع )عطل الحد األعلى( HIGH LIMIT FAILUREاألعلى, يعرض الكمبيوتر  في حال عطل الحد
DISCONNECT POWER )وعند حدوث ھذا، قم بفصل الطاقة عن المقالة واتصل بالصيانة على )فصل الطاقة   ,

  الفور.
 

 430الحرارة الفعلية (مثل  الوعاء توقف عن التسخين ويعرض الكمبيوتر إعداد درجة الحرارة الحالية بالتبادل مع درجة
 درجة مئوية). 204درجة فھرنھايت ( 400) حتى تنخفض درجة الحرارة لما ھو أقل من فھرنھايت

 

 . (إيقاف) OFFاضغط على زر الطاقة اللين إللغاء اإلنذار واذھب إلى   -11
 

  اتبع اإلجراء للتخلص من الزيت.  -12
 
 



 OCF30™ مجموعة مقالي الغاز
 مع خيار الدھون الصلبة JIB إعداد:  الملحق أ

 

 
افتح الباب األيمن للمقالة وقم بإزالة رباط الشحن من حاوية  -1

JIB. 
ضع وحدة اإلذابة في الجزء األمامي للحاوية، ولتثبيتھا  -2

بسھولة، قم بفك الكتيفة الموجودة في الجانب األيسر منھا إذا 
 لزم األمر.

استخدم براغي وحدة اإلذابة المرفقة لتثبيتھا في الفتحات  -3
الموجودة بالحواجز الداخلية على جانبي حاوية المقالة. انظر 

  .2و 1الشكل 
صل الموصل األسود في صندوق المخرج كما ھو موضح في  -4

, يختلف موقع القابس عن الشكل المبين على وحدات 3الشكل 
 الغاز.*

اإلذابة عن طريق إدخال أنبوب ثبت خزان الزيت في وحدة  -5
سحب الزيت في المقبس األنثى، ثم ثبت الغطاء األمامي 

  .4ومقدمة وحدة اإلذابة. انظر الشكل 
, في حالة منفصلة يحظر استخدام مجموعة أسالك: مالحظة* 

  إرفاقھا, مع قابس أبيض.

 
 

 

 
  ضع وحدة اإلذابة في الحاوية ثم قم بتثبيتھا جيًدا باستخدام البراغي المرفقة.: 1الشكل 

 
  ثبت وحدة اإلذابة.: 2الشكل 

 

 

احرص على الرفع برفق 
 إلضافة الدھون.

يعمل الزر البرتقالي على 
إعادة ضبط النظام بعد 
ظھور عالمة انخفاض 

 مستوي الزيت.

 
داخل صندوق االستخدام كما ھو  األسودصل الموصل : 3الشكل 

استخدام مجموعة أسالك منفصلة,في حالة إرفاقھا,  ويحظرموضح, 
  .مع قابس أبيض

 وإيقاف تشغيل مفتاح
 .اإلذابة وحدة تشغيل

 وضع  4الشكل
 وحدة تركيب
 بشكل اإلذابة

 .صحيح

موقع القابس 
يختلف عن 
المبين على 
  وحدات الغاز



  OCF30™مجموعة مقالي الغاز 
  الملحق ب:  استخدام وحدة إذابة المواد الدھنية الصلبة

  
  
  
  

 .تأكد من تشغيل وحدة إذابة المواد الدھنية الصلبة  

 .قم بملء الوحدة بالمواد الدھنية  

  ساعات حتى تذوب,  3- 2اترك الدھون الصلبة من
استخدام نظام تعويض الزيت مع الزيوت  ُيحظر
الُمذابة في نظام تعويض الزيت, حيث تعمل غير 

شاشة خزان الزيت المنخفض إذا كانت المقالة 
بحاجة إلى الزيت قبل إذابة الدھون الموجودة في 

  وحدة اإلذابة. 

  بمجرد ذوبان الدھون بالكامل, اضغط مع
االستمرار على زر إعادة الضبط ذي اللون 

يض البرتقالي وذلك إلعادة ضبط الشاشة ونظام تعو
  الزيت.

 زيوت ساخنة إلى وحدة إذابة الدھون,  ُيحظر إضافة
ويجب أال تتجاوز درجة حرارة خزان الزيت 

درجة مئوية), قم بإضافة ° 60درجة فھرنھايت (° 140
كميات قليلة من الدھون الصلبة إلى الخزان لضمان وجود 

 كمية كافية من الزيت لتشغيل نظام التعويض. 

   

 وحدة إذابة الدھون الصلبة ليالً. تشغيل , تجنب إيقافللحصول على أفضل النتائج  

  ُيستخدم مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل وحدة اإلذابة كمفتاح إعادة ضبط أيًضا وذلك في حالة ارتفاع درجة حرارة النظام
  إلى الحد األقصى.

  

احرص على الرفع 
برفق إلضافة 

 الدھون.

  وحدة اإلذابة 
مفتاح 
/إيقاف التشغيل
  التشغيل

 إعادة ضبط نظام خزان الزيت 

 تحذير
يرجى مراعاة أن أسطح سخان الدھون الصلبة تكون 
ساخنًة, ومن ثم يحظر لمسھا بأيدي عارية, وينبغي 
ارتداء مالبس واقية عند إضافة الدھون إلى وحدة 

 اإلذابة.
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 OCF30™ مجموعة مقالي الغاز
 الملحق ج:  إرشادات استخدام نظام الزيت الغزير

 

 
 
 أنظمة الزيت الغزير    1-1-ج

 
تزود أنظمة الزيت الغزير بخزانات زيت كبيرة يتم توصيلھا 
بالفتحات الخلفية للمقالة، وعادة ما توضع ھذه الخزانات 

ا توجد خلف المطعم،  وتوجد أنظمة للزيت الملوث فقط، كم
أنظمة أخرى تحتوى على كالً من الزيت الملوث والجديد، 
ويذكر أنه يتم ضخ الزيت الملوث من المقالة إلى خزانات 
التصريف من خالل الوصالت الموجودة في الجزء السفلي 
من المقالة، أما الزيت الجديد فيتم ضخه من الخزانات إلى 

لعلوي المقالة من خالل الوصالت الموجودة في الجزء ا
)،  ُوُتستخدم مشابك حامل األسالك األربع 1(انظر الشكل 

لتوصيل المقالة بأنظمة الزيت الغزير المختلفة (انظر الشكل 
بالمفتاح الخاص بملء  4و 1)،  لذا قم بتوصيل المشبك 2

الخزان لتجنب تدفق الزيت الملوث من الخزان،  ثم قم 
ديد,  ثم قم إلى خزان الزيت الج 3و 2بتوصيل المشبك رقم 

بإعداد المقالة للضخ من خالل وضع إعداد وعاء القلي 
الموجود أقصى يسار وحدة التحكم, ُيرجى الرجوع إلى دليل 

ومن  1-3، صفحة 4-1قسم  3000وحدة التحكم 
الضروري إعادة تشغيل النظام عند التغيير إلى نظام آخر 

  JIBمثل 
 

 
  1الشكل 

 
 

                                
     

  
2الشكل 

 دورة أدناه المبسط المخطط يوضح: مالحظة
 مخطط مراجعة يرجى, المقالة داخل التشغيل
 رسم على لالطالع 8051887 األسالك
 مفصل تخطيطي

توصيل الزيت 
 الملوث

 توصيل األسالك

وصلة الزيت 
 الجديد



 

 2- ج

لالستخدام مع أنظمة الزيت الغزير، حيث يتم استخدام أواني الزيت  ™OCFتم إعداد مقالي 
الجديد، وعادة يتم تزويدھا بزيت غزير،  قم بإزالة الغطاء وأدخل الوصلة المرفقة داخل اإلناء 

حيث تستخدم ھذه الوصلة المرفقة لضخ الزيت داخل اإلناء المزود بغطاء معدني على حافته،  
  ).3وإخراجه منه (انظر الشكل 

 
 

 تحذير 
 .JIBُيحظر إضافة زيت ساخن أو سبق استعماله إلى 

 

 
  3الشكل 

  
 

  تشغيل المقالة المزودة بنظام الزيت الغزير
  

 
 
 

  JIBملئ     2-1ج.
   

 (خزان تعويض الزيت فارغ) على وحدة التحكم. TOPOFF OIL EMPTYتظھر رسالة 
 تأكد من أن المفتاح المتحرك فى وضع التشغيل العادي. -1
 ، اضغط مع االستمرار على الزر البرتقالي الموجود فوق المفتاح المتحرك.JIBلملئ  -2
 .JIBقم بتحرير الزر عند تمام ملئ  -3
(خزان تعويض الزيت فارغ)، ثم عد إلى وضع  TOPOFF OIL EMPTYالبرتقالي لمسح رسالة  JIBقم بالضغط على زر إعادة ضبط  -4

 التشغيل العادي.
 

ثانية قبل بدأ  15ثوان تقريًبا،  ويتم استغراق أكثر من  10ُيرجى مراعاة أنه عند الضغط على الزر يتم بدأ ضخ الزيت الجديد بعد   * مالحظة:
  دقائق. 4خالل  JIB،  حيث أنه يتم ملئ JIBارتفاع مستوى الزيت داخل 

    

  التخلص من الزيت الملوث    3-1ج.
   

 تأكد من أن وعاء التصفية جاھز للتصفية. -1
 قم بتصفية الزيت الموجود في وعاء القلي داخل وعاء التصفية. -2
 قم بتشغيل وضع الزيت الغزير على اللوحة المتحركة. -3
 قم بغلق مقبض صمام التصريف. -4
فريغ وعاء التصفية داخل خزان الزيت الملوث، وعند إمتالء الخزان سيومض ضوء اسحب صمام التخلص من الزيت لتقوم المضخة بت -5

 الفارغ  JIBإعادة ضبط 
اضغط على زر إضافة الزيت 

, واحرص JIBة ملئ بعد إعاد
على أن تكون المقالة في وضع 

 .التشغيل العادي

 التخلص من الزيت 
اسحب للتخلص من الزيت في 

وعاء التصفية، واحرص على أن 
تكون المقالة في وضع الزيت 

ال

 لوحة الزيت الغزير المتحركة
 

 زر إضافة الزيت
 

 مفتاح متحرك
 

 ضوء مؤشر إمتالء الزيت الملوث
 
 

تجنب ترك المقالة في وضع التشغيل 
العادي عند التخلص من الزيت أو 

عند ملئ وعاء القلي من خزان الزيت 
 الغزير.

 جاع الزيت
أدر لملئ وعاء القلي بالزيت 

الجديد عند فراغه، واحرص على 
لزيت أن تكون المقالة في وضع ا

ال
  عن الشكل الموضح في الصورة ُيرجى مراعاة أنه قد يختلف شكل مقالتك قليالً مالحظة:

 ويرجع ذلك إلى تركيبھا ونوعھا وتاريخ تصنيعھا. 



 

3–3  

 مؤشر إمتالء الزيت الملوث الموجود على اللوحة المتحركة.
إذا كنت ترغب في ملئ وعاء القلي بالزيت الجديد، انظر إلى خطوات ملئ وعاء القلي بالزيت الغزير أدناه،  أو يمكنك تشغيل وضع التشغيل  -6

 الموجود على اللوحة المتحركة. العادي
  

  ملئ وعاء القلي من خزان الزيت الغزير    4-1ج.
  

  تأكد من أن وعاء القلي فارًغا وأن صمام التصريف مغلق. -1
  قم بتشغيل وضع الزيت الغزير على لوحة التحكم المتحركة. -2
زيت الجديد، وقم بملئ الزيت حتي تصل إلى الخط السفلي أفتح صمام إرجاع الزيت الموجود على الخزان الفارغ، ثم اضغط على زر إضافة ال -3

  الموجود 
  بوعاء القلي.

  أغلق صمام إرجاع الزيت. -4
  تأكد من أن وعاء التصفية فارًغا. -5
    ثم قم بتشغيل وضع التشغيل العادي على لوحة التحكم المتحركة. -6
ثانية تقريًبا،  ويتم  15دأ عمل مضخة الزيت الغزير الجديد بعد :  ُيرجى مراعاة أنه عند الضغط على زر إضافة الزيت الجديد يتم بمالحظة* 

ثانية قبل بدأ ارتفاع مستوى الزيت داخل وعاء القلي،   حيث يستغرق ملئ وعاء القلي المقسم دقيقة واحدة، ويستغرق ملئ  25استغراق أكثر من 
  وعاء القلي بالكامل دقيقتين.
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