
  
  

    

  

 ، أن يكون االستخدام من قبل فنيين معتمدين التجارية األغذية معدات صيانة جمعيةوھي  Frymasterُتوصي 
  .CFESAبواسطة 

  
  

  رقم الخط الساخن للخدمة على مدار الساعة
 1-800-551-8633  

*8197235*
02/2013    Arabic 

  

  
Computer Magic III.5 (CM III.5) - 1-1 صفحة  

  
  5- 2 ،1-2 الصفحتان - مؤقتات رافعة السالل 

  

  
  1- 3 الصفحة -وحدة التحكم الرقمية 

  
  1- 4 وحدة تحكم الحالة الصلبة (التناظرية)

OFF

ON

  
  1- 5 الصفحة - وحدة تحكم منظم الحرارة 

ت 
اليا
ت تحكم ق

وحدا
F

rym
aster

  

دليل المستخدم
  



    
  

    

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مالحظة
  

  الواليات المتحدة

  :يخضع التشغيل للظرفين التاليين).  FCC(من قواعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت  15ھذا الجھاز متوافق مع الجزء 
يسبب ويجب أن يقبل ھذا الجھاز أي تشويش يتم استقباله، بما في ذلك التشويش الذي ) 2قد ال يسبب ھذا الجھاز تشويًشا ضاًرا  ) 1

  .ومع أّن ھذا الجھاز ُيعد جھاًزا مثبًتا من الفئة أ، فقد تبّين أنه يفي بحدود الفئة ب.  تشغيالً غير مرغوب به
  

  كندا

الصادر عن  ICES-003ال تتجاوز المعدات الرقمية حدود الفئة أ أو ب النبعاثات ضوضاء الراديو وفق تحديد المواصفة القياسية 
  .إدارة االتصاالت الكندية

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de 
classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des 
Communcations du Canada. 

  



 1الفصل 
CM III.5 تعلیمات التشغیل والبرمجة 

 
 

1 234 5

6 78

 
 

0B1 العنصرBالوصف 
 .الیسرى LEDشاشة  1
 .الیمنى LEDشاشة  2
 .مفتاح فحص درجة الحرارة وتثبیت البرامج 3

المفتاحین لتشغیل وإیقاف في قالیات القدور الكاملة، یمكن استخدام أي من (  .إیقاف التشغیل األیسر/مفتاح التشغیل 4
 .)تشغیل وحدة التحكم

في قالیات القدور الكاملة، یمكن استخدام أي من المفتاحین لتشغیل وإیقاف ( .إیقاف التشغیل األیمن/مفتاح التشغیل 5
 .)تشغیل وحدة التحكم

 .أزرار المنتج الیسرى 6
 .أزرار المنتج الیمنى 7
 .مفتاح وضع البرنامج 8

  
Uمقدمة 

 
اتساق جودة المنتجات من خالل السماح للمشغل بإدخال معلمات الطبخ المحددة  Computer Magic III (CM III.5)یضمن 

ویؤدي الضغط على زر واحد إلى بدء دورة الطھي  .علمات مخزنة في ذاكرة الكمبیوتروتبقى ھذه الم. منتًجا 12لما یصل إلى 
بالنسبة للقالیات المزودة برافعات السالل، .  كل دفعة من المنتجات بنفس الطریقةباستخدام المعلومات المخزنة بحیث یتم طھي 

وتشتمل السمات األخرى على دورة الذوبان للدھون الصلبة ووضع الغلیان .  یتحكم الكمبیوتر كذلك في رفع وخفض السالل
ویمكن برمجة الكمبیوتر لعرض درجات .  للتنظیف من أجل تنظیف قدر القلي وفحوصات وقت استعادة درجة الحرارة التلقائیة

 الحرارة بالدرجة الفھرنھایت أو الدرجة المئویة، ولعرض الوقت المتبقي في دورة الطھي أو لعرض درجة حرارة قدر القلي 
 .بصفة مستدیمة

 
).  قدور الكاملة أو المفصولةأي، القالیة الغازیة أو الكھربیة وال(ھذا الكمبیوتر مضبوط للقالیة التي یتم تركیبھ علیھا   :مالحظة

وأجھزة الكمبیوتر التي یتم ضبطھا لالستخدام مع أحد أنواع القالیات ال یمكن تبدیلھا مع تلك المضبوطة لالستخدام مع نوع آخر 
 . من القالیات بشكل مباشر وفوري، رغم أنھا تكون متشابھة في شكلھا
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Uتعریفات 

مجموعة من معلمات  12ویمكن برمجة نقطة ضبط و. لوحة التحكمأحد األزرار المرقمة على   :زر المنتج
كما یتم كذلك استخدام . وحفظ تلك اإلعدادات في الكمبیوتر) مجموعة واحدة لكل منتج(الضبط 

 .األزرار إلدخال القیم لنقطة الضبط ومعلمات الطھي

أثناء تشغیل الكمبیوتر، فإنھ یقوم .  خالل المشغلھي درجة حرارة القلي التي یتم تحدیدھا من  :النقطة المضبوطة لقدر القلي
بضبط زیت الطھي أو الدھن المستخدم للطھي على نقطة الضبط، كما یحافظ على درجة الحرارة 

 .تلك إلى أن یتم إیقاف تشغیل الكمبیوتر

 وقتو الطھي وقتو الحساسیةوھي تتمثل في .  مجموعة معلمات الطھي المقترنة بمنتج ما  :معلمات الطھي
 .االحتفاظ بالمنتج وقتو االھتزاز

میزة مدمجة تستخدم لضبط وقت الطھي من أجل تعویض االنخفاض في درجة حرارة قدر القلي   :الحساسیة
تختلف المنتجات المختلفة فیما یتعلق بكثافتھا وحجم الدفعة .  عندما یتم وضع المنتج في الزیت

ویضمن إعداد .  الغذائیة كذلك فیما یتعلق بوقت الطھيكما تختلف المنتجات .  ودرجة الحرارة
ھو األقل حساسیة، في حین  0واإلعداد .  الحساسیة المناسب الحصول على منتجات عالیة الجودة

 ).5-1انظر الجدول الموجود في صفحة (ھو األكثر حساسیة  9أن اإلعداد 

 .الوقت الذي یحدده المشغل لطھي أحد المنتجات  :وقت الطھي

 .الوقت الذي یحدده المشغل أثناء دورة القلي عندما یتم ھز المنتج  :قت االھتزازو

 .الوقت الذي یحدده المشغل لالحتفاظ بالمنتج قبل أن یتم تقدیمھ  :وقت االحتفاظ بالمنتج
 

Uتعلیمات تشغیل الكمبیوتر 
 

 2و 1یشیر الرقم العشري بین الرقمین   :مالحظة.  إیقاف التشغیل / قم بتشغیل الكمبیوتر بالضغط على أحد مفتاحي التشغیل 
 .إلى أن الوحدة قید التسخین LEDفي أي شاشة 

 
 :یتم عرض أحد الخیارات التالیة .1
 
تبقى القالیة في وضع دورة الذوبان إلى أن تصل درجة .  لإلشارة إلى أن القالیة تعمل في وضع دورة الذوبان ، .أ 

أو إلى أن یتم إلغاء دورة الذوبان من خالل ) درجة مئویة 82(درجة فھرنھایت  180حرارة زیت أو دھن القلي إلى 
 .المشغل

أكثر من النقطة ) درجة مئویة 12(درجة فھرنھایت  21ى لإلشارة إلى وصول درجة حرارة قدر القلي إل ، .ب
ال تقم بأي شيء؛ تسمح وحدة التحكم بانخفاض درجة حرارة الزیت إلى النقطة المضبوطة قبل تشغیل .  المضبوطة

 .الشعالت أو تنشیط العناصر

أقل من النقطة ) درجة مئویة 12(درجة فھرنھایت  21لإلشارة إلى وصول درجة حرارة قدر القلي إلى ,  .ج
 .ال تقم بأي شيء، تقوم وحدة التحكم برفع درجة حرارة الزیت للوصول إلى النقطة المضبوطة.  المضبوطة

للحصول على أفضل النتائج، یجب   :مالحظة.  لإلشارة إلى أن درجة حرارة قدر القلي تقع في نطاق القلي ، .د
 .: أال تتم محاولة الطھي إال إذا ظھرت ھذه الصورة على الشاشة

 .Frymasterأوقف تشغل القالیة وقم باالتصال بالخط الساخن لشركة .  ، لإلشارة إلى وجود مشكلة في التسخین .ھـ
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إذا ظھر ذلك في ).  درجة مئویة 210(درجة فھرنھایت  410، لإلشارة إلى أن درجة حرارة قدر القلي تتجاوز  .و
تلك التي (في أجھزة الكمبیوتر الُمستخدمة في االتحاد األوروبي   :مالحظة  !شاشة العرض، فأوقف القالیة على الفور

 ).درجة مئویة 202(ھایت درجة فھرن 395، تكون درجة الحرارة )CEتحتوي على عالمة 
 

أوقف تشغل القالیة .  ، لإلشارة إلى أن الكمبیوتر قد اكتشف مشكلة في دوائر قیاس والتحكم في درجات الحرارة .ز
 .وقم باالتصال بمركز خدمة معتمد

 
 .في الشاشة، اضغط على مفتاح منتج لبدء دورة الطھي عند ظھور  .2
 

في القالیات المزودة برافعات السالل، یتم خفض سلة .  المبرمج وتبدأ في العد التنازليتشیر الشاشة إلى وقت الطھي  .أ
 .المنتج في قدر القلي

 
، حیث یشیر #SHفي حالة برمجة وقت لالھتزاز، یتم إصدار صوت تنبیھ في الوقت المحدد وتظھر على الشاشة العبارة  .ب

في حالة عدم برمجة وقت اھتزاز، .  ثواٍن ثم یتم إلغاؤه بشكل ذاتي بعد ذلك 3ویتم إصدار التنبیھ لـ . إلى رقم الزر" #"
 .أثناء دورة الطھي #shلن یتم عرض 

 
على الشاشة، ویومض مؤشر زر المنتج  coocفي نھایة دورة الطھي، یتم إصدار صوت تحذیر مسموع، ویتم عرض  .ج

في القالیات المزودة برافعات السالل، یتم رفع سلة المنتج .  إللغاء تنبیھ الطھي، اضغط على الزر الوامض.  ذي الصلة
 .من قدر القلي

 
وعند .  لتنازلي، ویبدأ العد ا)إذا كان مبرمًجا لیكون أكبر من الصفر(في ھذه اللحظة، یتم عرض وقت االحتفاظ بالمنتج  .د

ویتم .  ، ویتم إصدار تنبیھ)إلى رقم الزر# حیث یشیر (على الشاشة  #hDوصول العد التنازلي إلى الصفر، یتم عرض 
إذا كانت الشاشة قید االستخدام، فلن   :مالحظة.  إلغاء تنبیھ االحتفاظ بالمنتج من خالل الضغط على مفتاح البرمجة 

 .  الحتفاظ بالمنتجیتم عرض العد التنازلي لوقت ا
 

لالطالع على .  مرة واحدة لالطالع على درجة حرارة قدر القلي في أي وقت، اضغط على مفتاح فحص درجة الحرارة  .3
إذا كنت تشك في أن درجة الحرارة غیر صحیحة، فاطلع على درجة حرارة .  النقطة المضبوطة، اضغط على المفتاح مرتین

إذا لم .  مضرم للتحقق من أن قراءة الكمبیوتر قریبة بدرجة معقولة من القراءة التي تم قیاسھا قدر القلي باستخدام ترمومتر أو
 .تكن كذلك، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد من المصنع للحصول على المساعدة

 
 في قالیات.  في كال الشاشتین في قالیات القدور الكاملة، وأثناء فترات عدم العمل، یجب أن تظھر الصورة  .4

إذا لم تظھر الصورة في الشاشة .  فقط في الجانب قید التشغیل القدور المفصولة، یجب أن تظھر الصورة 
 .المحددة، فافحص درجة الحرارة الفعلیة والنقطة المضبوطة

 

 تنبیھ 
في حالة .  الكھربیةیمكن أن تتأثر الدوائر اإللكترونیة في جھاز الكمبیوتر الخاص بك بشكل سلبي بتقلبات التیار والعواصف 

الفشل في العمل أو البرمجة بالشكل الصحیح في حالة عدم وجود سبب واضح لذلك، یجب أن یتم إعادة تعیین الكمبیوتر من 
 . یمكن أن یوفر ذلك علیك االتصال بالخدمة. خالل فصل الكمبیوتر ثم إعادة تشغیلھ مرة أخرى
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Uتعلیمات برمجة الكمبیوتر 
 

إذا .  في الشاشة الیسرى تظھر الصورة .  مجة من خالل الضغط على مفتاح وضع البرمجة ادخل إلى وضع البر .1
إذا   :مالحظة.  دخلت إلى وضع البرمجة عن طریق الخطأ، فاضغط على المفتاح مرة أخرى للخروج من وضع البرمجة

 .حاولت الدخول إلى وضع البرمجة أثناء قیام الكمبیوتر بالطھي، تومض الشاشة عارضًة الصورة 
 

والغرض من . ما لم یتم إدخال ھذا الرمز، لن یتم قبول البرمجة. بنفس ھذا الترتیب 0و 5و 6و 1اضغط على أزرار المنتج  .2
 .لتعلیمات الحالیة الخاصة بكذلك الحیلولة دون قیام األشخاص غیر المصرح لھم بتغییر ا

 
.  وتظھر أي نقطة مضبوطة مبرمجة من قبل في الشاشة الیمنى.  في الشاشة الیسرى) النقطة المضبوطة( sp-rتظھر الكلمة  .3

أعلى نقطة .  لتغییر النقطة المضبوطة، أدخل درجة الحرارة المرغوب فیھا لتكون النقطة المضبوطة باستخدام مفاتیح األرقام
لتثبیت  اضغط على مفتاح وضع البرمجة ).  مئویةدرجة  191(درجة فھرنھایت  375مضبوطة یمكن برمجتھا ھي 

 ).أو النقطة المضبوطة القدیمة إذا لم تقم بتغییرھا(وتأكید النقطة المضبوطة الجدیدة 
 

بعد برمجة النقطة المضبوطة .  إلى النقطة المضبوطة لقدر القلي األیمن sp-Rفي قالیات القدور المنفصلة، تشیر   :مالحظة
في الشاشة ) النقطة المضبوطة لقدر القلي األیسر( sp-Lلتثبیتھا، تظھر كلمة  ي، اضغط على الصحیحة لقدر القل

 .لتثبیتھا اضغط على . أدخل النقطة المضبوطة لقدر القلي األیسر بنفس الطریقة المستخدمة مع قدر القلي األیمن.  الیسرى
 

 أو اضغط على (على زر المنتج المطلوب برمجتھ اضغط .  في الشاشة الیسرى) اختیار المنتج( selpتظھر الكلمة  .4
في قالیات .  Rو Lفي قالیات القدر الكامل، یمكن استخدام أي زر منتج، بما في ذلك ).  للعودة إلى وضع التشغیل العادي

 .لقدر القلي األیمن 0-6و Rلقدر القلي األیسر واألزرار  5-1و Lالقدر المنفصل، یتم استخدام أزرار المنتجات 
 

لتغییر .  وتظھر أي إعدادات حساسیة مبرمجة من قبل في الشاشة الیمنى. في الشاشة الیسرى) الحساسیة( sensتظھر الكلمة  .5
یؤدي إلى  إذا لم یتم تغییر اإلعداد، فإن الضغط على . لتثبیتھ إعداد الحساسیة، أدخل اإلعداد الجدید واضغط على 

وھو یستخدم كدلیل توجیھي فقط، .  للمساعدة في اختیار إعداد حساسیة 5-1ي صفحة تم توفیر جدول ف.  قبول اإلعداد السابق
 .ویمكن تغییر اإلعدادات لكي تتناسب مع االحتیاجات المختلفة

 
یؤدي .  ویظھر أي وقت طھي مبرمج من قبل في الشاشة الیمنى.  في الشاشة الیسرى) وقت الطھي( coocتظھر الكلمة  .6

اضغط .  لتغییر وقت الطھي، أدخل الوقت الجدید باستخدام مفاتیح األرقام.  قت الطھي الحاليإلى قبول و الضغط على 
 .لتثبیت الوقت الجدید على 

 
إذا كان المنتج یحتاج إلى االھتزاز أثناء عملیة الطھي، فقم بضبط .  في الشاشة الیسرى) وقت االھتزاز( _shتظھر الكلمة  .7

 .خاللھا قبل االھتزاز باستخدام مفاتیح األرقام عدد الثواني التي یتم طھي المنتج
 

وبعد نھایة الثالثین ثانیة، یتم إصدار .  ثانیة من طھیھ 30إلى أنھ یلزم ھز المنتج بعد " 30"على سبیل المثال، یعني إدخال 
ھر الرقم الذي تم إدخالھ ویظ".  0"إذا لم یكن المنتج یحتاج إلى االھتزاز، فأدخل .  ثوانٍ  3تنبیھ ویومض مفتاح المنتج لمدة 

 .لتثبیت الوقت المبرمج اضغط على .  في الشاشة الیمنى
 

اضبط الوقت الذي یمكن االحتفاظ خاللھ بالمنتج قبل .  في الشاشة الیسرى) وقت االحتفاظ بالمنتج( _hdتظھر الكلمة  .8
رغب في استخدام میزة وقت االحتفاظ بالمنتج، إذا لم تكن ت.  دقیقة 60ثانیة إلى  13التخلص منھ، یمكن استخدام أي قیمة بین 

 .لتثبیت الوقت اضغط على .  0فأدخل 
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في حالة الرغبة في برمجة المزید من المنتجات، انتقل .  مرة أخرى في الشاشة الیسرى) اختیار المنتج( selpتظھر الكلمة  .9

 .ر لكل منتج من المنتجاتواتبع كل التعلیمات حتى ھذه النقطة، مع تكرار نفس األم 5إلى الخطوة 
 

/ عند االنتھاء من البرمجة التي تحتاج إلیھا، قم بتثبیت البرنامج بالكامل من خالل الضغط على مفتاح فحص درجة الحرارة  .10
 .تثبیت البرنامج 

 
 
 

 إعدادات الحساسیة للمنتجات المتنوعة
 

 / درجة فھرنھایت  350 المنتج
 درجة مئویة 76

 إعداد الحساسیة

 الدجاج
 5 3:25 وربع أونصة 1فیلیھ الدجاج، 
 5 4:20 أونصة 4، )مجمد(فیلیھ الدجاج 
 5 6:15 أونصة 5، )مجمد(باتي الدجاج 
 5  دجاج مجمد

 5  قطع 9دجاج طازج، 
 البطاطس

 5 3:43 بطاطس باللحم
 5 3:16 البطاطس العادیة، نصف بوصة

 5 1:50 ربع بوصة, البطاطس المقلیة المجمدة
 5 2:40 بوصة 3/8البطاطس المقلیة المجمدة، 

 tater tots( 2:05 5(البطاطس المفرومة المقلیة المقرمشة 
 5 2:05 ھاش براونز

 5 1:14 )فارم فرایز(البطاطس المقلیة المجمدة 
 األطعمة البحریة

 3 4:00 كعك الكابوریا
 3 4:00 كعك البطلینوس
 3 3:25 االسقلوب الكبیر

 3 1:10 الصغیراالسقلوب 
 3 2:15 )بالرطل 35(الجمبري 
 3 1:45 )إلى رطل 75إلى  40(الجمبري 
 3 1:10 )إلى رطل 100إلى  75(الجمبري 

 7 3:25 ونصف أونصة 2سمك القد، 
 3 4:35 أونصة 7فیلیھ السمك المفلطح، 

 3 6:25 أونصة 10-12السمك المفلطح، كامل، 
 7 4:35 ونصف أونصة 3فیلیھ سمك القد، 

 3 4:30 أونصات 5سمك الفرخ، 
 7 6:25 أونصات 7سمك الحدوق، 

 3 2:00 الرخویات
 4 1:10 المحار

 4 0:35 )الطازج(المحار الشریطي 
 4 0:45 )المجمد(المحار الشریطي 

 الخضروات
 4 4:30 بامیة

 4 4:00 الباذنجان
 4 3:00 كوسة

 4 3:45 مشروم
 4 3:00 )المجمدة(حلقات البصل 

 4 1:45 القرنبیط
 غیر ذلك

 4  نقانق في دقیق الذرة
 5 5:00 باتي شرائح الدجاج المقلیة
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Uإلغاء دورة الذوبان 
 

 خطر 
 !ال تقم بإلغاء وضع دورة الذوبان إذا كنت تستخدم الدھون الصلبة

 
لقد تم تصمیم دورة الذوبان لمنع حرق الدھون الصلبة وتسخین قدر القلي أو العناصر بشكل زائد عن الحد أثناء إذابة قطع الدھون 

أثناء عملیة  یجعل الكمبیوتر القالیة تبدأ العمل بشكل تلقائي في وضع دورة الذوبان ویعرض الصورة .  بشكل تدریجي
 درجة فھرنھایت  180ي وضع دورة الذوبان إلى أن تصل درجة الحرارة في قدر القلي إلى یبقى الكمبیوتر ف.  دورة الذوبان

إذا لم تكن تستخدم الدھون الصلبة، یمكنك إلغاء میزة دورة   .أو إلى أن یتم إلغاء دورة الذوبان من خالل المشغل) درجة مئویة 82(
 .الذوبان

 
 للقدر األیسر " L"إللغائھا في القدر المنفصل، اضغط على زر ".  R"زر إللغاء دورة الذوبان في القدر الكامل، اضغط على 

 لإلشارة إلى أن الوحدة  2و 1یضيء الرقم العشري بین الرقمین .  یحل محلھا  . للقدر األیمن" R"وعلى الزر 
 .قید التسخین

 
Uاستخدام میزة الغلیان للتنظیف 

 

 تنبیھ 
 .قدر القلي بخلیط من المیاه الباردة والمنظفقبل استخدام ھذه المیزة، تحقق من ملء 

 

 في  تظھر الصورة .  لبرمجة القالیة على میزة الغلیان للتنظیف، اضغط على مفتاح وضع البرمجة  .1
 .الشاشة الیسرى

 
/ إیقاف التشغیل األیسر لقدر القلي األیسر ومفتاح التشغیل / بالنسبة لقالیات القدر المنفصل، استخدم مفتاح التشغیل   :مالحظة

 .ال یمكن استخدام میزة الغلیان للتنظیف مع كال قدري القلي.  إیقاف التشغیل األیمن لقدر القلي األیمن
 

یتم ضبط درجة .  في الشاشة الیمنى boilتظھر الكلمة .  تیببنفس ھذا التر 3و 5و 6و 1اضغط على أزرار المنتج  .2
تحافظ القالیة على درجة الحرارة تلك وتبقي علیھا إلى ).  درجة مئویة 91(درجة فھرنھایت  195الحرارة بشكل تلقائي على 

لیان زائد عن الحد، إذا حدث غ.  الذي یلغي وضع الغلیان للتنظیف إیقاف التشغیل / أن یتم الضغط على مفتاح التشغیل 
 .فأوقف تشغیل القالیة على الفور، واتركھا تبرد، ثم ادخل إلى وضع الغلیان للتنظیف مرة أخرى لمتابعة العملیة

 
Uمیزة فحص وقت استعادة درجة حرارة المقالي 

 
 250ت الطھي من فحص استعادة درجة الحرارة عبارة عن قیاس للوقت المنقضي والمطلوب لكي ترفع المقالة درجة حرارة زی

ویقوم الكمبیوتر بشكل تلقائي بفحص ).  درجة مئویة 149درجة مئویة إلى  121(درجة فھرنھایت  300درجة فھرنھایت إلى 
وقت استعادة درجة الحرارة في كل مرة تنخفض فیھا درجة حرارة قدر القلي إلى ما ھو أقل من الحد األدنى المعیاري لدرجة 

 ).درجة مئویة 121(رنھایت درجة فھ 250الحرارة وھو 
 

.  في الشاشة الیسرى تظھر الصورة .  لفحص وقت استعادة درجة الحرارة، اضغط على مفتاح وضع البرمجة 
.  ثوانٍ  5یظھر وقت استعادة درجة الحرارة في كال الشاشتین لمدة .  بنفس ھذا الترتیب 2و 5و 6و 1اضغط على أزرار المنتج 

وامل التي تؤثر على وقت استعادة درجة الحرارة، بما في ذلك حجم قدر القلي ومقدار درجة حرارة المنتج رغم وجود العدید من الع
ثانیة للمقالي التي تستخدم الغاز  30الموضوع في قدر القلي، إال أن وقت استعادة درجة الحرارة یجب أن یكون أقل من دقیقتین و

 .باءثانیة للمقالي التي تستخدم الكھر 40أو دقیقة و
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U اختیار وضع عرض درجات الحرارة بالفھرنھایت أو بالمئویة 
 

للتغییر من نوع إلى آخر، اضغط على مفتاح وضع .  یمكن أن یعرض الكمبیوتر درجة الحرارة بالفھرنھایت أو بالمئویة .1
 .في الشاشة الیسرى تظھر الصورة .  البرمجة 

 
یغیر الكمبیوتر درجة الحرارة المعروضة من المئویة إلى الفھرنھایت .  على لوحة المفاتیح الرقمیة 8 5 6 1أدخل رقم الرمز  .2

 .أو العكس
 

 .لعرض درجة الحرارة بالوضع المحدد حدیًثا تثبیت البرنامج / اضغط على مفتاح فحص درجة الحرارة  .3
 

Uاختیار وضع عرض درجة حرارة قدر القلي 

 في  تظھر الصورة .  لعرض درجة حرارة قدر القلي بصفة دائمة، اضغط على مفتاح وضع البرمجة  .1
 .الشاشة الیسرى

 
.  یعرض الكمبیوتر درجة حرارة قدر القلي بصفة دائمة.  بنفس ھذا الترتیب Lو 5و 6و 1اضغط على أزرار المنتج  .2

 .أثناء عملیة الطھي، لن یتم عرض وقت الطھي، إال أن حساب الوقت یكون قید العمل  :مالحظة
 

 .2و 1للعودة إلى عرض مؤقت العد التنازلي، كرر الخطوتین  .3
 

 "CALL TECH"الكمبیوتر یعرض الرسالة 

ال یمكن . على الشاشة، فإن ھذا یعني أن شریحة الذاكرة أو دائرة الدعم الخاصة بھا قد تلفت CALL TECH  إذا ظھرت الرسالة
 .إصالح الكمبیوتر في الموقع، ویجب أن تتم إعادتھ إلى المصنع
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 2الفصل 
 تعلیمات تشغیل مؤقت رافعة السلة

 
 

1 5 3 9 4 6 2

811107
 

 
 الوصف العنصر

لعرض : في قالیات القدور المنفصلة.  لعرض وقت طھي السلة الیسرى: في قالیات القدور الكاملة – LEDشاشة  1
 .  وقت طھي السلة الیسرى أو النقطة المضبوطة لقدر القلي األیسر

في .  لعرض وقت طھي السلة الیمنى أو النقطة المضبوطة لقدر القلي: في قالیات القدور الكاملة – LEDشاشة  2
 .لعرض وقت طھي السلة الیمنى أو النقطة المضبوطة لقدر القلي األیمن: قالیات القدور المنفصلة

3 
لى ھذا المفتاح للتبدیل بین وقت اضغط ع: في قالیات القدور الكاملة –مفتاح فحص درجة حرارة قدر القلي األیسر 

اضغط على : في قالیات القدور المنفصلة). تعرض في الشاشة الیمنى(طھي الجانب األیمن والنقطة المضبوطة للقالیة 
 . ھذا المفتاح للتبدیل بین النقطة المضبوطة للجانب األیسر وعرض وقت الطھي

4 
اضغط على ھذا المفتاح للتبدیل بین وقت : ات القدور الكاملةفي قالی –مفتاح فحص درجة حرارة قدر القلي األیمن 

اضغط على ھذا المفتاح للتبدیل بین : في قالیات القدور المنفصلة.  طھي الجانب األیمن والنقطة المضبوطة للقالیة
 . النقطة المضبوطة للجانب األیمن وعرض وقت الطھي

في قالیات . لتشغیل أو إیقاف تشغیل وحدة التحكم: یات القدور الكاملةفي قال –إیقاف التشغیل األیسر / مفتاح التشغیل  5
 .  لتشغیل أو إیقاف تشغیل النصف األیسر من وحدة التحكم من أجل التحكم في قدر القلي األیسر فقط :القدور المنفصلة

في قالیات . لتشغیل أو إیقاف تشغیل وحدة التحكم: في قالیات القدور الكاملة –إیقاف التشغیل األیمن / مفتاح التشغیل  6
 .  لتشغیل أو إیقاف تشغیل النصف األیمن من وحدة التحكم من أجل التحكم في قدر القلي األیمن فقط: القدور المنفصلة

في قالیات  .تستخدم إلدخال وقت الطھي لقدر القلي األیسر: في قالیات القدور الكاملة –لوحة مفاتیح األرقام الیسرى  7
 .تستخدم إلدخال النقطة المضبوطة ووقت الطھي لقدر القلي األیسر: القدور المنفصلة

تستخدم إلدخال النقطة المضبوطة لقدر القلي ووقت الطھي : في قالیات القدور الكاملة –لوحة مفاتیح األرقام الیمنى  8
 . النقطة المضبوطة ووقت الطھي لقدر القلي األیمن تستخدم إلدخال :في قالیات القدور المنفصلة. لقدر القلي األیمن

 .یستخدم ھذا المفتاح من أجل تنشیط وضع الغلیان للتنظیف -مفتاح الغلیان للتنظیف  9
 .یستخدم ھذا المفتاح من أجل تنشیط دورة الطھي لرافعة السلة الیسرى -مفتاح رافعة السلة الیسرى  10
 .یستخدم ھذا المفتاح من أجل تنشیط دورة الطھي لرافعة السلة الیمنى -مفتاح رافعة السلة الیمنى  11
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Uمقدمة 
 

یسمح مؤقت رافعة السلة للمشغل بتحدید نقطة مضبوطة لقدر القلي، وتعیین أوقات طھي مختلفة لكل من رافعتي السالل الیسرى 
ویمكن أن یختار المشغل كذلك عرض وقت الطھي .  والیمنى والتحكم، بشكل مستقل، في تشغیل رافعتي السالل الیسرى والیمنى

 .ولن یعرض المؤقت النقطة المضبوطة الفعلیة لقدر القلي.  المستدیم أو عرض النقطة المضبوطة بصفة دائمة
 

  عند إدخال النقطة المضبوطة لقدر القلي،.  یختار المؤقت بشكل تلقائي عرض قیم درجات الحرارة بالفھرنھایت أو بالدرجة المئویة
 یتم اعتبار أنھا درجة  190وأي قیمة أكبر من .  ھي درجات حرارة مئویة 191یتم اعتبار أن الدرجات التي تكون أقل من 

 .حرارة بالفھرنھایت
 

 .ویمكن أن یبدل المشغل بین عرض وقت الطھي أو عرض النقطة المضبوطة من خالل الضغط على 
 

. إیقاف التشغیل/ یقوم المؤقت بحفظ إعدادات الوقت ودرجة الحرارة الحالیة عندما یتم إیقاف تشغیل الوحدة باستخدام زري التشغیل 
.  في حالة انقطاع التیار، أو إذا تم إیقاف تشغیل قاطع الدائرة، یجب أن یتم التحقق من صحة إعدادات الوقت ودرجة الحرارة

إیقاف التشغیل في إمداد طاقة التیار المتردد إلى القالیة، بل یستخدمان فقط من أجل تشغیل أو / حا التشغیل یتحكم مفتا ال  :مالحظة
 .إیقاف تشغیل وحدة التحكم

 
 :یعرض المؤقت ثالث رسائل خطأ

 
HELPأوقف تشغل القالیة وقم باالتصال بالخط الساخن لشركة .  ، لإلشارة إلى وجود مشكلة في التسخینFrymaster. 

 
HOT إذا ظھرت تلك الرسالة على ).  درجة مئویة 196(درجة فھرنھایت  385، لإلشارة إلى أن درجة حرارة قدر القلي تتجاوز

 .الشاشة، فأوقف تشغیل القالیة على الفور
 

ز أوقف تشغل القالیة وقم باالتصال بمرك.  ، لإلشارة إلى وجود مشكلة في دوائر قیاس والتحكم في درجات الحرارة
 .خدمة معتمد

 
 أي، القالیة التي تستخدم الغاز أو الكھرباء والقدور الكاملة (وحدة التحكم ھذه مضبوطة للقالیة التي یتم تركیبھا علیھا   :مالحظة

لالستخدام وأجھزة الكمبیوتر التي یتم ضبطھا لالستخدام مع أحد أنواع القالیات ال یمكن تبدیلھا مع تلك المضبوطة ).  أو المفصولة
 .مع نوع آخر من القالیات، رغم أنھا تكون متشابھة في شكلھا

 
 التعریفات

 
وتستخدم ھذه األزرار إلدخال النقطة .  واحدة من مجموعات األزرار المرقمة على لوحة التحكم  :لوحة مفاتیح األرقام

 .المضبوطة لقدر القلي وتحدید وقت الطھي لكل رافعة سالل
 

أثناء تشغیل وحدة التحكم، فإنھا تقوم .  ھي درجة حرارة القلي التي یتم تحدیدھا من خالل المشغل :لقدر القليالنقطة المضبوطة 
بضبط زیت الطھي أو الدھن المستخدم للطھي على نقطة الضبط، كما تحافظ على درجة الحرارة تلك 

 .إلى أن یتم إیقاف تشغیل الكمبیوتر
 

 .المشغل لطھي أحد المنتجاتالوقت الذي یحدده   :وقت الطھي
 

یؤدي الضغط على أحد ھذین الزرین إلى بدء دورة الطھي وتقلیل السلة ذات الصلة بالزر في قدر   :زر رافعة السلة
 .في نھایة وقت الطھي المحدد، یتم رفع السلة خارج قدر الطھي .القلي
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 تعلیمات تشغیل المؤقت
 

 .قم بتشغیل المؤقت .1
 

یظھر وقت طھي السلة .  إیقاف التشغیل / اضغط على أي من مفتاحي التشغیل :  دور الكاملةفي وحدات قالیات الق
للتبدیل .  الیمنى LEDالیسرى، ویظھر وقت الطھي أو النقطة المضبوطة للسلة الیمنى في شاشة  LEDالیسرى في شاشة 

 .بین النقطة المضبوطة ووقت الطھي في الشاشة الیمنى، اضغط على أحد مفتاحي فحص درجة الحرارة 
 

لقدر القلي األیسر ومفتاح  إیقاف التشغیل األیسر / اضغط على مفتاح التشغیل :  في وحدات قالیات القدور المنفصلة
یظھر وقت الطھي للسلة الیسرى أو النقطة المضبوطة للسلة الیسرى في .  األیمن إیقاف التشغیل األیمن لقدر القلي/ التشغیل 

للتبدیل في .  الیمنى LEDیظھر وقت الطھي للسلة الیمنى أو النقطة المضبوطة للسلة الیمنى في شاشة .  الیسرى LEDشاشة 
 .المقابل للشاشة حرارة أي من الشاشتین بین النقطة المضبوطة ووقت الطھي، اضغط على مفتاح فحص درجة ال

 
عند إدخال درجات الحرارة المئویة، یمكن أن تقل القیمة المعروضة بمقدار درجة   :مالحظة.  (قم بتعدیل النقطة المضبوطة .2

 .)وھذا أمر طبیعي وینجم عن عملیة التحویل الداخلیة من القیمة بالفھرنھایت إلى القیمة بالمئویة.  واحدة بعد إدخالھا
 

للتبدیل  في حالة عرض وقت الطھي، اضغط على أحد مفتاحي فحص درجة الحرارة :  قالیات القدور الكاملة في وحدات
لتغییر .  الیمنى LEDیتم عرض النقطة المضبوطة التي تم إدخالھا في آخر مرة في شاشة .  إلى عرض النقطة المضبوطة

اضغط على أحد مفتاحي درجة الحرارة .  تیح األرقام الیمنىالنقطة المضبوطة، أدخل درجة حرارة جدیدة باستخدام لوحة مفا
إذا لم تكن تحتاج إلى تغییر النقطة المضبوطة، فارجع إلى شاشة عرض وقت .  للرجوع إلى شاشة عرض وقت الطھي 

 .الطھي من خالل الضغط على أحد مفتاحي فحص درجة الحرارة 
 

أوقات الطھي، فقم بالتبدیل إلى عرض النقطة المضبوطة من خالل إذا تم عرض :  في وحدات قالیات القدور المنفصلة
یتم عرض النقاط المضبوطة التي تم إدخالھا في آخر مرة في . ذي الصلة الضغط على مفتاح فحص درجة الحرارة 

ضغط على ا.  لتغییر النقطة المضبوطة، أدخل درجة حرارة جدیدة باستخدام لوحة مفاتیح األرقام ذات الصلة. LEDشاشتي 
إذا لم تكن تحتاج إلى تغییر النقطة المضبوطة، .  ذي الصلة للرجوع إلى شاشة عرض وقت الطھي مفتاح درجة الحرارة 

 .ذي الصلة فارجع إلى شاشة عرض وقت الطھي من خالل الضغط على مفتاح فحص درجة الحرارة 
 

 .أدخل أوقات الطھي .3
 

لتغییر الوقت .  الیسرى والیمنى LEDیقوم مؤقت رافعة السالل بتحدید وقت دورة الطھي حسب الوقت المعروض في شاشتي 
المؤقت لتغییر الوقت المعروض في .  الیسرى، أدخل وقًتا جدیًدا باستخدام لوحة مفاتیح األرقام المؤقت األیسرالمعروض في 

 .الیمنىحة مفاتیح األرقام ، أدخل وقًتا جدیًدا باستخدام لواألیمن
 

 .ابدأ دورة طھي .4
 

یبدأ الوقت .  ، لبدء دورة طھي محددة الوقت، أو مفتاح رافعة السالل األیمن اضغط على مفتاح رافعة السالل األیسر 
التنبیھ  وینبھ.  دھن الطھي/ عند انتھاء الوقت، ترفع رافعة السالل السلة من زیت .  المعروض ذو الصلة في العد التنازلي

اضغط على مفتاح رافعة السالل ذي .  COOCالصوتي المسموع المشغل إلى أن الطھي قد اكتمل، وتعرض الشاشة كلمة 
 .الصلة إللغاء التنبیھ وإعادة ضبط المؤقت

 
 .ليإذا تم الضغط على مفتاح رافعة السالل أثناء دورة الطھي، یتم إلغاء الدورة ویتم رفع السلة من قدر الق  :مالحظة

  

2–3 



 
 إلغاء دورة الذوبان

 

 خطر 
 !ال تقم بإلغاء وضع دورة الذوبان إذا كنت تستخدم الدھون الصلبة

 
لقد تم تصمیم دورة الذوبان لمنع حرق الدھون الصلبة وتسخین قدر القلي أو العناصر بشكل زائد عن الحد أثناء إذابة قطع الدھون 

یؤدي المؤقت بشكل تلقائي إلى بدء تشغیل القالیة في وضع دورة الذوبان والبقاء في ھذا الوضع إلى أن تصل .  بشكل تدریجي
.  أو إلى أن یتم إلغاء دورة الذوبان من خالل المشغل) درجة مئویة 82(درجة فھرنھایت  180إلى درجة الحرارة في قدر القلي 

 .تكن تستخدم الدھون الصلبة، یمكنك إلغاء میزة دورة الذوبان لمإذا 
 

بالنسبة لوحدات قالیات القدر المنفصل، .  األیمن إللغاء دورة الذوبان في وحدة القدر الكامل، اضغط على مفتاح رافعة السالل 
 لإللغاء في قدر  لإللغاء في قدر القلي األیسر، أو مفتاح رافعة السالل األیمن  اضغط على مفتاح رافعة السالل األیسر 

 .القلي األیمن
 

 استخدام میزة الغلیان للتنظیف
 

 ).درجة مئویة 91( درجة فھرنھایت 195إلعادة ضبط المؤقت إلى  اضغط على مفتاح وضع الغلیان 
 

) درجة مئویة 91( درجة فھرنھایت 195، تحافظ وحدة التحكم على درجة حرارة قدر القلي عند في وحدات قالیات القدر الكامل
 .إلیقاف تشغیل وحدة التحكم إیقاف التشغیل / إلى أن یتم الضغط على أحد زري التشغیل 

 
درجة  91( درجة فھرنھایت 195، تحافظ وحدة التحكم على درجة حرارة قدري القلي عند وحدات قالیات القدر المنفصلفي 

 إیقاف التشغیل / إلیقاف تشغیل قدر القلي األیسر، اضغط على مفتاح التشغیل .  إلى أن یتم إیقاف تشغیل قدري القلي) مئویة
 . األیمن إیقاف التشغیل / اضغط على مفتاح التشغیل  إلیقاف تشغیل قدر القلي األیمن،. األیسر
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} }

دقائق ثواٍن
 

 
 

Uمؤقت رافعة السالل اإللكتروني 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ویتم رفع السلة تلقائًیا عند انتھاء . یسمح مؤقت رافعة السالل اإللكتروني للمشغل بتعیین وقت طھي للتحكم في عملیة رفع السالل
 .شراؤه في لوحة مدمجة ُمضمن بھا منظم حرارة، رغم أنھ یمكن یتحكم في القالیة UالUوھو  .وقت الطھي المحدد

 
Uضبط المؤقت 

 
 .اضبط وقت الطھي باستخدام األسھم الموجودة تحت الشاشة، كما ھو موضح على الیسار .1
 

وأي قیمة أقل من ذلك یتم تحویلھا إلى . ثواٍن ھو الحد األدنى للوقت الذي یمكن ضبطھ عشر :مالحظة
 . فھذا الوقت ھو مقدار الوقت المطلوب لكي یتم خفض السلة بشكل كامل في الزیت. ثوانٍ  10

 
 .اضغط على زر مؤقت رافعة السالل لخفض السلة في الزیت وبدء الطھي .2
 

مؤقت  اضغط على زر. تتغیر الشاشة لعرض وقت الطھي اإلجمالي. وترفع رافعة السالل السلة بشكل تلقائي عند انتھاء وقت المؤقت
رافعة السالل لبدء دورة طھي جدیدة باستخدام نفس إعدادات الوقت المستخدمة في الدورة السابقة؛ أو اضغط على األسھم لتغییر وقت 

 .الطھي للدورة التالیة
 

Uإلغاء دورة الطھي 
 

 .اإلجمالي األصليیتم رفع السلة وتعرض الشاشة وقت الطھي . إللغاء دورة الطھي، اضغط على زر مؤقت رافعة السالل
 

، یجب أن یتم الضغط على الزر مرة أخرى )ألعلى أو ألسفل(إذا تم الضغط على زر مؤقت رافعة السالل أثناء تحرك السلة  :مالحظة
 .ثواٍن لتتوقف رافعة السلة عن الحركة 10اترك فترة . للسماح باستمرار حركة السلة

 

 
في حین أن مقدمة القالیة یمكن أن تشتمل على منظم حرارة أو غیر ذلك من ممیزات التحكم األخرى، فإن . یتاح مؤقت رافعة السالل ھذا بالعدید من األشكال

 . مؤقت رافعة السالل ھذه سوف یعمل كما ھو موضح أعاله
 

 الوصف العنصر

 .لعرض وقت الطھي أثناء العد التنازلي -شاشة وقت الطھي  1

. تسمح للمشغل بتعیین وقت طھي لرافعة السالل -أزرار أسھم المؤقت  2
 .وتبقى السلة في الزیت إلى أن ینتھي الوقت المحدد

ویتم رفع . رافعة السالل وبدء المؤقتلخفض  -زر مؤقت رافعة السالل  3
 . السلة عند انتھاء وقت الطھي
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 3الفصل 
 تعلیمات تشغیل وحدة التحكم الرقمیة

 
 

5 6 7 8

4 3 12

 
 

0B1 العنصرBالوصف 
 .لقالیة القدور الكاملة أو للجانب األیمن من قالیة القدور المنفصلة LEDشاشة  -الشاشة المزودة باإلضاءة  1
 .للجانب األیسر من قالیة القدور المنفصلة LEDشاشة  -الشاشة المزودة باإلضاءة  2

یتحكم أي من المفتاحین في القدر الكامل؛ في قالیات القدور المنفصلة، یتحكم أي  -إیقاف التشغیل / مفتاح التشغیل  3
 .من الزرین في قدر القلي الموجود في الجانب الموجود بھ المفتاح

درجات الحرارة الفھرنھایت والمئویة في قالیة القدور الكاملة، أو  لتبدیل العرض بین -مئویة / مفتاح فھرنھایت  4
 .للجانب األیمن من قالیة القدور المنفصلة

لتبدیل العرض بین درجة حرارة قدر القلي ودرجة الحرارة  -النقطة المضبوطة / مفتاح عرض درجة الحرارة  5
 .قالیة القدور المنفصلةالمضبوطة في قالیة القدور الكاملة، أو للجانب األیمن من 

لرفع درجة حرارة النقطة المضبوطة في قالیة القدور الكاملة، أو للجانب األیمن من قالیة القدور  -السھم ألعلى  6
 .المنفصلة

لخفض درجة حرارة النقطة المضبوطة في قالیة القدور الكاملة، أو للجانب األیمن من قالیة القدور  -السھم ألسفل  7
 .المنفصلة

إللغاء وضع دورة الذوبان لقالیة القدور الكاملة، أو للجانب األیمن من قالیة القدور  -مفتاح إلغاء دورة الذوبان  8
 .المنفصلة

 
Uمقدمة 

 
تسمح وحدة التحكم الرقمیة للمشغل ببرمجة النقطة المضبوطة لقدر القلي وبتبدیل العرض بین درجة حرارة قدر القلي والنقطة 

أثناء تشغیل وحدة التحكم، .  والدرجة المضبوطة ھي عبارة عن درجة حرارة القلي التي یحددھا المشغل.  المضبوطة المبرمجة
ھن المستخدم للطھي على النقطة المضبوطة، كما تحافظ على درجة الحرارة تلك إلى أن یتم الد/ فإنھا تقوم بضبط زیت الطھي 

وتعرض الوحدات المصنعة للتصدیر إلى دول االتحاد األوروبي درجة حرارة قدر القلي بشكل .   إیقاف تشغیل وحدة التحكم
كما تتمیز .  النقطة المضبوطة بشكل افتراضي أما الوحدات المصنعة لدول بخالف دول االتحاد األوروبي فتعرض.  افتراضي

وحدة التحكم ھذه كذلك باحتوائھا على مفتاح قابل للبرمجة إللغاء دورة الذوبان باإلضافة إلى مفتاح لتبدیل عرض درجة الحرارة 
 . بین فھرنھایت ومئویة
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ودة في الجانب األیمن فقط، باستثناء أن كال في وحدات قالیات القدر الكامل، ال یعمل إال مجموعة عناصر التحكم الموج :مالحظة
 .إیقاف التشغیل یمكن أن یستخدم لتشغیل أو إیقاف تشغیل وحدة التحكم/ زري التشغیل 

 
 :تعرض وحدة التحكم ثالث رسائل خطأ

 
 .Frymasterأوقف تشغل القالیة وقم باالتصال بالخط الساخن لشركة .  ، لإلشارة إلى وجود مشكلة في التسخین

 
 ) مئویة درجة 202(فھرنھایت درجة  395ودرجة حرارة قدر القلي الفعلیة، لإلشارة إلى درجة حرارة الدھون أكبر من  

إذا ظھرت تلك الرسالة على الشاشة، فأوقف ].  للقالیات المصنعة لدول االتحاد األوروبي) مئویة 210(درجة فھرنھایت  410أو [
 .ز خدمة معتمدتشغیل القالیة على الفور واتصل بمرك

 
أوقف تشغل القالیة وقم .  ، لإلشارة إلى أن وحدة التحكم قد اكتشفت مشكلة في دوائر قیاس والتحكم في درجات الحرارة

 .باالتصال بمركز خدمة معتمد
 

 أي، القالیة التي تستخدم الغاز أو الكھرباء والقدور الكاملة (وحدة التحكم ھذه مضبوطة للقالیة التي یتم تركیبھا علیھا   :مالحظة
ووحدات التحكم التي یتم ضبطھا لالستخدام مع أحد أنواع القالیات ال یمكن تبدیلھا مع تلك المضبوطة لالستخدام ).  أو المفصولة

 . ، رغم أنھا تكون متشابھة في شكلھامع نوع آخر من القالیات
 

Uتعلیمات تشغیل وحدة التحكم 
 

في .  إیقاف التشغیل / في وحدات قالیات القدور الكاملة، اضغط على أي من مفتاحي التشغیل .  قم بتشغیل وحدة التحكم .1
/ لقلي األیسر ومفتاح التشغیل لقدر ا إیقاف التشغیل األیسر / وحدات قالیات القدور المنفصلة، اضغط على مفتاح التشغیل 

 .إیقاف التشغیل األیمن لقدر القلي األیمن
 

، بالنسبة للوحدات غیر المصنعة لالتحاد األوروبيیتم عرض رقم إصدار البرنامج الخاص بوحدة التحكم لمدة أربعة ثواٍن، ثم، 
، تظھر درجة حرارة القالیة في األوروبيبالنسبة للوحدات المصنعة لالتحاد .  تظھر درجة الحرارة المضبوطة في الشاشة

في قالیات القدور (للقالیة ذات الصلة  الشاشة، ولعرض درجة الحرارة المضبوطة، اضغط على مفتاح درجة الحرارة 
 ).الكاملة، استخدم المفتاح األیمن

 
وصول القالیة إلى درجة  وعند.  تظھر عالمة عشریة بین أول رقمین في الشاشة، لإلشارة إلى أن الوحدة قید التسخین

 .الحرارة المضبوطة، یختفي المؤشر العشري للحرارة، لإلشارة إلى أن القالیة جاھزة للطھي
 

بالنسبة لقالیات .  لزیادة درجة الحرارة المضبوطة، اضغط على سھم ألعلى .  اضبط النقطة المضبوطة إذا لزم األمر .2
لیسرى للقالیة الیسرى ومجموعة عناصر التحكم الیمنى للقالیة الیمنى؛ القدر المنفصل، استخدم مجموعة عناصر التحكم ا

لخفض درجة الحرارة  اضغط على سھم ألسفل .  وبالنسبة لقالیات القدر الكامل، استخدم مجموعة عناصر التحكم الیمنى
 .المضبوطة

 
الضغط مع االستمرار على السھم، وبعد تغییر بمقدار  وإذا تم.  یتم تغییر الشاشة بمقدار درجة واحدة تقریًبا في الثانیة في البدایة

 .، تتزاید وتیرة معدل التغییر، بما یسمح بإجراء التغییرات الكبیرة في درجة الحرارة المضبوطة بسرعةدرجة 12حوالي 
 

U اختیار وضع عرض درجات الحرارة بالفھرنھایت أو بالمئویة 
 

.  األیمن مئویة / لتبدیل عرض درجات الحرارة بین الدرجات الفھرنھایت والدرجات المئویة، اضغط على مفتاح فھرنھایت 
 .إلى درجة حرارة قدر القلي أو درجة الحرارة المضبوطة" xxx"، حیث تشیر xxx°Cإلى  xxx°Fمن ) الشاشتین(تتغیر الشاشة 
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Uدورة الذوبان 
 

 خطر 
 ! ال تقم بإلغاء وضع دورة الذوبان إذا كنت تستخدم الدھون الصلبة

 
لقد تم تصمیم دورة الذوبان لمنع حرق الدھون الصلبة وتسخین قدر القلي أو العناصر بشكل زائد عن الحد أثناء إذابة الدھون بشكل 

ذوبان والبقاء في ھذا الوضع إلى أن تصل تؤدي وحدة التحكم بشكل تلقائي إلى بدء تشغیل القالیة في وضع دورة ال.  تدریجي
 ). مئویة درجة 82(فھرنھایت  درجة 180درجة الحرارة في قدر القلي إلى 

 
 :واعتماًدا على تھیئة وحدة التحكم الرقمیة في المصنع، یمكن أن تسمح بإیقاف تشغیل دورة الذوبان

 .  في وحدة القدر الكامل، اضغط على مفتاح إلغاء دورة الذوبان األیمن  •
 .في وحدات قالیات القدور المنفصلة، اضغط على المفتاح األیسر لقدر القلي األیسر أو المفتاح األیمن لقدر القلي األیمن •
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 4الفصل 
 )التناظریة(وحدة تحكم الحالة الصلبة 

 
 

الحالة الصلبة

2 4 5 6

31 7

 
0B1 العنصرBالوصف 

 .لتشغیل أو إیقاف تشغیل وحدة التحكم -القالب ) إیقاف التشغیل/ التشغیل (مفتاح إمداد الطاقة  1
 . لإلشارة إلى أن وحدة التحكم قید التشغیل -مصباح التشغیل  2
 . یستخدم لضبط درجة حرارة القلي المرغوب فیھا -مقبض التحكم في درجة الحرارة  3
 . لإلشارة إلى أن القالیة قید التسخین -مصباح وضع التسخین  4

5 
لإلشارة إلى وجود عطل في دائرة تحكم في القالیة أو إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل  -مصباح مؤشر المشكالت 

ثانیة،  30إیقاف التشغیل لمدة / یمكنك إعادة تعیین من خالل إیقاف التشغیل من خالل مفتاح التشغیل .  زائد عن الحد
 . ثم إعادة التشغیل مرة أخرى

تخرج القالیة بشكل تلقائي من دورة .  لإلشارة إلى أن الوحدة تعمل في وضع دورة الذوبان -مصباح دورة الذوبان  6
 ). درجة مئویة 82(درجة فھرنھایت  180الذوبان عندما تصل درجة قدر القلي إلى 

 . لتشغیل أو إیقاف تشغیل دورة الذوبان -مفتاح دورة الذوبان  7
 

 مقدمة
 

للمشغل بضبط درجة حرارة قدر القلي ") وحدة التحكم التناظریة"والتي غالًبا ما یشار إلیھا باسم (تسمح وحدة تحكم الحالة الصلبة 
كما تشتمل وحدة التحكم كذلك على مفتاح دورة ذوبان .  من خالل مقبض ومقیاس مدرج موجودین في مقدمة وحدة التحكم

 . باإلضافة إلى مصباح مؤشر للمشكالت
 

 إرشادات التشغیل
 

 .یضيء مصباح التشغیل ومصباح وضع التسخین.  اضغط على المفتاح القالب إلمداد الطاقة لنقلھ إلى وضع التشغیل .1
   
 .أدر قرص التحكم في درجة الحرارة إلى إعداد درجة حرارة القلي المرغوب فیھا .2
 

لقد تم تصمیم دورة الذوبان لمنع .  لنقلھ إلى وضع التشغیل ، فاضغط على مفتاح دورة الذوبانإذا كنت تستخدم الدھون الصلبة .3
أثناء .  حرق الدھون الصلبة وتسخین قدر القلي أو العناصر بشكل زائد عن الحد أثناء إذابة قطع الدھون بشكل تدریجي

درجة  180 التواجد في وضع دورة الذوبان، تعمل القالیة وتتوقف عن العمل إلى أن تصل درجة حرارة قدر القلي إلى
 .  أو إلى أن یتم إلغاء دورة الذوبان من خالل المشغل) درجة مئویة 82(فھرنھایت 
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 خطر 
 ! ال تقم بإلغاء وضع دورة الذوبان إذا كنت تستخدم الدھون الصلبة

 
 .أثناء دورة الذوبان، یضيء وینطفئ مصباح وضع التسخین بالتبادل أثناء تشغیل وإیقاف تشغیل القالیة

 
، أو بمجرد أن یتم إلغاء وضع دورة )درجة مئویة 82(درجة فھرنھایت  180وصول درجة حرارة قدر القالیة إلى بمجرد  .4

الذوبان، تدخل القالیة بشكل تلقائي إلى وضع التسخین للوصول بدرجة حرارة قدر القلي إلى تلك الدرجة المحددة من خالل 
وعند .  تكون القالیة قید التسخین، یضيء مصباح وضع التسخین عندما.  مقبض التحكم في درجة الحرارة وتحافظ علیھا

وصول القالیة إلى درجة الحرارة المضبوطة على مقبض التحكم، ینطفئ مصباح وضع التسخین، لإلشارة إلى أن الوحدة 
 .جاھزة للقلي

 
Uمصباح مؤشر المشكالت 

 
إلعادة .  ضيء مصباح مؤشر المشكالت في حالة فشل اإلشعالفي القالیات التي تستخدم الغاز والمزودة باإلشعال اإللكتروني، ی

ثانیة على األقل،  30تعیین وحدة التحكم بعد حدوث فشل إشعال، انقل المفتاح القالب لإلمداد بالطاقة إلى وضع إیقاف التشغیل لمدة 
 .ثم أعده إلى وضع التشغیل مرة أخرى

 
كذلك متى استشعرت وحدة التحكم وجود مشكلة في المجس أو في دائرة بالنسبة لكل القالیات، یضيء مصباح مؤشر المشكالت 

 .منظم حرارة الحد األقصى
 

U معایرة مقبض التحكم 
 
 .بما یتوافق مع اإلجراءات الموضحة أعاله درجة حرارة القلياجعل قدر القالیة یصل إلى  .1
 
 .تشعار درجة حرارة القالیةأدخل میزان حرارة الدرجة أو مجس مضرم في قدر القالیة بالقرب من مجس اس .2
 
 .  دھون الطھي/ اترك مصباح وضع التسخین یعمل وینطفئ بشكل تلقائي ثالث مرات لضمان اتساق درجة حرارة زیت  .3

 .الدھون الموجودة في أسفل قدر القلي/ دھون الطھي إلذابة كل الزیت / إذا لزم األمر؛ قم بتقلیب زیت 
 

من ) مئویة درجة 2(فھرنھایت  درجة 5الرابعة، یجب أن تكون قراءة المضرم في نطاق  عند إضاءة مصباح وضع التسخین للمرة . 4
 :وإذا لم یكن الوضع كذلك، فقم بمعایرة المقبض كما یلي.  إعداد درجة الحرارة المحدد من خالل مقبض التحكم

 
ة القشرة الخارجیة للمقبض على قم بإرخاء الصامولة الموجودة في مقبض التحكم في درجة الحرارة إلى أن یمكن إدار .أ

 .الحشوة الموجودة داخل المقبض
 

قم بإدارة القشرة الخارجیة في المقبض إلى أن تتم محاذاة خط المؤشر الموجود على المقبض مع العالمة التي تتطابق مع  .ب
 .قراءة منظم الحرارة أو المضرم

 
 . امسك المقبض واربط الصامولة .ج
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ظم الحرارة أو المضرم وإعداد مقبض التحكم في المرة التالیة التي یضيء فیھا مصباح وضع أعد فحص قراءة من .د
 .التسخین

 
 د إلى أن تتفق قراءة منظم الحرارة أو المضرم مع إعداد المقبض وبحیث ال یتجاوز الفرق  4أ إلى  4كرر الخطوات من  .ھـ

 ).مئویة درجة 2(فھرنھایت  درجة 5
 
 .ة على إتمام المعایرة، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد من المصنعفي حالة عدم القدر .و
 

 .قم بإزالة منظم الحرارة أو مجس المضرم .5
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 5الفصل 
 تعلیمات تشغیل وحدة تحكم منظم الحرارة

 

OFF

ON

1 4 325
 

 

 الوصف العنصر
 .یستخدم لضبط وحدة التحكم في منظم الحرارة على درجة الحرارة المرغوب فیھا -مقبض التحكم في درجة الحرارة  1

یضيء المفتاح عندما یتم . إلى مكونات القالیةتعطیل وصول الطاقة / لتمكین  -إیقاف التشغیل / مفتاح التشغیل  2
 .تنشیطھ

 . لإلشارة إلى أن القالیة قید التسخین -مصباح وضع التسخین  3

وتبقى القالیة في وضع دورة الذوبان .  لإلشارة إلى أن الوحدة تعمل في وضع دورة الذوبان -مصباح دورة الذوبان  4
 . إلى أن یتم إیقاف تشغیل ھذا المفتاح

عند انتھاء وقت .  لخفض رافعة السالل ذات الصلة عند الضغط علیھا -مؤقتات رافعتي السالل االختیاریة  5
 . المؤقتات، یتم رفع رافعة السالل

 
Uمقدمة 

 
وتؤدي . تستخدم وحدة التحكم في منظم الحرارة منظم حرارة متصل بشكل مباشر بمقبض درجة الحرارة المركب في لوحة التحكم

لمقبض إلى درجة حرارة الطھي المرغوب فیھا إلى ضبط وحدة التحكم في منظم الحرارة بشكل مادي على درجة الحرارة إدارة ا
لمكونات القالیة، كما یؤدي إلى إضاءة إلى توفیر الطاقة  التشغیلفي وضع  إیقاف التشغیل / یؤدي وضع مفتاح التشغیل . تلك

. في وضع التشغیل إلى جعل القالیة تعمل لعدة ثواٍن وتتوقف عن العمل لفترة أطول یؤدي وضع مفتاح دورة الذوبان . المفتاح
والغرض من ذلك ھو منع حرق الدھون الصلبة ومنع تسخین قدر القلي أو العناصر بشكل زائد عن الحد أثناء إذابة قطع الدھون 

عندما  یضيء مؤشر وضع التسخین . تشغیلكما یضيء ھذا المفتاح كذلك عندما یكون موجوًدا في وضع ال.  بشكل تدریجي
 .تكون درجة حرارة القالیة أقل من درجة الحرارة المضبوطة

 

 خطر 
 ! ال تقم بإلغاء وضع دورة الذوبان إذا كنت تستخدم الدھون الصلبة

 

 تنبیھ 
 ."إیقاف التشغیل"تبقى القالیة في وضع دورة الذوبان إلى أن یتم إیقاف تشغیلھا من خالل وضع مفتاح دورة الذوبان في وضع 
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كل ما یجب أن یقوم المشغل بھ ھو ضبط مقبض منظم الحرارة إلى  -ال تحتاج وحدة التحكم في منظم الحرارة إلى أي برمجة 
ومع ذلك، فإن وحدة التحكم تتطلب المعایرة من خالل مركز خدمة معتمد من المصنع من .  درجة الحرارة المرغوب فیھا للطھي

 .وقت آلخر، بشكل طبیعي كل ستة أشھر
 

في القالیات المزودة بمؤقتات رافعات السالل، یؤدي الضغط على الزر الموجود في وسط المؤقت إلى خفض رافعة السلة ذات 
ویتم ضبط وقت الطھي من خالل إدارة .  لطھي المحدد، یرفع المؤقت السلة من قدر الطھيفي نھایة وقت ا.  الصلة في قدر القلي

 . مقبض المؤقت في نفس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن تشیر عالمة المؤشر إلى الوقت المرغوب فیھ للطھي
 

 .تقلة بشكل كامل عن وحدة التحكمورغم أن مؤقتات رفع السالل مثبتة على نفس لوحة التحكم، تكون مؤقتات رفع السالل مس
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ــــــت  قصــــد عن خاليـــــة الصــــــــفحة هــذه ترك
 



8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana  71106  

  7135-219-318-1   الفاكس (الدعم الفني)  2200-688-318-1الفاكس (قطع الغيار)   1711-865-318-1  الھاتف

  تمت الطباعة في الواليات المتحدة األمريكية
  خط الخدمة الساخن

1-800-551-8633  
  دوالرات 6 السعر:

8197235 
02/2013  Arabic 
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