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  مالحظة
يجب أن يقوم فني محترف آخر يتبع مركز الخدمة . ھذا الجھاز مخصص لالستخدام االحترافي فقط ويجب أن يتم تشغيله من قبل موظفين مؤھلين

قد يؤدي قيام .  أو فني محترف مؤھل آخر بإجراء التركيب والصيانة واإلصالحات Frymaster / DEANالمعتمد من المصنع والتابع لشركة 
من ھذا الدليل لالطالع  1راجع الفصل .  عةالفنيين غير المؤھلين بإجراء التركيب أو الصيانة أو اإلصالحات إلى إلغاء الضمان من الجھة المصنّ 

  .على تعريفات الموظفين المؤھلين

  

  مالحظة
راجع .  أو اإلقليم الذي يتم فيه تركيب الجھاز/يجب أن يتم تركيب ھذا الجھاز بما يتوافق مع القوانين المحلية والقومية المالئمة في الدولة و

  .من ھذا الدليل لالطالع على التفاصيل 2متطلبات القوانين القومية في الفصل 

  

  مالحظة للعمالء في الواليات المتحدة
 Building Officials and Code Administrators يجب أن يتم تركيب ھذا الجھاز وفًقا لقانون تمديدات األنابيب األساسية الخاص

 International, Inc. (BOCA)  األغذية الذي تصدره إدارة الغذاء والدواء في الواليات المتحدةولما جاء في دليل الصحة العامة لخدمة.  

  

  مالحظة
 إن الرسوم والصور في ھذا الدليل ھي بغرض توضيح اإلجراءات التشغيلية وعمليات التنظيف واإلجراءات الفنية وقد ال تتوافق مع اإلجراءات

  .التشغيلية لإلدارة على الموقع

  

  بأجھزة كمبيوترمالحظة لمالكي الوحدات المزودة 
  

  الواليات المتحدة

أال يسبب ھذا الجھاز ) 1:  يخضع التشغيل للشرطين التاليين).  FCC(من قواعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت  15ھذا الجھاز متوافق مع الجزء 
ومع أّن ھذا .  تشغيالً غير مرغوب بهويجب أن يقبل ھذا الجھاز أي تشويش يتم استقباله بما في ذلك التشويش الذي يسبب ) 2تشويًشا ضاًرا  

  .الجھاز ُيعد جھاًزا مثبًتا من الفئة أ، فقد تبّين أنه يفي بحدود الفئة ب
  

  كندا

الصادرة عن إدارة االتصاالت  ICES-003ال يتجاوز ھذا الجھاز الرقمي حدود الفئة أ أو ب النبعاثات ضوضاء الالسلكي وفق تحديد المواصفة 
  .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. 

  

  خطر 
تعديالت غير معتمدة أو تعديالت إلى اإلضرار بالممتلكات أو يمكن أن يؤدي أي إجراء غير سليم من تركيب أو تعديل أو خدمة أو صيانة أو 

يجب أال يقوم إال فنيي .  اقرأ تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة بعناية قبل تركيب ھذا الجھاز قبل تركيبه أو صيانته.  حدوث إصابة أو الوفاة
  .النوع الذي تمت تھيئة ھذا الجھاز الستخدامه في األساسالخدمة المؤھلين بتحويل ھذا الجھاز الستخدام نوع غاز آخر بخالف ذلك 

  

  خطر 
ھل لديك أي أسئلة؟  اتصال بالخط الساخن .  يجب أال يتم تعديل أي مواد ھيكلية في القالية أو إزالتھا ألغراض تسھيل تركيب القالية تحت غطاء

  .8633-551-800-1على الرقم  Frymaster/Dean Serviceلشركة 

  
  
  
  
  

  



  

  

  خطر 
يجب أن يتم تثبيت القاليات المفردة .  يجب أن يتم توفير الوسائل الكافية من أجل الحد من حركة ھذا الجھاز بدون االعتماد على وصالت خط الغاز

إذا تم . تيجب أن يتم تثبيت كل القاليات المزودة بالعجالت من خالل تركيب سالسل التثبي.  المزودة باألرجل من خالل تركيب أشرطة التثبيت
  .استخدام خط غاز مرن، يجب أن يتم توصيل كابل تثبيت إضافي بصفة دائمة أثناء استخدام القالية

  

  خطر 
  .قد ينتج عن االنزالق أو مالمسة الزيت الساخن حدوث إصابة خطيرة.  ال تقف على القالية!   الحافة األمامية لھذه القالية ليست درجة سلم

  

  خطر 
جازولين أو غيره من األبخرة والسوائل األخرى القابلة لالشتعال أو استخدامھا في محيط ھذا الجھاز أو غيره من األجھزة ال تقم بتخزين ال

  .األخرى

  

  خطر 
.  يجب أن يتم نشر التعليمات التي يجب االلتزام بھا في حالة أن يشم المشغل رائحة غاز أو في حالة اكتشافه أي تسرب للغاز في موقع واضح

  .يمكن الحصول على ھذه المعلومات من شركة الغاز المحلية أو من مورد الغاز

  

  خطر
يمكن أن تحترق . يجب تفريغ صينية الفتات في القاليات المزودة بنظام ترشيح داخل حاوية مقاومة للحريق عند نھاية عمليات القلي كل يوم

  .دھون معينةبعض جسيمات الطعام تلقائًيا إذا ُتركت منقوعًة في مواد 

  

  تحذير 
سوف يؤدي ضرب .  الشريط موجود لسد المفصل بين أوعية القلي.  ال تضرب سالل القلي أو األوعية األخرى بعنف على الشريط الواصل للقالية

م للتركيب الُمحكم ويجب الشريط ُمصم.  سالل القلي على الشريط بعنف من أجل إلزاحة الدھن إلى تشوه الشريط وبالتالي التأثير سلًبا على تركيبه
  .أال يتم نزعه إال من أجل التنظيف

  

  مالحظة
أو  غير المعدلةھذه بخالف القطعة الجديدة  ENODISفي حالة ما إذا قام العميل خالل فترة سريان الضمان باستخدام قطعة غيار خاصة بمعدة 

أو تم تعديل / أو من أي من مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لھا و  FRYMASTER/DEANالمعاد تدويرھا والتي يتم شراؤھا مباشرًة من 
والمراكز التابعة لھا  FRYMASTER/DEANوباإلضافة إلى ذلك، فلن تتحمل .  التكوين األصلي للقطعة المستخدمة، فسيتم إلغاء ھذا الضمان

بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء بشكل كلي أو جزئي  أية مسؤولية عن أية دعاوى أو تلفيات أو مصروفات نتجت عن طريق العميل سواء
  .أو قطعة غيار من مركز خدمة غير معتمد/ بسبب تركيب أية قطعة غيار معدلة و 

  
  
  

  .احتفظ بھذا الدليل وقم بتخزينه في مكان آمن حتى تتمكن من استخدامه مستقبالً 
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 مقدمة  :1الفصل 
 

 
 إمكانیة التطبیق والسریان  1.1

 
) J1Cباستثناء السلسلة (التي تعمل بالغاز  Master Jet Series Atmosphericتم اعتماد كل عائالت طرازات قالیات 

 .من خالل االتحاد األوروبي من أجل بیعھا وتركیبھا في كل دول االتحاد األوروبي
 

التي تعمل بالغاز التي تباع في الدول  Master Jet Seriesوھذا الدلیل یمكن تطبیقھ ویسري على كل وحدات قالیات 
عندما یكون ھناك تعارض بین التعلیمات .  الناطقة باللغة اإلنجلیزیة، بما في ذلك تلك الدول الموجودة في االتحاد األوروبي

القوانین القومیة للدولة التي یتم تركیب الجھاز بھا، یجب أن تلتزم عملیات التركیب  والمعلومات الواردة في ھذا الدلیل وبین
 .والتشغیل بتلك القوانین

 
 تم إعداد ھذا الجھاز لالستخدام االحترافي فقط ویجب أن یتم استخدامھ من خالل العمال المؤھلین فقط، كما ھو موضح في 

 .1.7القسم 
 
 

 والصیانةمعلومات طلب قطع الغیار   1.2

 
 Frymasterالتابع لشركة ) FASC(حتى نتمكن من مساعدتك بأقصى سرعة ممكنة، یحتاج مركز الخدمة المعتمد من المصنع 

تمت طباعة معظم تلك المعلومات على لوحة البیانات المثبتة .  أو مندوب إدارة الصیانة معلومات معینة حول الجھاز الخاص بك
 .على الجزء الداخلي من باب القالیة

 
ئمة یرفق مع القالیة عندما یتم شحنھا من المصنع قا.  أو من الموزع المحلي FASCیمكن طلب قطع الغیار مباشرة من مركز 

إذا لم تكن لدیك إمكانیة وصول إلى ھذه القائمة، فاتصل بإدارة الخدمة الفنیة في .  Frymasterالتابعة لشركة  FASCبمراكز 
Frymaster  1711-865-318-1أو على الرقم  8633-551-800-1على الرقم. 

  
 :عند طلب قطع الغیار، یلزم وجود المعلومات التالیة

 
  :رقم المودیل

  :التسلسليالرقم 
  :نوع الغاز أو الجھد

  :رقم جزء العنصر
  :الكمیة المطلوبة

 
یمكن أیًضا الحصول على المعلومات عن .  المحلي FASCیمكن الحصول على معلومات الصیانة عن طریق االتصال بمركز 

 .1711-865-318-1أو  8633-551-800-1على الرقم  Frymasterطریق االتصال بقسم الخدمة الفنیة في 
 

 :عند طلب خدمة، ُیرجى أن تكون ھذه المعلومات حاضرة
 

  :رقم المودیل
  :الرقم التسلسلي

  :نوع الغاز
 

وباإلضافة إلى رقم الطراز والرقم التسلسلي ونوع الغاز، ُیرجى أن تكون جاھًزا لوصف طبیعة المشكلة وأن تكون جاھًزا بأي 
 .مفیدة في حل مشكلتكمعلومات أخرى قد تعتقد أنھا 
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 مقدمة  :1الفصل 
 

 
 معلومات السالمة  1.3

 
 .قبل محاولة تشغیل وحدتك، قم بقراءة التعلیمات الواردة بھذا الدلیل بشكٍل جید

 
 :لقد تم تزوید القالیة الخاصة بك بمیزتي أمان تلقائیتین

 
 .تحكم میزان الحرارةاكتشاف ارتفاع درجة الحرارة یؤدي إلى فصل الغاز عن مجموعة الشعالت في حالة تلف وحدة  •

 
مفتاح سالمة مركب في صمام التصریف في الوحدات المزودة بأنظمة ترشیح مدمجة لمنع إشعال الشعالت أثناء فتح  •

 .صمام التصریف ولو حتى بشكل جزئي
 

 .خالل ھذا الدلیل، سوف تجد مالحظات محاطة بمربعات ذات حدوٍد مزدوجة تشبھ المربع الموجود أدناه
 

 تنبیھ 
 .عطل في الجھاز الخاص بكتحتوي المربعات على معلوماٍت بشأن اإلجراءات أو الظروف التي ربما تسبب أو ینتج عنھا  تنبیھ 

 

 تحذیر 
، ربما تسبب أو ینتج عنھا تلف للجھاز الخاص بكتحتوي المربعات على معلوماٍت بشأن اإلجراءات أو الظروف التي تحذیر 

 .الجھازوالتي قد تسبب حدوث عطل في 
 

 خطر 
، والتي ربما تسبب أو ینتج عنھا وقوع إصابات لألفرادتحتوي المربعات على معلوماٍت بشأن اإلجراءات أو الظروف التي خطر 

 .أو تسبب حدوث عطل في الجھاز/قد تسبب تلًفا للجھاز الخاص بك و
 
 

 )CE(المعلومات الخاصة باالتحاد األوروبي  1.4
 

متى ظھر اختالٌف بین المعاییر الخاصة .  بوضع معاییر معینة خاصة تتعلق بھذا النوع من األجھزة) CE(قام االتحاد األوروبي 
باالتحاد األوروبي والمعاییر غیر الخاصة باالتحاد األوروبي، یتم تمییز المعلومات أو التعلیمات ذات الصلة من خالل المربعات 

 .المظلّلة المشابھة للمربع الموجود أدناه
 

معیار االتحاد األوروبي
لضغوط الغاز الواردة

G2020متنوعمتنوعمتنوع
G2525 - 20متنوعمتنوعمتنوع
G3150 - 37متنوعمتنوعمتنوع

االستھالك

(1) میللي بار = 10,2 مم ماء

 
الغاز

الضغط
قطر الفوھة(میللي بار)(1)

ضغط
المنظم
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 مقدمة  :1الفصل 
 

 
 وصف المعدات 1.5

 
) MJ35و J1Cالطرازان (التي تعمل بالغاز لكل أغراض القلي  Master Jet Series Atmosphericلقد تم تصمیم قالیات 
 ).MJCFو MJ45الطرازان (وللقلي بكمیات كبیرة 

 
 تحدید الخیارات  1.5.1

 
عندما تكون القالیات . التي تستخدم الغاز Master Jet Series Atmosphericھناك العدید من الخیارات المتاحة لقالیات 

ویعد موضع الحرف المحدد عامالً في . مزودة بمیزات إضافیة، تتم إضافة الحقات إلى اسم الطراز من أجل تحدید الخیارات
 .توضیح الخیار الذي یشیر إلیھ

 
یتم توضیح تھیئة القالیة في اسم الطراز وفي قائمة من .  Master Jetیات إلیكم أدناه مثاالً على الخیارات النموذجیة في قال

 :محددات الخیارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المحددات الخاصة بعائلة الطراز
 

J:  قالیة المیلیفولت التي توضع على الطاوالت. 
MJ: Master Jet ) كل الطرازات باستثناءJ1C ؛ ال یتم تضمین نظام الترشیح في محدداتMJ.( 
FM:   نظام ترشیحFilter Magic  ال یشمل ذلك السلسلة (في كابینة منفصلةJ1C Series.( 

F:    ال یشمل ذلك السلسلة (الترشیح الحالي / تمت تھیئة القالیة بحیث یمكن توصیلھا بنظام القالیةJ1C Series.( 
X:  غالًبا ما یسبق ھذا المحدد المحددات الواردة أعاله للدول التي یتم التصدیر إلیھا(ر قالیة مصنعة لغرض التصدی.( 
 
 

 :المحددات الخاصة برقم قدر القلي
 

 .قالیة واحدة   :1
 .قالیتان مجمعتان مًعا :2
 .ثالث قالیات مجمعة مًعا :3
 .أربع قالیات مجمعة مًعا :4
 .خمس قالیات مجمعة مًعا :5
 .مجمعة مًعاست قالیات  :6
 
 

MJ2CFEMBLSC 

 المحدد الخاص 
 .بعائلة الطراز

المحدد الخاص برقم قدر 
 .القلي

 .المحدد الخاص بالسلسلة
المحدد الخاص 

 .بالطراز

لإلشارة إلى تواجد رافعات 
 .السالل

 لإلشارة إلى المواد المستخدمة لبناء 
 .قدر القلي والكابینة

المحدد الخاص بدورة الذوبان 
 .االختیاریة
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 مقدمة  :1الفصل 
 

 
 )یتبع(تحدید الخیارات   1.5.1

 
 :المحددات الخاصة بالطراز

 
G:  السلسلة (عنصر التحكم في میزان الحرارة في اللوحة األمامیةMJ35 Series فقط.( 
E  : ال یسري ذلك على السلسلتین (المنتج یحتاج إلى مصدر كھربائي خارجيJ1C  أوMJ35.( 
V  : السلسلة (القالیة االقتصادیةMJ35 Series االقتصادیة للتصدیر فقط.( 

 ).فقط MJ35 Seriesیسري ذلك على السلسلة (عنصر التحكم الرئیسي خلف اللوحة األمامیة  :فارغ، بدون محدد ھنا
 
 

 :المحدد الخاص بدورة الذوبان االختیاریة
 

M: ال یسري ذلك على السلسلتین (حكم األمامیة عنصر تحكم دورة الذوبان االختیاریة في لوحة التJ1C  أوMJ35.( 
 .خیار دورة الذوبان غیر مضمن :فارغ، بدون محدد ھنا

 
 

 :محددات رافعة السلة
 

BL  : ال یسري ذلك على السلسلتین (القالیة مزودة برافعة سالل مزودة بمحركJ1C  أوMJCF.( 
 .ساللال یوجد نظام رافعة :  ال یوجد نص في ھذا الموضع

 
 

 :المحددات الخاصة بمواد قدر القلي والكابینة
 

SC: وعاء وباب وكابینة من االستانلس استیل. 
SD: وعاء وباب من االستانلس استیل وكابینة مطلیة. 
SE: وعاء وباب وكابینة وجوانب من االستانلس استیل. 
SP: وعاء من االستانلس استیل وباب وكابینة مطلیان. 
ST:  االستیل المدلفن على البارد، وباب وكابینة مطلیانوعاء من. 
SX: وعاء من االستیل المدلفن على البارد، وباب من االستانلس استیل وكابینة مطلیة. 

 
 

 التطبیقات التي تستخدم بھا الطرازات  1.5.2
 

التي تعمل بالغاز ھي عبارة عن قالیات توضع على الطاوالت ومصممة للمساحات الضیقة ولجمیع  J1Cالقالیات من السلسلة 
 .رطالً  20إلى  15ھي  J1Cوسعة القالیات من السلسلة .  أغراض القلي

 
 MJ35وسعة القالیات من السلسلة .  ھي قالیات مستقلة قائمة بذاتھا مصممة لجمیع أغراض القلي MJ35القالیات من السلسلة 

 .رطالً  40إلى  30ھي 
 

وسعة القالیات من السلسلة .  ھي قالیات مستقلة قائمة بذاتھا مصممة ألغراض القلي بأحجام كبیرة MJ45القالیات من السلسلة 
MJ45  رطالً  50إلى  40ھي. 

 
ًصا الدواجن واألسماك ھي قالیات مستقلة قائمة بذاتھا مصممة ألغراض القلي بأحجام كبیرة، خصو MJCFالقالیات من السلسلة 

 .رطالً  80إلى  60ھي  MJCFوسعة القالیات من السلسلة .  وغیر ذلك من المنتجات المخبوزة
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 مقدمة  :1الفصل 
 

 
 )یتبع(التطبیقات التي تستخدم بھا الطرازات   1.5.2

 
ویمكن أن یتم تكوین كل .  مزودة بأنظمة ترشیح مدمجة اختیاریة J1Cیمكن أن تكون كل طرازات القالیات باستثناء السلسلة 

 .فولت تیار متردد 240إلى  120إلمدادات الطاقة الكھربائیة التي تتراوح بین  MJ35والسلسلة  J1Cالطرازات باستثناء السلسلة 
  

عمیقة، مما یجعل تنظیف قدر القلي كل الطرازات مصممة بقدر مفتوح وتحتوي على فتحة بمقاس الید إلى المنطقة الباردة وال
 .المصنوع من االستانلس أمًرا سھالً وسریًعا

  
وتتطلب القالیات غیر المزودة بنظام الترشیح المدمج .  یتم شحن القالیات المزودة بأنظمة ترشیح مدمجة وھي مجمعة بشكل كامل

یتم شحن كل القالیات مع حزمة ).  غیر متاحة بعجالت J1Cالسلسلة (تركیب األرجل أو العجالت االختیاریة في مكان االستخدام 
 .یتم تعدیل واختبار وفحص كل قالیة في المصنع قبل التعبئة للشحن.  من الملحقات القیاسیة

 
ویتم توفیر التسخین من خالل .  قدور القلي مصنوعة من االستیل أو االستانلس استیل الملحوم المدلفن على البارد ومن عیار ثقیل

ویمكن . عة شعالت تحتوي على فتحات غاز متعددة، تكون مركزة على أھداف من الخزف تتواجد حول أسفل قدر القليمجمو
ویتم تصریف قدر القلي باستخدام صمام . تھیئة مجموعة الشعالت بحیث تستخدم الغاز الطبیعي أو غاز البروبان أو الغاز المصنع

 .كروي یدوي
 

مزودة بمجس میزان حرارة من أجل التحكم في درجة الحرارة بشكل  Master Jet Series Atmosphericوالقالیات طراز 
والمجس موجود في منتصف قدر القلي من أجل تسریع االستجابة للتغییرات التي تحدث في األحمال ومن أجل توفیر أفضل . دقیق

 .قیاس لدرجة الحرارة من ناحیة الدقة
 

ال یسري ذلك (بمیزة دورة ذوبان اختیاریة  Master Jet Series Atmospheric ویمكن أن یتم تزوید القالیات من طراز
وقد تم .  ، والتي تعمل على تشغیل وإیقاف تشغیل الشعالت بشكل متكرر وبمعدل یخضع للسیطرة)MJ35و J1Cعلى السلسلتین 

 .استخدام الدھن الصلبتصمیم میزة دورة الذوبان لمنع االحتراق والتسخین بشكل غیر متساٍو لقدر القلي عند 
 

حسب الطراز والتھیئة التي یتم  Master Jet Series Atmosphericوتختلف عناصر التحكم المتاحة في القالیات طراز 
أو ) التناظریة(ویمكن أن تشتمل خیارات عناصر التحكم على عناصر تحكم میزان الحرارة أو عناصر تحكم الحالة الصلبة .  شراؤھا

.  ولم یتم تزوید كل الطرازات بكل خیارات عناصر التحكم. Computer Magic III.5لرقمیة أو أجھزة كمبیوتر عناصر التحكم ا
 .المنفصل المرفق مع الجھاز الخاص بك Frymasterوتم تغطیة كل نوع بالتفاصیل في دلیل مستخدم عناصر تحكم قالیة 

 
 

 التركیب والتشغیل وفریق الصیانة 1.6

 
أو المؤھلین فقط، كما ھو /لالستخدام من قبل الموظفین المعتمدین و Frymasterتم تحضیر معلومات التشغیل الخاصة بجھاز 

 .1.7موضح في القسم 
 

/ من قبل موظفي صیانة أو تركیب مؤھلین و  Frymasterیجب أن تتم جمیع عملیات التركیب والصیانة التي تتم على جھاز 
 .1.7أو مختّصین، كما ھو موضح في القسم / رخص لھم و أو مُ / أو معتمدین و 
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 مقدمة  :1الفصل 
 

 
 تعریفات 1.7

 
 أو المعتمدون/موظفو التشغیل المؤھلون و

المعتمدون ھم ھؤالء الذین قرؤوا بعنایة المعلومات الموضحة في ھذا الدلیل وتعرفوا جیًدا على / موظفو التشغیل المؤھلون 
 .خبراٌت سابقة فیما یتعلق بتشغیل الجھاز الذي یتناولھ ھذا الدلیلوظائف الجھاز، أو الذین توافرت لدیھم 

 موظفو التركیب المؤھلون
 

موظفو التركیب المؤھلون ھم األفراد أو المؤسسات أو الجماعات، أو الشركات التي تشارك في، أو تكون مسؤولًة، بشكٍل شخصي 
یجب أن تكون لدى الموظفین المؤھلین الخبرة في القیام بمثل .  غازأو من خالل أحد المندوبین، عن تركیب األجھزة التي تعمل بال

ھذه العمل، وأن یكونوا على درایة بكافة احتیاطات الغاز التي تنطوي علیھ، وأن تتوافق عملیات التركیب التي یقومون بھا مع 
 .جمیع متطلبات القوانین المعمول بھا على الصعیدین المحلي والقومي

 
 لمؤھلونموظفو الصیانة ا

 
والذین تم اعتمادھم من قبل شركة  Frymasterموظفو الصیانة المؤھلون ھم ھؤالء الذین تتوافر لدیھم معرفة بجھاز 

Frymaster, L.L.C.   إلجراء صیانة على أجھزة شركةFrymaster  . ُیطلب من جمیع موظفي الصیانة المعتمدین أن
وقطع الغیار، وأن یكون بحوزتھم الحد األدنى الموضح من مخزون قطع الغیار  یكونوا مجھزین بمجموعة كاملة من أدلة الصیانة

 .Frymasterالخاصة بأجھزة شركة 
 

مع القالیة، عندما تم شحنھا  Frymasterوالتابعة لشركة ) FASC(وقد تم تضمین قائمة بمراكز الخدمة المعتمدة من المصنع 
 .الخاص بجھازك Frymasterیؤدي عدم االستعانة بموظفي صیانة مؤھلین إلى إبطال ضمان .  من المصنع

 
 

 إجراء دعوى تلف الشحن 1.8

 
تتحمل شركة النقل كامل المسؤولیة عن سالمة .  الخاص بك وتعبئتھ بعنایة قبل خروجھ من المصنع Frymasterتم فحص جھاز 

 .الشحنة بمجرد قبولھا األجھزة لنقلھا
 

 :الذي یجب علیك القیام بھ إذا وصل جھازك تالًفاما 
 

 .، بغض النظر عن حجم التلفیاتأرسل دعوى عن التلفیات فوًرا .1
 

والتحقق من أن ھذه المعلومات قد تم تدوینھا على فاتورة الشحن أو إیصال  فحص جمیع التلفیات والعیوب الظاھرة وتسجیلھا .2
 .الشحن السریع والتوقیع علیھا بواسطة الشخص الذي یقوم بالتسلیم

 
الذي لم یكن ملحوًظا حتى تم إخراج المعدات من العبوة، حیث یجب تسجیلھ واإلبالغ عنھ إلى  الفقدان أو التلف غیر الظاھر .3

.  یوًما من تاریخ التسلیم 15یجب إرسال دعوى بوجود تلف مخفي خالل .  بمجرد اكتشافھفوًرا شركة النقل  شركة الشحن أو
 .تأكد من االحتفاظ بحاویة الشحن لفحصھا

FRYMASTER L.L.C. ال تتحمل المسؤولیة عن التلفیات أو الفقدان الذي حدث أثناء النقل. 
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 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 متطلبات التركیب العامة 2.1

 
أو المعتمد بإجراء جمیع عملیات التركیب والخدمة لجھاز /أو المرخص و/یجب أن یقوم عامل التركیب أو عامل الخدمة المؤھل و

Frymaster من ھذا الدلیل 1.7، كما ھو موضح في القسم  . 
 

یجب أال یتم إجراء عملیات تحویل ھذا الجھاز من نوع من أنواع الغاز إلى نوع آخر إال من خالل عامل تركیب أو خدمة مؤھل و 
 .من ھذا الدلیل 1.7أو معتمد كما ھو موضح في القسم / أو مرخص و / 
 

از بأي طریقة أخرى اعتماًدا على عامل یؤدي اإلخفاق في التركیب أو التحویل إلى نوع آخر من أنواع الغاز أو خدمة ھذا الجھ
إلى إبطال ضمان ) من ھذا الدلیل 1.7كما ھو موضح في القسم (أو المعتمد /أو المرخص و/التركیب أو عامل الخدمة المؤھل و

Frymaster وقد یتسبب في تلف الجھاز أو حدوث إصابة للعمال. 
 

ودة في ھذا الدلیل والقوانین أو اللوائح المحلیة أو القومیة، یجب عندما یكون ھناك تعارض بین اإلرشادات والمعلومات الموج
 .أن تتوافق عملیات التركیب والتشغیل مع القوانین أو اللوائح المعمول بھا في البلد التي تم تركیب الجھاز بھا

 

 خطر 
بما في ذلك ، مكشوف من أي نوعالدھن الساخن المفتوح بجوار لھب  /قوانین البناء تمنع تركیب القالیة ذات خزان الزیت 

 .الشوایات والبوتاجازات
 

 .)1في الفصل  تلف الشحن إجراء دعوىاطلع على .  (عند الوصول، افحص القالیة بعنایة بحًثا عن وجود أي تلف ظاھر أو مخفي
 

 خطر 
المزودة بأرجل أثناء ویجب أن یتم رفع األجھزة .  المزودة بأرجل تكون مخصصة للتركیبات الثابتة Frymasterأجھزة 

یجب أن یتم استخدام عجالت ، بالنسبة للتركیبات المتحركة.  تحریكھا لتجنب حدوث تلف في الجھاز أو حدوث إصابة جسدیة
 .8633-551-800-1ھل لدیك أي أسئلة؟  اتصل على الرقم .  المعدات االختیاریة

 

تؤدي أي تعدیالت .  ك بشكل فعال ویخلو من المشكالتیعد التركیب الصحیح ضرورًیا من أجل تشغیل القالیة الخاصة ب
 .FRYMASTER غیر معتمدة یتم إجراؤھا على ھذا الجھاز إلى إبطال ضمان

 
 .)1في الفصل  إجراء دعوى تلف الشحناطلع على .  (عند الوصول، افحص القالیة بعنایة بحًثا عن وجود أي تلف ظاھر أو مخفي
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 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(متطلبات التركیب العامة  2.1

 
 مساحة الخلوص والتھویة

 

 خطر 
ھل لدیك أي أسئلة؟  اتصال .  یجب أال یتم تعدیل أي مواد ھیكلیة في القالیة أو إزالتھا ألغراض تسھیل تركیب القالیة تحت غطاء

 .8633-551-800-1 على الرقم Frymaster/Dean Service بالخط الساخن لشركة
 
 

 خطر  
الجھاز بحیث یتم توفیر التھویة الكافیة لھ من أجل منع ظھور تركیزات غیر مقبولة من المواد التي قد یجب أن یتم تركیب ھذا 

 .تضر بصحة العمال في الغرفة التي یتم تركیب الجھاز فیھا
 

خلف من كال الجانبین ومن ال) مم 150(بوصات  6بحیث تكون ھناك مساحة خلوص قدرھا ) القالیات(یجب أن یتم تركیب القالیة 
عند تركیبھا بالقرب من اإلنشاءات القابلة لالشتعال؛ وال یلزم توفیر مساحة خلوص عند تركیب القالیة بالقرب من اإلنشاءات غیر 

 .أمام القالیة) مم 600(بوصة  24ویجب أن یتم توفیر مساحة خلوص ال تقل عن .  القابلة لالشتعال
 

تحقق من تركیب القالیة بحیث یمكن إزالة نتائج االحتراق .  تعد التھویة من بین أھم االعتبارات الخاصة بتشغیل القالیة بشكل فعال
 .  بشكل فعال، وتحقق كذلك من أن نظام التھویة ال ینتج أي تیارات ھواء یمكن أن تعیق تشغیل الشعالت بالشكل الصحیح

 
مدخنة القالیة بالقرب من مروحة طرد عوادم، ویجب أال یتم تمدید أنبوب المدخنة الخاص بالقالیة  یجب أال یتم وضع فتحة أنبوب

یؤدي تمدید أنبوب المدخنة إلى تغییر سمات االحتراق في القالیة، مما یؤدي إلى زیادة طول وقت ".  المدخنة"بطریقة تشبھ 
من أجل توفیر تدفقات الھواء الالزمة إلحداث االحتراق .  كل متكرركما أن ذلك یؤدي أیًضا إلى تأخیر اإلشعال بش.  االستعادة

 .وتشغیل الشعلة بشكل جید، یجب أن تكون المناطق المحیطة بمقدمة وجوانب ومؤخرة القالیة خالیة وال توجد بھا أي عوائق
 

ویجب الحفاظ على مسافات كافیة . یدةویجب أن یتم تركیب القالیة في منطقة یصل إلیھا الھواء بشكل كاٍف، كما توفر التھویة الج
.  درجة 45یجب أن یتم تركیب الفالتر بزاویة مقدارھا .  بین منفذ أنبوب مدخنة القالیة وبین الحافة السفلیة من جزء فلتر التھویة

لقومیة ألجھزة بالنسبة للتركیب في الوالیات المتحدة، ینص معیار الرابطة ا.  ضع صینیة للقطرات تحت الحافة السفلیة للفلتر
بین منفذ ) مم 450(بوصة  18یجب أن یتم الحفاظ على مسافة ال تقل عن : "على ما یلي 96رقم ) NFPA(معالجة الطعام 

 بوصة  24بأن یكون الحد األدنى للمسافة Frymaster وتوصي شركة . " أنبوب المدخنة والحافة الكبیرة لمرشح الشحوم
ألف وحدة  120بین منفذ أنبوب المدخنة وبین الحافة السفلیة من الفلتر عندما یكون الجھاز یستھلك ما یزید عن ) مم 600(

 .حراریة بریطانیة في الساعة
 

) NFPA(یمكن العثور على معلومات حول إنشاء وتركیب أغطیة التھویة في معیار الرابطة القومیة ألجھزة معالجة الطعام 
: ویمكن الحصول على نسخة من المعیار من الرابطة القومیة للحمایة من الحرائق، والموجودة في العنوان.  المذكور أعاله

Battery March Park, Quincy, MA 02269 National Fire Protection Association,. 
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(متطلبات التركیب العامة  2.1

 
 متطلبات القوانین القومیة

 
ال تقم بتوصیل القالیة .  الذي تكون القالیة مجھزة للعمل معھ مسجالً على لوحة البیانات المثبتة داخل باب القالیةیكون نوع الغاز 

" PRO"إال بمصادر الغاز الطبیعي، أما تلك التي یكون مسجالً علیھا نوع الغاز " NAT"التي یكون مسجالً علیھا نوع الغاز 
، فیجب أن یتم توصیلھا بالغاز "MFG"ط، أما تلك التي یكون مسجالً علیھا نوع الغاز فیجب أن یتم توصیلھا بغاز البروبان فق

 .المصنع فقط
 

كما یجب أن .  یتم التركیب باستخدام موصل غاز یتوافق مع القواعد القومیة والمحلیة، ومتى أمكن، قواعد االتحاد األوروبي
 .اعد القومیة والمحلیة، وإذا لزم ذلك، قواعد االتحاد األوروبيتتوافق أجھزة الفصل السریع، إذا تم استخدامھا، مع القو

 
 

 متطلبات التأریض الكھربائي
 

.  یجب تأریض جمیع األجھزة الكھربیة وفًقا لجمیع القوانین المحلیة والقومیة ساریة المفعول، وقوانین االتحاد األوروبي إذا لزم ذلك
راجع لوحة التصنیف على باب القالیة من الداخل للتعرف على .  القالیة من الداخلیوجد مخطط التوصیالت الكھربیة على باب 

 .مستویات الجھد الصحیحة
 

 خطر 
 ینبغي توصیلھ مباشرًة ، من أجل حمایتك من الصدمات الكھربیة) للتأریض(إذا تم تزوید ھذا الجھاز بسدادة ثالثیة الشفرات 

 ال تقم بقطع شفرة التأریض من ھذه السدادة أو إزالتھا أو تجنبھا بأي .  في مستقبل ثالثي الشفرات مؤرض بشكل سلیم
 !طریقة أخرى

 
 

 خطر 
ضع صمام التحكم في الغاز في وضع إیقاف التشغیل في حالة انقطاع التیار .  یحتاج ھذا الجھاز إلى الطاقة الكھربیة كي یعمل

 .التیاروال تحاول استخدام الجھاز أثناء انقطاع   .لفترة طویلة
 
 

 )FCC(االمتثال لمعاییر لجنة االتصاالت الفیدرالیة 
 

دون أن تتم الموافقة علیھا  Frymasterیجب أن یراعي المستخدم أّن أي تغییرات أو تعدیالت یتم إدخالھا على أجھزة كمبیوتر 
لقد تم اختبار أجھزة كمبیوتر .  بشكٍل صریح من قبل الجھة المسؤولة عن االمتثال قد ُتلغي حق المستخدم في تشغیل الجھاز

Frymaster  من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة  15وثبت توافقھا مع حدود الجھاز الرقمي من الفئة أ، وفًقا للفقرة)FCC  .(
تم تصمیم ھذه الحدود لتوفیر .  مع أّن ھذه األجھزة تم التحقق منھا على أنھا أجھزة من الفئة أ، فقد تبّین أنھا یفي بحدود الفئة بو

ینتج ھذا المنتج طاقة ترددات السلكیة . حمایٍة معقولٍة ضد التداخل الضار الذي قد ینتج عن تشغیل الجھاز في بیئٍة تجاریة
یقوم بإشعاعھا، وإذا لم یتم تركیبھ واستخدامھ بما یتوافق مع دلیل التعلیمات، یمكن أن یؤدي إلى التسبب في ویستخدمھا ویمكن أن 

یحتمل أن یسبب تشغیل الجھاز في المناطق السكنیة إلى حدوث تداخل ضار، وفي تلك .  حدوث تداخل ضار باالتصاالت الالسلكیة
 .نفقة المستخدمالحالة، یجب على المستخدم تصحیح التداخل على 
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(متطلبات التركیب العامة  2.1

 
 )یتبع) (FCC(االمتثال لمعاییر لجنة االتصاالت الفیدرالیة 

 
إذا كان إدخال ھذه التعدیالت ضرورًیا، ینبغي على المستخدم استشارة التاجر أو أحد فنیي التلفاز والرادیو ذوي الخبرة لمزیٍد من 

 .االقتراحات
 

كیفیة تحدید ( How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems"المستخدم الكتیب یمكن أن یجد 
وقد تم تجھیزه من خالل لجنة االتصاالت الفیدرالیة وھو متاح من خالل مكتب .  مفیًدا)" التلفاز/ وحل مشكالت تداخل الالسلكي 

 ،U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402: الطباعة الحكومي األمریكي، في العنوان التالي
 .4-00345-000-004: رقم القطعة في المخزون

 
 

 األرجل/ تركیب العجل   2.2
 

 خطر 
 .ال تقم بتركیب ھذا الجھاز بدون أرجل أو عجالت

 
 

إذا كانت العجالت أو .  أو األرجلاعتماًدا على التكوین المحدد المطلوب، ربما یكون قد تم شحن القالیة بدون تركیب العجالت 
 .، تجھیزات ما قبل التوصیل2.3األرجل مثبتة، یمكنك تجاوز ھذا القسم واالنتقال إلى القسم 

 
 .األرجل بالقالیة الخاصة بك، فقم بتركیبھا بما یتوافق مع التعلیمات المضمنة في حزمة الملحقات/ إذا كان یلزم تركیب العجالت 

 
 

 بل التوصیلتجھیزات ما ق  2.3

 

 خطر 
 .ال تقم بتوصیل ھذا الجھاز بمصدر إمداد الغاز قبل إكمال كل الخطوات الواردة في ھذا القسم

 
  :بعد أن یتم وضع القالیة تحت غطاء عادم محطة القلي، تحقق من تنفیذ ما یلي

 
إذا تم استخدام .  على وصالت خط الغازیجب أن یتم توفیر الوسائل الكافیة من أجل الحد من حركة القالیات بدون االعتماد  .1

یتم إرفاق كابل التثبیت وتعلیمات .  خرطوم غاز مرن، یجب أن یتم توصیل كابل تثبیت بصفة دائمة أثناء استخدام القالیة
 .التركیب مع الخرطوم المرن في صندوق الملحقات الذي یتم شحنھ مع الوحدة الخاصة بك

 
من خالل تركیب سالسل التثبیت بالقالیات المزودة بالعجالت أو أشرطة التثبیت في  الفردیةالوحدة یجب أن یتم تثبیت قالیات  .2

 .األقدام من أجل تركیب السالسل أو األشرطة بالشكل الصحیح/ اتبع التعلیمات المرفقة مع العجالت .  القالیات المزودة باألرجل
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(تجھیزات ما قبل التوصیل   2.3

 
 

 خطر 
ویجب .  وتتسبب في حدوث إصابة، أو تصبح غیر متزنة، فقد تنقلب القالیة.  بتوصیل لوح تصریف واٍق بالقالیة المفردةال تقم 

 .إخالء المنطقة التي یتواجد بھا الجھاز من المواد القابلة لالشتعال بصفة دائمة
 
 

بوصة تقریًبا، ثم ضبطھا إلى أن تتزن القالیة  1فة یمكنك ضبط اتزان القالیات المزودة باألقدام من خالل فك براغي األقدام لمسا
بأن یكون الحد األدنى للمسافة بین منفذ أنبوب المدخنة وبین الحافة  Frymasterوتوصي شركة . وباالرتفاع المناسب لغطاء العادم

 .بریطانیة في الساعة ألف وحدة حراریة 120عندما یكون الجھاز یستھلك ما یزید عن ) مم 600(بوصة  24السفلیة من الفلتر 
 
یجب أن تكون األرضیة التي یتم .  بالنسبة للقالیات المزودة بعجالت، فإنھا ال تحتوي على أجھزة مضمنة بھا لضبط االتزان 

 .تركیب القالیة علیھا متزنة
 

 :اختر النظام الكھربائي للقالیة .4
 

 .كھربائي مؤرض الطاقة الكھربیة للقالیة في مستقبل) أسالك(قم بتوصیل سلك  .أ
 

 .التشغیلضع مفتاح الطاقة في وضع  .ب
 

 .بالنسبة للقالیات المزودة بعناصر تحكم لمنظم الحرارة، تحقق من إضاءة مصباحي الطاقة والحرارة •
 

 .بالنسبة للقالیات المزودة بأجھزة كمبیوتر أو شاشات عرض رقمیة، تحقق من تأكید الشاشة لوجود الطاقة •
 

 تحقق من إطفاء مصباحي الطاقة والحرارة، أو من   24T.إیقاف التشغیل24Tضع مفتاح الطاقة الخاص بالقالیة في وضع  .ج
 .فراغ الشاشة

 
ارجع إلى لوحة البیانات الموجودة داخل باب القالیة للتحقق من تكوین شعلة القالیة للعمل مع النوع المناسب من الغاز قبل  .5

 .لغاز أو قبل توصیل األنابیب من خط إمداد الغازتوصیل جھاز الفصل السریع لخط ا
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(تجھیزات ما قبل التوصیل   2.3

 
 :تحقق من الحد األدنى والحد األقصى لضغط إمداد الغاز لنوع الغاز المطلوب استخدامھ بما یتوافق مع الجداول المرفقة .6
 

الطراز

G20G25G31G20G25G31G20G25G31نوع الغاز
37-2050-372025-2050-372025-2050-2025الضغط (بالمیللي بار)1

999181818212121عدد الفوھات
913.522.57.51020.67.51014.9ضغط المشعب

1.40

1.513.103.581.80

1.701.701.05

4.18

1.40

CE 1(میللي بار) = 10.2 مم

0.95حجم الفوھة

2.503.06

0.861.401.40

3.622.35

الجدول 1: معاییر االتحاد األوروبي (CE) لضغوط الغاز الواردة

MJ35/J2X CEMJ45 CEMJCF/J65 CE

تدفق الھواء (م3/ساعة)

 
 

الجدول 2: معیار دول بخالف االتحاد األوروبي
لضغوط الغاز الواردة

الحد األقصىالحد األدنىالغازات

عمود میاه 6 طبیعي
بوصات

1.49 كیلو باسكال
14.93 میللي بار

عمود میاه 14 
بوصات

3.48 كیلو باسكال
34.84 میللي بار

عمود میاه 11 بروبان
بوصة

2.74 كیلو باسكال
27.37 میللي بار

عمود میاه 14 
بوصة

3.48 كیلو باسكال
34.84 میللي بار

 
 
 

الطاقة الكھربائیة في ) أسالك(أو رافعات سالل مدمجة، قم بتوصیل سلك / للقالیات المزودة بنظام فالتر مدمج و بالنسبة  .7
 .مستقبل طاقة یكون متاًحا خلف القالیة
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 التوصیل بخط الغاز  2.4

 
 

 خطر  
یمكن أن .  أجل إزالة كل المواد الغریبةیجب أن یتم تنظیف األنابیب بشكل شامل من ، قبل توصیل األنابیب الجدیدة بھذا الجھاز

 .تؤدي المواد الغریبة التي تتواجد في الشعلة وفي عناصر التحكم في الغاز إلى التشغیل غیر المناسب والذي یمكن أن یسبب خطًرا

 
 

 خطر 
مقیاس رطل لكل  0.5افصل القالیة عن خط الغاز إذا كان إجراء االختبار یساوي ، عند اختبار ضغط خطوط إمداد الغاز الوارد

أو أكبر من أجل تجنب تلف أنابیب غاز القالیة وصمام ) بوصة عمود ماء 13.84، كیلو باسكال 3.45(بوصة مربعة 
 .الغاز) صمامات(

 
بحیث  CEعلى عالمة ) J1Cء السلسلة باستثنا(التي تعمل بالغاز  Master Jet Series Atmosphericحصلت قالیات 

 :أدناه 3یمكن أن تعمل في الدول ومع فئات الغاز المشار إلیھا في الجدول 
 

BEI2E+(S)
I3P

G25/G20
G31

25/20
37

DEI2 ELL
13P

G25/G20
G31

20
50

FRII2Esi3P
G25/G20

G31
25/20

37 ET 50

LUI2EG25/G20
G3125/20

ESII2H3P
G20
G31

20
37 ET 50

NLII2L3P
G25
G31

25
50

PT-GB-IEII2H3P
G20
G31

20
37

IT-GR-DKI2 HG2020

(CE) الجدول 3: فئات الغاز المعتمدة لدول االتحاد األوروبي

الضغط (بالمللي بار)الغازالفئةالدولة

 
 

إذا كان الخط صغیًرا للغایة، یكون ضغط الغاز عند مشعب الشعلة .  یعد مقاس خط الغاز المستخدم للتركیب ضرورًیا للغایة
 یجب أن یكون الحد األدنى لقطر خط إمداد الغاز الوارد ھو .  ؤدي ذلك إلى إبطاء االستعادة وتأخیر اإلشعالوقد ی.  منخفًضا

 .ارجع إلى المخطط الموجود في الصفحة التالیة للتعرف على الحد األدنى لمقاسات أنابیب التوصیل).  مم 38(بوصة  1.5
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 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(التوصیل بخط الغاز   2.4

 
 

 

 
 
 

 CEمعیار 
P3م 2إمداد ھواء لالحتراق مقداره  CEتتطلب لوائح 

P  /راجع لوحة التصنیف المثبتة على الباب للتعرف على تصنیف .  (لكل كیلو وات لكل قالیة ساعة
 ).الكیلو وات

 
 
 

 .الغاز في المبنىقم بتوصیل خرطوم التوصیل السریع بتركیبة التوصیل السریع في القالیة تحت مقدمة القالیة وبخط توصیل  .1
 

یتم توصیل ھذه الوحدات بخط إمداد .  بعض القالیات تم تكوینھا بحیث تتحمل التوصیل الصلب بخط إمداد الغاز  :مالحظة
 .الغاز من خالل مؤخرة الوحدة

 
استخدم مركب . عند استخدام مركب توصیل األنابیب الملولبة، استخدم كمیات قلیلة للغایة على األنابیب الملولبة المذكرة فقط

 Loctite PST567مادة منع التسرب (توصیل األنابیب الملولبة الذي ال یتأثر بالفاعلیة الكمیائیة لغازات البروبان السائل 
یؤدي وضع المركب على أول خطي لولبة إلى سد . ال تضع المركب على أول خطي لولبة).  ھي واحدة من تلك المركبات
 .فوھات الشعلة وصمام التحكم

 
یجب .  افتح صمام إمداد الغاز إلى القالیة وتحقق من كل األنابیب والتركیبات وتوصیالت الغاز بحًثا عن وجود أي تسربات .2

 .أن یتم استخدام محول من المیاه والصابون لھذا الغرض
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 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(التوصیل بخط الغاز   2.4

 

 خطر 
ویجب اختبار كل ، أنابیب یتناسب مع نوع الغاز المستخدمیجب أن یتم إحكام غلق كل الوصالت باستخدام مركب توصیل 

 .الوصالت باستخدام محلول من المیاه والصابون قبل إشعال أي شعالت إشعال صغیرة
 

قم بإغالق ، في حالة اكتشاف رائحة غاز.  ال تقم مطلًقا باستخدام الثقاب أو الشمع أو أي مصدر إشعال آخر للبحث عن التسرب
ز للجھاز من صمام اإلغالق الرئیسي واتصل بشركة الغاز المحلیة أو أي وكالة خدمة معتمدة لتقدیم الصیانة مصدر إمداد الغا

 .على الفور

 
السفلي في  مستوى الزیتقم بإغالق الصمام الرئیسي للقالیة وقم بتعبئة قدر القلي بالماء ومحلول الغلیان للتنظیف حتى خط  .3

" تعلیمات اإلشعال"شعال القالیة وتنفیذ إجراءات الغلیان للتنظیف الموضحة في موضوعي قم بإ.  الجزء الخلفي من قدر القلي
 .من ھذا الدلیل 3الموجودین في الفصل " غلیان قدر القالیة للتنظیف"و

 
 

 خطر 
دائًما من تحقق .  كما یمكن أن تؤدي إلى حدوث حرائق، إلى تلف قدر القلي "تشغیل الوحدة بدون وجود سوائل بھا" قد یتسبب

 .وجود الدھن المذاب أو زیت الطھي أو المیاه في قدر القلي قبل تشغیل الوحدة
 
 

.  یجب أن یتم فحص ضغط مشعب الشعالت في ھذا الوقت من خالل شركة الغاز المحلیة أو من خالل وكیل خدمة معتمد . 4
 :تشیر الجداول الواردة أدناه إلى ضغوط مشعب الشعالت الصحیحة

 
 

الغاز
MJ35 الضغط
(بالمیللي بار)

MJ45 الضغط
(بالمیللي بار)

MJCF الضغط
(بالمیللي بار)

 (G20)Lacq  الغاز الطبیعي
97.57.5أقل من 20 میللي بار

 Gronique الغاز الطبیعي
13.51010(G25) أقل من 25 میللي بار

 Gronique الغاز الطبیعي
13.51010(G20) أقل من 20 میللي بار

 (G31) تحویل غاز البروبان
3722.520.614.9 أو 50 میللي بار

(CE) الجدول 4: معاییر االتحاد األوروبي
ضغوط غاز مشعب الشعالت

 

الغاز
MJ35 الضغط
(بالمیللي بار)

MJ45 الضغط
(بالمیللي بار)

MJCF الضغط
(بالمیللي بار)

 (G20)Lacq  الغاز الطبیعي
أقل من 20 میللي بار

97.57.5

 Gronique الغاز الطبیعي
(G25) أقل من 25 میللي بار

977

 Gronique الغاز الطبیعي
(G20) أقل من 20 میللي بار

91010

 (G31) تحویل غاز البروبان
3722.520.614.9 أو 50 میللي بار

الجدول 5: معاییر االتحاد األوروبي (CE) - بلجیكا
ضغوط غاز مشعب الشعالت

 
 

مقیاسالغاز

عمود میاه 3 بوصةطبیعي
0.73 كیلو باسكال

بروبان
عمود میاه 8.25 بوصة

2.5 كیلو باسكال

(CE) الجدول 6: معاییر دول بخالف االتحاد األوروبي
ضغوط غاز مشعب الشعالت
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(التوصیل بخط الغاز   2.4

 
 .تحقق من معایرة منظم الحرارة أو درجة الحرارة المبرمجة في جھاز الكمبیوتر . 5
 

 .5الفصل بالنسبة للوحدات المزودة بعناصر تحكم لمنظم الحرارة، ارجع إلى تعلیمات معایرة منظم الحرارة في  •
 

دلیل مستخدم عناصر التحكم في بالنسبة للوحدات المزودة بأنواع عناصر التحكم األخرى، ارجع إلى القسم المناسب في  •
 .الذي یتم توفیره مع الجھاز الخاص بك للتعرف على تعلیمات حول برمجة وتشغیل وحدة التحكم Frymasterقالیة 

 
 

 التحویل إلى نوع غاز آخر 2.5

 
 ).LP(تھیئة القالیة الخاصة بك في المصنع للعمل مع الغاز الطبیعي أو غاز البروبان تتھم 

 
إذا كنت ترغب في تحویل القالیة من استخدام نوع من الغاز إلى استخدام نوع آخر، یجب أن یتم تركیب مجموعة تحویل الغاز 

 .من خالل فني یعمل في مركز خدمة معتمد من خالل المصنع
 

 خطر 
ویتطلب التحویل من استخدام .  تھیئة الجھاز في المصنع للتعامل مع نوع الغاز المخصص للعمل معھ على وجھ الخصوصتمت 

 .نوع من أنواع الغاز إلى استخدام نوع آخر إلى تركیب مكونات مخصصة لتحویل الغاز

 
 

 خطر 
ة التحویل المناسبة إلى حدوث حریق أو وقوع یمكن أن یؤدي التحویل إلى نوع مختلف من أنواع الغاز بدون استخدام مجموع

 .ال تقم بتوصیل ھذا الجھاز مطلًقا بمصدر إمداد غاز لم تتم تھیئتھ للعمل مع ھذا الجھاز!   انفجار
 

یجب أال یتم إجراء عملیات تحویل ھذا الجھاز من نوع من أنواع الغاز إلى نوع آخر إال من خالل عامل تركیب أو خدمة مؤھل و 
 .من ھذا الدلیل 1.7كما ھو موضح في القسم ، معتمدمرخص و 
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(التحویل إلى نوع غاز آخر  2.5

 

 )CE(تعلیمات تحویل نوع الغاز داخل دول االتحاد األوروبي  
 

ارجع إلى مخطط ضغط الغاز عن مشعب . (، قم بتعدیل ضغط الغاز من المنظمG25و G20بین نوعي الغاز الطبیعي  .1
 .ال تقم بتغییر الفوھة أو شعلة اإلشعال الصغیرة.)  CEالشعالت حسب معیار 

 
 ):G31بروبان (وعائلة الغاز الثالثة  ) G25أو  G20(بین عائلة الغاز الثانیة  .2
 
 .قم بتغییر الفوھات .أ 
 .اإلشعال الصغیرةقم بتغییر شعلة  .ب 
 .قم بتغییر منظم صمام الغاز أو صمام الغاز .ج 
 .قم بتعدیل ضغط المشعب .د 
 

.  قم بتركیب الملصق الجدید والذي یشیر إلى تحویل نوع الغاز والمضمن مع مجموعة التحویل بجوار لوحة التصنیف الحالیة .3
 .من قبل من لوحة التصنیف الحالیةقم بإزالة أي عالمات تشیر إلى نوع الغاز الذي كان مستخدًما 

 
اتصل بوكالة الخدمة المحلیة أو مورد معدات المطبخ للحصول على مجموعة .  إذا تغیرت اللغة الھدف، فقم بتغییر الملصقات .4

 .تتواجد اللغة المرجعیة في زاویة الملصق.  ملصقات
 

 :الخاص بك FASCتتاح مكونات ومجموعات تحویل الغاز التالیة من مركز 
 

 :فقط) CE(االتحاد األوروبي 
 

 )G25/G20(إلى الغاز الطبیعي ) G31(تحویل غاز البروبان 
 1292-810رقم الجزء : المنظم فقط 
 )MJ45E( 1203-826؛ رقم الجزء (MJCFE) 1478-826رقم الجزء : مجموعة شعلة اإلشعال الصغیرة والمنظم والفوھات 
 
 )G31(إلى غاز البروبان ) G25/G20(تحویل الغاز الطبیعي  
 1292-810المنظم فقط رقم الجزء  
 )MJ45E( 1202-826؛ رقم الجزء (MJCFE) 1204-826رقم الجزء : مجموعة شعلة اإلشعال الصغیرة والمنظم والفوھات 
 

MJ35 یمكن تعدیل صمامات غاز  .35ال توجد مجموعات تحویل لالتحاد األوروبي للسلسلة  :فقطHoneywell G31 )من أجل ) غاز البروبان
وبالتالي، إذا كنت ترغب في .  G31لنوع الغاز  G25و G20، إال أنھ ال یمكن تعدیل صمامات غاز )الغاز الطبیعي( G25و G20نوعي الغاز 

یحدد الجدول .  ، باإلضافة إلى شعلة اإلشعال الصغیرة والفوھاتیجب أن یتم تغییر صمام الغاز، G31إلى غاز  G25أو  G20التحویل من غاز 
 :الوارد أدناه األجزاء المطلوب تحویلھا من مجموعة من مجموعات الغاز إلى مجموعة أخرى

 

 إلى مجموعة ) G25/G20(من مجموعة الغاز الثانیة  
 )G31(الغاز الثالثة  

إلى مجموعة الغاز الثانیة ) G31(من مجموعة الغاز الثالثة  
)G25/G20 ( 

 )فوھات شعالت 10حزمة تحتوي على ( 1353-826 )فوھات شعالت 10حزمة تحتوي على ( 826-1354
 )*2یلزم (فوھات شعالت اإلشعال الصغیرة  0426-810 )*2یلزم (فوھات شعالت اإلشعال الصغیرة  810-0427
 )ال یلزم استبدالھ(تعدیل صمام الغاز  )میلیفولت) (CE(صمام غاز االتحاد األوروبي  807-2121

 2144-802ملصق تصنیف التحویل 
 .ما لم یتم ذكر خالف ذلك واحدالكمیة المطلوبة ھي * 
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التركیب  :2الفصل 
 

 
 )یتبع(التحویل إلى نوع غاز آخر  2.5
 
 

 
 )CE( تعلیمات تحویل نوع الغاز خارج دول االتحاد األوروبي

 
 Frymaster Service (1-800-551-8633)اتصل بخدمة ، )متًرا 1524(قدم  5000بالنسبة للقالیات المستخدمة على ارتفاعات تساوي أو تتجاوز 

بالنسبة .  المحلي الخاص بك لطلب المكونات وللترتیب للتركیب FASCاتصل بمركز .  لتحدید المكونات المناسبة للتھیئة لدیك ولالرتفاع الذي تتواجد علیھ
 .  ارجع إلى المجموعات المسرودة أدناه من أجل التحویل، )متًرا 1524(قدم  5000للقالیات المستخدمة على ارتفاعات أٌقل من 

 
 

 :فقط) CE(خارج االتحاد األوروبي 
 

 )G31(إلى غاز البروبان ) G25/G20(تحویل الغاز الطبیعي 
 )كل الدول خارج االتحاد األوروبي( 1846-807رقم الجزء :  مجموعة التحویل العادیة 

؛ رقم (J1C) 1141-826؛ رقم الجزء (MJCF) 1747-826رقم الجزء : العادیة ومجموعة الفوھاتشعلة اإلشعال الصغیرة ومجموعة التحویل 
 )MJ45( 1143-826؛ رقم الجزء (MJ35) 1139-826الجزء 

 
 )G25/G20(إلى الغاز الطبیعي ) G31(تحویل غاز البروبان 

 )األوروبيكل الدول خارج االتحاد ( 1849-807رقم الجزء :  مجموعة التحویل العادیة 
؛ رقم (J1C) 1142-826؛ رقم الجزء (MJCF) 1748-826رقم الجزء : شعلة اإلشعال الصغیرة ومجموعة التحویل العادیة ومجموعة الفوھات

 )MJ45( 1144-826؛ رقم الجزء (MJ35) 1158-826الجزء 
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التشغیل:  3الفصل 
 

 
 إجراء بدء التشغیل 3.1

 
 

 خطر 
دھن الطھي قبل إشعال / یجب أن یتم ملء قدر القلي بالماء أو زیت .  ال تقم أبًدا بتشغیل ھذا الجھاز عندما یكون قدر القلي فارًغا

 .یؤدي عدم القیام بذلك إلى وقوع تلف قدر القلي وربما یسبب نشوب حریق.  الشعالت

 
 

 تحذیر 
المتواجد في الموقع مسؤولیة التأكد من درایة المشغلین بالمخاطر الكامنة في تشغیل نظام ترشیح الزیت تقع على المشرف 

 .الساخن، وبشكٍل خاص جوانب إجراءات ترشیح الزیت والتصریف والتنظیف

 
 

 تنبیھ 
قم بإزالة حامل دعم السلة، إن كان .  قبل إشعال القالیة، تحقق من إیقاف تشغیل القالیة ومن إغالق صمام تصریف قدر القلي

 .  السفلي) مستوى الزیت( OIL-LEVELمثبًتا، وقم بتعبئة قدر القلي حتى خط 
 

، تحقق من وضع الدھن في أسفل قدر القلي بشكل Uبخیار دورة الذوبانUفي حالة استخدام الدھن الصلب في القالیات المزودة 
 .محكم
 

 .قبل تعبئة قدر القلي Uیجب إذابة الدھن الصلب بشكل مسبقU ،Uالذوبانغیر المزودة بخیار دورة Uوفي القالیات 

 
 

 )CE(صمام الغاز للدول خارج االتحاد األوروبي 
غیر  Honeywellمزودة بصمامات ) CE(الوحدات التي تم تصنیعھا من أجل االستخدام في دول غیر دول االتحاد األوروبي 

 . المصممة لدول االتحاد األوروبي

 
 

 )CE(الغاز لدول االتحاد األوروبي صمام 
المصممة لدول  Honeywellمزودة بصمامات ) CE(الوحدات التي تم تصنیعھا من أجل االستخدام في دول االتحاد األوروبي 
 . االتحاد األوروبي
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التشغیل  :3الفصل 
 

 
 )یتبع(إجراء بدء التشغیل  3.1

 
U اإلشعال الصغیرةتحقق من تنفیذ ھذه الخطوات بالترتیب قبل إشعال أو إعادة إشعال شعلةU: 

 
 .قم بإغالق صمام إیقاف التشغیل الیدوي في خط الخدمة الوارد .1

 .وحدة التحكم/ وحدة تحكم الحالة الصلبة على أقل إعداد، أو قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر / قم بتشغیل میزان الحرارة  .2

اضغط على زر إیقاف : االتحاد األوروبيدول .  أدر مقبض صمام الغاز إلى وضع الغلق: خارج دول االتحاد األوروبي .3
 .في صمام التحكم في السالمة من أجل إیقاف تشغیلھا) أحمر اللون(تشغیل شعلة اإلشعال الصغیرة 

 .دقائق على األقل إلى أن یتشتت أي غاز متراكم 5انتظر  .4
 

.  المرسوم في خلف قدر القلي) زیتمستوى ال( OIL LEVELقم بتعبئة قدر القلي بالزیت أو الدھن السائل أو المیاه حتى خط  .5
 .قم بإذابة الدھن الصلب قبل تعبئة قدر القلي: الدھن الصلب

 
 

 الوصول إلى شعلة اإلشعال الصغیرة
 

شعلة اإلشعال الصغیرة موجودة في الجانب األیسر من مشعب 
الشعالت ویمكن الوصول إلیھا من خالل فتحة في عازل قدر 

الغطاء المستدیر وأدخل عود ثقاب طویل افتح .  القلي األمامي
من أجل إشعال شعلة ) انظر الصورة(أو شمعة عبر الفتحة 

 .اإلشعال الصغیرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أدخل عود الثقاب 
أو الشمعة عبر ھذه 
 الفتحة إلشعال شعلة 

 .اإلشعال الصغیرة
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التشغیل  :3الفصل 
 

 
 )یتبع(إجراء بدء التشغیل  3.1

 
 القالیات المصممة لدول غیر دول االتحاد األوروبي إشعال شعلة اإلشعال الصغیرة في

 
دقائق على األقل، ثم أدر مقبض  5انتظر لمدة .  )OFF( تحقق من إیقاف تشغیل الوحدة، ثم قم بإغالق مقبض صمام الغاز .1

 ).1انظر الشكل ( )شعلة اإلشعال الصغیرة( PILOT صمام الغاز إلى موضع
 
 

 
 

إذا كانت القالیة مزودة بوحدة إشعال كھربي، فاضغط بشكل . (ادفع المقبض للداخل وقم بإشعال شعلة اإلشعال الصغیرة .2
.)  متكرر على زر وحدة اإلشعال الكھربي أثناء الضغط على مقبض صمام الغاز إلى أن یتم إشعال شعلة اإلشعال الصغیرة

یجب أن تبقى شعلة .  حرر المقبض.  ثانیة بعد إشعال شعلة اإلشعال الصغیرة 60استمر في الضغط على المقبض لمدة 
 .اإلشعال الصغیرة مشتعلة

 

 تنبیھ 
وانتظر لمدة خمس دقائق  )إیقاف التشغیل( OFFإذا لم تبق شعلة اإلشعال الصغیرة مشتعلة، فأدر مقبض صمام الغاز إلى وضع 

 .قبل محاولة إعادة اإلشعال على األقل

 
 

 لدول االتحاد األوروبي HONEYWELLإشعال شعلة اإلشعال الصغیرة في القالیات المزودة بصمامات غاز 
 

 .دقائق 5انتظر ).  األحمر(تحقق من فصل الطاقة عن الوحدة، ثم اضغط على زر إیقاف التشغیل  .1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )فولت 24(لدول االتحاد األوروبي  Honeywellصمام غاز  

زر شعلة اإلشعال  زر إیقاف التشغیل
 الصغیرة

  اإلشعال الصغیرة

O
FF

O
N

PILOT

O
FF

O
N

PILOT

الشكل  1 الشكل  2
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 تعلیمات التشغیل  :3الفصل 
 

 
 

 )یتبع(إجراء بدء التشغیل  3.1
 

، فاضغط مع االستمرار على زر إشعال شعلة اإلشعال الصغیرة األبیض، ثم إذا كانت القالیة مزودة بوحدة إشعال كھربي .2
 .أن یتم إشعال شعلة اإلشعال الصغیرةاضغط بشكل متكرر على زر وحدة اإلشعال الكھربي إلى 

 
، فقرب شعلة لھب من مجموعة شعلة اإلشعال الصغیرة، واضغط مع إذا لم تكن القالیة مزودة بوحدة إشعال كھربي

، وأشعل شعلة اإلشعال الصغیرة، مع االستمرار في الضغط على الزر لمدة ال تقل )األبیض( PILOTاالستمرار على زر 
 .  شعال شعلة اإلشعال الصغیرةثانیة بعد إ 60عن 

 
عدم االستمرار في الضغط على الزر لفترة طویلة بشكل كاٍف یؤدي إلى .  ثانیة إلى دقیقة 45حرر الزر األبیض بعد حوالي  .3

إذا انطفأت شعلة اإلشعال الصغیرة عندما یتم تحریر الزر، فانتظر .  انطفاء شعلة اإلشعال الصغیرة عندما یتم تحریر الزر
 .دقائق على األقل، ثم كرر ھذه الخطوة 5 لمدة

 
 

 تشغیل القالیة
 

 تنبیھ 
 .غلیان قدر القلي لتنظیفھ 3.2إذا كانت ھذه ھي المرة األولى التي سیتم فیھا استخدام القالیة بعد تركیبھا، فارجع إلى القسم 

 
 بالنسبة للوحدات المزودة بوحدات تحكم في منظم الحرارة

 
اضبط مقبض منظم الحرارة على إعداد درجة حرارة . في وضع التشغیل) إن كان موجوًدا(قم بوضع مفتاح دورة الذوبان 

 .وتظھر شعلة قویة زرقاء اللون Uالشعلة التي على شكل حرف " تنطفئ"یجب أن .  الطھي المرغوب فیھ
 

 تنبیھ 
رة والمزودة بمفاتیح دورة ذوبان في وضع دورة الذوبان إلى أن یتم تبقى القالیات التي یتم التحكم فیھا من خالل درجة الحرا

 .وضع مفتاح دورة الذوبان في وضع إیقاف التشغیل
  

 وحدات التحكم في منظم الحرارة UبخالفUبالنسبة للوحدات المزودة بوحدات تحكم 
 

أو قم ببرمجة  -بط وحدة التحكم على وحدة التحكم في وضع التشغیل واض/ إیقاف تشغیل جھاز الكمبیوتر/ ضع مفتاح تشغیل 
الشعلة " تشتعل"یجب أن .  النقطة المضبوطةدرجة حرارة الطھي المرغوب فیھا، والتي یشار إلیھا باسم  -الكمبیوتر على 

تدخل الوحدة بشكل تلقائي إلى وضع دورة الذوبان إذا كانت درجة .  وتظھر شعلة قویة زرقاء اللون Uالتي على شكل حرف 
أثناء دورة الذوبان، تعمل الشعالت لعدة ثواٍن   :مالحظة). (درجة مئویة 82(درجة فھرنھایت  180حرارة قدر القلي أقل من 

، )درجة مئویة 82(درجة فھرنھایت  180ة قدر القلي إلى وعندما تصل درجة حرار.  ثم تنطفئ لفترات أطول بشكل متكرر
وتبقى الشعلة مشتعلة إلى أن تصل درجة حرارة قدر القلي إلى درجة حرارة .  تنتقل الوحدة بشكل تلقائي إلى وضع التسخین

 ). النقطة المضبوطة(القلي المبرمجة 
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 تعلیمات التشغیل  :3الفصل 
 

 
 غلیان قدر القلي لتنظیفھ 3.2

 
للتحقق من أن قدر القلي خاٍل من أي تلوث ناجم عن تصنیعھ وشحنھ والتعامل معھ أثناء التركیب، یجب أن یتم تنفیذ إجراء غلیان 

بأن یتم تنفیذ إجراء غلیان القدر لتنظیفھ في كل مرة  Frymasterوتوصي شركة .  قدر القلي لتنظیفھ قبل االستخدام للمرة األولى
 .أو الدھنیتم فیھا تغییر الزیت 

 

 خطر 
إذا فاض محلول الغلیان للتنظیف وخرج من قدر القلي، .  ال تترك القالیة بدون مراقبة أبًدا أثناء عملیة غلیان القدر لتنظیفھ

لتقلیل احتمالیة فیضان .  فأوقف تشغیل القالیة على الفور واترك المحلول یبرد لعدة دقائق قبل استئناف العملیة مرة أخرى
 .من وقت آلخر PILOTالمحلول، قم بإدارة مقبض صمام الغاز في القالیة إلى وضع 

 
 )مستوى الزیت( OIL-LEVELتصریف القالیة وقم بتعبئة قدر القلي إلى خط ) صمامات(قبل إشعال الشعلة، قم بإغالق صمام  .1

 .تیكیةبخلیط من المیاه الباردة ومنظف غساالت الصحون األوتوما
 

  :)التناظریة(بوحدة تحكم منظم الحرارة أو الحالة الصلبة بالنسبة للوحدات المزودة  .2
 

 3.1قم بتشغیل القالیة كما ھو موضح في القسم .  اضبط منظم الحرارة على أقل إعداد ):CE(خارج االتحاد األوروبي 
اترك المحلول إلى أن یغلي، ).  دول االتحاد األوروبيإجراء إشعال شعلة اإلشعال الصغیرة في الوحدات المصنعة لدول غیر (

أدر مقبض صمام الغاز إلى وضع التشغیل، .  دقیقة 30اترك المحلول یستقر لمدة .  PILOTثم أدر مقبض صمام الغاز إلى 
ل إلى انتق.  دقیقة 30، واترك المحلول یستقر لمدة PILOTأدر مقبض صمام الغاز إلى .  واترك المحلول إلى أن یغلي

 .من ھذا القسم 8الخطوة رقم 
 

إجراء إشعال ( 3.1قم بتشغیل القالیة كما ھو موضح في القسم .  اضبط منظم الحرارة على أقل إعداد: دول االتحاد األوروبي
اترك المحلول إلى أن یغلي، ثم اضغط على الزر ).  شعلة اإلشعال الصغیرة في الوحدات المصنعة لدول االتحاد األوروبي

إجراء ( 3.1قم بتشغیل القالیة كما ھو موضح في القسم .  دقیقة 30اترك المحلول یستقر لمدة .  حمر إلغالق صمام الغازاأل
اترك المحلول إلى أن یغلي، ثم اضغط على ).  إشعال شعلة اإلشعال الصغیرة في الوحدات المصنعة لدول االتحاد األوروبي

 .من ھذا القسم 8انتقل إلى الخطوة رقم .  دقیقة 30المحلول یستقر لمدة اترك .  الزر األحمر إلغالق صمام الغاز
 

 ).مئویة درجة 91(فھرنھایت   درجة 195اضبط النقطة المضبوطة على  ،بوحدة تحكم رقمیةبالنسبة للوحدات المزودة  .3
 

 .لبدء عملیة الغلیان للتنظیف اضغط على زر وضع الغلیان للتنظیف  ،بمؤقت رافعة ساللبالنسبة للوحدات المزودة  .4
 

 :Computer Magic III.5بجھاز كمبیوتر بالنسبة للوحدات المزودة  .5
 

في  تظھر الصورة .  ثم اضغط على مفتاح وضع البرمجة  اضغط على مفتاح الطاقة  •
 .الشاشة الیسرى

 

یتم ضبط درجة .  في الشاشة الیمنى یتم عرض الصورة ).  1653(    أدخل رقم الرمز  •
تحافظ القالیة على درجة الحرارة تلك وتبقي ).  درجة مئویة 91(درجة فھرنھایت  195الحرارة بشكل تلقائي على 

 . الذي یلغي وضع الغلیان للتنظیف علیھا إلى أن یتم الضغط على مفتاح الطاقة 
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 تعلیمات التشغیل  :3الفصل 
 

 
 )یتبع(غلیان قدر القلي لتنظیفھ  3.2

 
انظر الخطوة رقم  -) التناظریة(وحدة تحكم منظم الحرارة أو الحالة الصلبة الكل باستثناء [ 3.1قم بتشغیل القالیة وفًقا للقسم  .6

2.[ 
 

 ].2انظر الخطوة رقم  -) التناظریة(وحدة تحكم منظم الحرارة أو الحالة الصلبة الكل باستثناء [قم بغلي المحلول لمدة ساعة  .7
 

، ]2انظر الخطوة رقم  -) التناظریة(وحدة تحكم منظم الحرارة أو الحالة الصلبة الكل باستثناء [لول لمدة ساعة بعد أن یغلي المح .8
قم بتصریف المحلول .  من المیاه الباردة وقم بالتقلیب) لترات 8(جالون  2أوقف تشغیل القالیة واترك المحلول یبرد، ثم قم بإضافة 

 .القلي بشكل كاملإلى حاویة مناسبة وقم بتنظیف قدر 
 
 

 تحذیر 
.  ال تقم بتصریف محلول الغلیان للتنظیف في وحدة للتخلص من الدھن أو في وحدة ترشیح مدمجة أو في وحدة ترشیح محمولة

 .ھذه الوحدات غیر مخصصة لھذا الغرض، وستتعرض للتلف بسبب المحلول
 

قم بتجفیف قدر القلي بشكل كامل .  بمیاه نظیفة ثم تصریفھااشطف قدر القلي مرتین على األقل من خالل تعبئة قدر القلي  .9
 .باستخدام منشفة نظیفة وجافة

 

 خطر 
سوف یسبب عدم القیام بذلك إلى تناثر السائل .  قم بإزالة جمیع قطرات الماء من وعاء القلي قبل ملئھ بزیت أو دھن الطھي

الطھي، ویمكن أن یتسبب في حدوث إصابات للموظفین الموجودین الساخن عندما یتم تسخین الزیت أو الدھن إلى درجة حرارة 
 .بالقرب منھ

 
 

 إیقاف تشغیل القالیة 3.3

 
إلیقاف تشغیل القالیة لفترة قصیرة أثناء یوم العمل، ضع مفتاح الطاقة الخاص بالقالیة في وضع إیقاف التشغیل، وقم بوضع أغطیة 

 ).دة بھاإذا كانت القالیة مزو(قدور القلي في أماكنھا 
 

عند إیقاف تشغیل القالیة عند نھایة یوم العمل، ضع مفتاح الطاقة الخاص بالقالیة في وضع إیقاف التشغیل، وقم بوضع صمام الغاز 
 ). إذا كانت القالیة مزودة بھا(في وضع إیقاف التشغیل، وقم بوضع أغطیة قدور القلي في أماكنھا 

 
 

 وبرمجة وحدة التحكم في التشغیل تشغیل  3.4

 
أو مؤقتات رافعة السالل أو  Computer Magic (CMIII.5)بأجھزة كمبیوتر  CFیمكن أن تتم برمجة القالیات من السلسلة 

ویتم توفیر تعلیمات التشغیل . أو وحدات تحكم في منظم الحرارة) تناظریة(وحدات تحكم رقمیة أو وحدات تحكم في الحالة الصلبة 
 .وحدات التحكم/ المزودة بأجھزة الكمبیوتر  CFع القالیات طراز م
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 تعلیمات الترشیح  :4الفصل 
 

 
 التصریف والترشیح الیدوي  4.1

 

 تحذیر 
تقع على المشرف المتواجد في الموقع مسؤولیة التأكد من درایة المشغلین بالمخاطر الكامنة في تشغیل نظام ترشیح الزیت 

 .الساخن، وبشكٍل خاص جوانب إجراءات ترشیح الزیت والتصریف والتنظیف

 
 

 خطر 
یجب أن یتم تنفیذ عملیة تصریف وترشیح زیت أو دھن الطھي بعنایة لتجنب احتمالیة التعرض للحروق الخطیرة الناجمة عن عدم 

أو تكون ) درجة مئویة 177(درجة فھرنھایت  350تكون درجة حرارة الزیت الذي یتم ترشیحھ .  توخي الحذر أثناء التعامل
راطیم بالشكل الصحیح ومن وجود مقابض التصریف في موضعھا الصحیح قبل تشغیل تحقق من توصیل كل الخ.  قریبة إلى ذلك

 .قم بارتداء كل معدات السالمة المناسبة أثناء تصریف وترشیح زیت أو دھن الطھي.  أي مفاتیح أو صمامات

 
 

 خطر 
إلى اندالع حریق بسرعة خاطفة إذا  قد یؤدي ذلك.  ال تحاول مطلقًا ترشیح زیت أو دھن الطھي من القالیة أثناء إشعال الشعلة

 .یؤدي إشعال الشعلة على قدر القلي وھو فارغ إلى إتالف قدر القلي بشدة وإبطال الضمانات.  تناثر الزیت أو الدھن على الشعلة

 
 

 خطر 
أو أقل قبل التصریف بداخل ) درجة مئویة 38(درجة فھرنھایت  100اترك الزیت أو الدھن حتى یبرد وتصل درجة حرارتھ إلى 

 .حاویة معدنیة مناسبة للتخلص منھ

 
لتصریف زیت .  إذا لم تكن القالیة مزودة بنظام ترشیح مدمج، یجب أن یتم تصریف زیت أو دھن الطھي إلى حاویة أخرى مناسبة

وحدة التخلص من  باستخدام  .Frymaster L.L.Cأو دھن الطھي المستخدم والتخلص منھ بشكل آمن ومریح، توصي شركة 
 .وتتاح وحدة التخلص من الدھون من خالل الموزع المحلي الذي تتعامل معھ.  Frymasterالتي تنتجھا شركة ) SDU(الدھون 

 

 خطر 
قصى الدھن بداخل وحدة التخلص أو وحدة الترشیح المحمولة، ال تقم بالملء أعلى من خط االمتالء األ/ أثناء تصریف الزیت 

 .الموجود في الحاویة

 
لتثبیتھ في صمام ) المرفق مع القالیة(قم بلف أنبوب التصریف .  أدر مفتاح الطاقة الخاصة بالقالیة إلى وضع إیقاف التشغیل .1

 .تحقق من تثبیت أنبوب التصریف بإحكام في صمام التصریف ومن أن الفتحة موجھة ألسفل.  التصریف
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 )یتبع(الیدوي التصریف والترشیح  4.1

 
ویجب أن تكون الحاویة المعدنیة قادرة على تحمل حرارة .  ضع حاویة معدنیة لھا غطاء مغلق بإحكام تحت أنبوب التصریف .2

إذا كنت تنوي إعادة استخدام الزیت أو الدھن مرة .  زیت أو دھن الطھي، باإلضافة إلى القدرة على تحمل السوائل الساخنة
إذا كنت تستخدم حامل مخروط .  ومخروط الفلتر عندما ال تتاح آلة ترشیح Frymasterأخرى، استخدم حامل مخروط فلتر 

 .، فتحقق من أن حامل المخروط یستقر بشكل ثابت على الحاویة المعدنیةFrymasterفلتر 
 

إذا تعرض صمام التصریف لالنسداد بسبب جزیئات الطعام، فاستخدم أداة .  افتح صمام التصریف ببطء لتجنب تناثر الزیت .3
 .للتخلص من االنسداد) تلك األداة التي تشبھ قضیب تقلیب النار(سلیك القالیة ت

 

 خطر 
الدھن الساخن، / حیث یندفع الزیت .  ال تقوم بإدخال أي شيء في الصرف من األمام للتخلص من االنسداد الموجود في الصمام

 .مما یؤدي إلى وجود خطر كبیر
 
 

 تحذیر 
ویؤدي ذلك إلى إتالف كرة صمام التصریف ومنع الصمام من اإلغالق . باستخدام أداة تسلیك القالیةال تخبط على صمام التصریف 

 .بشكل محكم، مما یؤدي إلى وجود تسرب الصمام
 

حیث إن  Uتوخ الحذرU.  بعد تصریف الزیت أو الدھن، قم بتنظیف كل جزیئات الطعام والزیت أو الدھن المتبقي من قدر القلي .4
 .یمكن أن تسبب حروًقا شدیدة إذا المس الجلد المكشوف بقایا قدر القلي

 
 قم بإغالق صمام التصریف بإحكام وقم بتعبئة قدر القلي بزیت أو دھن الطھي النظیف أو المرشح أو الطازج حتى أسفل خط  .5

 . )OIL-LEVEL(مستوى الزیت 
 
 
 

 خطر 
ال تقم بتشغیل القالیة أثناء تواجد .  الجزء السفلي من قدر القليعند استخدام الدھن الصلب، قم بوضعھ في المنطقة الباردة وفي 

یمكن أن یؤدي ذلك إلى حدث تلف ال یمكن إصالحھ في قدر القلي وربما یسبب .  كتلة من الدھن في الجزء العلوي من قدر القلي
 .نشوب حریق بسرعة خاطفة
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 Filter Magic II تشغیل نظام ترشیح 4.2

 
بترشیح زیت أو دھن الطھي في واحدة من قدور القلي أثناء بقاء باقي قدور القلي في  Filter Magic IIیسمح نظام ترشیح 

 .J1Cھذا القسم ال یسري على القالیات من السلسلة .  المجموعة الموجودة في القالیة قید التشغیل
 

واستخدام مسحوق ترشیح غیر مناسب یعد وضع مصفاة دعم الفلتر بشكل غیر صحیح ووضع وورق الترشیح بشكل غیر صحیح 
 .یضمن االنتباه الشدید للتعلیمات الموضحة خطوة التالیة أن یعمل النظام بالشكل المقصود.  ھي األسباب الرئیسیة لتعطل النظام

 
 

 أو تغییر ورق الترشیح/ تجھیز وحدة الترشیح لالستخدام و 
 

قم بإزالة أي ورق ترشیح مستخدم ربما .  صینیة الفتات وحلقة تثبیت الورققم بتحریك وحدة الترشیح من الكابینة وقم بإزالة  .1
 .یكون موجوًدا في الصینیة

 

  
 

 قم بإزالة مصفاة دعم ورق الترشیح .2

 
 
 

 تنبیھ 
الجزء تأكد من خلو الجزء الداخلي من الصینیة من كل جسیمات الطعام والمخبوزات التي یمكن أن تمنع ثبات الورق بإحكام على 

 .السفلي من الصینیة
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 )یتبع( Filter Magic II تشغیل نظام ترشیح 4.2

 

قم بمسح أي رواسب وأي زیت أو دھن زائد من الجزء  .3
یجب أن یكون الورق مستقًرا ومثبًتا .  السفلي من الصینیة

أعد تركیب .  عند الحواف من أجل الترشیح بشكل جید
لتھا في الخطوة مصفاة دعم ورق الترشیح التي تمت إزا

 .الثانیة
 

یؤدي عدم تركیب مصفاة دعم الورق قبل :  مالحظة
 .تركیب الورق إلى حدوث عطل في نظام الترشیح

 

 
 

 ضع ورقة ترشیح فوق صینیة الترشیح، بحیث تغطي  .4
 .  كل الجوانب

 

 
 
 

 

 
قم بوضع حلقة التثبیت فوق ورقة الترشیح واخفض الحلقة  .5

تسمح للورقة باالنثناء ألعلى وحول داخل الصینیة بحیث 
 .الحلقة بینما یتم دفعھا إلى قعر الصینیة
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 )یتبع( Filter Magic II تشغیل نظام ترشیح 4.2

 

للتعرف .  قم برش مسحوق الترشیح على ورق الترشیح .6
على كمیة المسحوق، ارجع إلى تعلیمات شركة تصنیع 

 .المسحوق
 

 
 

 . أعد تركیب صینیة الفتات في صینیة الترشیح .7
 

 
 

 

تحقق من توصیل ).  السھم(قم بتركیب الفلتر في الكابینة  .8
یكون النظام بذلك .  وصلة المقالة بإحكام بوصلة الكابینة

 . جاھًزا للترشیح
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 تشغیل وحدة الترشیح

 

 تنبیھ 
درجة فھرنھایت  350حوالي [ال تقم أبًدا بتشغیل وحدة الترشیح ما لم یكن زیت الطھي قد وصل إلى درجة حرارة التشغیل 

 )].درجة مئویة 177حوالي (
 

لترشیح زیت الطھي، قم بإیقاف تشغیل الطاقة عن القالیة،  .1
ثم افتح صمام التصریف في القالیة التي ترغب في 

أداة تسلیك فاستخدم قضیب  إذا لزم األمر،.  ترشیحھا
قدر القلي حسب  داخللتسلیك الصرف من  القالیة

 .الضرورة

 
 

 خطر 
 .فقط UواحدUتم تصمیم صینیة الترشیح لتحمل محتویات قدر قلي .  فقط في كل مرة UواحدUال تقم بترشیح إال قدر قالیة 

 
حیث یندفع الزیت أو الدھن الساخن، مما یؤدي إلى احتمالیة !  الصرف المسدود من أمام الصمامال تحاول مطلقًا تسلیك صمام 

 .التعرض للحروق الشدیدة
 

حیث یؤدي تلف الكرة الموجودة داخل الصمام إلى .  ال تخبط على صمام التصریف باستخدام أداة التسلیك أو أي أشیاء أخرى
 .Frymasterحدوث تسرب وإبطال ضمان 

 

دما یكون قدر القلي فارًغا، استخدم فرشاة صلبة ذات عن .2
عند . مقبض طویل إلزالة الرواسب من جوانب قدر القلي

تنظیف قدر القالیة من الداخل، تجنب لمس منظم حرارة 
الحد األقصى ومجس درجة الحرارة أو منظم حرارة 

الطراز المعروض ھو الطراز  -األسھم (التشغیل 
MJCF.( 

 

 

 

 

صمام التصریف في وضع 
 .الفتح

    
 

 تجنب لمس بصیالت المجسات عند تنظیف 
 .قدر القالیة
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 خطر 
 یتناثر الزیت مندفًعا من القالیة ویمكن أن یتسبب في .  في مكانھ Power Showerال تقم بتشغیل الفلتر بدون وجود 

 .لإلصابةالتعرض 
 

تحقق .  في قدر القالیة Power Showerقم بتركیب  .3
من وجود قوابس التنظیف في مكانھا قبل تنشیط مضخة 

بعد تصریف كل الزیت من القدر، اسحب مقبض .  الترشیح
.  لبدء تشغیل المضخة وبدء عملیة الترشیح) السھم(الفلتر 

یمكن أن یحدث تأخیر بسیط قبل أن تبدأ المضخة في 
 .العمل

 
 

، لشطف الرواسب Power Showerیتدفق الزیت عبر  .4
تابع تدویر الزیت أو الدھن من خالل الفلتر .  من قدر القلي

 .دقائق 5لمدة 

 
 

 

بعد ترشیح الزیت، قم بإغالق صمام التصریف واترك  .5
الزیت، عند ظھور الفقاعات في .  القالیة إلعادة التعبئة

 12ثواٍن إلى  10اترك الفلتر یعمل لمدة أطول بمقدار 
ثانیة من أجل تنظیف الخطوط ولمنع تصلب الدھن فیھا، ثم 

 ).السھم(ادفع مقبض الفلتر إلى وضع إیقاف التشغیل 

 
 

 

مقبض إرجاع الزیت 
 .في وضع اإلغالق

مقبض إرجاع الزیت 
 .في وضع الفتح
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تحقق من .  واتركھ یّصرف Power Showerقم بإزالة  .6
قم بتشغیل ).  السھم(إغالق صمام التصریف بشكل كامل 

دھن الطھي یصل إلى النقطة / القالیة واترك زیت 
 .المضبوطة

 

تحقق من إغالق صمام تصریف القالیة بشكل :  مالحظة
إذا لم یتم إغالق صمام .  كامل قبل تشغیل القالیة

تعرض وحدة التحكم رسالة خطأ أو التصریف بشكل كامل، 
 .تتم إضاءة مصباح مشكلة، ولن تعمل القالیة

 
 

 
 
 
 

 تحذیر 
.  مضخة الترشیح مجھزة بمفتاح یدوي إلعادة التعیین في حال وجود حرارة زائدة في محرك الترشیح أو عند حدوث خطأ كھربائي

دقیقة قبل  45إلى  20إذا تعطّل مفتاح الحمل الحراري، فقم بفصل الطاقة عن نظام الترشیح واترك محرك المضخة یبرد لمدة 
 .رىمحاولة إعادة تعیین المفتاح مرة أخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مقبض التصریف في وضع اإلغالق
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 الصیانة الوقائیة  :5الفصل 
 

 
 فحوصات وخدمات الصیانة الوقائیة للقالیة  5.1

 
 الفحوصات والخدمات الیومیة

 
 فحص القالیة والملحقات بحًثا عن التلف

 
ابحث عن األسالك أو الكابالت السائبة أو المتھرأة أو التسربات أو المواد الغریبة في قدر القلي أو داخل الكابینة أو أي أعراض 

 .أو الملحقات غیر جاھزة وغیر آمنة للتشغیلأخرى تشیر إلى أن القالیة 
 

تحقق من صحة موضع األھداف فوق كل فوھة، وأن الشعلة ترتفع .  افحص األھداف التي تكون الشعالت الخزفیة موجھة إلیھا
د ویجب أن تكون الشعلة في منتصف الھدف، كما یجب أن یكون لونھا أزرق شدی.  فوق الفوھة) مم 60(لحوالي بوصتین ونصف 

 . إذا الحظت وجود أي مشكالت) FASC(اتصل بمركز الخدمة المعتمد من المصنع .  الزرقة
 

 تنظیف كابینة القالیة من الداخل ومن الخارج
 

 خطر 
/ إذا المس الماء الزیت .  الدھن الساخن/ ال تحاول أبًدا تنظیف القالیة أثناء عملیة الطھي أو عندما تكون القالیة ممتلئةً بالزیت 

لدھن الساخن إلى درجة حرارة الطھي، فسوف یسبب تناثر الزیت، مما قد یؤدي إلى وقوع حروق خطیرة للعاملین المتواجدین ا
 .بالقرب من القالیة

 

 تحذیر
اقرأ إرشادات االستخدام .  استخدم منظف من النوع التجاري المستخدم لتنظیف وتطھیر األسطح التي تالمس الطعام بشكل فعال

یجب توخي الحذر فیما یتعلق بتركیز محلول التنظیف وطول الفترة الزمنیة التي یبقى .  اإلجراءات الوقائیة قبل االستخداموبیانات 
 .فیھا على األسطح المالمسة للطعام

 
ن الوصول امسح كل األسطح المعدنیة والمكونات التي یمك.  نّظف الجزء الداخلي لكابینة القالیة باستخدام قطعة قماش نظیفة وجافة

 .الدھن والغبار المتمجّمعین/ إلیھا إلزالة الزیت 
 

قم بتنظیف الجزء الخارجي من كابینة القالیة باستخدام قطعة قماش نظیفة ورطبة مغموسة في منظف لغسل الصحون، إلزالة 
 .الدھون واألتربة والوبر من كابینة القالیة/ الزیت 

 
 دھن الطھي/ تصفیة زیت 

 
أو عدد أكثر من المرات إذا كانت (دھن الطھي المستخدم في القالیة مرة واحدة على األقل كل یوم / زیت  یجب أن تتم تصفیة

 .للتعرف على التفاصیل ،تعلیمات الترشیح ،4ارجع إلى الفصل ).  القالیة تستخدم بصفة دائمة
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 )یتبع(فحوصات وخدمات الصیانة الوقائیة للقالیة   5.1

 
 األسبوعیةالفحوصات والخدمات 

 
 )القالیات المزودة بأجھزة كمبیوتر فقط(افحص وقت االستعادة 

 
 درجة 121(فھرنھایت   درجة 250وقت االستعادة ھو مقدار الوقت الذي تحتاجھ القالیة لزیادة درجة حرارة قدر القلي من 

ثانیة  30وھو یمثل مقیاًسا لكفاءة القالیة، ویجب أال یتجاوز دقیقتین و).  مئویة درجة 149(فھرنھایت  درجة 300إلى ) مئویة
ویتم قیاس وقت االستعادة في الطرازات .  MJCFثانیة للقالیات من السلسلة  30دقائق و 3و MJ45للقالیات من السلسلة 

 .   بشكل تلقائي من خالل جھاز الكمبیوتر CM III.5المزودة بأجھزة كمبیوتر 
 

تظھر .  ، اضغط على مفتاح وضع البرمجة CM III.5لعرض وقت االستعادة في الطرازات المزودة بأجھزة كمبیوتر 
یظھر وقت .  باستخدام المفاتیح الرقمیة) 1652(    أدخل رقم الرمز .  في الشاشة الیسرى الصورة 

 .ثوانٍ  5االستعادة األخیر في كال الشاشتین لمدة 
 
 

 والخدمات ربع السنویةالفحوصات 
 

 تصریف وتنظیف قدر القلي
 

.  أثناء االستخدام العادي للقالیة، تتكون رواسب من زیت أو دھن الطھي المكربن بشكل تدریجي على الجدار الداخلي لقدر القلي
 .ویجب أن یتم التخلص من ھذه الرواسب من وقت آلخر من أجل الحفاظ على فاعلیة القالیة

 

 خطر 
أو أقل قبل التصریف بداخل ) درجة مئویة 38(درجة فھرنھایت  100الدھن حتى یبرد وتصل درجة حرارتھ إلى / زیت اترك ال

 .حاویة معدنیة مناسبة للتخلص منھ
 

المدمج، یجب أن یتم تصریف زیت أو دھن الطھي إلى حاویة  Filter Magic IIإذا لم تكن القالیة الخاصة بك مزودة بنظام ترشیح 
وحدة  باستخدام  Frymasterلتصریف الزیت أو الدھن المستخدم والتخلص منھ بشكل آمن ومریح، توصي شركة .  أخرى مناسبة

 .ل معھوتتاح وحدة التخلص من الدھون من خالل الموزع المحلي الذي تتعام. الخاصة بنا) SDU(التخلص من الدھون 
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 تنظیف األجزاء والملحقات القابلة للفصل

 
الدھن المكربن على األجزاء والملحقات القابلة للفصل، مثل السالل أو / كما ھو الحال مع قدر القلي، تتراكم رواسب من الزیت 

 .صواني الرواسب أو ماسكات القضبان
 

قم بشطف وتجفیف . بمسح كل األجزاء والملحقات القابلة للفصل باستخدام قطعة قماش نظیفة مرطبة بمحلول من مادة تنظیفقم 
 .كل جزء بشكل جید

 
 

 )التناظریة(مقبض التحكم في درجة حرارة واحدة التحكم في الحالة الصلبة / فحص معایرة منظم الحرارة 
 
 ).]التناظریة(یسري ھذا الفحص فقط على الوحدات المزودة بوحدات تحكم منظم الحرارة أو الحالة الصلبة   :مالحظة[
 

 .تحقق من امتالء قدر القلي بزیت الطھي أو الدھن السائل .1
 

 .اضبط قرص التحكم في درجة الحرارة إلى إعداد درجة حرارة القلي .2
 

إذا لزم .  دھن الطھي متسقة/ ي ثالث مرات لكي تصبح درجة حرارة زیت اترك الشعلة تعمل وتتوقف عن العمل بشكل تلقائ .3
 .األمر، فقم بتلقیب الدھن إلذابة كل الدھن الموجود أسفل قدر القلي

 
الدھن، واجعل طرفھ یالمس مجس استشعار درجة حرارة / أدخل میزان حرارة أو مجس مضرم من نوع جید في الزیت  .4

 .القالیة
 

درجات  5± المضرم في نطاق / في العمل في المرة الرابعة، یجب أن تكون قراءة میزان الحرارة عندما تبدأ الشعلة  .5
وإذا لم یكن الوضع كذلك، فقم بمعایرة .  من اإلعداد المضبوط علیھ مقبض درجة الحرارة) درجة مئویة 2(فھرنھایت 

 :المقبض كما یلي
 

 .درجة الحرارة إلى أن یمكن إدارة المقبض بحریة على عمودهقم بإرخاء الصامولة الموجودة في مقبض التحكم في  .أ
 

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

 
 .امسك المقبض واربط الصامولة .ج

 
رنة بإعداد مقبض التحكم في درجة الحرارة في المرة التالیة التي تعمل المضرم مقا/ أعد فحص قراءة میزان الحرارة  .د

 .فیھا الشعلة
 

 المضرم مع إعداد المقبض وبحیث ال یتجاوز الفرق / د إلى أن تتفق قراءة میزان الحرارة  4أ إلى  4كرر الخطوات من  .ھـ
 ).درجة مئویة 2(درجات فھرنھایت  5

 
23T ،فاتصل بمركز الخدمة المعتمد من المصنع إلجراء الصیانةإذا لم یتسن إجراء المعایرة. 
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23Tفحص معایرة منظم حرارة وحدة التحكم في منظم الحرارة 

 
 )یسري ھذا الفحص فقط على الوحدات المزودة بوحدات تحكم منظم الحرارة(
  
 .بزیت أو دھن الطھيتحقق من امتالء قدر القلي  .1
 

وقم بوضع میزان حرارة أو مضرم ) مئویة درجة 162(فھرنھایت  درجة 325اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على  .2
 .من نوع جید في قدر القلي بحیث یالمس واقي مجس درجة الحرارة

 
مع ). مئویة درجة 170(ھرنھایت ف درجة 340عندما تتوقف الشعلة عن العمل، اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على  .3

اقتراب القراءة الموجودة على میزان الحرارة أو المضرم من اإلعداد المسجل على مقبض التحكم في درجة الحرارة، ولكن 
عند انخفاض القراءة ). مئویة درجة 162(فھرنھایت  درجة 325قبل أن تتوقف الشعلة عن العمل، أعد ضبط المقبل إلى 

یجب أن تبدأ , مباشرة) مئویة درجة 162(فھرنھایت  درجة 325ان الحرارة أو المضرم إلى ما ھو أقل من الظاھرة على میز
 )FASC(اتصل بمركز الخدمة المعتمد من المصنع .  إذا لم یحدث ذلك، یجب أن یتم إجراء المعایرة.  الشعلة في العمل
 .إلجراء الصیانة

 
 

 Computer Magic III تحقق من دقة النقطة المضبوطة في

 
 .)Computer Magic IIIیسري ھذا الفحص فقط على الوحدات المزودة بوحدات تحكم (  :مالحظة(
 

 . الدھن، واجعل طرفھ یالمس مجس استشعار درجة حرارة القالیة/ أدخل میزان حرارة أو مضرم من نوع جید في الزیت  .1
 

إشارًة إلى (بین الشرطة األولى والثانیة  بدون نقطة حمراء عندما تعرض شاشة جھاز الكمبیوتر الصورة  .2
مرًة واحدة لعرض درجة حرارة زیت أو  ، اضغط على مفتاح )أّن محتویات وعاء القلي موجودة ضمن نطاق الطھي

 .دھن القلي التي یتم قیاسھا بواسطة مجس درجة الحرارة
 

 .مرتین لعرض نقطة التعیین اضغط مفتاح  .3
 

 فھرنھایت ° 5±یجب أن تكون كل القراءات في نطاق .  على میزان الحرارة أو المضرمالحظ درجة الحرارة الموجودة  .4
 .إذا لم یتحقق ذلك، اتصل بمركز خدمة المصنع المعتمد للحصول على المساعدة.  من بعضھا البعض) مئویة درجة 2(

 تنظیف أنبوب تھویة صمام الغاز
 

 .)یمكن أن یتم فرد أنبوب التھویة  :مالحظة.  (فك أنبوب التھویة من الصمام بعنایة .1
 

 .عبر األنبوب من أجل إزالة أي عوائق موجودة بھ) بوصة 0.052بقطر (قم بتمریر قطعة من سلك الربط العادي  .2
 

 .قم بإزالة السلك وانفخ عبر األنبوب للتحقق من عدم وجود عوائق بھ .3
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 الصیانة الوقائیة  :5الفصل 
 

 
 )یتبع(فحوصات وخدمات الصیانة الوقائیة للقالیة   5.1

 
 .تركیب األنبوب وقم بثنیھ بحیث تتجھ الفتحة ألسفلأعد  .4
 
 

 الفحوصات والخدمات نصف السنویة

 فحص ضغط مشعب الشعالت
 

 خطر 
 .للترتیب إلجراء ھذه الخدمة FASCاتصل بمركز .  یجب أن یتم تنفیذ ھذه المھمة من خالل فني خدمة مؤھل فقط

 
 

 Filter Magic II فحوصات وخدمات الصیانة الوقائیة لنظام ترشیح  5.2
 

 تحذیر 
حیث یمكن أن یؤدي ذلك إلى وقوع تلف ال یمكن إصالحھ .  ال تقم بسكب الماء أو محلول الغلي للتنظیف عبر نظام الترشیح

 .للمضخة، كما أنھ یؤدي إلى إبطال الضمان
 

بخالف التنظیف الیومي لصینیة  Filter Magic IIال توجد عملیات فحص وخدمات صیانة وقائیة دوریة مطلوبة لنظام ترشیح 
قم دائًما بإزالة مجموعة .  باستخدام محلول ماء ساخن ومنظف) CFصواني الترشیح الداخلیة والخارجیة في أنظمة (الترشیح 

وبعد الشطف، اقلب صینیة الترشیح رأًسا على عقب وقم برفع .  صواني الترشیح من القالیة قبل تنظیفھا بالماء الساخن والمنظف
 .قبل إعادتھا للعمل مرة أخرى Uجفاف الصینیة بشكل كاملUتحقق من .  رفھا قلیالً للسماح بتصریف كل المیاه من أنبوب الشفطط
 

إذا الحظ أن النظام یقوم بالضخ ببطء أو ال یقوم بالضخ على اإلطالق، فتحقق من وجود مصفاة صینیة الترشیح في الجزء السفلي 
إذا كانت مصفاة الترشیح والورقة مركبتین بشكل صحیح، فقم بتغییر .  من صینیة الترشیح، وبحیث تتواجد الورقة على المصفاة

موجودة ) الموجودة داخل الكابیة في الجزء الخلفي(لقات الدائریة الموجودة في تركیبة التوصیل ورقة الترشیح وتحقق من أن الح
مع تركیب ورقة جدیدة وتركیب الحلقات الدائریة بالشكل الصحیح، یجب أن یقوم النظام بإعادة تعبئة   :مالحظة.  وفي حالة جیدة

 .دقائق 3القالیة خالل دقیقتین إلى 
 

إذا رادوك شك في وجود انسداد، ففك قوابس التنظیف .  بشكل كامل Power Showerاشرة، قم بتصریف بعد كل استخدام مب
استخدم .  دھن صلب متراكم/ وضع اإلطار في صینیة بھا ماء ساخن لعدة دقائق إلذابة أي زیت .  في كل ركن من أركان اإلطار

إذا لزم األمر، فأدخل مشبك ورقي مفرود أو أي .  نابیب من الداخلفرشاة أنابیب طویلة ورفیعة مع میاه ساخنة ومنظف لتنظیف األ
اشطف القوابس وقم بتجفیفھا بشكل كامل ثم أعد تركیبھا .  شيء مشابھ لذلك في الفتحات في اإلطار من أجل إزالة أي انسدادات

 .قبل االستخدام
 

 خطر 
إلى اندفاع رشات الزیت الساخن من قدر القلي أثناء عملیة  Power Showerیؤدي عدم إعادة تركیب قوابس تنظیف 

 .الترشیح، مما یؤدي إلى احتمالیة تعرض العمال إلى خطر الحرق
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 الصیانة الوقائیة  :5الفصل 
 

 
  الدوري للنظام/الفحص السنوي  5.3

 
 .ینبغي أن یتم فحص ھذا الجھاز وضبطھ بشكٍل دوري من قبل موظفي صیانة مؤھلین كجزٍء من برنامٍج منتظم لصیانة المطبخ

 
 :كما یلي Uفني خدمة معتمد من المصنعUبأن یتم فحص ھذا الجھاز مرة على األقل كل عام من خالل  UتوصيFrymaster Uوشركة 

 
 القالیة

 
أو من عدم / للتحقق من عدم تراكم الزیت بشكل مفرط و  من الداخل ومن الخارج، ومن األمام ومن الخلفافحص الكابینة  •

 .ترحیل الزیت
 
 .إعاقة فتحة أنبوب المدخنة برواسب أو تراكمات الزیت أو الدھن الصلبتحقق من عدم  •
 
أي صمامات الغاز ومجموعات شعالت اإلشعال الصغیرة ووحدات اإلشعال (تحقق من أن الشعالت والمكونات ذات الصلة  •

التسریبات، وتحقق  افحص كافة وصالت الغاز للتحقق من خلوھا من.  في حالة جیدة وتعمل بالشكل الصحیح) وما إلى ذلك
 .من إحكام ربط جمیع الوصالت

 
 .تحقق من أن ضغط مشعب الشعالت متوافق مع الضغط المحدد في لوحة التصنیف الخاصة بالجھاز •
 

تحقق من عمل مجسات درجة الحرارة والحد األقصى وتوصیلھا وشّدھا وعملھا بصورة صحیحة، ومن وجود واقیات  •
 .المجسات وتثبیتھا كما ینبغي

 
وحدات التحكم والمحوالت والمرحالت ولوحات التوصیل / أي، جھاز الكمبیوتر (حقق من كون مكونات صندوق المكونات ت •

افحص أسالك صندوق المكونات .  في حالة جیدة وخلوھا من تراكم الزیت المرحل وغیر ذلك من الرواسب) وما إلى ذلك
 .دةوتحقق من إحكام ربط الوصالت ومن أن األسالك بحالة جی

 
ومن عملھا بصورة ) أي، مفاتیح سالمة التصریف، ومفاتیح إعادة التعیین، وما إلى ذلك(تحقق من وجود كل سمات السالمة  •

 .صحیحة
 
تحقق .  تحقق من وجود وعاء القلي بحالٍة جیدة ومن خلوه من التسریبات ومن وجود عازل وعاء القلي بوضٍع قابل لالستخدام •

 ).أي أنھ ال یوجد أي تدھور أو تلف مرئي في حالتھا(ر القلي ومن أنھا في حالة جیدة من تواجد موزعات أنبوب قد
 
 .تحقق من إحكام ربط أطقم األسالك والتوصیالت ومن أنھا في حالة جیدة •
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 الصیانة الوقائیة  :5الفصل 
 

 
 )یتبع(الدوري للنظام /الفحص السنوي  5.3

 
  نظام التصفیة الُمضّمن

 
 .من خلوھا من التسریبات، وتحقق من إحكام ربط جمیع الوصالتافحص جمیع خطوط التصریف وإرجاع الزیت للتحقق  •
 
في حال وجود تراكم لكمیات كبیرة من الفتات في سلة .  افحص وعاء التصفیة للتحقق من خلوه من التسریبات ومن نظافتھ •

 .وتنظیفھا بشكٍل یومي مقاومة للحریقالمشّغل بضرورة تفریغ سلة الفتات في حاویة / الفتات، انصح المالك 
 
وفي تركیبات الفصل  Power Showerبما في ذلك تلك الموجودة في (تحقق من وجود جمیع الحلقات والسدادات الدائریة  •

 .استبدل الحلقات والسدادات الدائریة في حال تعرضھا لالھتراء أو التلف.  ومن كونھا في حالة جیدة) السریع
 
 : كما یليتحّقق من سالمة نظام الترشیح  •
 

تحقق من تنشیط .  أثناء فراغ صینیة الترشیح، ضع كل مقابض إرجاع الزیت في وضع التشغیل، واحدة تلو األخرى −
) Power Showerأو من سماع صوت الغرغرة من منفذ (دھن الطھي / المضخة ومن ظھور الفقاعات في زیت 

 .لقدر القلي ذي الصلة
 

تحقق من عمل كل ).  ي، ضع كل مقابض اإلرجاع في وضع إیقاف التشغیلأ(قم بإغالق كل صمامات إرجاع الزیت  −
صمام من صمامات إرجاع الزیت بالشكل الصحیح من خالل تنشیط مضخة الترشیح باستخدام الذراع الموجود في أحد 

ن منافذ أو ال یسمع صوت غرغرة م(یجب أال تظھر أي فقاعات ھواء في أي من قدور القلي .  مفاتیح المقبض الصغیرة
Power Shower .( 

 
تحقق من تجھیز صینیة الترشیح بشكل صحیح من أجل التشریح، ثم قم بتصریف قدر قلي من الزیت الذي تصل درجة  −

. في صینیة الترشیح وقم بإغالق صمام تصریف قدر القلي) درجة مئویة 177(درجة فھرنھایت  350حرارتھ إلى 
یظھر ذلك من (دھن الطھي إلى قدر القلي / اسمح بإرجاع كل زیت . ضع مقبض إرجاع الزیت إلى وضع التشغیل

، توقف تدفق الزیت من Power Showerدھن الطھي أو، في الوحدات المزودة بـ / خالل ظھور فقاعات في زیت 
Power Shower .(ینبغي أن ُیعاد ملء قدر القلي خالل وقت . أرجع مقبض إرجاع الزیت إلى وضع إیقاف التشغیل

 .ثانیة 30جاوز دقیقتین وال یت
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 استكشاف أخطاء المشغل وإصالحھا  :6الفصل 
 

 

 مقدمة 6.1

 
وأدلة استكشاف .  یقدم ھذا الفصل دلیالً مرجعًیا سھالً لبعض المشاكل الشائعة التي قد تقع أثناء تشغیل الجھاز الخاص بك

المشكالت وإصالحھا الموجودة في ھذا الفصل تھدف إلى مساعدتك على تصحیح المشكالت في ھذا الجھاز، أو على األقل 
فصل للمشكالت األكثر شیوًعا الُمبلغ عنھا، قد تواجھك مشكالت غیر مسجلة في ھذا بالرغم من تغطیة ال.  تشخیصھا بشكٍل دقیق

ببذل كل جھد ممكن لمساعدتك على تحدید المشكلة  Frymasterفي مثل ھذه الحاالت، ستقوم إدارة الخدمات الفنیة في .  الفصل
 .ینھاكذلك، قد ال تسري أدلة استكشاف المشكالت وإصالحھا على طرازات بع.  وحلھا

 
.  عند استكشاف مشكلة وإصالحھا، قم دائًما باستخدام عملیة إقصاء، وذلك بالبدء بأبسط حل والمتابعة باالنتقال للحل األكثر تعقیًدا

فأي شخص یمكن أن ینسى أن یقوم بتوصیل القابس في المستقبل أو أن یضع ورقة .  ال تتجاوز مطلًقا عن األشیاء الواضحة
 .ال تفترض أن مثل تلك األشیاء لن تحدث معك مطلًقا.  لتشریحالترشیح في صینیة ا

 
وینطوي جزء من أي إجراء تصحیحي على .  األھم من ذلك، ھو أن تحاول دائًما تأسیس فكرٍة واضحٍة عن سبب حدوث المشكلة

وصیالت، فافحص إذا حدث عطل في وحدة تحكم بسبب سوء إحدى الت.  اتخاذ خطواٍت لضمان أال تحدث المشكلة مرًة أخرى
ضع .  إذا استمر مصھر كھربائي باالحتراق، فابحث عن السبب.  جمیع التوصیالت األخرى أثناء التعامل مع تلك التوصیلة، أیًضا

في اعتبارك دائًما أن وجود عطٍل في مكوٍن صغیر قد یكون في كثیٍر من األحیان مؤشًرا على عطٍل محتمل أو تشغیٍل غیر صحیح 
 .ظاٍم أكثر أھمیةفي مكوٍن أو ن

 
إذا راودك الشك فیما یتعلق باإلجراء الصحیح الذي یجب علیك اتخاذه، فال تتردد في االتصال بإدارة الخدمة الفنیة في شركة 

Frymaster  أو مركز الخدمة المعتمد من المصنع والذي یتبع شركةFrymaster للحصول على المساعدة. 
 
 

 خطر 
دھن / ال تحاول أبًدا تحریك ھذا الجھاز عندما یكون مملوًءا بزیت .  ن إلى حدوث حروق خطیرةدھن الطھي الساخ/ یؤدي زیت 

 .دھن الطھي الساخن من حاویٍة إلى حاویٍة أخرى/ ساخن أو نقل زیت 
 
 

 خطر 
توخ أشد الحذر .  یةیجب فصل ھذا الجھاز من القابس أثناء عملیة الصیانة، إال عند الحاجة إلى إجراء اختبارات الدائرة الكھربائ

 .عند إجراء مثل ھذه االختبارات
 

 .افصل جمیع أسالك الطاقة قبل إجراء الصیانة.  قد یكون بھذا الجھاز أكثر من نقطة توصیل واحدة لإلمداد بالطاقة الكھربائیة
 

 .فقطیجب أن یتم إجراء عملیات فحص واختبار وإصالح للمكونات الكھربائیة من قبل وكیل خدمة معتمد 
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 استكشاف المشكالت وإصالحھا من خالل المشغل  :6الفصل 
 

 

أو الرقمیة ) التناظریة(استكشاف المشكالت وإصالحھا في القالیات المزودة بوحدات تحكم الحالة الصلبة  6.2
 CM III.5أو 

 

 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

 .الشعلة ال تعمل

 .لم یتم إشعال شعلة اإلشعال الصغیرة .أ
قم بإشعال شعلة اإلشعال الصغیرة وفًقا  .أ

للتعلیمات الواردة في الفصل الثالث من ھذا 
 .الدلیل

تحقق من إغالق صمام التصریف بشكل  .ب .صمام التصریف مفتوح .ب
 .كامل

 .ال توجد طاقة كھربائیة واصلة للوحدة .ج
تحقق من توصیل سلك الطاقة الخاص  .ج

 .بالوحدة ومن عدم تعطل قاطع الدائرة

 .الوحدةال یوجد غاز یصل إلى  .د

تحقق من توصیل توصیالت خط الغاز بشكل  .د
صحیح بالوحدة، ومن فتح أي صمامات قطع 
بین القالیة وبین مصدر الغاز الرئیسي، ومن 

 .أن صمام قطع الغاز الرئیسي مفتوح

 .وحدة تحكم ال تعمل .ھـ

قم باستبدال وحدة التحكم التي تشك في أنھا ال  .ھـ
تعمل واستخدم أخرى تعلم أنھا جیدة، إن 

إذا كانت .  كانت لدیك تلك الوحدة الجیدة
القالیة تعمل بشكل طبیعي، فاطلب وحدة 

 .FASCتحكم بدیلة من مركز 
مصباحا الطاقة والمشكالت 
لوحدة تحكم الحالة الصلبة 

یضیئان، ولكن ) التناظریة(
مصباح الحرارة ال یضيء، 

 أو
 CM III.5تعرض شاشة 

 .الصورة 

 .وحدة تحكم ال تعمل
 

 .مجس درجة حرارة ال یعمل

قم باستبدال وحدة التحكم التي تشك في أنھا ال 
تعمل واستخدم أخرى تعلم أنھا جیدة، إن كانت 

إذا كانت القالیة تعمل .  لدیك تلك الوحدة الجیدة
بشكل طبیعي، فاطلب وحدة تحكم بدیلة من 

إذا لم تعمل القالیة بالشكل .  FASCمركز 
.  الصحیح، فافحص دائرة مجس درجة الحرارة

 .FASCكز اتصل بمر

الوحدة تبقى في دورة 
 .الذوبان بصفة مستمرة

 .وحدة تحكم ال تعمل
 

 .مجس درجة حرارة ال یعمل

قم باستبدال وحدة التحكم التي تشك في أنھا ال 
تعمل واستخدم أخرى تعلم أنھا جیدة، إن كانت 

إذا كانت القالیة تعمل .  لدیك تلك الوحدة الجیدة
بدیلة من بشكل طبیعي، فاطلب وحدة تحكم 

إذا لم تعمل القالیة بالشكل .  FASCمركز 
.  الصحیح، فافحص دائرة مجس درجة الحرارة

 .FASCاتصل بمركز 
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 التي تستخدم الغاز MASTER JET SERIES ATMOSPHERICالقالیات طراز 

 استكشاف المشكالت وإصالحھا من خالل المشغل  :6الفصل 
 

 

أو الرقمیة ) التناظریة(استكشاف المشكالت وإصالحھا في القالیات المزودة بوحدات تحكم الحالة الصلبة  6.2
 )یتبع( CM III.5أو 

   
 

 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

ال  CM III.5وحدة تحكم 
 .تدخل في وضع البرمجة

 عطل مؤقت في وحدة التحكم نجم عن  .أ
 .زیادة الجھد

افصل الوحدة عن مصدر الطاقة الكھربائیة،  .أ
وانتظر لمدة دقیقة واحدة على األقل، وأعد 

توصیل الوحدة بمصدر الطاقة الكھربائیة وقم 
 .بتشغیل وحدة التحكم

 .وحدة تحكم ال تعمل .ب

قم باستبدال وحدة التحكم التي تشك في أنھا ال  .ب
تعمل واستخدم أخرى تعلم أنھا جیدة، إن 

انظر القسم (كانت لدیك تلك الوحدة الجیدة 
إذا كانت القالیة تعمل بشكل طبیعي، ).  6.6

 .FASCفاطلب وحدة تحكم بدیلة من مركز 

 CM III.5وحدة التحكم 
عند تعرض الصورة 

الخروج من دورة الذوبان 
 أو

ال یظھر مؤشر وضع 
 .التسخین على اإلطالق

تحقق من إدخال النقطة المضبوطة بشكل  .أ .النقطة المضبوطة غیر صحیحة .أ
 .صحیح

 عطل مؤقت في وحدة التحكم نجم عن  .ب
 .زیادة الجھد

افصل الوحدة عن مصدر الطاقة الكھربائیة،  .ب
واحدة على األقل، وأعد وانتظر لمدة دقیقة 

 .توصیل الوحدة بمصدر الطاقة الكھربائیة

 .وحدة تحكم ال تعمل .ج

قم باستبدال وحدة التحكم التي تشك في أنھا ال  .ج
تعمل واستخدم أخرى تعلم أنھا جیدة، إن 

انظر القسم (كانت لدیك تلك الوحدة الجیدة 
إذا كانت القالیة تعمل بشكل طبیعي، ).  6.6

 .FASCفاطلب وحدة تحكم بدیلة من مركز 

مؤشر وضع التسخین 
یعمل، لكن القالیة ال تقوم 

 .ل الصحیحبالتسخین بالشك

 في الصفحة  الشعلة ال تعملراجع المشكلة  .أ .الشعلة ال تعمل .أ
6-2. 

 .وحدة تحكم ال تعمل .ب

قم باستبدال وحدة التحكم التي تشك في أنھا ال  .ب
تعمل واستخدم أخرى تعلم أنھا جیدة، إن 

انظر القسم (كانت لدیك تلك الوحدة الجیدة 
إذا كانت القالیة تعمل بشكل طبیعي، ).  6.6

 .FASCفاطلب وحدة تحكم بدیلة من مركز 
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 تحكم في درجة الحرارة استكشاف المشكالت وإصالحھا للقالیات المزودة بوحدات 6.3

 
 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

 .الشعلة ال تعمل

 .شعلة اإلشعال الصغیرة لم تعمل .أ
قم بإشعال شعلة اإلشعال الصغیرة وفًقا  .أ

للتعلیمات الواردة في الفصل الثالث من ھذا 
 .الدلیل

 
 .لم یتم إغالق صمام التصریف بشكل كامل .ب

 
من إغالق صمام التصریف بشكل تحقق  .ب

 .كامل

 .ال توجد طاقة كھربائیة واصلة للوحدة .ج
تحقق من توصیل سلك الطاقة الخاص  .ج

بالوحدة بالشكل الصحیح ومن عدم تعطل 
 .قاطع الدائرة

 .ال یوجد غاز یصل إلى الوحدة .د

تحقق من توصیل توصیالت خط الغاز بشكل  .د
صمامات قطع صحیح بالوحدة، ومن فتح أي 

بین القالیة وبین مصدر الغاز الرئیسي، ومن 
 .أن صمام قطع الغاز الرئیسي مفتوح

الوحدة ال تدخل في دورة 
الذوبان أو تبقى في دورة 

 .الذوبان بصفة مستمرة

 .مفتاح دورة الذوبان تالف
 

 لوحة دائرة دورة الذوبان تالفة

یجب أن یتم استبدال مفتاح دورة الذوبان أو لوحة 
 .FASCاتصل بمركز .  دائرة دورة الذوبان

القالیة ال تصل مطلًقا إلى 
 .منظم الحرارة تالف أو منظم الحرارة غیر معایر .درجة حرارة القلي

یتطلب عزل المشكلة إجراء المزید من عملیات 
 استكشاف المشكالت وإصالحھا بما یتجاوز نطاق

ما یمكن أن یقوم بھ المشغل من عملیات 
اتصل بمركز .  استكشاف المشكالت وإصالحھا

FASC. 
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 استكشاف المشكالت وإصالحھا في نظام الترشیح المدمج 6.4
 

 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

 .المضخة ال تعمل
 أو

المضخة تتوقف أثناء 
 .الترشیح

 

الحراري الزائد للتعطل تعرض مفتاح الحمل  .أ
 .في محرك ارتفعت درجة حرارتھ بشدة

 
إذا توقفت المضخة عن العمل بشكل :  اختبار

مفاجئ أثناء عملیة الترشیح، خصوًصا إذا 
كان من المحتمل أن محرك المضخة قد 

تعرض للحرارة الزائدة بعد دورات ترشیح 
ضع مقبض الترشیح في وضع .  متعددة

المضخة تبرد لمدة  ، واتركإیقاف التشغیل
دقیقة على األقل، ثم اضغط على زر  45

.  إعادة التعیین الموجود في محرك المضخة
 .حاول تنشیط المضخة

إذا عملت المضخة بشكل عادي بعد إعادة  .أ
تعیین مفتاح الحمل الحراري الزائد، فھذا 

 .  یعني أن المضخة تعرضت للحرارة الزائدة
 

الترشیح عندما تكون قم دائًما بإجراء عملیة 
دھن الطھي مساویة أو / درجة حرارة زیت 

 .قریبة من درجة حرارة القلي
 

دقائق  10اترك محرك المضخة یبرد لمدة 
تقریًبا بعد ترشیح قدرا قلي بشكل كامل، 

 .واحد تلو اآلخر
 

افحص ورقة الترشیح بعد أن یتم ترشیح كل 
استبدل الورقة إذا كانت ھناك .  قدر قلي

 .كبیرة من الرواسب المتراكمة علیھاكمیة 
 مفتاح المقبض الصغیر للمرشح ال یعمل .ب

 
إذا كانت ھذه القالیة متعددة القدور، :  اختبار

فحاول تشغیل المضخة باستخدام مقبض 
إذا بدأت المضخة في العمل، فھذا .  مختلف

یعني أن مفتاح المقبض الصغیر غیر 
 .مضبوط أو تعرض للتلف

 
، التشغیلعندما یتم وضع المقبض في وضع 

یجب أن یتم ضغط الذراع الموجود في 
.  المفتاح الصغیر بإحكام في مقابل المفتاح
إذا حدث ذلك، فھذا یعني أن المفتاح قد 

وإذا لم یحدث ذلك، فإن ھذا .  تعرض للتلف
أو / یعني أن المفتاح غیر مثبت في مكانھ و 

 .غیر مضبوط

إذا كان المفتاح غیر مثبت في مكانھ، فاربط  .ب
البراغي المستخدمة لتثبیتھ في مكانھ، مع 

التحقق من أنھ عندما یتم وضع المقبض في 
، یجب أن یتم ضغط الذراع التشغیلوضع 

الموجود في المفتاح الصغیر بإحكام في مقابل 
 .المفتاح

 
إذا كان المفتاح قد تعرض للتلف، فاتصل 

 .FASCبمركز 

 .ھناك انسداد في المضخة .ج
 

ضع مقبض . أغلق صمام التصریف:  اختبار
الترشیح في وضع إیقاف التشغیل، واترك 

دقیقة على األقل، ثم  45المضخة تبرد لمدة 
اضغط على زر إعادة التعیین الموجود في 

اسحب صینیة الترشیح من . محرك المضخة
إذا أصدر .  الوحدة ثم قم بتنشیط المضخة

مضخة صوت طنین ثم توقف عن محرك ال
 .العمل، فھذا یعني أن المضخة مسدودة

وغالًبا ما ینجم انسداد المضخة عن تراكم  .ج
الرواسب في المضخة بسبب استخدام ورق 
ترشیح بمقاس غیر مناسب أو تركیبھ بشكل 

غیر صحیح وعدم القدرة على استخدام 
 FASCاتصل بمركز .  مصفاة الفتات

 .للتخلص من االنسداد
 

تحقق من استخدام مقاس ورق ترشیح 
مناسب ومن تركیبھ بالشكل الصحیح، ومن 

 .استخدام مصفاة الفتات
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 )یتبع(استكشاف المشكالت وإصالحھا في نظام الترشیح المدمج  6.4
 

 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

المضخة تبدأ في العمل، إال 
أنھ ال یحدث أي نقل، أو أن 

 .یتم ببطء شدید النقل

دھن الطھي بارد للغایة بحیث ال یمكن / زیت  .أ
 .ترشیحھ

إلجراء الترشیح بشكل صحیح، یجب أن تكون  .أ
درجة حرارة الزیت أو الدھن تساوي أو قریبة 

درجة  177(درجة فھرنھایت  350من 
في درجات الحرارة األقل من ذلك، ).  مئویة

بحیث ال یصبح الزیت أو الدھن سمیًكا للغایة 
یمكن أن یمر عبر وسیطة الترشیح بسھولة، 
مما یؤدي إلى إرجاع الزیت ببطء شدید وفي 
النھایة ارتفاع درجة حرارة محرك مضخة 

تحقق من أن درجة حرارة زیت أو .  الترشیح
دھن الطھي مساویة أو قریبة من درجة حرارة 

 .القلي قبل التصریف إلى صینیة التشریح
الترشیح مركبة أو مجھزة مكونات صینیة  .ب

 .بشكل غیر صحیح
 

ضع مقبض .  أغلق صمام التصریف:  اختبار
، واسحب إیقاف التشغیلالترشیح في وضع 

، Power Showerومعھا (صینیة الترشیح 
حرك مقبض .  من الوحدة) إن كان موجوًدا

 .التشغیلالترشیح إلى وضع 
 

في حالة طرد تیار ھواء قوي من منفذ إرجاع 
، )Power Showerأو من منفذ (الزیت 

فإن المشكلة تكمن في مكونات صینیة 
 .الترشیح

قم بإزالة الزیت من صینیة الترشیح واستبدل  .ب
ورق الترشیح، مع التحقق من تواجد مصفاة 

 .  الورق تحتدعم ورق الترشیح في مكانھا 
 

إذا لم یؤِد ذلك إلى حل المشكلة، یحتمل أن 
یكون أنبوب الشفط في صینیة الترشیح 

تخلص من االنسداد باستخدام سلك . مسدوًدا
في حالة عدم القدرة على .  رفیع ومرن

التخلص من االنسداد، اتصل بمركز 
FASC. 

مكونات صینیة الترشیح مركبة أو مجھزة  .ج
 ).یتبع(بشكل غیر صحیح 

من وجود الحلقات الدائریة ومن أنھا  تحقق .ج
 .بحالٍة جیدة

 
استبدل ورق الترشیح، مع التحقق من تواجد 

 تحتمصفاة دعم ورق الترشیح في مكانھا 
 .الورق
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 )یتبع(استكشاف المشكالت وإصالحھا في نظام الترشیح المدمج  6.4
 

 Powerال یقوم 
Shower  برش المواد

 .بالشكل الصحیح

ھناك فتحات مسدودة أو دھن صلب في  .أ
Power Shower. 

 
ابحث عن تسرب الزیت أو الدھن :  اختبار

إذا حدث .  Power Showerحول حشوة 
 Power Showerذلك، فھذا یعني أن 

 .مسدود

وفًقا  Power Showerقم بتنظیف  .أ
للتعلیمات الواردة في الفصل الخامس من ھذا 

 .الدلیل

تالفة في / ھناك حلقات دائریة وحشوة مفقودة  .ب
Power Shower. 

تحقق من وجود الحلقات الدائریة والحشوة  .ب
 .ومن أنھا بحالة جیدة

یؤدي .  (الورق مفقود من صینیة الترشیح .ج
ذلك إلى إحداث قدر كبیر من الضغط في 

خطوط إرجاع الزیت، مما یؤدي إلى تدفق 
وكذلك إلى ، Power Showerشدید عبر 

 .)تسرب الزیت حول الحشوة

تحقق من تركیب ورقة الترشیح على النحو  .ج
 .الصحیح في صینیة الترشیح

 
 

 استكشاف المشكالت وإصالحھا فیما یتعلق بالتشغیل غیر الطبیعي للشعلة 6.5

 
 اإلجراء التصحیحي األسباب المحتملة المشكلة

القالیة تعمل بشكل عادي، 
من  إال أن اللھب یخرج

 .مقدمة الشعلة
 .أنبوب تھویة صمام الغاز مسدود

أوقف تشغیل القالیة وافتح أنبوب تھویة صمام 
إلى  4-5الغاز وفًقا للتعلیمات الواردة في صفحة 

 .من ھذا الدلیل 5-5
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 استبدال وحدة التحكم أو طقم أسالك وحدة التحكم 6.6

 
 

 .افصل القالیة عن مصدر إمداد التیار الكھربائي .1
 

قم بإزالة البرغیین الموجودین في الركنین العلویین  .2
لوحة التحكم وحرك اللوحة لفتحھا من أعلى، بما من 

یسمح باستقرارھا على ألسنة المفصالت الخاصة 
 .بھا

 
افصل طقم األسالك من خلف وحدة التحكم، وإذا  .3

كنت تقوم باستبدال الطقم، فافصلھ من لوحة 
 ).األسھم(التوصیل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في حالة استبدال وحدة التحكم، افصل سلك األرضي  .4
، ثم قم بإزالة )األسھم(دبوًسا  15والموصل ذي 

وحدة التحكم من خالل رفعھا من فتحات المفصلة 
 .  في إطار لوحة التحكم

 
اعكس اإلجراءات لتركیب وحدة تحكم جدیدة أو طقم  .5

 .أسالك جدید
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

في حالة استبدال الطقم، افصل الطقم عن وحدة التحكم ولوحة التوصیل 
 ).األسھم(

 في حالة استبدال وحدة التحكم، افصل سلك األرضي والموصل ذي 
 ).األسھم(دبوًسا  15
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