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  مالحظة
ھذا بخالف  MANITOWOC FOOD SERVICEفي حالة ما إذا قام العميل خالل فترة سريان الضمان باستخدام قطعة غيار خاصة بجھاز 

أو من أي من مراكز الخدمة المعتمدة  FRYMASTER/DEANأو المعاد تدويرھا والتي يتم شراؤھا مباشرًة من  غير المعدلةالقطعة الجديدة 
 FRYMASTERالتابعة لھا و / أو تم تعديل التكوين األصلي للقطعة المستخدمة، فسيتم إلغاء ھذا الضمان.  وباإلضافة إلى ذلك، فلن تتحمل 

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

  

  مالحظة
لالستخدام االحترافي فقط ويجب أن يتم تشغيله من قبل موظفين مؤھلين.  يجب أن يقوم مزود خدمة معتمد من المصنع ھذا الجھاز مخصص 

)FAS يتبع شركة (Frymaster/Dean  أو فني محترف مؤھل آخر بإجراء التركيب والصيانة واإلصالحات.  قد يؤدي قيام الفنيين غير
من ھذا الدليل لالطالع على تعريفات  1المؤھلين بإجراء التركيب أو الصيانة أو اإلصالحات إلى إلغاء الضمان من الجھة المصّنعة.  راجع الفصل 

  الموظفين المؤھلين.

  
  مالحظة

ركيب ھذا الجھاز بما يتوافق مع القوانين المحلية والقومية المالئمة في الدولة و/أو اإلقليم الذي يتم فيه تركيب الجھاز.  راجع يجب أن يتم ت
  من ھذا الدليل لالطالع على التفاصيل.  2متطلبات القوانين القومية في الفصل 

  
  مالحظة للعمالء في الواليات المتحدة

 Building Officials and Code Administratorsالجھاز وفًقا لقانون تمديدات األنابيب األساسية الخاصيجب أن يتم تركيب ھذا 
International, Inc. (BOCA) .ولما جاء في دليل الصحة العامة لخدمة األغذية الذي تصدره إدارة الغذاء والدواء في الواليات المتحدة  

  

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

  اإلجراءات التشغيلية المستخدمة في اإلدارة في الموقع.

  

  مالحظة لمالكي الوحدات المزودة بأجھزة كمبيوتر
  

  الواليات المتحدة

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

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

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

  إصابة أو الوفاة.  اقرأ تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة بعناية قبل تركيب ھذا الجھاز قبل تركيبه أو صيانته.حدوث 

  
   



  

  خطر 
 الحافة األمامية لھذا الجھاز ليست درجة في سلم!   ال تقف على الجھاز.  قد ينتج عن االنزالق أو مالمسة زيت / دھن الطھي الساخن حدوث

  إصابة خطيرة.

  

  خطر 
ة ال تقم بتخزين الجازولين أو غيره من األبخرة والسوائل األخرى القابلة لالشتعال أو استخدامھا في محيط ھذا الجھاز أو غيره من األجھز

  األخرى.

  

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

  بعض جسيمات الطعام تلقائًيا إذا ُتركت منقوعًة في مواد دھون معينة.

  

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

حة الدھن إلى تشوه الشريط وبالتالي التأثير سلًبا على تركيبه.  الشريط ُمصمم للتركيب الُمحكم ضرب سالل القلي على الشريط بعنف من أجل إزا
  ويجب أال يتم نزعه إال من أجل التنظيف.

  

  خطر 
أدوات التثبيت يجب أن يتم توفير الوسائل الكافية للحد من حركة ھذا الجھاز بدون االعتماد على أو نقل الضغوط إلى القناة الكھربية.  يتم توفير 

 Frymaster) التابع لشركة FASمع القالية.  إذا كانت مجوعة أدوات التثبيت مفقودة، فاتصل بمركز الخدمة المحلي المعتمد من المصنع (
  .0900-826وطلب الجزء رقم 

  

  خطر 
  ة الكھربائية من القالية.    الخاصة بك، افصل جميع أسالك الطاق Frymasterقبل التحريك والفحص والصيانة وأي إصالح لقالية 
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ELECTRIC RE SERIES E4 القاليات من السلسلة
  

  مقدمة:  1الفصل  
  

  
  عام  1.1

  
يغطي ھذا الدليل جميع التكوينات الخاصة .  اقرأ التعليمات الواردة في ھذا الدليل بشكٍل جيد قبل محاولة تشغيل ھذا الجھاز

القاليات متشابھة، وعندما تتم مناقشتھا معظم األجزاء في ھذه العائلة من . FPRE22و FPRE17و FPRE14بالطرازات 
  ".RE Series Electric"كمجموعة، ستتم اإلشارة إليھا باسم القاليات من السلسلة 

  
التي تنتجھا  Pro Series Electricمع القاليات من عائلة  RE Series Electricورغم تشابه القاليات من الطراز 

Common Electricأما السمات األخرى، بما في ذلك المناطق . ار مختلف تماًما مصمم بتصميم متطور، إال أنھا تتميز بعنصر دو
وتشتمل خيارات التحكم على أجھزة كمبيوتر .  الباردة العميقة وقدور القلي المفتوحة ونظام الترشيح فتبقى كما ھي بشكل أساسي

تأتي القاليات في ھذه السلسلة مزودًة .  اظرية االختياريةأو وحدات التحكم الرقمية أو التن) بشكل قياسي(لطھي المنتجات المتعددة 
  . بتجھيزات ذات حاوية كاملة أو مجزأة، ويمكن شراؤھا كوحدات منفصلة أو في شكل مجموعات تضم ما يصل إلى خمس قاليات

  
  معلومات السالمة  1.2

  
  .يدقبل محاولة تشغيل وحدتك، قم بقراءة التعليمات الواردة بھذا الدليل بشكٍل ج

  
  .خالل ھذا الدليل، سوف تجد مالحظات محاطة بمربعات ذات حدوٍد مزدوجة تشبه المربع الموجود أدناه

  

  خطر 
إياك ومحاولة تحريك قالية تحتوي على زيٍت ساخن أو نقل الزيت الساخن .  يمكن أن ُيسبب زيت الطھي الساخن حروًقا خطيرة

  .من حاويٍة إلى حاويٍة أخرى
  

  .ربما تسبب أو ينتج عنھا عطل في نظامك تحتوي على معلوماٍت بشأن اإلجراءات أو الظروف التي مربعاتتنبيه  
  

، والتي ربما تسبب أو ينتج عنھا تلف نظام وحدتكمربعات تحتوي على معلوماٍت عن اإلجراءات أو الظروف التي تحذير  
  .قد تسبب حدوث عطل في نظام وحدتك

  
، ربما تسبب أو ينتج عنھا وقوع إصابات لألفرادمربعات تحتوي على معلوماٍت عن اإلجراءات أو الظروف التي خطر  

  .أو تسبب حدوث عطل في نظام وحدتك/ والتي قد تسبب تلف نظام وحدتك و 
  

  :تم تزويد القاليات في ھذه السلسلة بميزتي األمان التلقائيتين التاليتين
  

درجة الحرارة العالية على فصل الطاقة عن العناصر في حال وقوع خلل في وحدات التحكم في درجة تعمل ميزات اكتشاف   1.
  .الحرارة

  
وھناك مفتاح سالمة مركب بشكل مدمج في صمام التصريف لمنع العناصر من التعرض للسخونة أثناء فتح صمام التصريف  .2

  .ولو حتى بشكل جزئي
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  معلومات الكمبيوتر  1.3

  
ومع .  من قواعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت 15تم اختبار ھذا الجھاز وثُبت امتثاله لحدود الفئة أ من األجھزة الرقمية، وفًقا للجزء 
تم تصميم ھذه الحدود لتوفير حمايٍة معقولٍة ضد .  أّن ھذا الجھاز ُيعد جھاًزا مثبًتا من الفئة أ، فقد تبّين أنه يفي بحدود الفئة ب

ينتج ھذا المنتج طاقة ترددات السلكية ويستخدمھا ويمكن أن يقوم .  اخل الضار الذي قد ينتج عن تشغيل الجھاز في بيئٍة تجاريةالتد
بإشعاعھا، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه بما يتوافق مع دليل التعليمات، يمكن أن يؤدي إلى التسبب في حدوث تداخل ضار 

محتمل أن يسبب تشغيل الجھاز في منطقٍة سكنية تشويًشا ضاًرا، وفي مثل ھذه الحالة سوف ُيضطر من ال.  باالتصاالت الالسلكية
  .المستخدمون إلى تصحيح التشويش على نفقتھم الخاصة

        
يجب أن يراعي المستخدم أّن أي تغييرات أو تعديالت يتم إدخالھا على الجھاز دون أن تتم الموافقة عليھا بشكٍل صريح من قبل 

  .جھة المسؤولة عن التطابق قد ُتلغي حق المستخدم في تشغيل الجھازال
  

  .وإذا لزم األمر، ينبغي على المستخدم استشارة التاجر أو أحد فنيي التلفاز والراديو ذوي الخبرة لمزيٍد من االقتراحات
  

 :  ربما يجد المستخدم الكتّيب التالي الذي قامت لجنة االتصاالت الفيدرالية بإعداده ذا فائدة
"How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems) " كيفية التعرف على مشكالت التشويش

: مي في الواليات المتحدة، في العنوان التاليوھذا الكتّيب متوافر لدى مكتب الطباعة الحكو).  على الراديو والتلفاز وحلّھا
U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.  

  
  )CE( المعلومات الخاصة باالتحاد األوروبي  1.4

  
ر اختالٌف بين معايير االتحاد متى ظھ.  بوضع معايير معينة خاصة تتعلق بھذا النوع من األجھزة) CE(قام االتحاد األوروبي 

األوروبي والمعايير غير الخاصة باالتحاد األوروبي، يتم تحديد المعلومات والتعليمات ذات الصلة من خالل المربعات المظلّلة 
  .المشابھة للمربع الموجود في األسفل

  

CE معيار
نموذج للمربع المستخدم لتمييز المعلومات الخاصة باالتحاد 
األوروبي عن تلك الخاصة بدول غير دول االتحاد األوروبي. 

  

  موظفو التركيب والتشغيل والصيانة 1.5

  
أو المؤھلين فقط، كما ھو /لالستخدام من قبل الموظفين المعتمدين و Frymasterتم تحضير معلومات التشغيل الخاصة بجھاز 

من قبل موظفي  Frymasterيجب أن تتم جميع عمليات التركيب والصيانة التي تتم على جھاز .  1.6موضح في القسم 
  .1.6أو مختّصين، كما ھو موضح في القسم / رخص لھم و أو مُ / أو معتمدين و / صيانة أو تركيب مؤھلين و 

    
  تعريفات 1.6

  
  أو المعتمدون/ موظفو التشغيل المؤھلون و 

  
المعتمدون ھم ھؤالء الذين قرؤوا بعناية المعلومات الموضحة في ھذا الدليل وتعرفوا جيًدا على / موظفو التشغيل المؤھلون 

  .خبراٌت سابقة فيما يتعلق بتشغيل الجھاز الذي يتناوله ھذا الدليلوظائف الجھاز، أو الذين توافرت لديھم 
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  موظفو التركيب المؤھلون
  

أو الشركات التي تشارك في، أو تكون مسؤولًة، بشكٍل /أو الجماعات، و/أو المؤسسات و/موظفو التركيب المؤھلون ھم األفراد و
يجب أن تكون لدى الموظفين المؤھلين الخبرة في القيام .  ھربائيةشخصي أو من خالل أحد المندوبين، عن تركيب األجھزة الك

بمثل ھذه العمل، وأن يكونوا على دراية بكافة االحتياطات الكھربائية التي تنطوي عليه، وأن تتوافق عمليات التركيب التي يقومون 
  .بھا مع جميع متطلبات القوانين المعمول بھا على الصعيدين المحلي والوطني

  

  و الصيانة المؤھلونموظف
  

والذين تم اعتمادھم من قبل شركة  Frymasterموظفو الصيانة المؤھلون ھم ھؤالء الذين تتوافر لديھم معرفة بجھاز 
Frymaster, L.L.C ُيطلب من جميع موظفي الصيانة المعتمدين أن يكونوا مجھزين بمجموعة .  إلجراء صيانة على الجھاز

كاملة من أدلة الصيانة وقطع الغيار، وأن يكون بحوزتھم الحد األدنى الموضح من مخزون قطع الغيار الخاصة بأجھزة شركة 
Frymaster  .لمعتمدة من المصنع مراكز مقدمي خدمات الصيانة ا توجد قائمة بأسماء)FAS ( لدى شركةFrymaster  على
 إبطال إلى مؤھلين صيانة بموظفي االستعانة عدم يؤدي. www.frymaster.comعلى الويب  Frymasterموقع شركة 

  .بجھازك الخاص Frymaster ضمان
  

  إجراء دعوى تلف الشحن   1.7
  
  :تالفًا جھازك وصل إذا به القيام عليك يجب الذي ما
  

 Frymasterال تتحمل . ُيرجى مالحظة أّنه قد تم فحص ھذا الجھاز وتعبئته بعناية من قبل موظفين مھرة قبل شحنه من المصنع
مجرد قبول نقل تتحمل شركة الشحن كامل المسؤولية عن سالمة الشحنة ب  .المسؤولية عن التلفيات أو الفقدان الذي حدث أثناء النقل

  .  الجھاز
  

  .بغض النظر عن حجم التلفيات –قم بإرسال دعوى عن التلفيات فوًرا   .1
  

تأكد من تدوين ھذا على فاتورة الشحن أو إيصال الشحن السريع والتوقيع عليه من قبل من يقوم  –التلف أو الفقد الظاھر   .2
  .بالتسليم

  

إذا لم تتم مالحظة التلف إال بعد إخراج الجھاز من العبوة، يجب إبالغ شركة الشحن أو  –الخسائر أو التلفيات غير الظاھرة  .3
يوًما من  15يجب أن يتم إرسال الدعوى خالل . شركة النقل عنه فوًرا بمجرد اكتشافه ويجب إرسال دعوى بوجود تلٍف مخفي

  .احرص على االحتفاظ بالحاوية من أجل فحصھا. تاريخ التسليم
  

  مات الصيانةمعلو  1.8
  

) FAS(ألعمال الصيانة أو اإلصالحات غير الروتينية، أو للحصول على معلومات الصيانة، اتصل بمقدم خدمة الصيانة المحلي 
يمكن أيًضا الحصول على معلومات الصيانة عن طريق االتصال بقسم الخدمات الفنية في . Frymasterالُمعتمد من قبل شركة 

Frymaster  24(على الرقمFRYER-800-1 (أو عبر البريد اإللكتروني التالي :service@frymaster.com  . ستكون
  :بحاجة إلى المعلومات التالية من أجل مساعدتك بطريقة فعالة

  

    ______________________________  رقم الطراز
  

    ____________________________  الرقم التسلسلي
  

    _________________________________  الجھد
  

    _____________________________  طبيعة المشكلة
  
  ____________________________________    
  
  ____________________________________    

  
  .الدليل وقم بتخزينه في مكان آمن حتى تتمكن من استخدامه مستقبالً احتفظ بھذا 
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ELECTRIC RE SERIES E4 القاليات من السلسلة
  

  تعليمات التركيب : 2الفصل  
  

  
  عام  2.1

  
  .  التركيب الصحيح ضروري من أجل عملية التشغيل اآلمنة والفعالة والخالية من المتاعب لھذا الجھاز

  
أو المعتمد بإجراء جميع عمليات التركيب والخدمة لجھاز /أو المرخص و/يجب أن يقوم عامل التركيب أو عامل الخدمة المؤھل و

Frymaster من ھذا الدليل 1.6، كما ھو موضح في القسم .  
  

أو / مة المؤھل و يؤدي اإلخفاق في التركيب أو خدمة ھذا الجھاز بأي طريقة أخرى من قبل عامل التركيب أو عامل الخد
وقد يتسبب في تلف  Frymasterإلى إبطال ضمان ) من ھذا الدليل 1.6كما ھو موضح في القسم (أو المعتمد، / المرخص و 

  .الجھاز أو إصابة العمال
  

ة، يجب عندما يكون ھناك تعارض بين اإلرشادات والمعلومات الموجودة في ھذا الدليل والقوانين أو اللوائح المحلية أو القومي
  .أن تتوافق عمليات التركيب والتشغيل مع القوانين أو اللوائح المعمول بھا في البلد التي تم تركيب الجھاز بھا

  
  .يمكن الحصول على الصيانة عن طريق االتصال بمركز الخدمة المحلي المعتمد من خالل المصنع

  
  مالحظة

واألسالك المزودة من قبل المصنع يجب توصيلھا باستخدام األنبوب جميع القاليات التي يتم شحنھا بدون مجموعات القابس 
يجب أن يتم توصيل األسالك بھذه القاليات وفًقا لمواصفات قانون .  المرن بمجموعة أطراف التوصيل الموجودة خلف القالية

  .يجب أن تحتوي الوحدات التي يتم توصيلھا على أدوات تثبيت تثبتھا).  NEC(الكھرباء الوطنية 
  

  خطر 
يتم .  يجب أن يتم توفير الوسائل الكافية للحد من حركة ھذا الجھاز بدون االعتماد على أو نقل الضغوط إلى القناة الكھربية

إذا كانت مجوعة أدوات التثبيت مفقودة، فاتصل بمركز الخدمة المحلي المعتمد من المصنع .  توفير أدوات التثبيت مع القالية
)FAS ( التابع لشركةFrymaster  0900-826وطلب الجزء رقم.  
  

  مالحظة
إذا كان ھذا الجھاز مزود بسلك يتم توصيله مباشرة داخل مصدر إمداد الطاقة، يجب تضمين وسائل لقطع التيار عند مصدر إمداد 

  .مم في كل األقطاب في األسالك الثابتة 3الطاقة به فاصل تالمس ال يقل عن 
  

  مالحظة
ع ھذا الجھاز في مكان يسھل فيه الوصول إلى القابس ما لم يتم توفير وسائل أخرى لقطع االتصال من مصدر اإلمداد يجب وض
  ).على سبيل المثال، قاطع دائرة(بالطاقة 

  
  مالحظة

درجة  167إذا كان ھذا الجھاز متصالً بشكل مستمر باألسالك الثابتة، يجب توصيله بواسطة أسالك نحاسية تصنيفھا ال يقل عن 
  ).درجة مئوية 75(فھرنھايت 

  
  مالحظة

إذا حدث تلف في سلك إمداد الطاقة الكھربائية، يجب استبداله من قبل فني يتبع مركز خدمة معتمد من المصنع تابع لشركة 
Frymaster أو شخص مؤھل على نحو مماثل لتجنب المخاطر.  
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  خطر 
د ونفس المرحلة المحددين على لوحة التصنيف الموجودة على باب يجب توصيل الجھاز بمصدر إمداد طاقة له نفس الجھ

  .الجھاز من الداخل
  

  خطر 
راجع مخطط .  التوصيالت الكھربية المزودة مع الجھاز) مخططات(يجب القيام بتوصيل جميع أسالك ھذا الجھاز وفًقا لمخطط 

  .أو صيانة ھذا الجھازالتوصيالت الكھربية الملصقة بداخل باب الجھاز عند تركيب ) مخططات(
  

  خطر 
ويجب أن يتم رفع األجھزة المزودة بأرجل أثناء تحريكھا .  المزودة باألرجل مخصصة للتركيبات الثابتة Frymasterأجھزة 

بالنسبة للتركيبات المتنقلة، يجب أن يتم استخدام عجالت المعدات .  لتجنب حدوث تلف في الجھاز أو حدوث إصابة جسدية
  .8633-551-800-1ھل لديك أسئلة؟  اتصل على الرقم .  االختيارية

  

  خطر 
يجب .  فقد تنقلب القالية، أو تصبح غير متزنة، وتتسبب في حدوث إصابة.  ال تقم بتركيب لوحة تصريف معدنية بمقالة مفردة

  .إبقاء منطقة الجھاز نظيفة وخالية من المواد القابلة لالحتراق طوال الوقت
  

في حال حدوث ذلك، قم بوضع مفتاح الطاقة في وضع إيقاف .  تلقائًيا) القاليات(الطاقة، سيتم إيقاف تشغيل القالية في حالة انقطاع 
  .إلى أن تعود الطاقة) القاليات(ال تحاول تشغيل القالية .  التشغيل

  
  .ت قابلة لالحتراقيجب إبقاء ھذا الجھاز بعيًدا عن المواد القابلة لالحتراق، إال أنه يمكن تركيبه على أرضيا

  
.   من كال الجانبين والخلف عند وضع الجھاز بالقرب من الھياكل القابلة لالحتراق) سم 15(بوصات  6يجب توفير مسافة خلوص 

  .كحد أدني في مقدمة الجھاز من أجل تسھيل الصيانة وتشغيل الجھاز بالشكل الصحيح) سم 61(بوصة  24يجب توفير 
  

  تحذير 
  .المنطقة الموجودة حول القاعدة أو أسفل القاليةال تقم بسد 

  
  متطلبات التأريض الكھربائي  2.1.2

  
.  يجب تأريض جميع األجھزة الكھربية وفًقا لجميع القوانين المحلية والقومية سارية المفعول، وقوانين االتحاد األوروبي إذا لزم ذلك

يوجد مخطط التوصيالت  . بنظام مؤرض لتوفير الطاقة) ائمد المتصلة بسلك أو المتصلة بشكل(يجب توصيل جميع الوحدات 
  .راجع لوحة التصنيف على باب القالية من الداخل للتعرف على مستويات الجھد الصحيحة.  الكھربية على باب القالية من الداخل

  
  المتطلبات االسترالية  2.1.3

  
واللوائح الخاصة بالسلطة المحلية والغاز والكھرباء وأي لوائح  AS 5601 / AG 601يجب أن يتم تركيب الجھاز وفًقا للوائح 

  .قانونية أخرى ذات صلة



2-3  

  متطلبات الطاقة  2.2
  

  متطلبات المراحل الثالثة

  صيانة  الجھد  الطراز
  السلك

  الحد األدنى
  لحجم السلك

مقياس األسالك األمريكي 
)AWG)         (مم(  

  أمبير
  )لكل رجل(

FPRE14 208 3 6 )4.11(  39  
FPRE14 240 3 6 )4.11(  34  
FPRE14 480 3 8 )2.59(  17  
FPRE14 380/220 4 6 )4.11(  21  
FPRE14 415/240 4 6 )4.11(  20  
FPRE14 400/230 4 6 )4.11(  21  
FPRE17 208 3 6 )4.11(  48  
FPRE17 240 3 6 )4.11(  41  
FPRE17 480 3 6 )4.11(  21  
FPRE17 380/220 4 6 )4.11(  26  
FPRE17 415/240 4 6 )4.11(  24  
FPRE17 400/230 4 6 )4.11(  25  
FPRE22 208 3 4 )5.19(  61  
FPRE22 240 3 4 )5.19(  53  
FPRE22 480 3 6 )4.11(  27  
FPRE22 380/220 4 6 )4.11(  34  
FPRE22 415/240 4 6 )4.11(  31  
FPRE22 400/230 4 6 )4.11(  32  

  

  متطلبات المرحلة الفردية

  صيانة  الجھد  الطراز
  السلك

  الحد األدنى
  لحجم السلك

مقياس األسالك األمريكي 
)AWG)         (مم(  

  أمبير
  )لكل رجل(

FPRE14 208 2 3 )5.83(  68  
FPRE14 240 2 4 )5.19(  59  
FPRE14 480 2 8 )3.26(  30  

  

  مالحظة
درجة  167إذا كان ھذا الجھاز متصالً بشكل مستمر باألسالك الثابتة، يجب توصيله بواسطة أسالك نحاسية تصنيفھا ال يقل عن 

  ).درجة مئوية 75(فھرنھايت 

  

  خطر 
يجب توصيل الجھاز بمصدر إمداد طاقة له نفس الجھد ونفس المرحلة المحددين على لوحة التصنيف الموجودة على باب 

  .من الداخلالجھاز 

  

  خطر 
راجع مخطط .  التوصيالت الكھربية المزودة مع الجھاز) مخططات(يجب القيام بتوصيل جميع أسالك ھذا الجھاز وفًقا لمخطط 

  .التوصيالت الكھربية الملصقة بداخل باب الجھاز عند تركيب أو صيانة ھذا الجھاز) مخططات(

  
  بعد وضع القاليات في محطة القلي  2.3

  

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

  .8633-551-800-1على الرقم  Frymaster/Dean Serviceاتصال بالخط الساخن لشركة 
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لوي من قدر القلي للتحقق من أن الوحدة مستوية بمجرد وضع القالية في محطة القلي، استخدم ميزان النجار فوق الجزء الع .1
  .ومتزنة، من جميع الجھات

  

كما يجب كذلك ضبط األرجل .  لموازنة القاليات المزودة باألرجل، يمكن لف أسفل القدم ألعلى لمسافة بوصة من أجل تحقيق االتزان
  .مناسًبا في محطة القلي) القاليات(بحيث يكون ارتفاع القالية 

  

يجب أن تكون األرضية التي يتم . للقاليات المزودة بعجالت، فإنھا ال تحتوي على أجھزة مضمنة بھا لضبط االتزانبالنسبة 
  .تركيب القالية عليھا متزنة

  

بعد أن تتم موازنة القالية في وضعھا النھائي، قم بتركيب المثبتات المرفقة مع الوحدة للحد من حركتھا بحيث ال تعتمد على 
انظر الشكل (قم بتركيب المثبتات بما يتوافق مع التعليمات المرفقة . ربية أو الوصالت الكھربية أو تضغط عليھاالقناة الكھ

إذا تم فصل المثبتات من أجل إجراء الصيانة أو ألي أسباب أخرى، يجب أن تتم إعادة توصيلھا مرة أخرى ). التوضيحي أدناه
  .قبل أن يتم استخدام القالية

  

  خطر 
يتم .  يتم توفير الوسائل الكافية للحد من حركة ھذا الجھاز بدون االعتماد على أو نقل الضغوط إلى القناة الكھربيةيجب أن 

إذا كانت مجوعة أدوات التثبيت مفقودة، فاتصل بمركز الخدمة المحلي المعتمد من المصنع .  توفير أدوات التثبيت مع القالية
)FAS ( التابع لشركةFrymaster  0900-826وطلب الجزء رقم.  
  

  
  

إذا كنت تحتاج إلى تغيير موضع القالية المثبت بھا أرجل، فقم بإزالة كل األوزان الموجودة على كل رجل قبل :  مالحظة
  .وريإذا تعرضت رجل من األرجل للتلف، فاتصل بوكيل الصيانة إلصالحھا أو الستبدالھا بشكل ف.  تحريكھا

  

   خطر 
يجب أن تتم إزالة الزيت، في كل الظروف، من القالية قبل . تجنب لمسه. يمكن أن يؤدي الزيت الساخن إلى حدوث حروق خطيرة

يمكن أن تنقلب ھذه القالية وتسبب اإلصابات . محاولة تحريكھا لتجنب انسكاب الزيت والسقوط والتعرض للحروق الخطيرة
  .تثبيتھا في موضع ثابتلألشخاص إذا لم يتم 

  

  . تصريف القالية وقم بتعبئتھا بالمياه حتى خط مستوى الزيت السفلي) صمامات(قم بإغالق صمام  .2
  

  .في ھذا الدليل 5.1.3القلي لتنظيفھا بما يتوافق مع التعليمات الواردة في القسم ) قدور(قم بغلي قدر   3.
   
  .)3في الفصل  تشغيله وإيقاف الجھاز إعداد إجراءاتانظر .  (بئته بزيت الطھيالقلي وقم بتع) قدور(قم بتصريف المياه من قدر  .4
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ELECTRIC RE SERIES E4 القاليات من السلسلة
  

  تعليمات التشغيل : 3الفصل  
  

  
 FPRE SERIES E4التعرف على القاليات من طراز 

ELECTRIC FRYER  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )في الصورة FPRE217يظھر الطراز (التكوين النموذجي 
  .يمكن أن يختلف شكل القالية قليالً عن ذلك الشكل الموضح في الصورة اعتماًدا على تكوين وتاريخ التصنيع:  مالحظة

  عالقات السالل  إمالة المبيت

  قضبان الرفع

  العناصر

الغطاء 
  العلوي

 لوحة التحكم   الحافة
  )CMIII.5يظھر كمبيوتر (

ملصقات بيانات تعريف القالية 
  )الطراز والرقم التسلسلي(

  مقابض تصريف والترشيح
وحدة الترشيح المدمجة 

  الصرف  FootPrint Proطراز 
  قالية الترشيح

  المصھر

  مفتاح الطاقة
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  إجراءات إعداد الجھاز وإيقاف تشغيله 3.1
  

  اإلعداد 
  

  خطر 
يجب أن يتم ملء قدر القلي بالماء أو الزيت أو الدھن إلى خط .  ال تقم أبًدا بتشغيل ھذا الجھاز عندما يكون قدر القلي فارًغا

  .  سيؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوع تلٍف ال يمكن إصالحه للعناصر وربما يسبب نشوب حريق.  االمتالء قبل تشغيل العناصر

  

  خطر 
سوف يسبب عدم القيام بذلك إلى تناثر السائل الساخن عندما يتم .  ت المياه من قدر القلي قبل ملئه بالزيتقم بإزالة جميع قطرا

  .تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطھي

  

.  الموجود على الجانب الخلفي من قدر القلي) OIL LEVEL(لمستوى الزيت  السفليامأل وعاء القلي بالزيت إلى الخط  .1
ال تمأل الوعاء بالزيت البارد فوق مستوى الخط السفلي، فقد يفيض الزيت .  لزيت بينما تتم عملية التسخينسيسمح ھذا بتمدد ا

  .بسبب تمدده بفعل التسخين
  

قم بخفض العناصر، .  إذا تم استخدم الدھن الصلب، فقم أوالً برفع العناصر، ثم قم بوضع الدھن في أسفل قدر القلي  :مالحظة
قد يكون من الضروري إضافة الدھن لرفع المستوى إلى العالمة المناسبة بعد أن . ثم قم بوضع الدھن حول وفوق العناصر
  .  يذوب الدھن الذي يتم وضعه في القدر

  

  رخط 
  .ال تضع مطلًقا قطعة من الدھن الصلب فوق عناصر التسخين

  

إذا لم تتم إذابة الدھن بشكل مسبق، .  عند استخدام الدھن الصلب، قم دائًما بإذابة الدھن بشكل مسبق قبل إضافته إلى قدر القلي
  .وضع دورة الذوبانيجب أن يتم وضعه في أسفل قدر القلي وبين العناصر، ويجب أن يتم بدء تشغيل القالية في 

  

قد يؤدي فعل ذلك إلى إتالف العناصر وزيادة احتمالية .  ال تقم مطلًقا بإلغاء وضع دورة الذوبان إذا كنت تستخدم الدھون الصلبة
  .حدوث حرائق بشكل خاطف

  

للوحة المأخذ،  تحقق من أّن وجه المقبس مساوٍ .  المناسب) المستقبالت(الطاقة في المستقبل ) أسالك(تأكد من توصيل سلك  .2
  .بدون ظھور أي جزء من الشفرات

  

بعض الطرز مجھزة بمفتاح رئيسي موجود خلف كابينة باب القالية على اللوحة األمامية لصندوق .  تأكد من توصيل الطاقة .3
  .جھاز الكمبيوترفي  Offأو  standbyعرض  يتم.  3-1راجع الصفحة .  المكونات بجانب المصھر الكھربائي

  

  .التشغيلوحدة التحكم في وضع / تأكد من أّن جھاز الكمبيوتر  .4
  
ھي عندما تكون درجة حرارة الزيت ) OIL LEVEL(لمستوى الزيت  العلويتأكد من وجود مستوى الزيت عند الخط  .5

بعد أن  قد يكون من الضروري إضافة الزيت أو الدھن لرفع المستوى إلى العالمة المناسبة.  درجة حرارة الطھي المناسبة
  .  يصل إلى درجة حرارة الطھي

  
  إيقاف التشغيل

  
  .أوقف تشغيل القالية .1
  
  ). 5و 4انظر الفصلين (قم بترشيح زيت الطھي وقم بتنظيف القاليات   .2
  
  .قم بوضع أغطية قدور القلي فوق قدور القلي  .3
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  وحدات التحكم  3.2
  

  :وحدات التحكم التاليةيمكن أن تكون ھذه القالية مزودة بأي نوع من أنواع 
  

  

Computer Magic III.5 (CM III.5)   

  

  

  مؤقت رافعة السالل

  

  

  وحدة التحكم الرقمية

  

  

  )التناظرية(وحدة تحكم الحالة الصلبة 

  تنبيه 
   .2-5إذا كانت ھذه ھي المرة األولى التي سيتم فيھا استخدام القالية بعد تركيبھا، فارجع إلى إجراء غليان قدر القلي لتنظيفه في صفحة 

  

المنفصل المرفق مع القالية الخاصة بك للتعرف على تعليمات  Frymasterدليل مستخدم عناصر التحكم في قالية ارجع إلى 
  .  تشغيل وحدة التحكم الخاصة

  
  .من ھذا الدليل للتعرف على تعليمات التشغيل الخاصة بنظام الترشيح المدمج 4راجع الفصل 
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  ELECTRIC RE SERIES E4 القاليات من السلسلة
  تعليمات الترشيح : 4الفصل  

  

  تحذير 
تقع على المشرف المتواجد في الموقع مسؤولية التأكد من دراية المشغلين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام ترشيح الزيت 

  .الساخن، وبشكٍل خاص جوانب إجراءات ترشيح الزيت والتصريف والتنظيف
  

  التصريف والترشيح اليدوي  4.1
  

  خطر 
يجب أن يتم تنفيذ عملية تصريف وترشيح الزيت بعناية لتجنب احتمالية التعرض للحروق الخطيرة الناجمة عن عدم توخي 

أو تكون قريبة إلى ) درجة مئوية 177(درجة فھرنھايت  350تكون درجة حرارة الزيت الذي يتم ترشيحه .  الحذر أثناء التعامل
تحقق من توصيل كل الخراطيم بالشكل الصحيح ومن وجود مقابض التصريف في موضعھا الصحيح قبل تشغيل أي مفاتيح .  ذلك

  .قم بارتداء كل معدات السالمة المناسبة أثناء تصريف وترشيح الزيت.  أو صمامات
  

  خطر 
قبل التصريف بداخل حاوية مناسبة ) درجة مئوية 38(درجة فھرنھايت  100اترك الزيت حتى يبرد وتصل درجة حرارته إلى 

  .للتخلص منه
  

  خطر 
ال تقم بتصريف أكثر من قدر قلي واحد في نفس الوقت إلى وحدة الترشيح المدمجة، وذلك لتجّنب فيضان الزيت الساخن أو 

  .انسكابه
  

  خطر 
صريف الزيت بداخل وحدة التخلص أو وحدة الترشيح المحمولة، ال تقم بالملء أعلى من خط االمتالء األقصى الموجود أثناء ت

  .في الحاوية
  

لتصريف . (أخرى مناسبة معدنيةإذا لم تكن القالية الخاصة بك مزودة بنظام ترشيح مدمج، يجب أن يتم تصريف الزيت إلى حاوية 
وحدة التخلص من الدھون  باستخدام   Frymasterالتخلص منه بشكل آمن ومريح، توصي شركة الزيت أو الدھن المستخدم و

]SDU[  التي تنتجھا شركةFrymaster .وتتاح وحدة التخلص من الدھون من خالل الموزع المحلي الذي تتعامل معه(.  
  

لتثبيته في صمام ) المرفق مع القالية(قم بلف أنبوب التصريف   .إيقاف التشغيلأدر مفتاح الطاقة الخاصة بالقالية إلى وضع   1.
  .تحقق من تثبيت أنبوب التصريف بإحكام في صمام التصريف ومن أن الفتحة موجھة ألسفل.  التصريف

  
ويجب أن تكون الحاوية المعدنية قادرة على تحمل حرارة .  ضع حاوية معدنية لھا غطاء مغلق بإحكام تحت أنبوب التصريف .2

إذا كنت تنوي إعادة استخدام الزيت أو الدھن مرة أخرى، توصي .  الزيت، باإلضافة إلى القدرة على تحمل السوائل الساخنة
إذا كنت تستخدم .  ومخروط الفلتر عندما ال تتاح آلة ترشيح Frymaster باستخدام حامل مخروط فلتر Frymasterشركة 

  .امل المخروط يستقر بشكل ثابت على الحاوية المعدنية، فتحقق من أن حFrymasterحامل مخروط فلتر 
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إذا تعرض صمام التصريف لالنسداد بسبب جزيئات الطعام، فاستخدم أداة .  افتح صمام التصريف ببطء لتجنب تناثر الزيت .3

  .للتخلص من االنسداد) تلك األداة التي تشبه قضيب تقليب النار(تسليك القالية 
  

  خطر 
حيث يندفع الزيت الساخن، مما يؤدي إلى احتمالية التعرض !  تسليك صمام الصرف المسدود من أمام الصمام ال تحاول مطلًقا
  .للحروق الشديدة

  
حيث يؤدي تلف الكرة الموجودة داخل الصمام إلى .  ال تخبط على صمام التصريف باستخدام أداة التسليك أو أي أشياء أخرى

  .Frymasterحدوث تسرب وإبطال ضمان 
  
توخ الحذر، يمكن أن تسبب ھذه المواد، .  بعد تصريف الزيت، قم بتنظيف كل جزيئات الطعام والزيت المتبقي من قدر القلي .4

  .رغم ذلك، حروًقا حادة إذا المست المناطق المكشوفة من الجلد
  
الطازج حتى أسفل خط   قم بإغالق صمام التصريف بإحكام وقم بتعبئة قدر القلي بالزيت أو الدھن النظيف أو المرشح أو .5

  ). OIL-LEVEL(مستوى الزيت 
  

  خطر 
ال تقم بتشغيل القالية أثناء تواجد كتلة من الدھن .  عند استخدام الدھن الصلب، قم بوضعه في الجزء السفلي من قدر القلي

يؤدي إلى حدوث حرائق بشكل قد يؤدي ذلك إلى إصابة قدر القلي بالتلف، كما يمكن أن .  الصلب في الجزء العلوي من قدر القلي
  .خاطف

  
  

  تجھيز نظام الترشيح المدمج لالستخدام  4.2
  

بترشيح الزيت في قدر قلي واحد بشكٍل آمن وفّعال بينما تظل قدور القلي األخرى في  FootPrint Proيسمح نظام الترشيح 
  :تلفةفي ثالثة تھيئات مخ FootPrint Proيتاح نظام الترشيح .  مجموعٍة ما قيد العمل

  
  .يشتمل على صينية الفتات وحلقة تثبيت كبيرة ومصفاة الترشيح المعدنية -ورق الترشيح  •
  .تشتمل على صينية الفتات وحلقة تثبيت صغيرة ومصفاة الترشيح المعدنية -وسادة الترشيح  •
  .Magnasolيشتمل على صينية الفتات ومجموعة فلتر  - Magnasolفلتر  •

  
للحصول على  4.2.2ارجع إلى القسم .  تجھيز تھيئات ورق الترشيح ووسادة الترشيح من أجل االستخدام 4.2.1يغطي القسم 

طريقة التشغيل ھي ذاتھا لكل التھيئات الثالثة، وتتم تغطيتھا في القسم .  لالستخدام Magnasolتعليمات حول تجھيز تھيئة فلتر 
  .4.4في القسم  Magnasolوتتم تغطية تفكيك وإعادة تجميع فلتر .  4.3
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  التجھيز لالستخدام مع ورق الترشيح أو وسادة الترشيح 4.2.1
  
اسحب قالية الترشيح خارج الكابينة وقم بإزالة  .1

صينية الفتات وحلقة التثبيت وورق الترشيح ومصفاة 
نّظف جميع األجزاء  .)1انظر الشكل . (الترشيح

بواسطة محلول يحتوي على منظف وماء ساخن ثم 
  . قم بتجفيفھا بشكل كامل

  
ت في قضبان، تماًما مثل تم تزويد قالية الترشيح بعجال

ويمكن إزالة الصينية من أجل تنظيفھا أو .  درج المطبخ
من أجل الوصول إلى المكونات الداخلية من خالل رفع 
الجزء األمامي من الصينية لفصل العجالت األمامية، ثم 
سحبھا لألمام إلى أن تخرج العجالت الخلفية من 

إال ألغراض  يجب أال يتم نزع غطاء القالية.  القضبان
التنظيف أو الوصول للمكونات الداخلية أو للسماح 

تحت مجرى ) SDU(بوضع وحدة للتخلص من الدھن 
في حال استخدام وحدة للتخلص من الدھن . الصرف

)SDU ( راجع 2004تم تصميمھا قبل يناير ،
  .4-8التعليمات في الصفحة 

 
  
  

افحص تركيبة توصيل قالية الترشيح للتأكد من أّن كلتا  .2
  )2انظر الشكل . (الحلقتين الدائرتين في حالٍة جيدة

  
 
  
ثم، وبترتيٍب عكسي، قم بوضع مصفاة الترشيح المعدنية  .3

في وسط قعر القالية، ثم قم بوضع ورقة ترشيح فوق 
  انظر . (المصفاة، بحيث تتداخل من جميع الجھات

حالة استخدام وسادة الترشيح، تحقق من في  .)1الشكل 
أن الجانب الصلب من الوسادة ألعلى وضع الوسادة 
على المصفاة، مع التحقق من أن الوسادة موجودة بين 

  .الحواف ذات النتوءات لقالية الترشيح
  
  
قم بوضع حلقة التثبيت فوق ورقة الترشيح واخفض  .4

على الحلقة داخل الصينية، بما يسمح باستقرار الورق 
  )3انظر الشكل .  (جوانب قالية الترشيح

  

  1الشكل 
  
  
  

                 

  2الشكل   
  
  
  

        
  
  
  
 
 
 
  

  3الشكل 
  
  
 
 
 
 

افحص الحلقات الدائرية الخاصة 
  .بتركيبة توصيل الفلتر
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عند وضع حلقة التثبيت في مكانھا، في حالة استخدام  .5
ورق الترشيح، قم برش حزم من مسحوق الترشيح 

  .)4انظر الشكل . (بشكل متسق على الورق
  

 ، ضع حلقة التثبيت وسادة ترشيحفي حالة استخدام 
 مع الترشيح مسحوق تستخدم.  فوق الوسادة

  .الوسادة

  
  4الشكل             

  
  .أعد تركيب صينية الفتات في قالية الترشيح، ثم ادفع قالية الترشيح مرة أخرى في القالية، بحيث تكون تحت الصرف .6
  
  

  Magnasolالتجھيز لالستخدام مع مجموعة فلتر    4.2.2
  
اسحب قالية الترشيح خارج الكابينة وقم بإزالة  .1

 .  Magnasolصينية الفتات ومجموعة فلتر 
  .)5انظر الشكل (

  
تم تزويد قالية الترشيح بعجالت في قضبان، تماًما 

ويمكن إزالة الصينية من أجل .  مثل درج المطبخ
تنظيفھا أو من أجل الوصول إلى المكونات الداخلية 

األمامي من الصينية لفصل من خالل رفع الجزء 
العجالت األمامية، ثم سحبھا لألمام إلى أن تخرج 

يجب أال يتم نزع .  العجالت الخلفية من القضبان
غطاء القالية إال ألغراض التنظيف أو الوصول 
للمكونات الداخلية أو للسماح بوضع وحدة للتخلص 

  .تحت مجرى الصرف) SDU(من الدھن 
  

للحصول على  4.4م ارجع إلى القس  :مالحظة
تعليمات حول كيفية تفكيك وإعادة تركيب مجموعة 

  .Magnasolمصفاة فلتر 
 
  
افحص التركيبة الموجودة في الجزء السفلي من  .2

للتحقق من تواجد الحلقة  Magnasolمجموعة فلتر 
  .)6انظر الشكل ( .لدائرية ومن كونھا في حالة جيدةا

  
  
أكد من أّن افحص تركيبة توصيل قالية الترشيح للت .3

.  كلتا الحلقتين الدائرتين موجودتان في حالٍة جيدة
  .)7انظر الشكل (

  
  5الشكل       

  

  
  6الشكل                                          

  

  
  7الشكل                                    

  

افحص الحلقة الدائرية 
  .لمصفاة الفلتر

افحص الحلقات الدائرية الخاصة 
  .بتركيبة توصيل الفلتر



 التركيبة الموجودة في الجزء السفلي من 
 Magnasol XLحزمة من مسحوق فلتر 

  .لى نھاية الكابينة

لحروق الخطيرة الناجمة عن عدم توخي 
أو تكون قريبة إلى ) درجة مئوية 177(ت 

قم بارتداء كل معدات .  تيح أو صمامات

ى إصابة العناصر بتلف ال يمكن إصالحه، 
  .Frymaster ى إبطال ضمان

  

ة، وذلك لتجّنب فيضان الزيت الساخن أو 

مما يؤدي إلى احتمالية التعرض لساخن، 

ي تلف الكرة الموجودة داخل الصمام إلى 

 صمامات التصريف من 
  .درجة 90ل إدارتھا بمقدار 
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في قالية الترشيح، مع التحقق من أن Magnasol فلتر 
قم برش ح.  م في المنفذ الموجود في الجزء السفلي من القالية

  .ة

ات، ثم ادفع قالية الترشيح مرة أخرى في القالية، مع دفعھا إلى

  خطر 
 تصريف وترشيح الزيت بعناية لتجنب احتمالية التعرض لل

درجة فھرنھايت 350 درجة حرارة الزيت الذي يتم ترشيحه
وضعھا الصحيح قبل تشغيل أي مفاتقابض التصريف في م
  .صريف وترشيح الزيت

  خطر 
قد يؤدي فعل ذلك إلى!  زيت من القالية أثناء إشعال العناصر

كما أن فعل ذلك يمكن أن يؤدي إلى.  حرائق بشكل خاطف وث

    .4.2. انظر ثانًيا.  ر

حرارة الزيت ھي درجة حرارة

قم بتصريف محتويات قدر القلي
 90خالل إدارة الصمامات
 أداة  فاستخدم قضيب تنظيف

  .قدر القلي داخلالصرف من

  

  خطر 
قدر قلي واحد في نفس الوقت إلى وحدة الترشيح المدمجة

  خطر 
حيث يندفع الزيت ال!  مام الصرف المسدود من أمام الصمام

  
حيث يؤدي.  ريف باستخدام أداة التسليك أو أي أشياء أخرى

  .Frymasterن 
  

افتح
خالل

أعد تركيب مجموعة .4
المجموعة مثبتة بإحكام
بالتساوي على المصفاة

أعد تركيب صينية الفتا .5
  
  

  تشغيل الفلتر  4.3
  

يجب أن يتم تنفيذ عملية
تكون.  الحذر أثناء التعامل

تحقق من وجود مق.  ذلك
السالمة المناسبة أثناء تص

  

ال تحاول مطلًقا تصريف الز
كما يمكن أن يؤدي إلى حدو

  
تحقق من تجھيز الفلتر.   1
  

تأكد من أن درجة ح   2.
  .التشغيل

  
ق.  أوقف تشغيل القالية.  3

في قالية الترشيح من خ
إذا لزم األمر، ف. درجة
لتسليك ا القالية تسليك

  
  

ال تقم بتصريف أكثر من ق
  .انسكابه

  

ال تحاول مطلًقا تسليك صم
  .للحروق الشديدة

ال تخبط على صمام التصر
حدوث تسرب وإبطال ضمان

  
  
 
 
  

 



  
  

دته إلى وعبر قدر القلي من خالل عملية تدوم 
من خالل احتجاز الجزيئات الصلبة في وسيطة 

 10اترك الفلتر يضح لمدة . قالية إلعادة التعبئة

ائدة في محرك الترشيح أو عند حدوث خطأ 
دقيقة قبل محاولة  20رك المضخة يبرد لمدة 

  

  ح 

  .عم السلة إذا كان مزاالً 

قم .)  لتصريف بشكل كامل، فلن تعمل القالية

 أدر مقبض الترشيح إلى وضع
   التشغيل
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يت من قدر القلي، أدر مقبض الفلتر
لبدء تشغيل المضخة وبدء  )التشغيل(

يمكن أن يحدث تأخير بسيط قبل أن
  . العمل

ترشيح الزيت من خالل وسيطة الترشيح وتقوم بتدويره وإعاد
يؤدي الصقل إلى تنظيف الزيت م.   ويطلق عليھا اسم الصقل

م بإغالق صمام التصريف واترك الق، ق)حوالي خمس دقائق(ت 
  .أوقف تشغيل الفلتر.  بدء الزيت في إصدار الفقاعات

  تحذير 
ھزة بمفتاح يدوي إلعادة التعيين في حال وجود حرارة زا
ھذا المفتاح، قم بفصل الطاقة عن نظام التصفية واترك محر

  ).انظر الصورة باألسفل
  
  

مفتاح إعادة تعيين مضخة الترشيح

لعناصر في قدر القلي إذا كانت مرفوعة وأعد تركيب حامل د

  
إذا لم يتم إغالق صمام ال. (ق صمام التصريف بشكل كامل

  .واترك الزيت يصل إلى النقطة المضبوطة

بعد تصريف الزيت  .4
( ONإلى وضع 

ي. عملية الترشيح
تبدأ المضخة في ا

  

مضخة التتسحب   5.
لمدة خمس دقائق

  .الترشيح

  
بعد ترشيح الزيت  .6

ثانية بعد 12إلى 
  
  

مضخة الترشيح مجھ
إذا تعّطل ھ.  كھربائي

ا(إعادة تعيين المفتاح 

 
  
  
تحقق من خفض ا .7
  
 

تحقق من إغالق .8
القالية وبتشغيل 
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  خطر 
. يجب تفريغ صينية الفتات في القاليات المزودة بنظام ترشيح داخل حاوية مقاومة للحريق عند نھاية عمليات القلي كل يوم

  .يمكن أن تحترق بعض جسيمات الطعام تلقائًيا إذا ُتركت منقوعًة في مواد دھون معينة
  

  تحذير 
.  الشريط موجود لسد المفاصل بين أوعية القلي.  رب سالل القلي أو األوعية األخرى بعنف على الشريط الواصل للقاليةال تض

.  سوف يؤدي ضرب سالل القلي على الشريط بعنف من أجل إزاحة الدھن إلى تشوه الشريط وبالتالي التأثير سلًبا على تركيبه
  .يتم نزعه إال من أجل التنظيف الشريط ُمصمم للتركيب الُمحكم ويجب أال

  
  Magnasolتفكيك وتركيب فلتر   4.4

  
  التفكيك

  
امسك اإلطار مع وضع أصابع اإلبھام على المقابض في زاوية المجموعة واسحب للخارج في االتجاه المعاكس لفصل اإلطار  .1

إلى أن يتسنى لك إزالة المصافي ) سوف يتحرك بشكل محوري في الزاوية المعاكسة(استمر في فتح اإلطار .  من الزاوية
  .والشبكة الخارجية من اإلطار

  
  .افصل المصافي والشبكة الخارجية .2
  

  التنظيف
  

يمكن .  قم بتنظيف قطعتي اإلطار والمصافي الخارجية والشبكة باستخدام منظف عالي الجودة ومياه ساخنة من فوھة رشاشة .1
  .أو بوسادة تنظيف مشابھة ™Scotch-Briteتنظيف الفجوة الموجودة في قطع إطار الغلق بحافة 

  
.  لورق وضعھا في قدر القلي الذي يتم غليانه لتنظيفهفي كل مرة مجدولة للغليان لتنظيف القدور، قم بتفكيك مجموعة فلتر ا .2

  .من ھذا الدليل 5.1.2اتبع إجراء الغليان للتنظيف في القسم 
  
  .اترك مكونات مجموعة الفلتر تجف في الھواء أو قم بتجفيفھا بشكل شامل باستخدام مناشف نظيفة قبل إعادة تجميعھا .3
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  إعادة التجميع

  
  ).انظر الشكل التوضيحي في الصفحة التالية(الخارجيتين مًعا وقم بمحاذاة حافتيھما ضع المصفاتين  .1
  
تحقق من وجود التركيبة الموجودة في المصفاة السفلية في الجانب ).  ال يھم أًيا منھما(أدخل المصفاتين في أحد نصفي اإلطار  .2

  .المعاكس للمقبض من اإلطار
  
  .  التحقق من توسيط الشبكة بين حافتي المصفاتين قم بإزالق الشبكة بين المصفاتين، مع .3
  

  .قم بتوصيل النصف الخارجي من اإلطار في الزاوية المقابلة للمقابض، وقم بتوسيط اإلطار على حافتي إطار المصفاة .4

  
  تصريف الزيت الفاسد والتخلص منه  4.5

  
مناسبة لنقله إلى حاوية  معدنيةاالستفادة منه فيه، قم بتصريف الزيت إلى حاوية عندما يصل الزيت إلى نھاية عمره الذي يمكن 

.  Frymasterالتي تنتجھا شركة ) SDU(باستخدام وحدة التخلص من الدھن  Frymasterتوصي شركة .  التخلص من الزيت
، يجب إزالة غطاء قالية الترشيح حتى يمكن 2004في حالة استخدام وحدة تخلص من الدھن تم تصميمھا قبل يناير  :مالحظة

راجع الوثائق المرفقة .  إلزالة الغطاء، ارفع الحافة األمامية قليالً واسحبھا باستقامة إلى خارج الكابينة. وضع الوحدة تحت الصرف
ترك الزيت حتى يبرد إذا لم تكن وحدة التخلص من الدھن متوفرة، فا.  مع وحدة التخلص للحصول على تعليمات التشغيل الخاصة

، ثم قم بتصريف الزيت في قدر تخزين معدني أو في حاوية )درجة مئوية 38(درجة فھرنھايت  100لتصل درجة حرارته إلى 
  .عند االنتھاء من التصريف، قم بإغالق صمام تصريف القالية بإحكام.  معدنية مشابھة

  

  خطر 
قبل التصريف بداخل حاوية معدنية ) درجة مئوية 38(درجة فھرنھايت  100اترك الزيت حتى يبرد وتصل درجة حرارته إلى 

  .مناسبة للتخلص
  

  .أثناء تصريف الزيت بداخل وحدة التخلص، ال تقم بالملء أعلى من خط االمتالء األقصى الموجود في الحاوية
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ELECTRIC RE SERIES E4 القاليات من السلسلة
  

  الصيانة الوقائية:  5الفصل 
  

  
  تنظيف القالية  5.1

  

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

  .ُتركت منقوعًة في مواد دھون معينةيمكن أن تحترق بعض جسيمات الطعام تلقائًيا إذا 
  

  خطر 
إذا المس الماء الزيت المسخن .  ال تحاول أبًدا تنظيف القالية أثناء عملية القلي أو عندما تكون القالية ممتلئًة بالزيت الساخن

  .من القاليةإلى درجة حرارة القلي، فسوف يسبب تناثر الزيت، مما قد يؤدي إلى وقوع حروق خطيرة للعاملين بالقرب 

  

  تحذير 
اقرأ تعليمات االستخدام .  استخدم منظف من النوع التجاري المستخدم لتنظيف وتطھير األسطح التي تالمس الطعام بشكل فعال

يجب توخي الحذر فيما يتعلق بتركيز محلول التنظيف وطول الفترة الزمنية التي .  وبيانات اإلجراءات الوقائية قبل االستخدام
  .فيھا على األسطح المالمسة للطعاميبقى 

  
  يومًيا –تنظيف األجزاء الداخلية والخارجية لكابينة القالية     5.1.1

  
امسح كل األسطح المعدنية والمكونات التي يمكن الوصول . نّظف الجزء الداخلي لكابينة القالية باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة

  .إليھا إلزالة الزيت والغبار المتجّمعين
  

وامسحه باستخدام قطعة قماش .  نّظف الجزء الخارجي من كابينة القالية باستخدام قطعة قماش نظيفة ومبللة ومنقوعة في منظف
  .نظيفة ومبللة

  
  يومًيا –تنظيف نظام الترشيح المدمج   5.1.2

  

  تحذير 
  .سوف يتلف الماء مضخة التصفية.  ال تقم أبًدا بتصريف الماء في وعاء الترشيح

  
بخالف التنظيف اليومي لقالية الترشيح  FootPrint Proال توجد فحوصات وخدمات صيانة وقائية دورية لنظام ترشيح 
  .والمكونات ذات الصلة باستخدام محلول من المياه الساخنة والمنظف
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  أسبوعًيا –تنظيف قدر القلي وعناصر التسخين   5.1.3
  

  خطر 
يجب أن يتم ملء قدر القلي بالماء أو الزيت أو الدھن إلى خط .  عندما يكون قدر القلي فارًغاال تقم أبًدا بتشغيل ھذا الجھاز 

  .سيؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوع تلٍف ال يمكن إصالحه للعناصر وربما يسبب نشوب حريق.  االمتالء قبل تشغيل العناصر

  
  غليان قدر القلي لتنظيفه  5.1.4

  
في المرة األولى، يجب أن يتم غليان القدور لتنظيفھا لضمان التخلص من البقايا والرواسب الناجمة عن قبل أن يتم استخدام القالية 

بعد أن يتم استخدام القالية لفترٍة من الزمن، سوف يتشكل غشاء صلب من زيت الطھي المشابه للكراميل في .  عملية التصنيع
  .اء بشكٍل دوري من خالل اتباع إجراء الغليان للتنظيف التاليويجب أن تتم إزالة ھذا الغش.  صالبته داخل قدر القلي

  
تصريف قدر القلي، وقم بتعبئة قدر القلي الفارغ بخليط من المياه ) صمامات(، قم بإغالق صمام )القدور(قبل تشغيل القدر   .1

  .اتبع التعليمات المثبتة على حاوية المنظف عند الخلط.  الباردة ومنظف
  
في القاليات المزودة بوحدات تحكم الحالة الصلبة .  إيقاف التشغيل لنقله إلى وضع التشغيل/ اح التشغيل اضغط على مفت  .2

  .، اضبط مفتاح الذوبان على وضع إيقاف التشغيل)التناظرية(
  
للتنظيف ، قم ببرمجة الكمبيوتر إلجراء عملية الغليان Computer Magic III.5بالنسبة للقاليات المزودة بأجھزة كمبيوتر  .3

  .المنفصل Frymasterكما ھو موضح في دليل مستخدم وحدات التحكم في قاليات 
  

كما ) درجة مئوية 91(درجة فھرنھايت  195بالنسبة للقاليات المزودة بوحدات التحكم الرقمية، اضبط درجة الحرارة على 
  .المنفصل Frymasterھو موضح في دليل مستخدم وحدات التحكم في قاليات 

  
  .، اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على أقل إعداد)التناظرية(القاليات المزودة بوحدات تحكم الحالة الصلبة في 

  
ال تسمح بانخفاض مستوى المياه عن خط مستوى الزيت السفلي في قدر القلي .  دقيقة إلى ساعة 45قم بغلي المحلول لمدة  .4

بالنسبة للوحدات المزودة بوحدات تحكم في منظم الحرارة، يجب أن تقوم بتشغيل   :مالحظة.  أثناء عملية الغليان للتنظيف
  .القالية وإيقاف تشغيلھا على فترات أثناء تلك العملية من أجل منع المياه التي تغلي من الخروج من قدر القلي

  

  خطر 
فاض محلول الغليان للتنظيف وخرج من قدر القلي، إذا .  ال تترك القالية بدون مراقبة أبًدا أثناء عملية غليان القدر لتنظيفه

  .فأوقف تشغيل القالية على الفور واترك المحلول يبرد لعدة دقائق قبل استئناف العملية مرة أخرى

  
  .إيقاف التشغيل الخاص بالقالية على وضع إيقاف التشغيل/ قم بتشغيل مفتاح التشغيل  .5
  
  .القلي بشكل كامل) قدور(قم بتصريف المحلول وقم بتنظيف قدر  . من المياه) لترات 7.6(قم بإضافة جالونين  .6
  

  تحذير 
أو في وحدة ترشيح مدمجة أو في وحدة ترشيح ) SDU(ال تقم بتصريف محلول الغليان للتنظيف في وحدة للتخلص من الدھن 

  .ھذه الوحدات غير مخصصة لھذا الغرض، وستتعرض للتلف بسبب المحلول.  محمولة
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القلي مرتين، وقم بتصريف المياه منھا وتجفيفھا باستخدام منشفة ) قدور(اشطف قدر . القلي بمياه نظيفة) قدور(قدر  أعد تعبئة .7

  .قم بإزالة كل المياه بشك لكامل من قدر القلي والعناصر قبل إعادة تعبئة قدر القلي بالزيت.  نظيفة
  

  خطر 
سوف يسبب عدم القيام بذلك إلى تناثر السائل الساخن عندما يتم .  ملئه بالزيتقم بإزالة جميع قطرات المياه من قدر القلي قبل 

  .تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطھي

  
  أسبوعًيا –تنظيف األجزاء والملحقات القابلة للفصل     5.1.5

  
نظيفة منقوعة بمنظف استخدم قطعة قماش .  امسح جميع األجزاء والملحقات القابلة للفصل بواسطة قطعة قماش نظيفة وجافة

اشطف األجزاء والملحقات بشكٍل جيد بواسطة الماء .  إلزالة الزيت المكربن المتراكم فوق األجزاء والملحقات القابلة للفصل
  .النظيف وجففھا قبل إعادة تثبيتھا

  
  شھرًيا –) التناظرية(فحص معايرة مقبض وحدة تحكم الحالة الصلبة   5.2

  
  ).التناظرية(لك فقط في القاليات المزودة بوحدات تحكم الحالة الصلبة يلزم القيام بذ  :مالحظة

  
  .بعد أن يصل الزيت إلى درجة حرارة التشغيل، اترك عناصر التسخين تعمل وتتوقف عن العمل أربع مرات على األقل .1
  
عندما .  في الزيت) مم 75(بوصات  3أدخل مجس ميزان حرارة أو مضرم بالقرب من مجس استشعار درجة الحرارة بعمق  .2

من  )درجة مئوية 2(درجة فھرنھايت  5تعمل عناصر التسخين للمرة الرابعة، يجب أن تكون قراءة ميزان الحرارة في نطاق 
  .إعداد درجة الحرارة المحدد من خالل مقبض التحكم

  
المنفصل المرفق  Frymaster قالية تحكم عناصر مستخدم دليلمن  4إذا احتاج المقبض إلى التعديل، فارجع إلى الفصل  .3

  .مع الجھاز الخاص بك
  

  الدوري للنظام /الفحص السنوي  5.3
  

  .ينبغي أن يتم فحص ھذا الجھاز وضبطه بشكٍل دوري من قبل موظفي صيانة مؤھلين كجزٍء من برنامٍج منتظم لصيانة المطبخ
  

كما  فني خدمة معتمد من المصنعبأن يتم فحص ھذا الجھاز مرة على األقل كل عام من خالل  توصي Frymasterوشركة 
  :يلي
  

  القالية
  
  .بحًثا عن الزيت المتراكمالداخل ومن الخارج ومن األمام ومن الخلف افحص الكابينة من  •
  
تلف في العزل ومن أنھا غير  تحقق من وجود أسالك عنصر التسخين بحالٍة جيدة ومن خلو األسالك من اھتراء ظاھر أو •

  .ملوثة بالزيت
  
افحص العناصر .  الصلب على شكل الكراميل فوقھا/تحقق من وجود عناصر التسخين بحالٍة جيدة وعدم تراكم الزيت المكربن •

  .للتأكد من خلوھا من عالمات االحتراق الجاف الكثيف
  
أو /وخفضھا، ومن عدم تعرض أسالك المكونات للتقييد وتحقق من أّن آلية اإلمالة تعمل بشكٍل جيد عند رفع العناصر  •

  .االحتكاك
  
 تحقق من بقاء سحب األمبير في عنصر التسخين ضمن النطاق المسموح به كما ھو موضح في لوحة التصنيف  •

  .الخاصة بالجھاز
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د أجھزة التركيب تحقق من عمل مجسات درجة الحرارة والحد األقصى وتوصيلھا وشّدھا وعملھا بصورة صحيحة، ومن وجو •

  .وواقيات المجسات وتثبيتھا كما ينبغي
  
وحدة التحكم، المرحالت، لوحات /أي، جھاز الكمبيوتر(تحقق من وجود صندوق المكونات ومكونات صندوق الموّصل  •

  .بحالٍة جيدة وخلوھا من الزيت والبقايا األخرى) الواجھة، المحوالت، الموصالت، إلخ
  

  .ت أسالك صندوق الموّصل وصندوق المكونات ومن وجود األسالك بحالٍة جيدةتحقق من إحكام ربط توصيال •
  

ومن عملھا ) أي، واقيات التالمس، مفاتيح سالمة التصريف، مفاتيح إعادة التعيين، إلخ(تحقق من وجود كل سمات السالمة  •
  .بصورٍة صحيحة

  

  .  جود عازل وعاء القلي بوضٍع قابل لالستخدامتحقق من وجود وعاء القلي بحالٍة جيدة ومن خلوه من التسريبات ومن و •
  

  .تحقق من إحكام ربط كل أطقم األسالك والتوصيالت ومن أنھا في حالة جيدة •
  

  نظام الترشيح المدمج
   

  .افحص جميع خطوط التصريف وإرجاع الزيت للتحقق من خلوھا من التسريبات، وتحقق من إحكام ربط جميع الوصالت •
  

في حال وجود تراكم لكميات كبيرة من الفتات في سلة .  افحص وعاء التصفية للتحقق من خلوه من التسريبات ومن نظافته •
  .وتنظيفھا بشكٍل يومي مقاومة للحريقالمشّغل بضرورة تفريغ سلة الفتات في حاوية / الفتات، انصح المالك 

  

ومن كونھا في ) في ذلك تلك الموجودة في تركيبات الفصل السريعبما (تحقق من وجود جميع الحلقات والسدادات الدائرية  •
  .استبدل الحلقات والسدادات الدائرية في حال تعرضھا لالھتراء أو التلف.  حالة جيدة

  

  : تحّقق من سالمة نظام الترشيح كما يلي •
  

  .تحقق من وجود غطاء قالية التشريح وتثبيته بصورٍة صحيحة −
  

تحقق من تشغيل المضخة .  ، ضع كل مقابض إرجاع الزيت في وضع التشغيل، واحدة تلو األخرىأثناء فراغ قالية الترشيح −
  .ومن ظھور الفقاعات في الزيت الموجود في وعاء القلي المتصل بھا

  

تحقق من عمل كل صمام ).  أي، ضع كل مقابض اإلرجاع في وضع إيقاف التشغيل(قم بإغالق كل صمامات إرجاع الزيت  −
رجاع الزيت بالشكل الصحيح من خالل تنشيط مضخة الترشيح باستخدام الذراع الموجود في أحد مفاتيح من صمامات إ

  .يجب أال تكون ھناك فقاعات ھواء تظھر في قدر القلي.  المقبض الصغيرة
  

رارته تحقق من تجھيز قالية الترشيح بشكل صحيح من أجل التشريح، ثم قم بتصريف قدر قلي من الزيت الذي تصل درجة ح −
ضع مقبض إرجاع . في قالية الترشيح وقم بإغالق صمام تصريف قدر القلي) درجة مئوية 177(درجة فھرنھايت  350إلى 

أرجع . اسمح بعودة كل الزيت إلى قدر القلي، وھو ما يظھر من خالل ظھور فقاعات في الھواء. الزيت إلى وضع التشغيل
  .ثانية 30نبغي أن ُيعاد ملء قدر القلي خالل وقت ال يتجاوز دقيقتين وي. مقبض إرجاع الزيت إلى وضع إيقاف التشغيل

  



6-1  

ELECTRIC RE SERIES E4 القاليات من السلسلة
  

  استكشاف المشكالت وإصالحھا من خالل المشغل: 6الفصل 
  

  
  مقدمة  6.1

  
أدلة استكشاف المشكالت .  يقدم ھذا القسم دليالً مرجعًيا سھالً لبعض المشاكل الشائعة التي قد تقع أثناء تشغيل ھذا الجھاز

بالرغم من .  وإصالحھا التي تلي ُمخصصة للمساعدة على تصحيح مشكالت ھذا الجھاز، أو تشخيصھا بشكٍل دقيق على األقل
في مثل ھذه الحاالت، سيقوم فريق .  ا الُمبلغ عنھا، قد تواجھك مشكالت غير مشمولة بهتغطية الفصل للمشكالت األكثر شيوعً 

  .بكل جھٍد ممكن لمساعدتك على تحديد المشكلة وحلھا Frymasterالخدمات الفنية في 
  

.  ل للحل األكثر تعقيًداعند استكشاف مشكلة وإصالحھا، قم دائًما باستخدام عملية إقصاء، وذلك بالبدء بأبسط حل والمتابعة باالنتقا
واألھم .  فمن الممكن ألي شخص أن ينسى توصل السلك أو يفشل في إغالق صمام بشكٍل محكم -ال تغفل عن الحلول البديھية أبًدا 

وينطوي جزء من أي إجراء تصحيحي على اتخاذ .  من ذلك ھو أن تحاول دائًما تأسيس فكرة واضحة عن سبب حدوث المشكلة
إذا حدث عطل في وحدة تحكم بسبب سوء إحدى التوصيالت، فافحص جميع .  أال تحدث المشكلة مرًة أخرى خطواٍت لضمان

ضع في اعتبارك دائًما أن وجود عطٍل في .  إذا استمر مصھر كھربائي باالحتراق، فابحث عن السبب.  التوصيالت األخرى أيًضا
  .ٍل محتمل أو تشغيٍل غير صحيح في مكوٍن أو نظاٍم أكثر أھميةمكوٍن صغير قد يكون في كثيٍر من األحيان مؤشًرا على عط

  

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

  .تحقق من توصيل األسالك الكھربائية ومن تشغيل قواطع الدائرة •

  . تحقق من إحكام إغالق صمامات تصريف قدر القلي •
  

  خطر 
ال تحاول أبًدا تحريك ھذا الجھاز عندما يكون مملوًءا بالزيت الساخن أو نقل .  الساخن إلى حدوث حروق خطيرةيؤدي الزيت 

  .الزيت الساخن من حاويٍة إلى حاويٍة أخرى
  

  خطر 
أشد الحذر  توخ.  يجب فصل ھذا الجھاز من القابس أثناء عملية الصيانة، إال عند الحاجة إلى إجراء اختبارات الدائرة الكھربائية

  .عند إجراء مثل ھذه االختبارات
    

  .افصل جميع أسالك الطاقة قبل إجراء الصيانة.  قد يكون بھذا الجھاز أكثر من نقطة توصيل واحدة لإلمداد بالطاقة الكھربائية
  

  .  يجب أن يتم إجراء عمليات فحص واختبار وإصالح للمكونات الكھربائية من قبل وكيل خدمة معتمد فقط
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  استكشاف المشكالت وإصالحھا  6.2
  

   مشكالت وحدة التحكم والتسخين  6.2.1
  

  اإلجراء التصحيحي  األسباب المحتملة  المشكلة

  .وحدة التحكم ال تعمل

سلك الطاقة غير موصول في القابس أو قاطع   .أ
  .الدائرة ُمعطل

قم بتوصيل سلك الطاقة وتحقق من عدم   .أ
  .تلف قاطع الدائرة

تلف في وحدة التحكم أو مكون أو حدث   .ب
  .موصل إمداد الطاقة

إذا تعرض أي مكون من مكونات نظام   .ب
بما في ذلك المحول ولوحة (إمداد الطاقة 

، فلن يتم توفير الطاقة إلى وحدة )التوصيل
ويتجاوز تحديد المكون .  التحكم ولن تعمل

الذي تعرض للتلف نطاق استكشاف 
اتصل بمركز .  المشكالت وحلھا للمشغل

FAS.  

  .القالية ال تسخن

  .مفتوحصمام التصريف . أ

مفتاح السالمة أثناء التصريف يمنع عنصر . أ
التسخين من العمل إذا لم يتم إغالق صمام 

تحقق من إغالق .  التصريف بشكل كامل
  .صمام التصريف بشكل كامل

  .للتلف  تعرض مكون آخر أو أكثر. ب

إذا لم تتمكن الدائرة في نظام التحكم في . ب
القالية من تحديد درجة حرارة قدر القلي، 
فلن يسمح النظام للعنصر بالعمل أو يفصل 
.  الطاقة عن العنصر إذا كان يعمل بالفعل

إذا تلف الموصل أو العنصر أو األسالك 
.  ذات الصلة بھما، فلن يعمل العنصر

الذي ويتجاوز تحديد المكون المعين 
تعرض للتلف نطاق استكشاف المشكالت 

  .FASاتصل بمركز .  وحلھا للمشغل
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  اإلجراء التصحيحي  األسباب المحتملة  المشكلة

القالية عند بدء تشغيل 
للمرة األولى، تعمل القالية 
وتتوقف عن العمل بشكل 

  .متكرر

  .القالية في وضع دورة الذوبان

 بأجھزةھذا غير طبيعي للقاليات المزودة 
ومؤقتات رفع السالل  CM III.5 كمبيوتر

وضع التشغيل   .ووحدات التحكم الرقمية
االفتراضي لوحدات التحكم ھذه ھو أن تعمل 

وتتوقف عن العمل إلى أن تصل درجة 
درجة  180الحرارة في قدر القلي إلى 

وفي أجھزة ).  درجة مئوية 82(فھرنھايت 
في  CYCL ، تظھر الكلمةCM III.5كمبيوتر 

الشاشة عندما تكون القالية في وضع دورة 
الذوبان ھو  والغرض من دورة.  الذوبان

السماح بإذابة الدھن الصلب بشكل يخضع 
للسيطرة من أجل منع االحتراق والحرائق 
.  التي تحدث بشكل خاطف أو إتالف العنصر
إذا لم تكن تستخدم الدھن الصلب، يمكن أن 

 ارجع إلى .  يتم إلغاء أو تجاوز دورة الذوبان
 دليل مستخدم عناصر التحكم في قالية

Frymaster  المنفصل للتعرف على
إجراءات إلغاء دورة الذوبان لعنصر التحكم 

  .المحدد المركب في القالية الخاصة بك
  

الحالة في القاليات المزودة بوحدات تحكم 
، يتم التحكم في دورة )التناظرية(الصلبة 

الذوبان بشكل يدوي من خالل المفتاح القالب 
الموجود إلى يمين مقبض التحكم في درجة 

، إذا كنت ال تستخدم الدھون الصلبة .رارةالح
فاضغط على المفتاح القالب لنقله إلى وضع 
  .إيقاف التشغيل إليقاف تشغيل دورة الذوبان

القالية ال تسخن بعد 
  .الترشيح

  .صمام التصريف مفتوح

تم تزويد القالية بمفتاح للسالمة أثناء 
التصريف يمنع عنصر التسخين من العمل إذا 

.  إغالق صمام التصريف بشكل كامللم يتم 
 .تحقق من إغالق صمام التصريف بشكل كامل

القالية تسخن إلى أن يفصل 
الحد األقصى مع وجود 

مؤشر التسخين في وضع 
  .التشغيل

حدث عطل في مجس أو وحدة التحكم في درجة 
  .الحرارة

  .FASأوقف تشغيل القالية واتصل بمركز 
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  اإلجراء التصحيحي  األسباب المحتملة  المشكلة
القالية تسخن إلى أن يفصل 
الحد األقصى مع عدم وجود 

مؤشر التسخين في وضع 
  .التشغيل

  .FASاتصل بمركز   .حدث عطل في الموّصل أو في وحدة التحكم

تتوقف القالية عن التسخين 
  .مع تشغيل مؤشر التسخين

حدث تلف في منظم حرارة الحد األقصى أو 
  .الموصل

ويتجاوز تحديد المكون الذي تعرض للتلف 
.  نطاق استكشاف المشكالت وحلھا للمشغل

  .FASاتصل بمركز 
  
  

  مشكالت رسائل الخطأ والشاشة  6.2.2
  

  اإلجراء التصحيحي  األسباب المحتملة  المشكلة

تعرض شاشة مؤقت رفع 
  . السالل

صمام التصريف مفتوح أو ھناك مشكلة في 
  دوائر اإلغالق

تحقق من إغالق صمام التصريف بشكل 
لن تعمل القالية إذا لم يتم إغالق .  كامل

إذا كان صمام .  صمام التصريف بشكل كامل
التصريف مغلًقا بشكل كامل، تكون المشكلة 

في دائرة اإلغالق، وبالتالي فإنھا تتجاوز 
نطاق ما يمكن أن يقوم به المشغل من عمليات 

اتصل .  استكشاف المشكالت وإصالحھا
  .FASبمركز 

تعرض شاشة مؤقت رفع 
  . السالل

  تكون درجة حرارة قدر القلي أكثر من
أو، ) درجة مئوية 210(درجة فھرنھايت  410

درجة فھرنھايت 395في دول االتحاد األوربي، 
  ).درجة مئوية 202(

يشير ذلك إلى وجود عطل في دائرة التحكم 
في درجة الحرارة، بما في ذلك تلف منظم 

أوقف تشغيل القالية .  حرارة الحد األقصى
  .FASعلى الفور واتصل بمركز 

تعرض شاشة مؤقت رفع 
  . السالل

ھناك مشكلة في دائرة قياس درجة الحرارة بما 
  .في ذلك المجس

يشير ذلك إلى وجود مشكلة في دائرة قياس 
درجة الحرارة، وھي تتجاوز نطاق ما يمكن 

أن يقوم به المشغل من عمليات استكشاف 
أوقف تشغيل القالية .  المشكالت وإصالحھا

  .FASواتصل بمركز 

   شاشة جھاز كمبيوتر
CM III.5  تعرض مقياًسا

خاطًئا لدرجة الحرارة 
  ).فھرنھايت أو مئوية(

  .برمجة خيار العرض بشكل غير صحيحتمت 

  يمكن أن تتم برمجة أجھزة كمبيوتر 
CM III.5  لعرض درجة الحرارة

دليل ارجع إلى  .بالفھرنھايت أو بالمئوية
مستخدم عناصر التحكم في قالية 

Frymaster  المنفصل للتعرف على
  .تعليمات كيفية تغيير ما يظھر في الشاشة

 CM III.5تعرض شاشة 
.  

التصريف مفتوح أو ھناك مشكلة في صمام 
  دوائر اإلغالق

تحقق من إغالق صمام التصريف بشكل 
لن تعمل القالية إذا لم يتم إغالق .  كامل

إذا كان صمام .  صمام التصريف بشكل كامل
التصريف مغلًقا بشكل كامل، تكون المشكلة 

في دائرة اإلغالق، وبالتالي فإنھا تتجاوز 
ه المشغل من عمليات نطاق ما يمكن أن يقوم ب

اتصل .  استكشاف المشكالت وإصالحھا
  .FASبمركز 
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  اإلجراء التصحيحي  األسباب المحتملة  المشكلة

 CM III.5تعرض شاشة 
.  

تجاوزت درجة الحرارة في القالية النقطة 
  درجة فھرنھايت  21المضبوطة بمقدار 

  ).درجة مئوية 12(

ھذه الشاشة طبيعية إذا تم تغيير النقطة 
.  المضبوطة للقالية إلى درجة حرارة أقل

 ويجب أن تعود الشاشة إلى الشرطات 
األربعة العادية عندما تنخفض درجة 

الحرارة في قدر القلي وتصل إلى النقطة 
إذا لم يكن قد تم تغيير .  المضبوطة

النقطة المضبوطة، فإن ذلك يشير إلى 
ة في دائرة التحكم في درجة وجود مشكل

أوقف تشغيل القالية واتصل .  الحرارة
  .FASبمركز 

 CM III.5تعرض شاشة 
.  

  تكون درجة حرارة قدر القلي أكثر من
أو، ) درجة مئوية 210(درجة فھرنھايت  410

درجة فھرنھايت 395في دول االتحاد األوربي، 
  ).درجة مئوية 202(

يشير ذلك إلى وجود عطل في دائرة 
التحكم في درجة الحرارة، بما في ذلك 

أوقف .  تلف منظم حرارة الحد األقصى
تشغيل القالية على الفور واتصل بمركز 

FAS.  

 CM III.5تعرض شاشة 
.  

انخفضت درجة الحرارة في قدر القلي عن 
درجة فھرنھايت  21النقطة المضبوطة بمقدار 

  ).درجة مئوية 12(

ھذه الشاشة طبيعية عندما يتم تشغيل 
القالية للمرة األولى ويمكن أن تظھر 

لوھلة قصيرة إذا تم وضع كمية كبيرة من 
إذا لم .  المنتجات المجمدة في قدر القلي

ا، فإن القالية ال  تختِف ھذه الشاشة مطلقً
ابحث عن العالمة .  تقوم بالتسخين

 1بين الرقمين  LEDالعشرية في شاشة 
إذا كانت ھناك عالمة عشرية، فإن  . 2و

الكمبيوتر يزيد من درجة الحرارة ويعمل 
القالية ال ارجع إلى .  بالشكل الصحيح

في مشكالت وحدة التحكم  تسخن
وإذا لم تكن ). 6.2.1القسم (والتسخين 

ھناك عالمة عشرية، فإن الكمبيوتر ال 
يزيد من درجة الحرارة وربما يكون 

  .متعطالً 

 CM III.5تعرض شاشة 
.  

ھناك مشكلة في دائرة قياس درجة الحرارة بما 
  .في ذلك المجس

يشير ذلك إلى وجود مشكلة في دائرة 
قياس درجة الحرارة، وھي تتجاوز نطاق 
ما يمكن أن يقوم به المشغل من عمليات 

أوقف .  استكشاف المشكالت وإصالحھا
  .FASتشغيل القالية واتصل بمركز 

يتم عرض درجة حرارة 
CM III.5  لقدر القلي

  .بصفة مستمرة

تمت برمجة جھاز الكمبيوتر لعرض درجة 
  .الحرارة بصفة دائمة

  ربما تمت برمجة جھاز كمبيوتر 
CM III.5  لعرض درجة الحرارة بصفة

 .دائمة أو لعرض مؤقت العد التنازلي
دليل مستخدم عناصر التحكم ارجع إلى 
المنفصل للتعرف  Frymaster في قالية

على تعليمات كيفية التبديل بين خيارات 
  .الشاشة

شاشة وحدة التحكم الرقمية 
تعرض مقياًسا خاطًئا لدرجة 

فھرنھايت أو (الحرارة 
  ).مئوية

  .تم اختيار خيار عرض غير صحيح

تم ضبط وحدات التحكم الرقمية بشكل 
يدوي لعرض مقياس معين لدرجة 

مستخدم عناصر دليل ارجع إلى   .الحرارة
المنفصل  Frymasterالتحكم في قالية 

للتعرف على تعليمات كيفية تغيير ما 
  .يظھر في الشاشة
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  اإلجراء التصحيحي  األسباب المحتملة  المشكلة

تعرض شاشة وحدة التحكم 
  . الرقمية

صمام التصريف مفتوح أو ھناك مشكلة في 
  دوائر اإلغالق

تحقق من إغالق صمام التصريف بشكل 
إذا كان صمام التصريف مغلًقا بشكل . كامل

كامل، تكون المشكلة في دائرة اإلغالق، 
وبالتالي فإنھا تتجاوز نطاق ما يمكن أن يقوم 
به المشغل من عمليات استكشاف المشكالت 

  .FASاتصل بمركز .  وإصالحھا

تعرض شاشة وحدة التحكم 
  .الرقمية 

درجة  410ارة قدر القلي أكثر من درجة حر
أو، في دول ) درجة مئوية 210(فھرنھايت 

  درجة فھرنھايت  395االتحاد األوربي، 
  ).درجة مئوية 202(

يشير ذلك إلى وجود عطل في دائرة التحكم 
في درجة الحرارة، بما في ذلك تلف منظم 

أوقف تشغيل القالية .  حرارة الحد األقصى
  .FASز على الفور واتصل بمرك

تعرض شاشة وحدة التحكم 
  .الرقمية 

ھناك مشكلة في دائرة قياس درجة الحرارة بما 
  .في ذلك المجس

يشير ذلك إلى وجود مشكلة في دائرة قياس 
درجة الحرارة، وھي تتجاوز نطاق ما يمكن 

أن يقوم به المشغل من عمليات استكشاف 
أوقف تشغيل القالية .  المشكالت وإصالحھا

  .FASواتصل بمركز 

مصباح مشكلة في وحدة 
تحكم الحالة الصلبة 

  .مضيء

درجة حرارة الزيت تتجاوز النطاق المقبول أو 
  .ھناك مشكلة في دائرة قياس درجة الحرارة

يشير ذلك إلى وجود عطل في دائرة قياس 
درجة الحرارة أو التحكم فيھا، بما في ذلك 

ويتجاوز .  تلف منظم حرارة الحد األقصى
تحديد المشكلة بعينھا نطاق استكشاف 

أوقف تشغيل .  المشكالت وحلھا للمشغل
  .FASالقالية على الفور واتصل بمركز 

مصباح مشكالت وحدة 
التحكم في الحالة الصلبة 
مضاء، ومصباح وضع 

  .التسخين مضاء

صمام التصريف مفتوح أو ھناك مشكلة في 
  دوائر اإلغالق

تحقق من إغالق صمام التصريف بشكل 
لن تعمل القالية إذا لم يتم إغالق .  كامل

إذا كان صمام .  صمام التصريف بشكل كامل
التصريف مغلًقا بشكل كامل، تكون المشكلة 

في دائرة اإلغالق، وبالتالي فإنھا تتجاوز 
نطاق ما يمكن أن يقوم به المشغل من عمليات 

اتصل   .استكشاف المشكالت وإصالحھا
  .FASبمركز 

مصباح مشكالت وحدة 
التحكم في الحالة الصلبة 
مضاء، ومصباح وضع 

  .التسخين مطفئ

  .FASاتصل بمركز   .حدث تلف في مجس درجة الحرارة
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  مشكالت رافعة السالل  6.2.3
  
  

  اإلجراء التصحيحي  األسباب المحتملة  المشكلة

حركة رافعة السالل غير 
أو تصدر / سلسلة و 

  .ضوضاًء أو غير صحيحة
  .نقص في تشحيم قضبان رافعة السالل

أو من  ™Lubriplateضع طبقة خفيفة من 
أنواع الشحم األبيض الخفيفة األخرى على 

  .القضيب والبطانات
  
  
  
  

  مشكالت الترشيح  6.2.4
  

  اإلجراء التصحيحي  األسباب المحتملة  المشكلة

  . مضخة الترشيح ال تعمل

موصول في القابس أو قاطع سلك الطاقة غير   .أ
  .الدائرة ُمعطل

وإذا . تحقق من توصيل سلك الطاقة بإحكام  .أ
كان موصالً بإحكام، فتحقق من عدم تعطل 

  .قاطع الدائرة

توجد حرارة زائدة في محرك المضخة وھذا   .ب
  .يسبب تلف مفتاح الحمل الحراري الزائد

إذا كان المحرك ساخًنا للغاية وال يمكن   .ب
لمسه ألكثر من بضع ثواٍن، فمن المحتمل 
أن يكون مفتاح فرط الحمل الحراري قد 

دقيقة  45اترك المحرك يبرد لمدة .  تلف
على األقل ثم اضغط على مفتاح إعادة 

  .تعيين المضخة
  .ھناك انسداد في مضخة الترشيح .ج
  

التصريف قم بإغالق صمام :  اختبار
قم .  واسحب قالية الترشيح من القالية

إذا أصدر محرك .  بتنشيط المضخة
المضخة صوت طنين لمدة قصيرة ثم توقف 

عن العمل، فإن السبب المحتمل يرجع إلى 
  .وجود انسداد في المضخة ذاتھا

وغالًبا ما ينجم انسداد المضخة عن تراكم  .ج
الرواسب في المضخة بسبب استخدام ورق
ترشيح بمقاس غير مناسب أو تركيبه بشكل

غير صحيح وعدم القدرة على استخدام 
  .FASاتصل بمركز .  مصفاة الفتات

مضخة الترشيح تعمل إال أن 
الزيت ال يعود إلى قدر القلي 

  .وال توجد فقاعات زيت

  .انسداد في أنبوب شفط قالية الترشيحھناك 
  

قم بإغالق صمام التصريف واسحب   :اختبار
.  قم بتنشيط المضخة.  قالية الترشيح من القالية

إذا ظھر صوت فقاعات، فھناك انسداد في أنبوب 
  .شفط قالية الترشيح

ويمكن أن يكون االنسداد ناجًما عن تراكم 
صلب، الرواسب، أو في حالة استخدام الدھن ال

استخدام .  تراكم الدھن الصلب في األنبوب
إذا لم .  سلًكا مرًنا رفيًعا للتخلص من االنسداد

تتمكن من التخلص من االنسداد، فاتصل 
  .FASبمركز 
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  اإلجراء التصحيحي  األسباب المحتملة  المشكلة

مضخة الترشيح تعمل إال أن 
الزيت يعود ببطء شديد 

  .وتوجد فقاعات زيت
 

مكونات قالية الترشيح مركبة بشكل غير   .أ
  .صحيح

في حالة استخدام تكوين ورق الترشيح أو   .أ
الوسادات، فتحقق من أن مصفاة الترشيح 
موجودة أسفل القالية بحيث يكون الورق أو

  .  الوسائد فوق المصفاة
  

تحقق من تواجد الحلقات الدائرية ومن 
أنھا في حالة جيدة على تركيب توصيل 

  .قالية الترشيح
  

إذا كنت تستخدم مجموعة ترشيح 
Magnasol فتحقق من تواجد الحلقة ،

الدائرية ومن أنھا في حالة جيدة على 
  .تركيب مصفاة الترشيح

تحاول ترشيح زيت ليس ساخًنا إلى درجة   .ب
  .كافية

إلجراء الترشيح بشكل صحيح، يجب أن   .ب
تكون درجة حرارة الزيت أو الدھن تساوي

  درجة فھرنھايت  350أو قريبة من 
في درجات الحرارة).  درجة مئوية 177(

األقل من ذلك، يصبح الزيت سميًكا للغاية 
بحيث ال يمكن أن يمر عبر وسيطة 

الترشيح بسھولة، مما يؤدي إلى إرجاع 
الزيت ببطء شديد وفي النھاية ارتفاع درجة

تحقق من .  حرارة محرك مضخة الترشيح
أن درجة حرارة زيت أو الدھن مساوية أو 

درجة حرارة القلي قبل تصريف قريبة من 
  .الزيت إلى قالية الترشيح

  



 

 

 

 

 

 

 

ــــــت  قصــــد عن خاليـــــة الصــــــــفحة هــذه ترك
 



Frymaster, 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana  71106  

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

  تمت الطباعة في الواليات المتحدة األمريكية
  خط الخدمة الساخن

1-800-551-8633 
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