وجبات وينج ستريت من YUM
دليل تشغيل
توصي شركة  ,Frymasterالعضو في جمعية خدمة أجھزة األطعمة التجارية باستخدام أحد الفنيين المعتمدين
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شاشة كمبيوتر سلسلة مطاع  YUMللوجبات السريعة
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إعادة تعيين البرمجة
 .1تظھر على شاشة الكمبيوتر رسالة ) OFFإيقاف تشغيل الكمبيوتر() ،حيث يلزم إيقاف تشغيل الكمبيوتر
للدخول إلى وضع البرمجة(.
 .2اضغط على
 .3ستظھر ) CODEكود( في الشاشة اليسرى
1

2

2

1

) (1212باستخدام مفاتيح المنتج.
 .4اضغط على
 .5ستظھر ) SB TEMPإعادة تعيين درجة الحرارة( في الشاشة اليسرى مع ظھور نقطة تراجع في الشاشة
اليمنى )علمًا بأن درجة الحرارة االفتراضية ھى .(250F
 .6اضغط على
 .7ستظھر ) SB TIMEإعادة تعيين الوقت( في الشاشة اليسرى مع ظھور وقت التراجع في الشاشة اليمنى
)علمًا بأن الوقت االفتراضي ھو  ،(15:00كما يمكن ضبط الوقت من ) 01:00دقيقة واحدة( إلى
) 60:00ساعة واحدة( باستخدام مفاتيح المنتج.
0

اضغط على

مرة واحدة ،إللغاء تفعيل مؤقت التراجع.

 .8اضغط على
 .9تظھر على شاشة الكمبيوتر رسالة ) OFFإيقاف تشغيل(،
 .10اضغط على

لتشغيل الكمبيوتر ،سيظھر  - - - -على الشاشة اليمنى.

عند عدم الطھي ،يقوم الكمبيوتر بتشغيل مؤقت التراجع ،وبعد مرور وقت التراجع ،ستنخفض درجة حرارة الزيت لتصل
إلى نقطة التراجع ،وستظھر رسالة ) Not readyغير جاھز( على الشاشة .لالستمرار في الطھى ،اضغط على
.

برمجة عناصر القائمة الجديدة
 .1تظھر على شاشة الكمبيوتر رسالة ) OFFإيقاف تشغيل() ،حيث يلزم إيقاف تشغيل الكمبيوتر للدخول إلى وضع
البرمجة(.
 .2اضغط على

.

 .3ستظھر ) CODEكود( في الشاشة اليسرى
0

5

6

1

 .4اضغط على
ذو اللون
) (1650باستخدام مفاتيح المنتج ،ثم اضغط على الزر
األزرق للتقدم بين عناصر القائمة) ،استخدم الزر األصفر للرجوع( ،وسيتم ظھور العناصر المبرمجة كما يلي:
 .5يظھر ) BINعنصر مبرمج( في الشاشة اليسرى ،بينما يظھر في الجانب األيمن منھا العنصرين  1و) YESنعم

1-2

 .6اضغط على الزر األزرق مرة أخرى ،وسيظھر ) BOUTعنصر مبرمج( في الشاشة اليسرى ،بينما سيظھر
في الشاشة اليمنى العنصرين  2و) YESنعم(.
 .7اضغط على الزر األزرق مرة أخرى ،وسيظھر ) P 3مفتاح غير مبرمج( في الشاشة اليسرى بينما تظل
الشاشة اليمنى فارغة ،وتعد ھذه أول فتحة يمكن للمستخدم برمجتھا على الكمبيوتر.
 .8يُرجى اتباع الخطوات التالية ،إلدخال أي عنصر:
 .9قم بتحديد زر المنتج الجديد ،ثم اضغط عليه في الحال ،وسيظھر  P 3على الشاشة اليسرى ،بينما سيظھر
رقم الزر الذي تم تحديده و) YESنعم( على الشاشة اليمنى ،يمكنك إيقاف تشغيل زر المنتج أو اختيار زر
آخر ،بالضغط على رقم الزر مرة أخرى ،وھذا من شأنه إزالة الرقم من الشاشة اليمنى.
 .10اضغط على

 ،وسيظھر) EDITتعديل( في الشاشة اليمنى ،كما سيومض أول حرف في الشاشة اليسرى.
1

لعرض أربعة حروف مختصرة من اسم المنتج ،حيث يعرض كل مفتاح العديد من
 .11استخدم مفاتيح
الحروف أو الرموز ،ولمزيد من التوضيح ،انظر صفحة .1-1

األصفر لتحريك المؤشر
األزرق لتحريك المؤشر ،واستخدم زر
 .12اضغط على زر
للخلف ،يمكنك الضغط على مفتاح  0#باستمرار حتى يصبح جانب الشاشة فار ًغا إلضافة مساحة فارغة أو
إزالة أي منتج موجود.
 .13فمثالً للدخول إلى ) WINGجناح( ،قم بالضغط على مفتاح المنتج  8#حتى يظھر حرف ) wج( على
الشاشة) ،اتبع نفس اإلجراء للكتابة فوق أي منتج موجود(.

 .14استخدم
األزرق لتحريك المؤشر إلى مساحة الشاشة التالية ،اضغط على مفتاح  3#حتي يظھر
حرف ) Iط( ،واستمر في الضغط حتى تظھر ) WINGجناح( على الشاشة.
 .فسيظھر اختصار اسم المنتج على الشاشة اليسرى ،بينما ستظھر ) YESنعم( ورقم زر
 .15اضغط على
المنتج المبرمج على الشاشة اليمنى.
 .16اضغط على
 .وستظھر ) SHAKE 1تنبيه  (1على الشاشة اليسرى ،بينما سيظھر حرف ) Aأ(
و 1:00على اليمنى ،حيث يعد ذلك ھو اإلعداد االفتراضي ،ومن خالله يمكن إلغاء ضبط المنبه الذي يدوي
لدقيقة واحدة في دورة الطھي.
 .وستظھر ) REMOVEإزالة( على الشاشة اليسرى ،بينما ستظھر ) M:00م (.على
 .17اضغط على
اليمنى ،استخدم مفاتيح المنتجات المرقمة لتحديد مدة الطھي بالدقائق والثواني.
 .18اضغط على

للتبديل بين طرق إلغاء اإلنذار اليدوية والتلقائية.
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 .وستظھر ) TEMP-SETتعيين درجة الحرارة( على الشاشة اليسرى ،بينما ستظھر
 .19اضغط على
 350Fعلى الجانب اليمنى ،حيث تعد ھذه ھى درجة الحرارة االفتراضية المضبوطة لمنتجات وينج ستريت،
يلزم ضبط درجة حرارة المنتجات على نفس القيمة المضبوطة ھذه.
 .وسيظھر ) FLEXمرن( على الشاشة اليسرى ،بينما ستظھر  6على اليمنى ،يلزم طھى جميع
 .20اضغط على
منتجات وينج ستريت باستخدام ھذا اإلعداد ،حيث يسمح إعداد ) Flexمرن( لوحدة التحكم بالمقالة بتعديل أوقات
الطھي بدرجة طفيفة ،مما يضمن طھي األطعمة بطريقة مثالية سواء كانت كبيرة أو صغيرة الحجم ،يسمح ضبط
الرقم على ) (0بعدم إجراء تعديل للوقت ،كما يمثل الضبط على رقم ) (9أقصى تعديل للوقت.
 .21اضغط على
على اليمنى.

 .سيظھر اسم المنتج الجديد على الشاشة اليسرى ،بينما سيظھر رقم المنتج و) YESنعم(

األزرق لالنتقال إلى مكان القائمة القابلة للبرمجة التالية ،كما يمكنك اتباع
 .22اضغط على زر
ً
الخطوات من  10إلى  23إلدخال عناصر إضافية ،علما بأن األزرار المبرمجة ھى ) 1و 2و 4و 6و 7و.(8
لغلق عناصر القائمة والخروج من البرمجة ،وذلك عند عرض آخر عنصر في القائمة
 .23اضغط على
المبرمجة الموجودة على الكمبيوتر.
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الترشيح
التصفية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

عند وضع المقالة في درجة حرارة التشغيل وليس بھا أي منتج لطھيه ,يتم تنظيف وعاء المصفاة واإلعداد
للتصفية باتباع الخطوات اآلتية:
قم بإيقاف تشغيل جھاز الكمبيوتر.
قم بفتح صمام التصريف )المقبض األزرق(.
قم بتشغيل مضخة االتصفية عن طريق فتح صمام رجوع الزيت )المقبض األحمر(.
تستغرق دورة التصفية  30دقيقة حيث يتدفق فيھا الزيت من وعاء التصفية إلى وعاء القلي ثم عائداً إلى الوعاء
وماراً بأداة التصفية إلزالة الجزيئات المتعلقة به.
بعد انقضاء الوقت ,قم بغلق صمام التصريف.
يجب السماح لمضخة التصفية بمواصلة التشغيل حتى يتم ملء وعاء القلي.
سوف تتشكل فقاعات الھواء داخل وعاء القلي ,يجب السماح للفقاعات باالستمرار لمدة من  15إلى  30ثانية
حيث يعمل ذلك على تنظيف خطوط رجوع الزيت.
قم بإيقاف تشغيل مضخة التصفية.
قم بتشغيل جھاز الكمبيوتر إلعادة المقالة إلى وضع التشغيل.
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شركة  ,Frymasterذ م م
 8700شارع الين ,مدينة شريفبورت ,والية لويزيانا 71106
مركز الصيانة المعتمد  (800) 551-8633 -أو (318) 865-1711
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