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ﻣﻘﻼة اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ™ I LOVاﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
دﻟﯾل اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ھذا اﻟدﻟﯾل ﻋﻧد إﺻدار ﻣودﯾﻼت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة .ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ آﺧر دﻟﯾل ،زوروا ﻣوﻗﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.
ﺳﯾﺿﺎف ھذا اﻟﻔﺻل ﻋن اﻟﺟﮭﺎز إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﻣﻘﻼة ﻓﻲ دﻟﯾل اﻟﺟﮭﺎز.
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ﺗﻧﺑﯾﮫ
ﯾرﺟﻰ ﻗراءة اﻹرﺷﺎدات ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﻼة.

ﻣﻠﺣوظﺔ
ﻻ ﯾُﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻣﯾل ﻗطﻌﺔ ﻏﯾﺎر ﻟﺟﮭﺎز  FRYMASTER DEANﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟطﻌﺎم ﻏﯾر اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣﻌﺎد ﺗدوﯾرھﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟ ُﻣﺷﺗراة ﺑﺷﻛل
ﻣﺑﺎﺷر ﻣن  FRYMASTER DEANأو أي ﻣن ﻣراﻛز ﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ أﺛﻧﺎء ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن و/أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋن ھﯾﺋﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟك ،ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻋﻣﯾد  FRYMASTER DEANوﻻ ﻓروﻋﮭﺎ أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت أو اﻷﺿرار أو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺑدھﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ
أو ﺟزﺋﻲ ﻣن ﺗرﻛﯾب أي ﻗطﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﻌدﻟﺔ و/أو ﻗطﻌﺔ ﻏﯾﺎر ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن أي ﻣرﻛز ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﺗﻣد.
ﻣﻠﺣوظﺔ
ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﺻﻧوع ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻘط وﻻ ﯾﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾﻠﮫ إﻻ اﻷﻓراد اﻟﻣؤھﻠون ﻓﻘط .ﯾﻘوم ﺑﺈﺟراء أﻋﻣﺎل اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣرﻛز ﻣﻌﺗﻣد ﻣن  FRYMASTERأو
ﻏﯾره ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن .أي أﻋﻣﺎل ﺗرﻛﯾب أو ﺻﯾﺎﻧﺔ أو إﺻﻼﺣﺎت ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ أﻓراد ﻏﯾر ﻣؤھﻠﯾن ﺗﺑطل ﺿﻣﺎن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ .اﻧظر اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن ھذا اﻟدﻟﯾل ﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣؤھﻠﯾن.
ﻣﻠﺣوظﺔ
ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗرﻛﯾب ھذا اﻟﺟﮭﺎز طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و/أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﮭﺎز ﻓﯾﮭﺎ .ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ،اﻧظر ﺷروط اﻟﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟدﻟﯾل.
ﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن اﻟﻌﻣﻼء
ﯾﺗم ﺗرﻛﯾب ھذا اﻟﺟﮭﺎز طﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺑﺎﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺑﻧﺎء وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻹدارة .ودﻟﯾل ﺧدﻣﺎت اﻷﻏذﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻐذاء واﻟدواء اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ .إدارة اﻷطﻌﻣﺔ
واﻟﻌﻘﺎﻗﯾر
ﻣﻠﺣوظﺔ
ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﺻﻧوع ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻣطﺎﺑﺦ اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣﻘﺎﺻف واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎﺑز وﻣﺣﺎل اﻟﺟزارة وﻏﯾرھﺎ،
وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ.
ﻣﻠﺣوظﺔ
اﻟرﺳوﻣﺎت واﻟﺻور اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻹﺟراءات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﻧظﯾف وﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑﻖ ﻣﻊ إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.
ﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣزودة ﺑوﺣدات ﺗﺣﻛم ﺑﺷﺎﺷﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻠﻣس

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
ﯾﺗواﻓﻖ ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﻊ اﻟﺟزء رﻗم  15ﻣن ﻗواﻋد ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ .ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺷروط اﻵﺗﯾﺔ (1 :ﻻ ﯾﺗﺳﺑب ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﺣدوث ﺗداﺧل ﺿﺎر و  (2ﯾﺟب أن ﯾﻘﺑل
ھذا اﻟﺟﮭﺎز أي ﺗدﺧل ﻣﺳﺗﻠم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗدﺧل اﻟذي ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ .ﻓﻲ ﺣﯾن أن ھذا اﻟﺟﮭﺎز ھو ﺟﮭﺎز ﻣﻌﺗﻣد ﻣن اﻟدرﺟﺔ أ ﺗﺑﯾن أﻧﮫ ﯾﻔﻲ ﺑﺣدود اﻟدرﺟﺔ ب.
ﻛﻧدا
ھذا اﻟﺟﮭﺎز اﻟرﻗﻣﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟدرﺟﺔ أ أو ب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺿوﺿﺎء اﻹذاﻋﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر  ICES-033ﻟوزارة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻛﻧدﯾﺔ.
ھذا اﻟﺟﮭﺎز اﻟرﻗﻣﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟدرﺟﺔ أ أو ب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺿوﺿﺎء اﻹذاﻋﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر  ICES-033ﻟوزارة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻛﻧدﯾﺔ.
ﺧطر
ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب ،ﯾﺟب ﺗﺄرﯾض ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ,وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻼﺋﺣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻘوﻣﯾﺔ  ANSI/NFPA 70أو اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﻛﻧدﯾﺔ  CSA C22.2أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﺗرﻛﯾب.
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تحذير
يجب تركيب الجھاز واستخدامه بالطريقة التي ال يتصل الماء فيھا بالدھن أو الزيت.
خطر
قد يؤدي التركيب أو الضبط أو الصيانة أو الخدمة أو التعديالت أو التغييرات غير المعتمدة إلى حدوث أضرار أو إصابة أو وفاة .احرص على قراءة إرشادات التركيب والتشغيل
والصيانة بتمعن قبل تركيب أو صيانة ھذا الجھاز
خطر
الحافة األمامية لھذا الجھاز ليست درجة! يحظر الوقوف فوق الجھاز .يمكن أن تنتج إصابة خطيرة عن أي انسكابات أو اتصال بالزيت الساخن.
خطر
يُحظر تخزين أو استخدام الجازولين أو أي أبخرة أو سوائل سريعة االشتعال بالقرب من ھذا الجھاز أو أي أجھزة أخرى.
خطر
يجب تفريغ صينية فتات الخبز الموجودة في المقالة المجھزة بنظام تصفية في حاوية مضادة للنار بعد نھاية عمليات القلي في كل يوم .حيث قد تحترق بعض جزيئات الطعام
بدون قصد في حالة امتصاصھا لبعض المواد الدھنية
تحذير
تجنب احتكاك سالل القلي أو غيرھا من األواني بالشريط الملحق بالمقالة ،والذي يقوم بإحكام ربط أوعية القلي .حيث يؤدي االحتكاك بين سالل القلي والشريط إلزالة الدھن إلى
تشويه الشريط مما يؤثر بالسلب على ثباته ،كما أنه تم تصميمه بطريقة متوافقة ومحكمة ويلزم إزالته فقط عند التنظيف.
خطر
يجب توفير وسائل مناسبة للحد من حركة ھذا الجھاز دون االعتماد أو نقل اإلجھاد إلى السلك الكھربائي .المقالة مزودة بمجموعة تقييد .إذا لم تتوفر مجموعة التقييد ،فتواصل
مع مورد معدات المطبخ التابع لك.
خطر
تحتوي ھذه المقالة على سلك كھرباء )ثالث مراحل( لكل وعاء قلي وقد تحتوي على سلك مفرد مُزود بخمسة أفرع للنظام بالكامل .قبل نقل مقالة فراي ماستر أو اختبارھا أو
إصالحھا ،افصل جميع أسالك الكھرباء من مصدر إمداد الطاقة الكھربائية.
خطر
احتفظ بجميع العناصر خارج المصارف .قد يؤدي إغالق المشغالت إلى إلحاق الضرر أو األذى.
تحذير
ھذا الجھاز مصنوع لالستخدام من قبل األطفال تحت سن  16أو األشخاص الذين يعانون من عجز في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو قلة خبرة أو معرفة ما لم يخضعون
إلشراف فيما يتعلق باستخدام الجھاز بواسطة شخص مسؤول عن سالمتھم .يحظر السماح لألطفال باللعب بھذا الجھاز.
تحذير
لضمان تشغيل آمن وكفء للمقالة والشفاط ،يجب إدخال القابس الكھربائي لخط الكھرباء  120فولت ،الذي يمد الشفاط بالكھرباء ،بالكامل في مقبس المسمار والجلبة.
ملحوظة
إرشادات ھذا الدليل المتعلقة باستخدام نظام الزيت الغزير لملء الزيت والتخلص منه مُخصصة لنظام  .RTIقد ال تنطبق ھذه اإلرشادات على أنظمة الزيت الغزير األخرى.
خطر
يجب توصيل ھذا الجھاز بمصدر إمداد طاقة به نفس الجھد والمرحلة المحددة على لوحة التصنيف الموجودة على باب الجھاز من الداخل.
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تحذير
كن حذرً ا وارت ِد معدات السالمة المناسبة لتجنب االتصال بالزيت الساخن أو األسطح التي قد تسبب إصابات أو حروق خطيرة.
خطر
يحظر رش األيروسوالت في محيط ھذا الجھاز أثناء تشغيله.
خطر
يجب عدم تغيير أي مادة ھيكلية على المقالة أو إزالتھا لتثبيت المقالة تحت الشفاط .لالستعالم ؟ اتصل بالخط الساخن لعميد مركز خدمات  Frymasterعلى الرقم
.1-800-551-8633
تحذير
ال تسد المنطقة المحيطة بالقاعدة أو أسفل المقالة.
تحذير
تجنب استخدام رشاشات المياه لتنظيف ھذا الجھاز.
تحذير
قد يُعرضك تشغيل ھذا المنتج أو تركيبه أو صيانته إلى مواد كيميائية/منتجات تشمل ]أ متعدد الكربونات ) ،(BPAأو الصوف الزجاجي أو األلياف الخزفية ،والسليكا البلورية[،
المعروفة )المعروفين( في والية كاليفورنيا بأنھا تسبب اإلصابة بالسرطان أو العيوب الخلقية أو أضرار أخرى باألجھزة التناسلية .للمزيد من المعلومات ،انتقل إلى الموقع
.www.P65Warnings.ca.gov
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ﺑﯾﺎن ﺿﻣﺎن ﻣﻘﻼة ™ LOV-Tاﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺗﻘدم ﺷرﻛﺔ  Frymaster L.L.C.اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز وﻗطﻊ ﻏﯾﺎره ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻘط:

أ -ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن  -اﻟﻣﻘﺎﻟﻲ
 .1ﺗﻣﻧﺢ ﺷرﻛﺔ  Frymaster L.L.C.ﺿﻣﺎ ًﻧﺎ ﺿد ﻋﯾوب اﻟﻣواد أو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن.
 .2ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء وﻋﺎء اﻟﻣﻘﻼة واﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟداﺋرﯾﺔ واﻟﺻﻣﺎﻣﺎت ،ﻟﻠﺿﻣﺎن ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻘﻼة.
 .3ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻠف أي ﻗطﻌﺔ ﻏﯾﺎر ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺻﻣﺎﻣﺎت وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻣرﺷﺢ اﻟداﺋرﯾﺔ ،ﺧﻼل أول ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﻛﯾب ،ﻓﺳﺗدﻓﻊ ﺷرﻛﺔ
 Frymasterأﯾﺿًﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣدة اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺻل ﺣﺗﻰ ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻻﺳﺗﺑدال ﻗطﻌﺔ اﻟﻐﯾﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻔر ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ
 100ﻣﯾل 160/ﻛﯾﻠو ﻣﺗر ) 50ﻣﯾل 80/ﻛﯾﻠو ﻣﺗر ﻓﻲ ﻛل اﺗﺟﺎه(.

ب -ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن  -أوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﻲ
ﯾﺳري ﺿﻣﺎن ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر وﺗﺷﻐﯾل وﻋﺎء اﻟﻘﻠﻲ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة .إذا ﺑدأ أﺣد أوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺳرﯾب ﺑﻌد اﻟﺗرﻛﯾب ،ﻓﺈن Frymaster
ﺳﺗﺳﺗﺑدل وﻋﺎء اﻟﻣﻘﻼة ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻣدة وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺟدول ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺻل اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻟﺷرﻛﺔ  .Frymasterﺳﯾﺷﻣل اﻟﺿﻣﺎن
ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑوﻋﺎء اﻟﻣﻘﻼة ﻣﺛل اﻟﺣد اﻟﻣرﺗﻔﻊ ،واﻟﻣﺟس ،واﻟﺣﺷوات ،واﻟﺳدادات ،واﻟﻣﺷﺎﺑك اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ إذا ﻟزم
اﺳﺗﺑداﻟﮭم ﻣﻊ اﺳﺗﺑدال وﻋﺎء اﻟﻣﻘﻼة .اﻟﺗﺳرﯾﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻷﺟزاء اﻟﻣرﺑوطﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺟﺳﺎت ،وأﺟﮭزة اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر،
واﻟﺣدود اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ،وﺻﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﺻرﯾف ،واﻷﻧﺎﺑﯾب اﻟراﺟﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن.

ج -ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن – وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ ﺳﮭﻠﺔ اﻟﻠﻣس
 .Frymaster L.L.Cﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺳﮭل ﺑﺎﻟﻠﻣس ﺿد ﻋﯾوب اﻟﻣواد أو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻟﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻷﺻﻠﻲ.

د -إﻋﺎدة ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
ﯾﺟب إﻋﺎدة ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺻﯾﺎﻧﺔ  Frymasterاﻟﻣﻌﺗﻣد ﺧﻼل  60ﯾوﻣًﺎ ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣوال.
ﺑﻌد ﻣرور  60ﯾوﻣًﺎ ،ﻟن ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣوال.

ھـ -اﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺿﻣﺎن
ﻻ ﯾﺷﻣل ھذا اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺗﻠف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎطﺊ أو إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت أو ﺑﺳﺑب ﺣوادث ﻣﺛل:
•

ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻﻼح ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي وﻋﺎء ﻣﻘﻼة ﻣﻠﺣوم ﺧﺎرج اﻟﻣﺻﻧﻊ(؛

•

ﻋدم اﺗﺑﺎع ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ و/أو إﺟراءات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺎت ﺷروط اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟدﯾك .ﯾﻠزم ﺗوﻓر دﻟﯾل
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن؛

•

اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ.

•

اﻟﺗﻠف أﺛﻧﺎء اﻟﺷﺣن؛

•

اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ؛
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•

إزاﻟﺔ ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف أو رﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺦ أو إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻧﮭﺎ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮫ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺳﺧﯾن؛

•

ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻘﻼة دون زﯾوت أو أي ﺳواﺋل أﺧرى داﺧل وﻋﺎء اﻟﻣﻘﻼة.

•

ﻟن ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ أي ﻣﻘﻼة ﻟم ّ
ﻧﺗﻠق ﻧﻣوذج ﺗﺷﻐﯾل ﺳﻠﯾم ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ.
ﻛﻣﺎ أن ھذا اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﯾﺷﻣل:

•

اﻟﻧﻘل أو اﻟﺳﻔر ﻷﻛﺛر ﻣن  100ﻣﯾل 160/ﻛﯾﻠو ﻣﺗر ) 50ﻣﯾل 80/ﻛﯾﻠو ﻣﺗر ﻓﻲ ﻛل اﺗﺟﺎه( ،أو اﻟﺳﻔر ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﺎﻋﺗﯾن؛

•

رﺳوم اﻟوﻗت اﻹﺿﺎﻓﻲ أو اﻟﻌطﻼت؛

•

اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ )ﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺻﻼح أو اﺳﺗﺑدال ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أﺧرى ﻣﺗﺿررة( ،أو ﺧﺳﺎرة اﻷرﺑﺎح أو ﺿﯾﺎع اﻟوﻗت أو ﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام أو أي
أﺿرار ﻋرﺿﯾﺔ أﺧرى ﻣن أي ﻧوع.

ﻻ ﺗوﺟد ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﺳوق أو اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻷي اﺳﺗﺧدام أو ﻏرض ﻣﻌﯾن.
ﯾﻧطﺑق ھذا اﻟﺿﻣﺎن ﺧﻼل ﻓﺗرة ھذه اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر.
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بائية الجيلالثالثن مسلسلة BIELA14-T
مقالة ™LOVالكهر
الفصل األول :مقدمة
تشغيل مقالة
مالحظة:يلزمبدء
العاديةفي المطاعم.
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التشغيل
ليات
لتدريبقبلمباشرة عم
باإلضافة إلىالشرح وا

عام

اكدونالدز ™ .BIELA14-T LOVإن معظمقطع
ديالت م
يُرجىقراءة التعليمات الواردةفي هذا الدليلبدقةقبل محاولةتشغيل هذا الج هاز.يغطي هذاالدليلجميعأشكال مو
قالي ™.LOV
يشارإليها كمجموعةباسم م
تشابهة ،و
ديالت هذه م
غيار المقالي من مجموعة المو
تصميم
باللمس.يشمل ال
قائيوشاشةتعمل
التل
الترشيحالمتقطع
ئية ،ووحدة
لتلقا
بئة ا
التع
خاصية
ليلة منالزيت ،و
ستهلككميةق
تمتاز مقالي ™BIELA14-T LOVبوعاءقليي
يتمالتحكمفي مقالي ™BIELA14-T LOV
يرا مستدير الشكللضمان التخلص من البطاطس والبقايا األخرىفي وعاء المرشح.
يرا وجز ًءا صغ ً
األوروبي غطا ًء علويًا مستد ً
شغيل مايصلإلى
يمكن هات
ؤها ببطاريات
عية كاملةو أمنقسمة،ويمكن شرا
قالي هذهبأو
سلسلة الم
يتم تصميم
تعمل باللمس .كما
وح تحكم  M4000المزودةبشاشة
ستخدام دة
با
 5أوعية.
الدقيقبها.
حرللتحكم
لي بمجس درجةارة
تجهيز كلوعاء ق
تم
صنعقبل
فحص هافي الم
تبا رها و
يتمشحن مقالي ™ BIELA14-T LOVمج ّمعةبالكامل.يتم شحن جميع المقاليبمجموعة من الملحقات القياسية.يتم ضبط كل مقالة واخ
لشحن.
ديق ل
تعبئتهفيصنا
ا
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ت السالمة
معلوما

يل الوحدة.
اولة تشغ
بدقة قبل مح
ات الواردة في هذاالدليل
تعليم
يرجى قراءة ال
تجدفي هذا الدليلتدوينات مض ّمنةفي مربعات ذات حدود مزدوجة مشاب هةللمربعات أدناه.

بيه
تن

سبب فيتعطلالنظام.
نتج عنها أوتت
لتيقدي
نبيهمعلومات عن اإلجراءات أوالحاالت ا
تضممربعاتالت
تحذير
تسبب فيتعطلالنظام.
بالنظاموقدت
تتسبب فياإلضرار
نتج عنها أو
لتيقدي
تضممربعاتالتحذيرمعلومات عن اإلجراءات أوالحاالت ا
خطر
سبب
تت
إلضرار بالنظام و/أو
تسبب في ا
قد ت
التي
ب فيإصابةاألفراد و
تتسب
نتج عنها أو
لتيقدي
تضممربعاتالخطرمعلومات عن اإلجراءات أوالحاالت ا
في تعطلالنظام.
حك في درجة الحرارة.
العناصر في حالةتعطلعناصرالت م
تفصل الطاقةعن عجمي
الحرارةالتي
،
فاع درجة
عار ارت
سش
تشتمل مقالي ™BIELA14-T LOVعلىخاصيةا ت
ستعمالبطارية
ثيوم ماركة 3 Panasonic CR2032فولت،الجزءرقم 4708708فقط.قديؤدي ا
ببطاريةلي
ستبدلالبطارية
يثيوم.ت
التحكمعلىبطاريةل
تحتوي وحدة
صنع.
صيا المعتمد من الم
ركز ال نة
فجار المقالة.يمكنشراء البطارية من م
أخرى إلﯽ خطرنشوب حريق أوان

بيه
تن
شحنها تفكيكها أو حرقها.
أو
إساءاالستخدام.يحظرإعادة
تنفجر البطارية عند ة
قد
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معلومات حول وحداتتحكم M4000

درالية.فيحين أن هذاالجهاز هو ج هاز معتمد
الفي
تصاالت
فقالجزء  15منقواعدلجنة اال
فق مع حدود الدرجة أ منالجهازالرقمي و
ختبارتلك المعدات ووجدأن هاتتوا
تم ا
يئةتجارية .هذا الجهازينتج
شغيلالمعداتفيب
قولة من التداخلالضار عندت
توفير حماية مع
فيبحدود الدرجة ب .و هذه الحدود مص ممة ل
تبين أنهي
من الدرجة أ،فقد
سلكية .من المحتمل أن
في حالة عدمتركيبه أو استخدامه طبقًا لدليل اإلرشاداتقديتسببفيتداخل ضار مع االتصاالت الال
ويستخدم ويمكنه أنيشع طاقةتردد السلكية و
فقته الخاصة.
ستخدم أنيصحح التداخل على ن
يجب على الم
نية إلى حدوثتداخل ضاروفي هذه الحالة
الجه في منطقةسك
يل از
يؤديتشغ
تشغيلالجهاز.
دم في
ستخ
يبطل صالحية الم
االمتثال ق
د
يح من الطرف المسؤول عن
شكل صر
ييرات أتعديالت غيرمعتمدةب
ستخدم من أن أيتغ و
يحذر الم
حات إضافية.
قترا
فزيون أو الراديو من أجل ا
التل
رة في مجال
فني خب
عناللزوم معالتاجر أو
ستخدم د
تشاور ال م
ويجب أني
اليات
الكتيبمتاحفي الو
فزيون وحل ها" .هذا
التل
شكالتتداخل الراديو/
ستخدم" :طريقةالكشف عن م
يدرالية ذوفائدةللم
ف
تصاالت ال
الكتيبالذي أعدتهلجنة اال
قديكون هذا
 27872رقم المخزون.778-777-77385-8 :
،
لعاصمة
وعات الحكومية،واشنطن ا
تب المطب
المتحدة مك
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معلوماتخاصةبالمجتمع األوربي

ييريتمتحديدالمعلومات
ألوربي وغيرها من المعا
ييرالمجتمع ا
لنوع.في حالة وجوداختالفبين معا
ييرالخاصةبشأنالمعدات من هذا ا
بيبعض المعا
وضعالمجتمع األور
باألسفل.
تلك الموجودة
المشابهة ل
ظللة
المربعات الم
نيةفي
وأ اإلرشادات المع

معيار عالمة CE
مثال على استخدامصندوق للتمييزبين معلومات خاصةبمعايير
 CEوغير ها من المعايير.
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والصيانة.
تشغيل
تركيب وال
أفراد ال

يانة معدات
تركيب وص
قسم .7-1يجب أنيتم
بينفي ال
ضينفقط كما هو م
ستخدامبواسطةاألفراد المؤ هلين و/أوالمفو
تم إعدادمعلوماتتشغيل معدات Frymasterلال
قسم .6-1
ضين كما هو مبينفي ال
ين ومرخصينومعتمدين و/أو مفو
Frymasterبواسطةأفرادصيانة أوتركيب مؤهل
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ريفات
التع

ضين
التشغيل المؤهلين و/أو المفو
أفراد
بوظائف الجهاز أو الذين لدي همخبرةسابقة
بعنايةوأصبحواعلىدراية
دليل
لمعلومات الواردةفي هذا ال
فوضيناألفراد الذينقرأوا ا
التشغيل المؤهلين و/أو الم
أفراد
يقصدب
المذكور في هذاالدليل.
بتشغيل الجهاز
التركيبالمؤهلون
أفراد
ئية والمسؤولين
تركيب أج هزةكهربا
بأنفس هم أو من خاللممثل لهمفي
لمشاركة سواء
ؤسسات أوالمنظمات و/أوالشركات ا
فراد أو الم
التركيب المؤ هلين األ
أفراد
يقصدب
المحلية
نين
لقوا
لتزامبجميع شروط ا
المطلوبة واال
ئية
كهربا
تياطات ال
عنها.يجب أنيكون لدىاألفراد المؤهلينخبرةفي هذه األعمال وأنيكونوا على درايةبجميع االح
نية المعمولبها.
والوط

2-1

صيانةالمؤهلون
أفراد ال
لصيانةالمعدات.يجب
تفويض من شركة L.L.C. ،Frymaster
حاصلينعلى
فراد الذين على درايةبمعدات  L.L.C. ،Frymasterوال
فراد الصيانة المؤ هلين األ
يُقصدبأ
اإللكتروني
الغياروتخزينالحد األدنى منقطعغيار معدات .Frymasterيوجدعلىالموقع
الصيانة وقطع
المفوضينبمجموعة كاملة من أدلة
لصيانة
تزويدجميعأفراد ا
صيانة المؤهلينيبطلضمان Frymaster
صنع .عدمالتعامل معأفراد ال
الصيانةالمعتمدة من الم
صنع www.frymaster.com Frymasterقائمةبأسماء مراكز
لم

الخاصبجهازك
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طالببتعويضعن أضرارالشحن
إجراءات الم ة

تالفة:
تفعل لو وصلت المعدات
ماذا

تسليم اآلمن عقب
يُرجى مالحظة أنهقدتمفحصتلك األج هزةبعناية وتعبئت هابواسطة أشخاص مؤ هلينقبلشحن ها من المصنع.تتحملشركة الشحن المسؤولية كاملة عنال
قبول الج هاز.
يضات على الفور،بغض النظر عن مدى األضرار.
 -1رفع دعوىتعو
لشخص الذي قام
لصريح وموقعة من ا
تالم ا
لمعلومات مسجلةفيفاتورةالشحن أوإيصالاالس
ئية ،وضمان أن هذه ا
خسائر المر
 -2فحصوتسجيلجميع األضرار أو ال
تسليم.
بعملية ال
ف ها وقدّمشكوىبوجود ضرر غير
لنقلعلى الفوربمجرد اكتشا
يتم إخراجالجهاز،فأخطرشركةالشحن أو ا
لتلف غير ملحوظحتى
 .3ضرر أوتلفغير ظ اهر :إذا كان ا
فاظبالحاويةللتحقق.
الشكوى خالل 15يو ًما منتاريخ التسليم .احرص على االحت
تقديم هذه
ظا هر.يجب
خسائر
ؤولي ة عن األضرار أو ال
Frymasterتتحمل أية مس
ال
ي الشحن.
كبدةف
المت
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يانة
ت الص
معلوما

تطلب
للصيانة واإلصالحات غير الدورية أوللحصول على معلومات الخدمة،يُرجى التواصل مع مركز صيانة Frymasterالمعتمدة ()FASالمحلي.لمساعدتكبسرعةت
بياناتالملصقةعلىباب
لمعلوماتمطبوعةعلىلوحةال
لمعلومات عنالجهاز الخاصبك .معظم هذه ا
صيانةبعض ا
مراكزصيانة Frymasterالمعتمدة أو ممثلقسمال
يبة منك.
الصيانةالمعتمدةالقر
بشكلمباشر مع الموزع أو مراكز
الغيار
يانة.يمكن وضعطلباتقطع
الغياروالص
الغيارفيدليلقطع
المقالة منالداخل.توجد أرقامقطع
صنع.في حالة عدمالقدرةعلىالوصولإلى
لصيانةالمعتمدة من الم
صنع .www.frymaster.com Frymasterقائمةبأسماء مراكز ا
تروني لم
يوجدعلىالموقع اإلك
وني على .fryservice@welbilt.com
كتر
بريداإلل
اتصل بقسمصيانة Frymasterعلى األرقام 1-477-551-4733 :أو  1-314-475-1011أوعبر ال
قائمة،
هذه ال
دتك بشكلفعال:
التالية لمساع
لمعلومات
ستحتاج ل
رقم الموديل ________________________________ ___________
سلسلي __________________________________________
الرقمالت
الجهد ________________________________ _______________
بيعة المشكلة __________________________________________
ط
________________________________ __________________
________________________________ __________________

المستقبل.
ي في مكاننآمالستخدا مهفي
دل ل
يحفظ هذا ال
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لسلة BIELA14-T
الج الثالث من س
ئية يل
مقالة ™LOVالكهربا
إرشادالتركيب
الفصل الثاني :ات
1- 2

تركيب العام
شروط ال

ضرورللتشغيل اآلمنوالكفء والخالي من األعطال للجهاز.
تركيالصحيح ي
ال ب
الدليل.
قسم  6-1من هذا
ضين كما هو مبينفي ال
يانةو أتركيب مؤهلين ومعتمدين و/أو مفو
يان جميع معدات Frymasterبواسطةأفرادص
يتم تركيبوص ة
يجب أ
ن
تركيب هذا الج هاز أو أي خ دمة أخرىيبطل ضمان
الدليل) ل
قسم  6-1من هذا
بينفي ال
يانةأو تركيب مؤهلينوأ معتمدين و/أومفوضين (كما هو م
بأفرادص
تعانة
عدماالس
تلف الج هاز أوإصابةاألفراد.
Frymasterوقديؤديإلى
القوانين
تشغيل معاللوائح و
تركيب وال
وطنية،يجب أنيتوافق ال
لية أو ال
نين المح
القوا
لمعلومات الواردةفي هذا الدليلواللوائح و
في حالة وجودتضارببين اإلرشادات وا
تركيب الجهازفيها.
لبلد التييتم
المعمولب هافي ا
فني الصيانة المحليالمعتمد من .Frymaster
التصالب
الحصول على الخ دمة من خالل ا
يمكن
خطر
فتوح من أينوعبمافي ذلك ألهبةالشوايات والنطاقات.
توح التي بهازيت ساخنإلى جانب لهب م
ركيب المقالة ذات الخزان المف
بناءت
نين ال
تحظرقوا
مالحظة
فية موجودةعلى الجزء الخلفي منالمقالة.يجب أن
بكتلة طر
يجب أنتوصّل جميع المقالي المشحونة دون أسالك من المصنع أو مجمعاتالمقابسباستخدامأنبوب مرن
صفات .NECيجب أنتتضمن الوحدات الموصّلةتركيب األج هزة المقيدة.
يتم توصيل هذهالمقالي حسب موا
خطر
تتوفر مجموعة
تقييد .إذا لم
هربائي .المقالة مزودة بمجموعة
لسلكالك
فيروسائلمناسبةللحد من حركة هذا الجهاز دوناالعتماد على أونقل اإلجهاد إلى ا
يجبتو
المعتمد المحلي (.)FAS
صيانة Frymaster
تواصل مع مركز
ييد،ف
تق
ال
مالحظة
الثابتة.
األقل في كلاألقطابفي األسالك
إذاتمتوصيل الج هاز مباشرةًبمصدر الطاقة الك هربائية،فيجبتوفير أداة لفصل إمدادات الطاقةتفصلتالمسقدره  3مم على
مالحظة
بيل المثال،قاطع الدائرة).
فيروسائل أخرى لفصل إمدادات الطاقة(على س
ت تو
قابس ما لمي م
يسهل الوصول لل
بيت هذا الجهازبحيث
يتم تث
مالحظة
جة مئوية).
إذا كان الج هاز متصالً دائ ًمابأسالكثابتة،فيجب أنيوصلبأسالكنحاس لهاقمياس لدرجةالحرارة التقل عن 161فهرنهايت ( 17در
مالحظة
بشكل مماثل لتجنب المخاطر.
يانةمعت مد من Frymasterأو شخص مؤ هل
تبدالهبواسطة مركزص
نبغي اس
تلف مصدر إمداد الطاقة الكهربائية،ي
في حالة
خطر
تصنيف الموجودة علىباب الجهاز من الداخل.
يجبتوصيل هذا الجهازبمصدر إ مداد طاقةبهنفس الجهد والمرحلة المحددة على لوحة ال
خطر
السلكية الملحقة
صيالت
السلكية الملحقةبالج هاز .راجع مخطط (مخططات) التو
صيالت
بقة لمخطط (مخططات)التو
يجب أنتكونجميعوصالت األسالك لهذا الجهاز مطا
تركيب أوصيانة هذا الجهاز.
بالج هازعند
خطر
لقابلة
خالية من المواد ا
يفة و
صابات.يجب الحفاظ على مساحة الجهاز نظ
سبب إ
مستقرةومائلةوت
صبحالمقالةغير
فيةمريلةبمقالة واحدة .قدت
يحظرإرفاق لوحتص
لالحتراقفيجميع األوقات.
الكهربائي.
تيا
ال
تىيعود ر
قالي) ح
يل المقالة(الم
تشغ
أط مفتاح الطاقة .التحاول
ستغلق المقالة (المقالي)تلقائيًا.وإذا حدث ذلك،فئ
الكهربائي،
تيا
ال
في حالةانقطاع ر
فًا وخاليًا من المواد القابلةلالحتراق،باستثناء أنهقديتمتركيبه على أرضياتقابلةلالشتعال.
فاظبالج هازنظي
يجب االحت
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فاصلة والتهوية
المساف ة ال

لجانب األمامي
نبينوالخلفبجوارالهيكلالقابللالحتراق.يجبترك 22بوصة ( 61سم)علىاألقلعلى ا
يجبترك مسافةفاصلة قدرها 6بوصات ( 11سم)على الجا
تشغيلالسليم.
صيانة وال
للجهاز من أجل ال
تحذير
قالي.
بالقاعدةأو أسفل الم
ال تسد المنطقة المحيطة
خطر
لرقم
لالستعالماتصلبالخطالساخن لعميد مركز خدمات  Frymasterعلى ا
تثبيتالمقالةتحتالشفاط.
هيكلية علىالمقالة أو إزالتها ل
يير أي مادة
يجب عدم تغ
.1-388-771-3633

بائي
 2-1-2شروطالتأريض الك هر
بسلك أرضي (تأريض ها) طبقًا لجميع القوانين المحلية والوطنية المعمولب ها وقوانين
كهرباء
صيلجميع األجهزةالتيتعملبال
يجبتو
القومية  ANSI/NFPA 70أو
كهرباء
فق معالئحةال
المحلية،يجبتأريضالجهازبمايتوا
عالمة  ،CEإن وجدت.في حالغيابالقوانين
تضاء .يجبتوصيل جميع الوحدات (المتصلةبسلك أو المتصلة دائ ًما)بنظام إمدادبالطاقة
الالئحةالكندية  CSA C22.2حسباالق
ئي مناسب.
لجانبالداخلي منباب المقالة من أجل جهدكهربا
يف على ا
تصن
ألسالك ملحقةبالمقالة.انظر لوحة ال
مؤرض .مخططات ا
بين الوحدات،
فسه ك هربائيًالضمان عدم وجودفرق جهدكهربائي
يسمح مقبض التأريض متساوي الج هدبتوصيل جميع األج هزةفي الموقعن
يرا.
مماقديكون خط ً
خطر
هذا الج هاز مزودبقابس (أرضي) خاص لحمايتك من الصدمة الك هربائية ،ويجبتوصيله مباشرةًبمقبس مؤرضبشكل مالئم.يحظر قطع أو إزالة أو تجاهلالشق األرضي
في هذاالقابس!
تحذير
جلبة.
لشفابالكهرباء ،وإدخالهبالكاملفي مقبس المسمار وال
ي لمصدر الطاقة ،الذي يمد ا ط
بائ
لقابسالكهر
الشفاط،يجبتوصيل ا
وكفء للمقالة و
تشغيل آمن
لضمان

الية
 3-1-2الشروط األستر

لوائقانونية أخرى ذات صلة.
كهرباء وأي ح
لغاز وال
والسلطة المحلية وا
يتمتركيبه طبقًالقانون AS 5601 / AG 601
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طلباتالطاقة
مت

بير
والفلترعند  26أم
التحك
بس م
يضبط مق
يئة NEMAتكون .L15-60P
فولتتيار متردد،وته
بير216 ،
مر للعناصرعند  66أم
يضبط مقبس اإلمدادالمكون منثالثاحل
بيةفردية
السلك الخاصب ها من أجل إمدادالعناصربالطاقةعلىدائرة ك هر
يئة NEMAتكون .L21-20Pيجب أنيكون لكل مقالة
و262/126فولتتيارمترددوته
سلك التحكم.
فة إلى
باإلضا
ألسالك
مقياس ا
الحد األدنى
ريكي
األم
الحجم
(مم)2
()16
6

أمبير لكل مرحلةكهربية

ربائي
الجهد الكه
262

المرحلة
3

السلك
الخدمة
3

226

3

3

6

226

3

3

2

()16

326/226

3

2

6

()16

211/226

3

2

6

()16

26

266/236

3

2

6

()16

21

المرحلة 1
33

المرحلة 2
33

المرحلة 3
33

()16

32

32

32

11

11

11

21

21

21

26

21

21

21

مالحظة
جة مئوية).
إذا كان الج هاز متصالً دائ ًمابأسالكثابتة،فيجب أنيوصلبأسالكنحاس ل ها مقياس لدرجة الحرارة التقل عن 161فهرنهايت ( 17در
خطر
تصنيف الموجودة علىباب الجهاز من الداخل.
يجبتوصيل هذا الجهاز بمصدر إمداد طاقةبهنفس الجهد والمرحلة المحددة على لوحة ال
خطر
السلكية الملحقة
صيالت
سلكية الملحقةبالج هاز .راجع مخطط (مخططات) التو
صيالت ال
بقة لمخطط (مخططات)التو
يجب أنتكونجميعوصالت األسالك لهذا الجهاز مطا
تركيب أوصيانة هذا الجهاز.
بالج هازعند
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بعدوضعالمقاليفي مكانالقلي

خطر
لالستعالماتصلبالخطالساخن لخدمات  Frymasterرقم .1-388-771-3633
الشفاط.
لتثبيتالمقالةتحت
يجب عدمتغيير أيدةماهيكلية علىالمقالة أو إازالته
نبين ومن األمام والخلف.
تساوي من الجا
للتأكد من أن مستوىالوحدة م
تضع هاأعلى وعاء المقالة
ستخدم مسواةنجارة ل
كان القلي ،ا
قالة في م
 .1بمجردوضع الم
قلي.
في مكان ال
فاع المناسب
لمساواة المقالي ،اضبط العجالت جيدًالضمانضبط المقالي على االرت
قفل صواميل
ثبيتالعجلةفيمكان ها،يمكن
فك هالتتمكن منتحريك الج هاز إلى مكانه.بمجردت
فلةبمجموعة صواميل والتيقدتحتاجل
قدتكون العجلة األمامية اليُمنى مق
ف ها ومنعالعجالت من االصطدامبخزان
نظي
فاطلت
بحيثتكون العجلة موازيةللمقالة من األمامإلى الخلفلسهولةتحريك المقالة إلى الداخل أو إلى خارجالش
العجلة
الزيت.
الكهربائي أو
لسلك
لوصلة أو ا
بخللحد من حركة المقالةحتى الترتكزعلى ا
فر ها مورد معدات المطا
بتركيبالقيودالتييو
النهائي،قم
عند مساواة المقالةفيموضع ها
فقًاللتعليمات الواردة.في حالفصل القيود إلجراءصيانة أو ألي أسباب أخرى،يجب إعادة وصل ها مرة أخرىقبل استخدام المقالة.
يب القيود و
بترك
تضغطعلي ه.ا قم
خطر
تتوفر مجموعة
تقييد .إذا لم
هربائي .المقالة مزودة بمجموعة
لسلكالك
فيروسائلمناسبةللحد من حركة هذا الجهاز دوناالعتماد على أونقل اإلجهاد إلى ا
يجبتو
المعتمد المحلي (.)FAS
صيانة Frymaster
تواصل مع مركز
ييد،ف
تق
ال
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خطر
لتسببفي
انسكابه أو وقوعه وا
تحريكهالتجنب
يتسببالزيتالساخنفي حروقشديدة.تجنبمالمسته.تحت أي ظروف،يلزم إزالةالزيت منالمقالةقبل محاولة
قد
طيرة .قدتتحرك المقالي وتُسبب إصاباتشخصية إن لمتكن ُمثبّتة جيدًافي موضع ها.
حروق خ
فصل ).3
تركيب المعدات وإغالقهافيال
الزالسفلي(.انظر إجراءات
يت
صل إلى خط
يت الطهي حتيي
لقلي وامأله بز
تنظيف وعاء ا
 .2قمب
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تركيب حامل خزان JIB

وأزل الدعامة
الباب األيمنل اب
لمقالة (
تح باب ا
اف
عيد أو الباب الثالث) ِ
ال ُمستخدمةفي الدعمأثناء الشحن عن طريق إزالة الصواميل األربعة
تركيب حامل خزان  JIBالذيتمشحنهد(قيختلف
لشكل  ).1مق ب
(انظر ا
التي تمت
صواميل
اليات معال
شكل) في حزمة الكم
ضح بال
مظ هره عن المو
في بعض األشكلا يكون
الشكل .)2
تها في خطوة إزالةالدع امة (انظر
إزال
من األسفل
كيب واقي الرذاذ لحماية خزان JIB
مل اختياري .مق بتر
الحا
الملحقين
صلبفانظر
تيارالد هنال ،
ستخدام اخ
لشكل .)3في حال ا
(انظر ا
ركيب.
لت
ب وجفي نهاية هذاالدليلالخاص بإرشادات ا
شكل 2

شكل 1

شكل 3
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بائية الجيلالثالثن مسلسلة BIELA14-T
مقالة ™LOVالكهر
غيل
إرشاد التش
الفصل الثالث :ات

الشكلالنموذجي (موديل BIELA314-Tالموضح)
مقالتكبعض الشيءعن المقالة
لف شكل
مالحظة :يخت
قد
التصنيع.
الشكلوتاريخ
الموضحة هناويرجعذلك إلى
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تركيب المعدات وإغالقها
 1-3إجراءات
تحذير
نظيف.
الت
فيةالزيت وإجراءات التجفيف و
خن ،السيما جوانبتص
بالزيت السا
قلي
تشغيلنظام ال
إخطالمشغلينبالمخارط الكامنةفي
سؤولية ار
يضطلع المشرف الميداني بم
بيه
تن
لزيت.
ستوى ا
بئة وعاءالقليحتىأسفل خط م
تع
كيبها،وقمب
لقلي.قمبإزالة رف (أرفف) دعم السلةفي حالةتر
فية وعاء ا
تشغيلالمقالة،تأكد من إغالقص ماماتتص
قبل
قلي.
صلب ،تأكد منأ هن معبأفيقاع وعاء ال
في حالة استخدام د هن
التركيب
1-1-3
خطر
تنشيطالعناصر .عدمفعل ذلكسيؤديإلى إلحاق
لمستوى الزيتبالماء أو الزيتقبل
شغيل الجهاز ووعاءالقليفارغ.يجب ملء وعاءالقليحتى خطالحداألدنى
يحظرت
نشوب حريق.
صالحه كما قديؤدي ل
،
ناصربضررال يمكن إ
الع
خطر
خين الزيتإلى درجة حرارة الطهي.
لساخنعندمايتمتس
ناثالسائل ا
فقد يتر
بئةالزيت .وإال
القليقبلتع
جميع نقاط الماء من وعاء
قمبإزالة
تحذير
موديل BIELA14-Tغير مخصص الستخدام الد هنالصلب دونتوفر أدواته .سيؤدياستعمال الد هنالصلببدونتوفر أدواتهإلىانسداد خطوطتعويضالزيت.تصل
ئيةإلى  33رطالً 3.3 ( .جالون1. .1 /لتر)في درجة حرارة 07فهرنهايت ( 31درجةمئوية) للوعاء الكامل
سعةالزيتفي موديل مقالة ™BIELA14-T LOVالكهربا
رجة مئوية) لكلنصف من الوعاء المزدوج.
و 13رطالً (  3.3جالون3.33 /لتر)في درجة حرارة 07فهرنهايت ( 31د
يتخطى
نبغي أال
لنار.ي
لزيت عندإشعال ا
بتمدد ا
يسمح ذلك
القلي .س
في لوعاء
 .1يُ مأل وعاء القليبزيت الط هي حتىأسفل خطمستوىالزيتالموضحعلى الجزء الخل
الغزير ،انظرالقسم  9-3-5لمعرفةتوجيهات ملء
نظرالتمدد الزيت.لالطالععلىأن ظمةالزيت
فلي ،حتى اليتد
الزيت البارد الخط الس
فق خارج الوعاء عندتسخينه ً
لقلي.
ستخدام دهنصلب،تأكد منهأنمعبأ في قاع وعاء ا
الغزيرفي حالة ا
.
الوعاءبالزيت
قابس مدمج مع لوحة المخرج،بدون
نبغيالتأكد من أن وجه ال
 .2يجب أنيوصل سلك (أسالك) الطاقة وتغلق (إذا كان ذلك ممكنًا)بالمقبس (المقابس) المناسب .كماي
لشقوق.
إظ هار أي جزء من ا
اليسار.
يسر أمامصندوقالموصل الموجود على
ئيسيخلفباب المقالة األ
المفتاحالر
عيق
تشغيل الطاقة.
 .3احرصعلى
ثوان.سيتم ضبط المقالةتلقائيًا على وضع دورة الذوبان إذا كانت درجة حرارة وعاء القلي
ستمرارعلى زرالطاقة لمدة 3
الضغط مع اال
التحكمب
شغيل وحدة
 .4تأكد منت
ٍ
فئ لمدة
ثوان،ثمتنط
وستشيرإلىسير دورة الذوبان( .مالحظة :خالل دورة الذوبان،يتمتنشيط العناصر لبضعة
ئوية)
فهرنهايت ( 82درجة م
أقل من  181درجة
ٍ
فهرنهايت
قلي إلى 181
تسخينلضمان إسالةالد هن الموجودفيالوعاءبالكامل.عند وصول درجة حرارة وعاءال
ثناءعمليةال
ستمرار أ
تقليبالد هنبا
أطول).يجب
ئوية).
فهرنهايت ( 9درجات م
التسخينحتىتصلنقطةضبطالحرارةإلى 15
لقائيًا إلى وضع التسخين وتشير الشاشة إلى إعادة
نتقلالوحدةت
( 82درجةمئوية)،ست
ستشيرشاشة وحدة
المضبوطة،
قليإلى درجة حرارة الطهيالمبرمجة .عندماتصل المقالة لدرجة الحرارة
ستظلالعناصرنشطةحتىتصل درجة حرارة وعاء ال
ستخدام.
التحكم إلىالبدء،وب هذاتكون المقالة جا هزة لال
قطة في خط مستوى الزيتعندوصولهلدرجة حرارة الطهي.
يت إلى أعلىن
صول مستوىالز
 .5تأكد من و
كيلو جرام.
المقفي الزيت أو الد هن  2/1 1رطل أو 1.0
حجم حمولة البطاطسلية
أال يتعدى
 .6يجب
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تشغيل الجهاز
يقاف
إ
تشغيل"إلغالق المقالة.
وحالتحكمعلى وضع "إيقاف ال
تشغيل""/إيقاف" دة
.1اضبط مفتاح "
لفصلين  5و.)6
قالي (انظر ا
نظيف الم
تصفية الزيت وت
 .2قمب
ّ
الليل.
الصلب فيوعاء المرشح طوال
ها .تتركالد هن
نظف طاسة المرشح واستبدل ورقت ها أولوحت ال
.3
قليعليها.
عية ال
 .4ضع أغطية أو
تشغيل
 3-3ال
الفصلالرابعلالطالع
التحكم M4000في
شغيل وحدة
تعليماتت
هذه المقالة مجهزةبوحداتتحكم (M4000الموضحةعلىاليمين) .راجع
شغيل ها.
وحالتحكم وت
على إجراءاتبرمجة دة
يح المدمج.
يل نظامالترش
دليلالطالع على إرشاداتتشغ
س في هذا الل
الفصل الخام
عراج

يلة
قل
تعبالتلقائيةلكميات الزيت ال
ئة
 3-3ال

وحدة التحكم M4000

المقددالة،
د
فد
™LOVددي
)
يلدددة (
قل
دت ال
يد
يددداتالز
ددة كم
ئد
تعب
ددام
ددغيلنظد
عندددتشد
يددتم التحقددق مددن مسدددتويات الزيدددتفدددي وعددداء القلددديباسدددتمرار ويُعددداد
يتسدددع
ددي الخزاندددة.
اطي فد
يددد
ددزان احت
ددن خد
ددكه كلمدددااسددتدعت الحاج ددة مد
ملد
تددددرض أن
فد
يددددت  35رطددددالً .مددددن الم
لصددددندوق ز
دددداطي د
يد
دددزاناالحت
الخد
يستمر هذا األمرلمدةيومينتقريبًافي حالة التشغيل العادي.
يمين (انظر الشكل .)1
ضحة على ال
مكوناتالنظام مو
صا
مالحظة:ي هدف النظام لتعويض الزيتفي أوعية القلي ،وليس مخص ً
ئت ها .يجب ملء أوعية القلي يدويًافي البداية وبعد التنظيف العميق
تعب
ل
جديالغزير.
يت ال د
ستخدامنظام اإلمدادبالز
نظيف بالغليان) ،إالعند ا
(ت

نظالالستخدام
 1-3-3إعداد ال م
فاط ،ثبّت سلة ( JIBوعاءفيصندوق)
فل الش
عند وضع المقالة أس
ستخدامخيارالد هن
المشحونة مع ح زمةالملحقات(انظرالشكل .)2عند ا
ظر الملحقين أ وج.
الصلب،ان

شكل 3

يير خزان الزيت
3-3-3تغ
ليصلإلى
التغذية منالغطاء
شفطمتصل.تأكد من مرور أنبوب
يحتويعلى جهاز
بدالهبالغطاء المزود،والذي
است
ِأزل الغطاء األساسي من وعاء الزيت وغطاء األلمنيوم.قمب
قاع وعاءالزيت.
ثناء وضع الوعاء داخل
فط داخل الخزانة أ
التعرقلفي ج هازالش
التالية).تجنب
فحة
ضع وعاءالزيتفي الخزانةواسحبه إلى المكانالمخصص له (كما هو موضحفيالص
المقالة.
تشغيل اآلن.
النظامجاهز لل
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نية
تي
3-3-3تغييرات الزيت الرو
فر
ستوىالزيتفي الخزان ،تتم إضاءة مكشر أص
فاض م
عند انخ
تعويضالزيتفارغ".اضغط على
(انظرالشكل )3وتعرضالشاشة "
بداله،
لشاشة .عند إعادة ملء خزانالزيت و/أو است
زرالتحققلمسح ا
ستمرفي
الضبط الموجودبجانب خزانالزيت وا
اضغطعلى زر إعادة
ستخدام الد هنالصلب ،انظر
فر .عند ا
فئالمكشر األص
الضغطحتىينط
الملحقين أو جلالطالع على اإلرشادات.

شكل 3
ي فارغ.
الحتياط
ان الزيت ا
ألصفر إلى أن خز
ي المؤشر ا
يش ر

.1افتح الخزانة وأخرج خزان  JIBمن ها(انظر الشكل .)4

ِ .2أزل الغطاء وتخلص منبقايا الزيتفي جميع أوعية القليبالتساوي (انظر الشكل .)5

شكل 1
شكل .

وأزل الغطاء وغطاء األلمنيوم
 .3ضع الوعاء البديلفي وضع مستقيم ِ
(انظر الشكل .)6

ديد الممتلئ(انظر الشكل .)0
ف الوعاء الج
ألنبوب ي
 .4أدخل ا

شكل 0
شكل 6

تحذير
يحظإضافة الزيتالساخن أو
ر
المستهلك في خزان .JIB

حرك خزان JIBنم على الرف إلى داخل خزانة
ّ .5
المقالة(انظر الشكل .)4
اضغط على مفتاح إعادةضبط خزان JIBإلغالق
.6
فر في وحدةتحكم M4000
مكشر خزان  JIBاألص
الشكل
(انظر

غزير أو األ مامي
ريف الزيت ال
. -3-3أنظمة تص
استخدا مهافي الملحق أفيالجزء األخير من هذا الدليل.
يمكن العثور على إرشاداتتثبيتأنظمة الزيت الغزير و

شكل 3
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ﻣﻘﻼة ™ LOVاﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ BIELA14-T
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ :ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم M4000
1-4

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن وﺣدة ﺗﺣﻛم M4000

ﻣرﺣﺑًﺎ ﻓﻲ وﺣدة ﺗﺣﻛم  ،M4000وﺣدة ﺗﺣﻛم ﺑﺷﺎﺷﺔ ﻟﻣس ﺳﮭﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدام وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺷﻣل  40ﻣﻧﺗﺟً ﺎ .ﺑﺿﻐطﺔ ﻣﻔﺗﺎح واﺣدة ﺗﺑدأ دورة طﮭﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣُﺣدَد .اﺧﺗر ﻓﻘط ﻋﻧﺻرً ا
ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح ﻣﻧﺗﺞ واﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗﺣت اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣُﺣدَد .ﯾﻣﻛن ﺗﺣرﯾك وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺳﻼﺳﺔ ﻣن ﻣﺎك ﻧﺎﻏﺗس إﻟﻰ اﻟدﺟﺎج اﻟﻣﻘرﻣش إﻟﻰ
أي ﻋﻧﺻر ﻣُﺿﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﺳﺗﻌﻣل ﻣﻘﺎﻟﻲ اﻟﻐﺎز واﻟﻛﮭرﺑﺎء ،ذات اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﻧﻘﺳﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺣدة ﺗﺣﻛم .M4000
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وﺻف أزرار وﺣدة ﺗﺣﻛم  M4000ووظﺎﺋﻔﮭﺎ

1-2-4

أزرار اﻟﺗﺻﻔﺢ

 1-1-2-4ﺷرﯾط أزرار اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﺷﻛل 1

ﯾﺳﺗﺧدم ﺷرﯾط أزرار اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أﺳﻔل اﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﺗﺻﻔﺢ ﻗواﺋم وﺣدة ﺗﺣﻛم M4000
اﻟﻣﺗﻌددة )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(1
 2-1-2-4زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﯾﺳﺗﺧدم زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )اﻧظر اﻟﺷﻛل  .(2ﺗﺣﺗوي اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أزرار وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم واﻟﻘواﺋم واﻟوﺻﻔﺎت واﻹﻋدادات واﻟﺧدﻣﺔ.

ﺷﻛل 2
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 3-1-2-4زر وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم
زر وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم ﻣﺧﺻص ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟطﮭﻲ
)اﻧظر اﻟﺷﻛل .(3

ﺷﻛل 3
 4-1-2-2زر اﻟﻘواﺋم
ﯾﺳﺗﺧدم زر اﻟﻘواﺋم ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺗﻌددة ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺣددة ﻣﺛل ﻗواﺋم اﻹﻓطﺎر واﻟﻐداء واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﻠﻲ
)اﻧظر اﻟﺷﻛل .(4

ﺷﻛل 4

 5-1-2-4أزرار اﻟوﺻﻔﺎت
ﯾﺳﻣﺢ ﻟك زر اﻟوﺻﻔﺎت ﺑﺗﻌدﯾل أو إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(5

 6-1-2-4زر اﻹﻋدادات

ﺷﻛل 5

ﯾﺳﻣﺢ ﻟك زر اﻹﻋدادات ﺑﺗﻌدﯾل إﻋدادات اﻟﻣﻘﻼة )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(6

 7-1-2-4زر اﻟﺧدﻣﺔ
ﯾﺳﻣﺢ ﻟك زر اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ وظﺎﺋف اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻼة )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(7
أﺛﻧﺎء اﻟﺑرﻣﺟﺔ وﺗﺄدﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻷﺧرى ،إذا ﻟم ﯾﺣدث أي ﻧﺷﺎط ﺧﻼل دﻗﯾﻘﺔ واﺣدة ﻓﺳﺗﻌود وﺣدة
اﻟﺗﺣﻛم إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳﺎﺑق.

ﺷﻛل 6

 8-1-2-4زر اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﯾﺑدأ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل واﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم واﻟﻣﻘﻼة .اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ
زر اﻟﺗﺷﻐﯾل أﺛﻧﺎء ﻋﻣل اﻟﻣﻘﻼة ﯾؤدي ﻹﻏﻼﻗﮭﺎ )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(8

ﺷﻛل 7

 9-1-2-4زر اﻟﻠﻐﺔ

ﻋﻧد اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻠﻐﺔ ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺑدﯾل ﺑﯾن ﻟﻐﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﮭﯾﺄة ﻓﻲ إﻋدادات اﻟﻣدﯾر )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(9
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ﺷﻛل 8

ﺷﻛل 9

 10-1-2-4زر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﻔﺎة

ﺷﻛل 10

اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﻔﺎة ﯾﺗﯾﺢ ﻟك اﻟوﺻول ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻﻔﯾﺔ واﻟﺗﻔرﯾﻎ واﻟﺻرف واﻟﻣلء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻸوﻋﯾﺔ
)اﻧظر اﻟﺷﻛل .(10
 11-1-2-4زر درﺟﺔ اﻟﺣرارة
ﺳﯾؤدي اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر درﺟﺔ اﻟﺣرارة إﻟﻰ ﻋرض درﺟﺔ ﺣرارة اﻟوﻋﺎء اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ودرﺟﺔ ﺣرارة ﻧﻘطﺔ اﻟﺿﺑط )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(11

ﺷﻛل 11
 12-1-2-4زر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻘواﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم ﺗﮭﯾﺋﺗﮭﺎ )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(12

ﺷﻛل 12

 13-1-2-4زر ﻣوﻓر اﻟطﺎﻗﺔ
ﻋﻧد اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻣوﻓر اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻧﺗﻘل اﻟﻣﻘﻼة ﻣن ﻧﻘطﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻌﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻘط ﺿﺑط درﺟﺔ ﺣرارة أﻗل ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻧد ﺗﻌطل اﻟﻣﻘﻼة ﻟﺗوﻓﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(13

ﺷﻛل 13
ﺷﻛل 14

 14-1-2-4زر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻋﻧد اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺻﻔﺎة واﻟزﯾت واﻟﻌﻣر واﻻﺳﺗﺧدام وزﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وإﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
آﺧر ﺣﻣوﻟﺔ ،وإﺻدارات اﻟﺑراﻣﺞ )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(14

 15-1-2-4ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﻟﻐﺎء
ﻟﺗﺧطﻲ اﻟﻘواﺋم أو اﻟﻘواﺋم اﻟﻔرﻋﯾﺔ أو اﻟﺧروج ﻣﻧﮭﺎ ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺳﮭم اﻟﻌودة أو اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )اﻧظر اﻟﺷﻛل .(16

ﺷﻛل 15
 16-1-2-4زر ) TPMﻣﺟﻣوع اﻟﻣواد اﻟﻘطﺑﯾﺔ( ) OQSﺟﮭﺎز اﺳﺗﺷﻌﺎر ﺟودة اﻟزﯾت(
ﺳﯾؤدي اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  TPMأﺛﻧﺎء ﺛﺑﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﻋرض آﺧر ﻗراءات  TPM/OQSﺧﻼل اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﻲ )اﻧظر اﻟﺷﻛل  .(17اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر
 TPMأﺛﻧﺎء وﻣﯾﺿﮫ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻗد ﻣﺿﻰ أﻛﺛر ﻣن  24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ آﺧر اﺳﺗﺷﻌﺎر ﻟﺟودة اﻟزﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔﺎة وﺳﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺿرورة ذﻟك.

ﺷﻛل 16

3-4

3-4

ﺷﺟرة ﻣﻠﺧص ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم M4000

ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه أﻗﺳﺎم اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ وﺣدة ﺗﺣﻛم  M4000وﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﻘواﺋم اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ دﻟﯾل اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل.

4-4

4-4

ﺷﺟرة ﻣﻠﺧص ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم M4000

ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم  M4000وﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﻘواﺋم اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم.

5-4

5-4

اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷﺳﺎﺳﻲ

6-4

6-4

اﻟطﮭﻲ

7-4

7-4

ﺑرﻣﺟﺔ إﻋداد )ﺻﯾﺎﻧﺔ( اﻟﻣﻘﻼة

ﻋﻧد اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻷول ﻣرة أو ﺗﻐﯾﯾر وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻣن اﻟﺿروري ﺗﮭﯾﺋﺔ ﻋواﻣل اﻟﻣﻘﻼة .ﯾﺷﺗﻣل اﻹﻋداد ﻋﻠﻰ إﻋدادات اﻟﻣوﻗﻊ وﻧوع اﻟطﺎﻗﺔ وﻧوع اﻟوﻋﺎء وﻧوع اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد و ﻧوع
اﻟزﯾت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﺗﻌوﯾض اﻟزﯾت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ .ﻻ ﯾﺳﻣﺢ إﻻ ﻟﻠﻔﻧﻲ ﻓﻘط ﺑﺗﻐﯾﯾر ھذه اﻹﻋدادات.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

1650

□اﻟﻣوﻗﻊ
دول ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ  CEدول ﻻ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ CE
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد أﻋِد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم

□ ﻧوع اﻟطﺎﻗﺔ
ﻏﺎز ﻛﮭرﺑﺎء
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد أﻋِد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم

□ ﻧوع اﻟوﻋﺎء
وﻋﺎء ﻛﺎﻣل وﻋﺎء ﻣﻧﻘﺳم

4

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد أﻋِد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم

□ ﻧوع ﻧظﺎم اﻟزﯾت
وﻋﺎء ﻓﻲ ﺻﻧدوق زﯾت ﻏزﯾر
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد أﻋِد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم

.1

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻣﺿﺑوطﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﻏﻼق/اﻻﺳﺗﻌداد ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻹﻋدادات.

.3

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺧدﻣﺔ.

.4

أدﺧل 1650

.5

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.6
.7

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣوﻗﻊ.
اﺧﺗر اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ  CEأو اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ ) CE .CEﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
اﻷوروﺑﯾﺔ( أو ) Non-CEﻣﻌﺎﯾﯾر ﻏﯾر أوروﺑﯾﺔ(
ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.

.9

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.8

 .10اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻧوع اﻟطﺎﻗﺔ.
 .11اﺧﺗر ﻏﺎز أو ﻛﮭرﺑﺎء
 .12ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
.13

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.14
.15
.16

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻧوع اﻟوﻋﺎء.
اﺧﺗر وﻋﺎء ﻛﺎﻣل أو وﻋﺎء ﻣﻧﻘﺳم.
اﺧﺗر ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻠﺔ .اﻟرﻗم اﻻﻓﺗراﺿﻲ ھو .4

.17

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﯾﻘوﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ واﺧﺗر اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ .ﻛرر ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف اﻷﺧرى.

.18

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺣﻔظ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء.

 .19ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
.20

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.21

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل.

 .22اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻧوع ﻧظﺎم اﻟزﯾت.
 .23اﺧﺗر وﻋﺎء ﻓﻲ ﺻﻧدوق أو زﯾت ﻏزﯾر

ﻣﻼﺣظﺔ) JIB :وﻋﺎء ﻓﻲ ﺻﻧدوق( أو ) BIBﺣﻘﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻧدوق( ھﻲ أﺣد أﻧواع ﺣﺎوﯾﺎت ﺗﻔرﯾﻎ اﻟزﯾت .ﯾﺷﺗﻣل ﻧظﺎم
اﻟزﯾت اﻟﻐزﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﮭﺎرﯾﺞ ﺗﺧزﯾن زﯾت ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﻣوﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﻼة ﻟﻣلء ﺧزان ﻣدرج.

 .24ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
.25

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

8-4

اﻟﺷﺎﺷﺔ

□ اﻟزﯾت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك

.26
.27

ﻻ ﯾوﺟد اﻟزﯾت اﻟﻐزﯾر اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻷﻣﺎﻣﻲ
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد أﻋِد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم

□ وﻋﺎء ﺗﻌوﯾض اﻟزﯾت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ

ﺗﺷﻐﯾل إﻏﻼق

□ زﻣن ﺗﺄﺧﯾر ATO
 30دﻗﯾﻘﺔ

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

اﻹﺟراء
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟزﯾت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك.
اﺧﺗر ﻻ ﯾوﺟد أو اﻟزﯾت اﻟﻐزﯾر أو اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻷﻣﺎﻣﻲ

ﻣﻼﺣظﺔ :اﺧﺗر "ﻻ ﯾوﺟد" ﻋﻧد ﺗﻔرﯾﻎ اﻟزﯾت ﻓﻲ وﺣدة ﻣﺎﻛدوﻧﺎﻟدز ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟزﯾت  MSDUأو ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺔ
ﻣﻌدﻧﯾﺔ .اﺧﺗر "اﻟزﯾت اﻟﻐزﯾر" ﻋﻧد ﺗﻔرﯾﻎ اﻟزﯾت ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟزﯾت اﻟﻐزﯾر ،اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺻﮭﺎرﯾﺞ ﺗﺧزﯾن زﯾت
ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﻼة .اﺧﺗر "اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻷﻣﺎﻣﻲ" ﻋﻧد اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻓﻲ طﺎﺳﺔ ﺗﻔرﯾﻎ أﻣﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧوع.

 .28ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
.29

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.30

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر وﻋﺎء ﺗﻌوﯾض اﻟزﯾت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ.

.31

ﺣدد اﻟوﻋﺎء اﻷﯾﻣن أو اﻟوﻋﺎء اﻷﯾﺳر ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام أوﻋﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.

.32

اﺧﺗر ﺗﺷﻐﯾل إﻻ إذا ﻛﻧت ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل ﺗﻌوﯾض اﻟزﯾت ﻓﻲ ھذا اﻟوﻋﺎء .اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻻﻓﺗراﺿﻲ
ھو ﺗﺷﻐﯾل.

.33

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل.

 .34اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر زﻣن ﺗﺄﺧﯾر .ATO
 .35اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن ﻟﺗﻐﯾﯾر زﻣن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺑﻌد ﺗﻐﯾﯾر ﺧزان ﺗﻌوﯾض اﻟزﯾت ﻗﺑل أن ﯾﺑدأ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺳﺣب
اﻟزﯾت ﻣﻧﮫ .اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( .اﺧﺗر ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن  0ﻟﻠدھن اﻟﺻﻠب .اﻟزﻣن اﻻﻓﺗراﺿﻲ ھو
 30دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻠدھن أن ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻟذوﺑﺎن ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ ﺳﺣب زﯾت اﻟﺗﻌوﯾض .اﺿﺑط اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ 0
ﻟﻠدھن اﻟﺳﺎﺋل.
 .36ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .37اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

□ إﻋدادات زﻣن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
□ زﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾﻊ
□ زﻣن اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻌﻣﯾق
□ زﻣن ﻏﺳﯾل اﻟﻣﺻﻔﺎة اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
□ زﻣن ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻏﺳﯾل اﻟﻣﺻﻔﺎة

□ ﻧوع اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
ﺻﻠب ﺳﺎﺋل

□ إﻋداد OQS
□ ﺗﻔﻌﯾل/ﺗﻌطﯾل OQS
ﺗﻔﻌﯾل ﺗﻌطﯾل

 .38اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﻋدادات زﻣن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
 .39ﯾﺟب ﺿﺑط ھذه اﻹﻋدادات ﻓﻘط إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك إرﺷﺎدات اﻟﻣﺻﻧﻊ.
اﻹﻋدادات اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ھﻲ:
□ زﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾﻊ 300-
□ زﻣن اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻌﻣﯾق 3600-
□ زﻣن ﻏﺳﯾل اﻟﻣﺻﻔﺎة اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ 5-
□ زﻣن ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻏﺳﯾل اﻟﻣﺻﻔﺎة 30-
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء.
 .40اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻧوع اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
.41

اﺧﺗر "ﺻﻠب" ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟدھن اﻟﺻﻠب .اﺧﺗر "ﺳﺎﺋل" ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟدھن اﻟﺳﺎﺋل .اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر
اﻟﻌودة ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء.

.42

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﻋداد  OQSإذا ﻛﺎن ﺟﮭﺎز اﺳﺗﺷﻌﺎر  OQSﻣﺛﺑ ًﺗﺎ.

.43

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗﻔﻌﯾل/ﺗﻌطﯾل  OQSﻟﺗﻔﻌﯾل/ﺗﻌطﯾل ﺟﮭﺎز اﺳﺗﺷﻌﺎر .OQS

.44

اﺧﺗر ﺗﻔﻌﯾل ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز اﺳﺗﺷﻌﺎر  OQSأو ﺗﻌطﯾل ﻹﻏﻼق ﺟﮭﺎز اﺳﺗﺷﻌﺎر .OQS

 .45اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد
□ ﻧوع اﻟزﯾت
 OC01v01أو ،OC02v02 ،إﻟﺦ.

.46

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻧوع اﻟزﯾت.

.47

اﺧﺗر ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻧوع اﻟزﯾت اﻟﺻﺣﯾﺢ .اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻟﻸﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت أﻧواع
أﺧرى ﻟﻠزﯾتOC12v02=F600 ،OC02v02=MCSOL ،OC01vO1=F212 .
اﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق ﻧوع اﻟزﯾت ﻣﻊ اﻟﻧوع اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺟر.

 .48اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد
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اﻟﺷﺎﺷﺔ

□ ﻧوع اﻟﻌرض

أرﻗﺎم ﻧص

.49
.50

اﻹﺟراء
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻧوع اﻟﻌرض.
اﺧﺗر أرﻗﺎم أو ﻧص .ﻣﻼﺣظﺔ :إذا ﺿﺑطﺗﮫ ﻋﻠﻰ "أرﻗﺎم" ﺳﯾُﻌرض ﻣﺟﻣوع اﻟﻣواد اﻟﻘطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ
أرﻗﺎم .إذا ﺿﺑطﺗﮫ ﻋﻠﻰ "ﻧص" ،ﺳﯾﻌرض "اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻗرﯾﺑًﺎ/ﻣواﻓﻘﺔ" ،أو اﻟزﯾت ﺻﺎﻟﺢ ،أو "اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻵن".

 .51اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد
□ اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻵن
ﻗﯾﻣﺔ TPM

.52
.53

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻵن".
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم اﻟﻣوﺟود أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ  .TPMﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ) TPMﻣﺟﻣوع اﻟﻣواد اﻟﻘطﺑﯾﺔ(
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزﯾت ،ﺳﺗﺑدأ اﻟﻣﻘﻼة ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﻎ اﻟزﯾت.

 .54اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹدﺧﺎل ﻗﯾﻣﺔ  TPMﻟﻠﺗﻔرﯾﻎ اﻵن.

 .55اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( ﻋﻧد إدﺧﺎل اﻟﻘﯾﻣﺔ.
.56

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

اﺿﻐط زر √ )ﻧﻌم( ﻟﺣﻔظ اﻟﻘﯾﻣﺔ.

 .57اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

 .58اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل.
□ اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻗرﯾﺑًﺎ
ﻗﯾﻣﺔ TPM

 .59اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻗرﯾﺑًﺎ".
 .60اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم اﻟﻣوﺟود أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ  TPMﻟﻠﺗﻔرﯾﻎ ﻗرﯾﺑًﺎ .ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺗﻛون أﻗل
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  TPMﻟﻠﺗﻔرﯾﻎ اﻵن .ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ  TPMﻟﻠﺗﻔرﯾﻎ ﻗرﯾﺑًﺎ ﺳﺗﻌرض ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ رﺳﺎﻟﺔ
"اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻗرﯾﺑًﺎ" .وﯾﻌد ھذا إﺷﻌﺎرً ا ﻟﻠطﺎﻗم أﻧﮫ ﯾﺟب ﺗﻔرﯾﻎ اﻟزﯾت ﻗرﯾﺑًﺎ.

 .61اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹدﺧﺎل ﻗﯾﻣﺔ  TPMﻟﻠﺗﻔرﯾﻎ ﻗرﯾﺑًﺎ.

 .62اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( ﻋﻧد إدﺧﺎل اﻟﻘﯾﻣﺔ.
.63

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد
□ ﻣؤﻗت ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺗﻔرﯾﻎ

اﺿﻐط زر √ )ﻧﻌم( ﻟﺣﻔظ اﻟﻘﯾﻣﺔ.

 .64اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".
 .65اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻣؤﻗت ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺗﻔرﯾﻎ .ھذا ھو ﻣﻘدار اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﺑﻌد ﻋرض رﺳﺎﻟﺔ "اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻵن"
وﺗﺟﺎوزھﺎ وﻋرﺿﮭﺎ ﻣرة أﺧرى) .اﻟزﻣن اﻻﻓﺗراﺿﻲ ھو 30 :دﻗﯾﻘﺔ .اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ:
 = 00ﻣﻌطﻠﺔ ،اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ  4:00ﺳﺎﻋﺎت(.
.66

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻹدﺧﺎل زﻣن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت.
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اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

.67

اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹدﺧﺎل اﻟزﻣن ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت.

.68

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣرﺑﻊ اﻟدﻗﺎﺋق ﻹدﺧﺎل زﻣن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق.

.69

اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹدﺧﺎل اﻟزﻣن ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق.

.70

اﺿﻐط زر √ )ﻧﻌم( ﻟﺣﻔظ اﻟﻘﯾﻣﺔ.

 .71اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".
.72

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ".

.73

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم".

وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم

.74

اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح إﻋﺎدة اﻟﺿﺑط اﻟﻣوﺟود داﺧل اﻟﺑﺎب اﻷﯾﺳر ﻟﻣدة  30ﺛﺎﻧﯾﺔ.

.75

ﯾﻌﺎد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم ﺧﻼل ﺣواﻟﻲ  45ﺛﺎﻧﯾﺔ وﯾﺿﺑط ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﻏﻼق/اﻻﺳﺗﻌداد.
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ﺑرﻣﺟﺔ إﻋدادات )ﻣدﯾر( اﻟﻣﻘﻼة

ﻋﻧد اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻷول ﻣرة أو ﺗﻐﯾﯾر وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻣن اﻟﺿروري ﺗﮭﯾﺋﺔ إﻋدادات ﻣدﯾر اﻟﻣﻘﻼة اﻟﻣﺣﻠﻲ .ﯾﺷﺗﻣل اﻹﻋداد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟوﻗت ،وﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣرارة ،وإﻋدادات
اﻟﺻوت ،وإﻋدادات اﻟﻣﺻﻔﺎة ،وإﻋدادات اﻟطﺎﻗﺔ ،وﺗﻌﯾﯾﻧﺎت اﻟﺻﻔوف ،وإﺿﺎءة اﻟﺷﺎﺷﺔ .ﻻ ﯾﺳﻣﺢ إﻻ ﻟﻠﻔﻧﻲ أو اﻟﻣدﯾر ﻓﻘط ﺑﺗﻐﯾﯾر ھذه اﻹﻋدادات.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

1234

□اﻟﻠﻐﺔ

□اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ

□ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ

.1

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻣﺿﺑوطﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﻏﻼق/اﻻﺳﺗﻌداد ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻹﻋدادات.

.3

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣدﯾر.

.4

أدﺧل 1234

.5

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.6

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻠﻐﺔ.

.7

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.

.8

اﺧﺗر اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﻏوب ﺑﮭﺎ.

.9

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ.

 .10اﺧﺗر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣرﻏوب ﺑﮭﺎ.
 .11اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة.

□اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟوﻗت

 .12اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟوﻗت.
 .13اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺿﺑط اﻟوﻗت
 .14اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺎﻋﺎت.

 .15اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹدﺧﺎل اﻟزﻣن ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت.

 .16اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣرﺑﻊ اﻟدﻗﺎﺋق.

 .17اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹدﺧﺎل اﻟزﻣن ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق.

 .18اﺧﺗر زر ﺻﺑﺎﺣً ﺎ أو ﻣﺳﺎ ًء أو ﺗوﻗﯾت  24ﺳﺎﻋﺔ.
 .19اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .20ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
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اﻟﺷﺎﺷﺔ

 .21اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

 .22اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺿﺑط اﻟﺗﺎرﯾﺦ

 .23اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣرﺑﻊ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺗﺧﺗﺎر ﺑﯾن ﺷﮭر-ﯾوم-ﺳﻧﺔ أو ﯾوم-ﺷﮭر-ﺳﻧﺔ.

2014

 .24اﻟﻌﺎم ﻣوﺿﺢ أﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ .اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻟﻠﯾﺳﺎر أو اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻟﻠﯾﻣﯾن ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎم.
 .25أﺳﻔل اﻟﻌﺎم ﯾوﺟد اﻟﺷﮭر .اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻟﻠﯾﺳﺎر أو اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻟﻠﯾﻣﯾن ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺷﮭر.

ﻣﺎرس

 .26ﺣدد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أرﻗﺎم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ واﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .27ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .28اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".
 .29اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﻋداد ) DSTاﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ(.

□ﺗﺷﻐﯾل/إﯾﻘﺎف اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ

 .30اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗﺷﻐﯾل/إﯾﻘﺎف اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ.
 .31اﺧﺗر "ﺗﺷﻐﯾل" ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ أو "إﻏﻼق" ﻟﺗﻌطﯾﻠﮫ.

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .32ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .33اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

□إﻋدادات اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ
□ ﺷﮭر ﺑداﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ
□ أول ﯾوم أﺣد ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ
□ ﺷﮭر ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ
□ آﺧر ﯾوم أﺣد ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ

 .34اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﻋدادات اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ.
 .35اﺧﺗر أﯾًﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق واﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻟﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ .اﻹﻋدادات اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة:
ﺷﮭر ﺑداﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ 3-
أول ﯾوم أﺣد ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ 2-
ﺷﮭر ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ 11-
آﺧر ﯾوم أﺣد ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﯾﻔﻲ 1-
 .36اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء.

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .37ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .38اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".
 .39اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﺛﻼث ) (3ﻣرات.

□ﻣن ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

ﺗﺄﻛﯾد

ﻻ

ﻧﻌم

 .40اﺧﺗر زر "ﻣن ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ" أو زر "ﻣن درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت".
ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾﺷﯾر ﺣرف  Fإﻟﻰ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻔﮭرﻧﮭﺎﯾت ،وﺣرف  Cإﻟﻰ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 .41اﺧﺗر "ﻧﻌم" ﻟﺗﺑدﯾل ﻣﻘﯾﺎس درﺟﺎت ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣرارة.

اﻛﺗﻣل ﺑﻧﺟﺎح
 .42اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء.
□اﻟﺻوت

 .43اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻوت.
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اﻹﺟراء

 .44اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮭﺔ ﻟﻸﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔل ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت ودرﺟﺗﮫ .ﻟﻠﺻوت ﺗﺳﻌﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت؛ 1
ھو اﻷﻗل و 9ھو اﻷﻋﻠﻰ .ﻟﻠدرﺟﺔ ﺛﻼث ﺗرددات ﻣن  1إﻟﻰ  .3اﺳﺗﺧدم ﺗرددات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣﺣطﺎت
اﻟﻠﺣوم وﻣﺣطﺎت اﻟﺑطﺎطس اﻟﻣﻘﻠﯾﺔ.
 .45اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء.

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .46ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .47اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

 .48اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل.

□ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺻﻔﺎة
□ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﻌد

 .49اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺻﻔﺎة.
ﯾﺳﺗﺧدم وﺿﻊ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ إﺟراءﯾن ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ .أﺣدھﻣﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن دورات اﻟطﮭﻲ اﻟﻣﻌدّﻟﺔ
ﻓﻲ إﻋدادات ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ،واﻵﺧر ﯾﺗﺣﻘق ﻣن اﻟزﻣن اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻹﻋدادات "زﻣن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ".
ﯾﺑدأ طﻠب اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺣدث أوﻻً ﻣﻧﮭﻣﺎ ،إﻣﺎ ﻋدد دورات اﻟطﮭﻲ أو زﻣن اﻟطﮭﻲ.
 .50اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﻌد.
ﯾﺳﺗﺧدم ﺧﯾﺎر "اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﻌد" ﻟﺗﺣدﯾد ﻋدد دورات اﻟطﮭﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ﻗﺑل ﺑدء اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
 .51اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻷرﻗﺎم وأدﺧل ﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ ﺛم اﺿﻐط ﻋﻠﻰ
زر √ )ﻧﻌم() .اﻓﺗراﺿﯾًﺎ ،ﯾﺿﺑط اﻟوﻋﺎء اﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ  12دورة طﮭﻲ وﯾﺿﺑط اﻟوﻋﺎء اﻟﻣﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ
 6دورات طﮭﻲ(.
 .52اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .53ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .54اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

□ زﻣن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ

 .55اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر زﻣن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
ﯾﺳﺗﺧدم ﺧﯾﺎر زﻣن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟزﻣن اﻟﻣﻧﻘﺿﻲ ﻗﺑل طﻠب اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ .ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻷﻗل
ﺣﺟﻣًﺎ ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻠزم زﯾﺎدة ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻋن اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ دورات اﻟطﮭﻲ.
 .56اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻷرﻗﺎم وأدﺧل ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت ﺑﯾن طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
)ﻣﺛﻼً ﺑﻌد ﻛل ﺳﺎﻋﺗﯾن ،أدﺧل اﻟرﻗم  (2واﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم() .اﻓﺗراﺿﯾًﺎ ،ﯾﺗم ﺿﺑط اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ  0ﻣن
اﻟﺳﺎﻋﺎت(.
 .57اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .58ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .59اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

□ إﻏﻼق اﻟﻣﺻﻔﺎة

 .60اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﻏﻼق اﻟﻣﺻﻔﺎة.
ﯾﺳﺗﺧدم ﺧﯾﺎر إﻏﻼق اﻟﻣﺻﻔﺎة ﻟﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣرات إﯾﻘﺎف طﻠب اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ )ﻣﺛل ،زﺣﺎم ﻓﺗرة اﻟظﮭﯾرة(.
 .61اﺧﺗر "ﺗﺷﻐﯾل" ﻟﺗﻔﻌﯾل إﻏﻼق اﻟﻣﺻﻔﺎة .اﺧﺗر "ﺗﻌطﯾل" ﻟﺗﻌطﯾل إﻏﻼق اﻟﻣﺻﻔﺎة.

□ زﻣن إﻏﻼق اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ

 .62اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر زﻣن إﻏﻼق اﻟﻣرﺷﺢ.
ﯾﺳﺗﺧدم ﺧﯾﺎر زﻣن إﻏﻼق اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣرات ﺗﻌطﯾل طﻠب اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ )ﻣﺛل ،زﺣﺎم ﻓﺗرة اﻟظﮭﯾرة(.
ﻣﻼﺣظﺔ :إذا ﺗم ﺗﻌطﯾل إﻏﻼق اﻟﻣﺻﻔﺎة ،ﺳﯾﺑﮭت ﻟون ھذا اﻟﺧﯾﺎر وﻟن ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣً ﺎ.
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 .63اﺳﺗﺧدم اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮭﺔ ﻟﻸﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔل ﻟﻠﺗﺻﻔﺢ ﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن-اﻟﺟﻣﻌﺔ  1ﺣﺗﻰ اﻷﺣد  .4ﯾوﺟد إﺟﻣﺎﻟﻲ
 12دورة ﯾﻣﻛن ﺑرﻣﺟﺗﮭﺎ ﻟﺑدء إﻏﻼق اﻟﻣﺻﻔﺎة .اﺧﺗر اﻟﻣﻛﺎن ﻟﺗﻌدﯾل ﻋدد ﻣرات اﻟﺑدء واﻹﯾﻘﺎف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون
ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻌﻠﯾق طﻠب اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ .اﺧﺗر ﺻﺑﺎﺣً ﺎ/ﻣﺳﺎءً .ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣرات ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻧﻌم ﻟﺣﻔظ
اﻹﻋدادات) .اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻣﯾن ﯾوﺿﺢ ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣن ﯾوم اﻻﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ أﺛﻧﺎء زﺣﺎم اﻟﻐداء
ﻣن  11ﺻﺑﺎﺣً ﺎ وﺣﺗﻰ  1ﻣﺳﺎءً(.
 .64ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣرات ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .65ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .66اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

 .67اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".
اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد
 .68اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة.
□ ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ

 .69اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ.
ﯾﺳﺗﺧدم ﺧﯾﺎر ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﺗﻌطﯾل ﻟﺧﻔض درﺟﺔ ﺣرارة وﻋﺎء اﻟﻘﻠﻲ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ.
 .70اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﻔﻌﯾل ﻟﻠﺗﺑدﯾل ﺑﯾن ﺗﺷﻐﯾل وإﯾﻘﺎف ﺧﯾﺎر ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ.
 .71اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗﻐﯾﯾر درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﻘطﺔ ﺿﺑط ﺧﯾﺎر ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ .اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻷرﻗﺎم ﻹدﺧﺎل
ﻧﻘطﺔ ﺿﺑط درﺟﺔ ﺣرارة ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ واﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
 .72اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗوﻗﯾت اﻟﺗﻌطﯾل ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟزﻣن ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق اﻟذي ﯾﺗوﻗف ﻓﯾﮫ اﻟوﻋﺎء ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟﯾدﺧل ﻓﻲ وﺿﻊ
ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ .اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻷرﻗﺎم ﻹدﺧﺎل ﻧﻘطﺔ ﺿﺑط درﺟﺔ ﺣرارة ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ واﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر
√ )ﻧﻌم(.
 .73اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .74ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .75اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

□ ﺗﻌﯾﯾﻧﺎت اﻟﺻف

 .76اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗﻌﯾﯾﻧﺎت اﻟﺻف.
ﯾﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﻟﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﺻﻔوف أو اﻟﺳﻼل اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻛل وﻋﺎء) .اﻟﻌدد اﻻﻓﺗراﺿﻲ (.4
 .77اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر رﻗم .4
 .78اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯾﻘوﻧﺔ اﻟﻣوﺟودة أﺳﻔل ﻛل ﺻف واﺧﺗر اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻘرر طﮭﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻف.
 .79اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺣﻔظ.

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد أﻋِد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم

 .80ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
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اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

 .81اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد أﻋِد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم".
□ اﻹﺿﺎءة

 .82اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻹﺿﺎءة.
ﯾُﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﻟﺿﺑط إﺿﺎءة اﻟﺷﺎﺷﺔ .اﺳﺗﺧدم اﻷﺳﮭم اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻸﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔل ﻟﺿﺑطﮭﺎ.
)اﻟدرﺟﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ (.100
 .83اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .84ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .85اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".

□ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗوﻗف

 .86اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗوﻗف.
ﯾﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻗﺑل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟوﺿﻊ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗوﻗف ﺑﻌد إﻏﻼق وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم .اﺳﺗﺧدم
اﻷﺳﮭم اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻸﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔل ﻟﺿﺑط اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ) .اﻟزﻣن اﻻﻓﺗراﺿﻲ  15دﻗﯾﻘﺔ(.
 .87اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮭﺔ ﻟﻸﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔل ﻟﺗﻐﯾﯾر إﺿﺎءة اﻟﺷﺎﺷﺔ .ﻟﻺﺿﺎءة ﺗﺳﻌﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﺣﯾث ﯾﻛون
 100ھو اﻷﻛﺛر إﺿﺎءة و 10اﻷﻛﺛر ظﻠﻣﺔ.
 .88اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء.

اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد

 .89ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء.
 .90اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ داﺧل ﻣرﺑﻊ "اﻛﺗﻣل اﻹﻋداد".
 .91اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة.
 .92اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ".

 .93اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم".
وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم

 .94اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح إﻋﺎدة اﻟﺿﺑط اﻟﻣوﺟود داﺧل اﻟﺑﺎب اﻷﯾﺳر ﻟﻣدة  30ﺛﺎﻧﯾﺔ.

 .95ﯾﻌﺎد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم ﺧﻼل ﺣواﻟﻲ  45ﺛﺎﻧﯾﺔ وﯾﺿﺑط ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﻏﻼق/اﻻﺳﺗﻌداد.
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إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣوﺟودة أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ

ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻔﻌل.

اﻟﺷﺎﺷﺔ

1234

اﻹﺟراء
.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ".

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟوﺻﻔﺎت.

.3

أدﺧل 1234

.4

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.5

اﺧﺗر أﯾﻘوﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ  +ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد.

.6

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﯾﻘوﻧﺔ اﻟﻘﻠم اﻟرﺻﺎص أﺳﻔل اﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﺗﻌدﯾل وﺻﻔﺔ ﻣوﺟودة.

.7

أدﺧل اﺳم اﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﻏﯾّره ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ.

.8

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.9

ﺗﻌرض اﻟﺷﺎﺷﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وزﻣن اﻟطﮭﻲ وﺗﻌوﯾض اﻟﺣﻣوﻟﺔ أو ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﮭﺎ وﻣؤﻗت
اﻟﺟودة وﻣؤﻗﺗﺎت اﻻھﺗزاز وإﻋدادات اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ .ﻟﺗﻌدﯾل ﻣﻌﯾﺎر ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر ﻟﺗﻌدﯾﻠﮫ.

 .10ﻟﺗﻌدﯾل درﺟﺔ اﻟﺣرارة ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر درﺟﺔ اﻟﺣرارة.

 .11اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹدﺧﺎل أو ﺗﻌدﯾل درﺟﺔ ﺣرارة طﮭﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ.

 .12اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
 .13اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر زﻣن اﻟطﮭﻲ.
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اﻟﺷﺎﺷﺔ

 .14اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹدﺧﺎل أو ﺗﻌدﯾل زﻣن طﮭﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق واﻟﺛواﻧﻲ.

 .15اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
 .16اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗﻌوﯾض اﻟﺣﻣوﻟﺔ أو ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﮭﺎ.
 .17اﺳﺗﺧدم اﻷﺳﮭم اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻸﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔل ﻟﺗﻐﯾﯾر إﻋدادات ﺗﻌوﯾض اﻟﺣﻣوﻟﺔ وﺣﺳﺎﺳﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣوﺻﻰ
ﺑﮭﺎ ﻟﮭذا اﻟﻣﻧﺗﺞ.
ﺗﺳﻣﺢ اﻹﻋدادات ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺗﺞ )ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﮫ( .ﻗد ﺗﺣﺗﺎج ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل وﻓ ًﻘﺎ
ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟطﮭﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ .ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾوﺻﻰ ﺑﺷدة ﺑﻌدم ﺗﻌدﯾل ھذه اﻹﻋدادات ،ﻓﻘد ﯾﻛون
ﻟذﻟك أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ دورات طﮭﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
ﯾﺗم ﺿﺑط اﻹﻋدادات اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ .4
 .18اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
 .19اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻣؤﻗت اﻟﺟودة.

 .20أدﺧل اﻟوﻗت ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق واﻟﺛواﻧﻲ ﻟﺿﺑط زﻣن إﯾﻘﺎف اﻟﻣﻧﺗﺞ.

 .21اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
 .22اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻣؤﻗت اﻻھﺗزاز .1

 .23أدﺧل اﻟوﻗت ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق واﻟﺛواﻧﻲ ﻷول اھﺗزاز.

 .24اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

 .25اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ إﻋدادات أﺧرى.
 .26اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻣؤﻗت اﻻھﺗزاز  2إذا ﻛﻧت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻻھﺗزاز ﻣرة أﺧرى ،أو ﺗﺧطﻰ اﻟﺧطوات
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧطوة .30
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اﻟﺷﺎﺷﺔ

 .27أدﺧل اﻟوﻗت ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق واﻟﺛواﻧﻲ ﻟﻼھﺗزاز اﻟﺛﺎﻧﻲ.

 .28اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

 .29اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.

 .30اﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل زر اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﻧﺗﺞ .ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻹﻋدادات
ﻟﻣﻧﻊ اﺧﺗﻼط زﯾوت اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣددة .ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺛل اﻟﺳﻣك ،اﺧﺗر "ﻻ" ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ.

 .31اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

 .32اﺧﺗر اﻷﯾﻘوﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻠﮭﺎ أو ﺗﻌدﻟﮭﺎ.

 .33اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

 .34اﺧﺗر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )اﻟﻘواﺋم( اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻠﮭﺎ أو ﺗﻌدﻟﮭﺎ.

 .35اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

 .36ﺳﺗﻌرض ﺷﺎﺷﺔ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻋﺑﺎرة "ﺗم اﻟﺣﻔظ".
 .37اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
 .38اﺧﺗر ﻣﻧﺗﺟً ﺎ آﺧر ﻟﺗﻌدﯾﻠﮫ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح  +ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى .ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء ،اﺿﻐط
ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ".
 .39اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.
وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم
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إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘواﺋم أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ

ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘواﺋم أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ .ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻘواﺋم ﻟﻠﻣﺷﻐل ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻓطﺎر ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﻓطﺎر ﻓﻘط .وھذا ﻣﻔﯾد ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋن طرﯾق ﺗﻘﻠﯾل ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﮭﺎ.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

1234

.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ".

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻘواﺋم.

.3

أدﺧل 1234

.4

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.5

اﺧﺗر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر اﻟﻣوﺟود ﻓوق زر اﻟﺗﺷﻐﯾل/اﻹﯾﻘﺎف ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
)اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺧﺿر( أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  +ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺟدﯾدة .ﻋﻧد إﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺟدﯾدة،
أدﺧل اﺳم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( .ﻋﻧد ﺣذف ﻗﺎﺋﻣﺔ ،ﺣدد اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
واﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺔ اﻟﻣﮭﻣﻼت أﺳﻔل اﻟﺷﺎﺷﺔ.

.6

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﯾﻘوﻧﺔ اﻟﻘﻠم اﻟرﺻﺎص أﺳﻔل اﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻔﻌل.

.7

اﺧﺗر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﯾﻘوﻧﺎﺗﮭﺎ ﻹﺿﺎﻓﺗﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة .ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺧﺿر .ﻹﻟﻐﺎء ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺗﺞ ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯾﻘوﻧﺔ وﺳﯾﺗﻐﯾر اﻟﻠون ﻣن اﻷﺧﺿر
ﻟﻠرﻣﺎدي.

.8

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم( ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﺣﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

.9

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﺗﻌدﯾل ﻗواﺋم أﺧرى ﺑدءًا ﻣن اﻟﺧطوة رﻗم  ،5أو اﻧﺗﻘل ﻟﻠﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ

 .10اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ".

 .11اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم".
وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم
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ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﻓطﺎر إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻛﻠﻲ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻏداء

إذا أﻧﺷﺄت ﻗواﺋم ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻺﻓطﺎر واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻐداء ،ﻓﺈن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺳﯾﻌرض ﺧﯾﺎرات ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘواﺋم .اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ
ﺳﯾﺑدل اﻟﻘواﺋم.

اﻟﺷﺎﺷﺔ

اﻹﺟراء

.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺷﻐﯾل/اﻹﯾﻘﺎف ﺗﺣت ﻗواﺋم اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﻐداء ﻟﺗﺑدﯾل اﻟﻘواﺋم.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻓﻲ ﻛل ﻣرة.
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.3

ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻏوب ﺑﮭﺎ ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد "ﺗﺷﻐﯾل" أﺳﻔل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

.4

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

.5

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﯾﻘوﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﺗﺑدﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.

.6

ﺗﻌود اﻟﺷﺎﺷﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻐداء إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻛﻠﻲ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻓطﺎر.

إذا أﻧﺷﺄت ﻗواﺋم ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻺﻓطﺎر واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻐداء ،ﻓﺈن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺳﯾﻌرض ﺧﯾﺎرات ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘواﺋم .اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ
ﺳﯾﺑدل اﻟﻘواﺋم.

اﻟﺷﺎﺷﺔ

.1

اﻹﺟراء
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
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اﻟﺷﺎﺷﺔ

.2

اﻹﺟراء
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺷﻐﯾل/اﻹﯾﻘﺎف ﺗﺣت ﻗواﺋم اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﻠﻲ أو اﻹﻓطﺎر ﻟﺗﺑدﯾل اﻟﻘواﺋم.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻓﻲ ﻛل ﻣرة.
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.3

ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻏوب ﺑﮭﺎ ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد "ﺗﺷﻐﯾل" أﺳﻔل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

.4

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

.5

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﯾﻘوﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﺗﺑدﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.

.6

ﺗﻌود اﻟﺷﺎﺷﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

ﻣﮭﺎم اﻟﺧدﻣﺔ

ﯾﻐطﻲ ھذا اﻟﻘﺳم ﻣﮭﺎم اﻟطﺎﻗم واﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟر ﻣﺛل اﺧﺗﺑﺎر ارﺗﻔﺎع اﻟﺣد ،وﺳﺟل اﻷﺧطﺎء ،وإﻋداد ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور ،ووظﺎﺋف ﻧﺳﺦ اﻟﻘواﺋم ﻣن وإﻟﻰ اﻟﻣﻘﻼة ﻋن طرﯾق
اﻟﺗوﺻﯾل ﻣن  USBﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

 1-13-4اﺧﺗﺑﺎر ارﺗﻔﺎع اﻟﺣد

ﯾﺳﺗﺧدم وﺿﻊ اﺧﺗﺑﺎر ارﺗﻔﺎع اﻟﺣد ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟداﺋرة ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺣد .ﺳﯾﻔﺳد اﺧﺗﺑﺎر ارﺗﻔﺎع اﻟﺣد اﻟزﯾت .ﯾﺟب أداؤه ﺑﺎﺳﺗﺧدام زﯾت ﻗدﯾم ﻓﻘط .أﻏﻠق اﻟﻣﻘﻼة واﺗﺻل ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓورً ا إذا
وﺻﻠت درﺟﺔ اﻟﺣرارة إﻟﻰ  460ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 238درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﺑدون ﺗوﻗف اﻟﺣد اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻌرض ﺷﺎﺷﺔ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم "ﻓﺷل ارﺗﻔﺎع اﻟﺣد ،اﻓﺻل اﻟطﺎﻗﺔ"
ﻣﻊ إﺻدار ﺻوت ﺗﺣذﯾري أﺛﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر.

ﯾُﻠﻐﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﻏﻼق اﻟﻣﻘﻼة .ﻋﻧد إﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻘﻼة ،ﺗﻌود إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺗﺞ.
اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ
.1

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻣﺿﺑوطﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﻏﻼق/اﻻﺳﺗﻌداد ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺧدﻣﺔ.

.3

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟطﺎﻗم".
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اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

اﺿﻐط واﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺿﻐط

.4

ﺣدد اﻟوﻋﺎء اﻷﯾﻣن أو اﻷﯾﺳر ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام أوﻋﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.

.5
.6

اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار" ﻟﺑدء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺣد اﻟﻣرﺗﻔﻊ.
أﺛﻧﺎء اﻟﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ اﻟزر ،ﺗﺑدأ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟوﻋﺎء ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع .ﺳﺗﻌرض وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم درﺟﺔ ﺣرارة
اﻟوﻋﺎء اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻل درﺟﺔ اﻟﺣرارة إﻟﻰ  410ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت  10 ±ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 210درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ
 12 ±درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ،ﺗﻌرض ﺷﺎﺷﺔ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم "ﺳﺎﺧن ) "HI-1ﻣﺛل  410ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت( وﺗواﺻل اﻟﺗﺳﺧﯾن.
*ﻣﻼﺣظﺔ :وﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ ُﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ )واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ  ،(CEﺗﻛون درﺟﺔ اﻟﺣرارة
 °395ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 202°درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻋﻧد ﻋرض رﺳﺎﻟﺔ "ﺳﺎﺧن ."HI-1
أﺛﻧﺎء اﻟﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ اﻟزر ،ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﻘﻼة ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺧﯾن ﺣﺗﻰ ﺗﺻل ﻟﻠﺣد اﻟﻣرﺗﻔﻊ .ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ،ﯾﺣدث ھذا
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗراوح درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﺑﯾن  423ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت و 447ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 217درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ إﻟﻰ  231درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(
ﻻرﺗﻔﺎع ﺣد اﻟﻣﻘﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ،وﻣن  405ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت إﻟﻰ  426ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 207درﺟﺔ
ﻣﺋوﯾﺔ إﻟﻰ  219درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻻرﺗﻔﺎع ﺣد اﻟﻣﻘﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودة داﺧل دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﺣرر اﻟزر .ﯾﺗوﻗف اﻟوﻋﺎء ﻋن اﻟﺗﺳﺧﯾن وﺗﻌرض ﺷﺎﺷﺔ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم إﻋدادات درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻘل وﺗﺻل
إﻟﻰ  400ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 204درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( .اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻣﻧﺑﮫ.

.9

إذا ﻋرﺿت ﺷﺎﺷﺔ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﻓﺎﻓﺻل اﻟطﺎﻗﺔ ﻋن اﻟﻣﻘﻼة واﺗﺻل ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور.

اﺗرك اﻟزر

.7
ﺳﺎﺧن HI-1

ﻣﺳﺎﻋدة HI-2
ﻓﺷل ارﺗﻔﺎع اﻟﺣد
اﻧﻘطﺎع اﻟﻛﮭرﺑﺎء

.8

 .10ﺑﻌد اﺧﺗﺑﺎر ارﺗﻔﺎع اﻟﺣد ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘل درﺟﺔ ﺣرارة اﻟوﻋﺎء ﻋن  400ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 204درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﺗﺧﻠص ﻣن اﻟزﯾت.

 2-13-4وظﺎﺋف اﻟﻣدﯾر
 1-2-13-4ﺳﺟل اﻟﺧطﺄ
ً
ﺗﻛرارً
ا .ﯾﺗم ﻋرض رﻣز وزﻣن
ﺗﺳﺗﺧدم وظﯾﻔﺔ ﺳﺟل اﻟﺧطﺄ ﻟﻌرض أﺣدث ﻋﺷرة ) (10رﻣوز ﺧطﺄ ﻣﺗﻛررة واﺟﮭﺗك ﻣﻊ اﻟﻣﻘﻼة .ﺗﻌرض ھذه اﻟرﻣوز ﺑﺗرﺗﯾب وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻛﺛر
وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧطﺄ.
إذا ﻟم ﺗوﺟد أﺧطﺎء ،ﺗﻛون اﻟﺷﺎﺷﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ .ﻓﻲ اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺳﻣﺔُ ،ﺗﻌرض اﻷﺧطﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺟﺎﻧب ورﻣز اﻟﺧطﺄ واﻟزﻣن واﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﯾﺷﯾر رﻣز اﻟﺧطﺄ " "Lإﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر
ﻣن اﻟوﻋﺎء واﻟرﻣز " "Rإﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟﻣﻧﻘﺳم ﺣﯾث ﺣدث اﻟﺧطﺄ ) 06:34 R E19ﺻﺑﺎﺣً ﺎ  .(2014/22/04ﯾﺷﯾر رﻣز اﻟﺧطﺄ " "Gإﻟﻰ ﺣدوث ﺧطﺄ ﻋﺎم
ﻟﯾس ﻣﺗﻌﻠ ًﻘﺎ ﺑوﻋﺎء ﺑﻌﯾﻧﮫ .رﻣوز اﻷﺧطﺎء ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  6-7ﻣن ھذا اﻟدﻟﯾل.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

4321

□ ﺳﺟل اﻟﺧطﺄ

.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ".

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺧدﻣﺔ.

.3

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣدﯾر.

.4

أدﺧل 4321

.5

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.6

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺳﺟل اﻟﺧطﺄ .ﯾﺗم ﻋرض أﺣدث ﺛﻼﺛﺔ أﺧطﺎء.

.7

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل .ﯾﺗم ﻋرض اﻷﺧطﺎء اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .اﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم
اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻟﻸﺳﻔل ﻟﻌرض اﻷﺧطﺎء اﻷﺧرى.

.8

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.

.9

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم".

وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم

 2-2-13-4إﻋداد رﻣز اﻟﻣرور
ﯾﺳﻣﺢ وﺿﻊ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور ﻟﻣدﯾر اﻟﻣطﻌم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣرور ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

23-4

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

4321

□ إﻋداد رﻣز اﻟﻣرور

.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ".

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺧدﻣﺔ.

.3

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣدﯾر.

.4

أدﺧل 4321

.5

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.6
.7

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﻋداد رﻣز اﻟﻣرور.
ﺣدد رﻣز اﻟﻣرور اﻟذي ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻠﮫ .اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
إﻋدادات أﺧرى.
اﻹﻋدادات اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ:
اﻟﻘواﺋم 1234
اﻟوﺻﻔﺎت 1234
ﻣدﯾر اﻹﻋدادات 1234
ﻣدﯾر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﺎت 4321

.8

اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹدﺧﺎل رﻣز ﻣرور ﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣدد.

.9

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

□ اﻟﻘواﺋم
□ اﻟوﺻﻔﺎت
□ ﻣدﯾر اﻹﻋدادات
□ ﻣدﯾر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﺎت

أﻋِد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور

 .10اﺳﺗﺧدم ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻹﻋﺎدة إدﺧﺎل رﻣز اﻟﻣرور اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد.
 .11اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

ﺗم إﻋداد رﻣز اﻟﻣرور ﺑﻧﺟﺎح
 .12اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
□ اﻟﻘواﺋم
□ اﻟوﺻﻔﺎت
□ ﻣدﯾر اﻹﻋدادات
□ ﻣدﯾر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﺎت

 .13اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.

 .14اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم".
وﺿﻊ اﻟطﺎﻗم

 - USB 3-2-13-4ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘواﺋم
ﯾﺳﻣﺢ ﻟك ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم .وھذا ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺣﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎؤھﺎ ﻓﻲ  MenuSyncﻓﻲ ذاﻛرة  USBوﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﻼة.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ
.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ".

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺧدﻣﺔ.

24-4

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

4321

□  – USBﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
□ﻧﺳﺦ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن  USBإﻟﻰ اﻟﻣﻘﻼة
أدﺧل …USB
ھل ﺗم إدﺧﺎل USB؟ ﻧﻌم ﻻ
ﻗراءة اﻟﻣﻠف ﻣن USB
ﯾُرﺟﻰ ﻋدم إزاﻟﺔ  USBأﺛﻧﺎء اﻟﻘراءة
ﺟﺎر ﻧﻘل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ UI-UI
ٍ
ﺟﺎر ﺗﺣدﯾث اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ٍ
ھل اﻛﺗﻣل اﻟﺗﺣدﯾث؟ ﻧﻌم
اﻛﺗﻣل ﺗﺣدﯾث اﻟﻘﺎﺋﻣﺔِ ،أزل  USBوأﻋِد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم.

14-4

إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

1-14-4

إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺻﻔﺎة

.3

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣدﯾر.

.4

أدﺧل 4321

.5

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.6
.7
.8
.9

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  - USBﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻧﺳﺦ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن  USBإﻟﻰ اﻟﻣﻘﻼة.
أدﺧل ﻣﺣرك  USBﻓﻲ اﻟﻣوﺻل اﻟﻣوﺟود ﺧﻠف ﺑﺎب اﻟﻣﻘﻼة ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﯾﺳﺎر.
اﺧﺗر ﻧﻌم ﻋﻧد إدﺧﺎل ﻣﺣرك .USB

 .10ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء ﻣطﻠوب.
.11
.12
.13
.14

ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء ﻣطﻠوب أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻠف.
ﻻ ﯾوﺟد إﺟراء ﻣطﻠوب أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣدﯾث.
اﺿﻐط ﻧﻌم.
أزل ﻣﺣرك  USBوأﻋِد ﺗﺷﻐﯾل ﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘﻼة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻔﺗﺎح إﻋﺎدة اﻟﺿﺑط اﻟﻣوﺟود
ِ
ﺧﻠف ﺑﺎب اﻟﻣﻘﻼة أﻗﺻﻰ اﻟﯾﺳﺎر أﺳﻔل ﻣوﺻل  .USBﻣﻼﺣظﺔ :اﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻔﺗﺎح ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻟﻣدة  30ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.

ﺗﺳﺗﺧدم ﺧﺎﺻﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺻﻔﺎة ﻟﻌرض ﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،وﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ ﻟﻛل وﻋﺎء ،وﻋدد ﻣرات اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل وﻋﺎء ،وﻋدد ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺧطﯾﮭﺎ أو ﺗﺟﺎوزھﺎ ﻓﻲ ﻛل وﻋﺎء ،وﻣﺗوﺳط ﻋدد دورات اﻟطﮭﻲ ﻟﻛل ﻣﺻﻔﺎة ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟواﺣد.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

□
□
□
□

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

اﻟﯾوم 1
اﻟﯾوم 2
اﻟﯾوم 3
اﻟﯾوم 4

.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.

.3

اﻟﯾوم واﻟﺗﺎرﯾﺦ )ﯾوم وﺗﺎرﯾﺦ ﻋرض إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ(
ﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )ﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(.
ﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ اﻟﯾوﻣﯾﺔ )ﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﯾوم(

.4

ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ )ﻋدد ﻣرات ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟوﻋﺎء ﻓﻲ ﯾوم ﻣﺣدد(
ﻋدد ﻣرات ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﯾوﻣﯾًﺎ )ﻋدد ﻣرات ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﯾوم(.
ﻣﺗوﺳط ﻣرات اﻟطﮭﻲ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ ) -ﻣﺗوﺳط ﻋدد دورات اﻟطﮭﻲ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ
ھذا اﻟﯾوم(
اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ) -ﯾُﻌرض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻌﯾل أو ﺗﻌطﯾل اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ .أداة ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ ﻟوﺣﺔ (.FIB

.5

25-4

ﺣدد واﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﯾوم اﻟذي ﺗرﻏب ﺑﮫ .اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم
اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﯾﺎم اﻷﺧرى.

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
أﺧرى.

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺻﻔﺢ أو ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة
ﻟﻠﻌودة ﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾوم آﺧر.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ
.6

2-14-4

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر
اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.

إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟزﯾت

ﺗﺳﺗﺧدم ﺧﺎﺻﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟزﯾت ﻟﻌرض ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﺗﻔرﯾﻎ ،وﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ ﻣﻧذ آﺧر ﺗﻔرﯾﻎ ،وﻋدد ﻣرات اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻧذ آﺧر ﺗﻔرﯾﻎ ،وﻋدد ﻣرات ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻧذ آﺧر
ً
ﺗﻔرﯾﻎ ،وﻋﻣر اﻟزﯾت اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻣﺗوﺳط ﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ ﺑﺎﻟزﯾت
ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣر اﻟزﯾت اﻟﺣﺎﻟﻲ.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ
 .1اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟزﯾت.
.1
.2
.3
.4

ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﺗﻔرﯾﻎ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟطﮭﻲ ﻣﻧذ آﺧر ﺗﻔرﯾﻎ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻧذ آﺧر ﺗﻔرﯾﻎ
ﻋدد ﻣرات ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻧذ آﺧر ﺗﻔرﯾﻎ

.5
.6

ﻋﻣر اﻟزﯾت اﻟﺣﺎﻟﻲ
ً
ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣر اﻟزﯾت اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻣﺗوﺳط ﻋدد ﻣرات اﻟطﮭﻲ ﺑﺎﻟزﯾت

 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أﺧرى.

 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺻﻔﺢ ،أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﺿﻐط
ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.
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3-14-4

إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻌﻣر

ﺗﺳﺗﺧدم ﺧﺎﺻﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻌﻣر ﻟﻌرض ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻘﻼة اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑـ 25ﻋﻣﻠﯾﺔ طﮭﻲ ،واﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ،وإﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل
اﻟﻣﻘﻼة ،وإﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد دورات ﺗﺳﺧﯾن اﻟﻣﻘﻼة )ﻋدد ﻣرات ﺗﺷﻐﯾل/إﻏﻼق وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻟﻠﺣرارة(.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

 .1اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻌﻣر.
.1
.2
.3
.4

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﺻﯾل
اﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻟﻠوﺣدة
اﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣﻛم
وﻗت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت(

.5

ﻋدد دورات اﻟﺣرارة اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

4-14-4

 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﺿﻐط
ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.

إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧدام

ﺗﻌرض إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧدام إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد دورات اﻟطﮭﻲ ﻟﻠوﻋﺎء ،وﻋدد دورات اﻟطﮭﻲ ﻟﻠوﻋﺎء ،وﻋدد دورات اﻟطﮭﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﻗﺑل اﻻﻛﺗﻣﺎل ،وﻋدد ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﻋﺎء
)اﻷوﻋﯾﺔ( ،وﺗﺎرﯾﺦ آﺧر اﺳﺗﺧدام.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ
.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧدام.

.1
.2
 .3إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﻣرات ﺗوﻗف دورات اﻟطﮭﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻻﺳﺗﺧدام

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد دورات اﻟطﮭﻲ

.4

 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.

إﺟﻣﺎﻟﻲ وﻗت ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﻋﺎء )ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت(

5-14-4

وﻗت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ

ﺗﺳﺗﺧدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘﻼة ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ أم ﻻ .اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ھﻲ اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗزﯾد اﻟﻣﻘﻼة ﻣن درﺟﺔ ﺣرارة اﻟزﯾت ﻣن  50ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 28درﺟﺔ
ﻣﺋوﯾﺔ( ﻟﺗﺗراوح ﺑﯾن  250ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 121درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( و 300ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 149درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( .ﯾﺟب أﻻ ﯾﺗﺧطﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟوﻗت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  1:40ﻟﻠﻣﻘﻼة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
و 3:15ﻟﻣﻘﻼة اﻟﻐﺎز.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

 .1اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ .ﯾﻌرض اﻟوﻗت ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق واﻟﺛواﻧﻲ.
.1

وﻗت آﺧر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ

 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻟﻠﺧروج.
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6-14-4

إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت آﺧر ﺣﻣوﻟﺔ

ﺗوﻓر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت آﺧر ﺣﻣوﻟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت آﺧر دورة طﮭﻲ.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

 .1اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر آﺧر ﺣﻣوﻟﺔ.
.1
.2
.3

آﺧر ﻣﻧﺗﺞ ﻣطﮭﻲ
وﻗت ﺑدء آﺧر ﺣﻣوﻟﺔ
وﻗت طﮭﻲ آﺧر ﺣﻣوﻟﺔ

.4
.5
.6
.7

وﻗت ﺑرﻧﺎﻣﺞ آﺧر ﺣﻣوﻟﺔ
آﺧر أﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﺣرارة ﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟوﻋﺎء
آﺧر أدﻧﻰ درﺟﺔ ﺣرارة ﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟوﻋﺎء
آﺧر ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ ﺣرارة ﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟوﻋﺎء

.8

ﻧﺳﺑﺔ زﻣن اﻟطﮭﻲ  ،٪ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ

.9

درﺟﺔ ﺣرارة اﻟوﻋﺎء ﻗﺑل ﺑدء اﻟطﮭﻲ

 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أﺧرى.

 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أﺧرى.

 .5اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺻﻔﺢ ،أو
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.

 7-14-4إﺻدار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﯾﻌﻣل إﺻدار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر إﺻدارات ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم وﻟوﺣﺎت اﻟدارة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﻼة ،وﻗﯾم ﻣﺟس اﻟﺣرارة ،وﻣﺟس درﺟﺔ ﺣرارة ﻛﺎﺷﻔﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ
ﻟﻠﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ،وﻣﺟس درﺟﺔ ﺣرارة ﻛﺎﺷﻔﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ ﻟﺧزان اﻟزﯾت.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ
.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل.
 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﺻدار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
.1
.2
.3
.4

إﺻدار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ UIB
إﺻدار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ SIB
إﺻدار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ VIB
إﺻدار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ FIB

.5
.6
.7
.8
.9

إﺻدار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ OQS
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟوﻋﺎء اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
درﺟﺔ ﺣرارة ﻛﺎﺷﻔﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ
درﺟﺔ ﺣرارة ﻛﺎﺷﻔﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ ﻟﺧزان اﻟزﯾت
رﻗم اﻟﻠوﺣﺔ

 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
إﺻدارات ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺧرى ،وﻣﺟس اﻟﺣرارة،
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .ﻣﻼﺣظﺔ :ﺳﺗﻌﻣل اﻷوﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻧﻘﺳﻣﺔ وﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻘطﻊ
ﻟﻸوﻋﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﻰ واﻟﯾﺳرى ودرﺟﺎت ﺣرارة
ﺧزان اﻟزﯾت ﺑﺈﺻدار ﺑرﻧﺎﻣﺞ .SIB2

 .5اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
إﺻدارات ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺧرى واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 .10إﺻدار ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑواﺑﺔ
 .11ﻋﻧوان  IPﻟﻠﺑواﺑﺔ

 .6اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺻﻔﺢ ،أو
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو

28-4

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ

 .12ﺟودة راﺑط اﻟﺑواﺑﺔ
 .13ﻗوة إﺷﺎرة اﻟﺑواﺑﺔ واﻟﺿوﺿﺎء

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.

 8-14-4إﻋﺎدة ﺿﺑط إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧدام
ﺗﺳﺗﺧدم ﺧﺎﺻﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺿﺑط ﻹﻋﺎدة ﺿﺑط ﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧدام.

اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ
 .1اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل.
 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﻋﺎدة اﻟﺿﺑط.
4321

 .4أدﺧل 4321
 .5اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

ﺗم إﻋﺎدة ﺿﺑط ﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺧدام

 .6اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.
 .7اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺻﻔﺢ ،أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة
إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.

 9-14-4إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد
ﺗﺳﺗﺧدم ﺧﺎﺻﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد ﻟﻌرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد اﻟﺣﺎﻟﻲ.
اﻟﺷﺎﺷﺔ

اﻹﺟراء
.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ" ﺛم زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل.

 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد.
.1
.2
.3
.4

ﻋدد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟطﮭﻲ ﻣﻧذ آﺧر ﺗﻔرﯾﻎ
ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻓﻲ اﻟطﮭﻲ ﻣﻧذ آﺧر إﻋﺎدة ﺿﺑط
ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة ﺿﺑط ﻋداد اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد
ﻋداد اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد

 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻟﻠﺧروج.
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إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﺳﺗﺧدام إﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد
10-14-4
ﺗﺳﺗﺧدم ﺧﺎﺻﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺿﺑط ﻹﻋﺎدة ﺿﺑط ﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد.
اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ
.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ" ﺛم زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل.
 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد.
4321

.4

أدﺧل .4321

.5

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺿﺑط ﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟزﯾت اﻟﺟدﯾد
.6

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر √ )ﻧﻌم(.

.7

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.

 11-14-4إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ) TPMﻣﺟﻣوع اﻟﻣواد اﻟﻘطﺑﯾﺔ(
ﺗوﻓر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت  TPMﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ) OQSﺟﮭﺎز اﺳﺗﺷﻌﺎر ﺟودة اﻟزﯾت( .ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  TPMأﻣﺎم وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون
زر  TPMﺛﺎﺑ ًﺗﺎ.
اﻹﺟراء

اﻟﺷﺎﺷﺔ
.1

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ" ﺛم زر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

.2

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﺳﻔل.

.3

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت  .TPMﻗﯾم  TPMﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﯾن ) (30ﯾوﻣًﺎ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ.

.4

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺗﺟﮫ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺻﻔﺢ ،أو اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌودة ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧروج.
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مقدمة

لسلة BIELA14-T
لج الثالث من س
الكهربائية ايل
مقالة ™LOV
تصفية
الفصل الخامس :إرشادات قائمة ال

خرى فيالبطاريةتعمل.
قلي األ
تظل أوعية ال
ينما
فعالب
بشكل آمن و
تصفية الزيت فيوعاء قلي واحد
تصفية FootPrint Proب
سمح نظام
ي
النظام في القسم .3-5
شغي
يلت
تغط ة
تتم
الستخدام.
تصفية ل
يغطيقسم  2-5إعدادنظام ال
تحذير
تنظيف.
فيف وال
فيةالزيت وإجراءاتالتج
بالزيتالساخن،السيما جوانبتص
تشغيلنظامالقلي
إخطالمشغلينبالمخارط الكامنةفي
ولية ار
يضطلعالمشرف الميدانيبمسؤ
تحذير
يجب استبدال لوحة أو ورقة التصفيةيوميا.
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المصفاة لالستخدام
إعداد

فاة خارج الخزانة قليالً وانتظر حتى يتوقف عن
 .1اسحب طاسة المص
التقطير قبل إزالة الطاسةبالكامل (كما هو موضح أدناه)ِ .أزل صينية
فاة
التصفيةوشاشة المص
بيت ولوحة (أو ورقة)
تث
الفتات وحلقة ال
(انظرالشكل ّ .)1
ناسب
نظف جميع القطع المعدنيةبمحلول مركز م
فّ
ف ها جيدًا.
لكل األغراض وماءساخنثم ج

دائريةبحالة
التصفيةلضمان أن الحلقات ال
بيتوصلة طاسة
تث
 .2افحص
ولية
فاة األ
بيتشاشةالمص
لشكل  .)2احرص علىتث
جيدة (انظر ا
نظيفها وإحكام ها.
وت

شكل 1

فاة
بيتوصلةالمص
تث
افحص
دائرية.
قات ال
في الحل

شكل 2

لجانبالخشنللوحة موجهلألعلى.تأكد من
بحيثيكون ا
لشاشة
تصفيةفوق ا
نيةفيوسطقاعالطاسة،ثمافردلوحة
فاةالمعد
العكسي ،وضعشاشةالمص
رتيب
تبعالت
 .3ا
بحيثتكون
صفيةأعلى الطاسة
التصفية ،ضعصحيفة ورقةالت
تثبيتأعلىاللوحة .عنداستخدام ورقة
فاةالبارزة.ثم ضعحلقة ال
فات طاسة المص
وضعاللوحةبين حا
فل الطاسة.ثُم
فع ها ألس
نزل الحلقةفي الطاسة ممايسمحللورقة أنتطوى ألعلى حول الحلقةأثناء د
متداخلة من جميع الجوانب .ضع حلقة التثبيتفوق ورقة التص
فية وأ ِ
تصفية.
قة ال
ية على ور
ف
تص
قمبرش حزمة واحدة (8أوقيات) منمسحوق ال
.4

تات أمام الطاسة(.انظر الشكل )1
ف
نية ال
أعِدتثبيت صي

التصفية معاللوحة!
يحظر استخدام مسحوق
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ستخدام اآلن.
تصفيةجاهز لال
وح تحكم .جهاز ال
الزاوالعلويةاليمنى من أي دة
أخرأسفل المقالة.تأكد من ع دم ظهور حرف ""Pفي ية
تصفية مرة ى
ف طاسة ال
 .5اد ع
خطر
صابةبالحروق أو النزالق أو
يتسببفي اإل
انسكاب الزيتالساخن ،الذي قد
فيضان و
فية ال مدمجة لتجنب
فيةأكثر من وعا ءقليفي كل مرةفي وحدةالتص
يحظرتص
الوقوع.
خطر
قليفي كليوم.حيث قدتحترقبعض جزيئات
فيةفي حاوية مضادةللناربعدنهايةعمليات ال
نيةفتات الخبز الموجودةفيالمقالة المجهزةبنظامتص
فريغ صي
يجبت
نية
دون قصد في حالة اتمصاصهالبعض المواد ال ده
الطعامب
تحذير
قليوالشريط إلزالة الد هن
ين سالل ال
حتكاكب
بالمقالة ،واليذ يقومبإحكامربط أوعيةالقلي.حيثيؤدي اال
بالشريط الملحق
لقلي أو غيرها من األواني
حتكاك سالل ا
تجنب ا
نظيف.
فقط عندالت
فقة ومحكمةويلزم إزالته
صمي مهبطريقةمتوا
باته،كما أنهتمت
لب علىث
بالس
ويالشريط ممايؤثر
إلىتشه
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لتصفية
قائمة ا

ف ها.
تنظي
فريغ ها و
ئتهاوت
تصري وتعب
تصفية األوعية و فها
التصفية في
ستخدمخياراتقائمة
ت
التصفية موضحة أدناه:
ئمة قا
فحة 2-5
ص
ئية
التلقا
التصفية
فحة 3-5
ص
قائي
التل
التصفية
 ب طل
فحة 5-5
ص
فاة
 صيانة المص
فحة 6-5
ص
غير الغزيرة)
 تفريغالزيت (األن ظمة
فحة 7-5
ص
ظمة الغزيرة)
 تفريغالزيت (األن
فحة 9-5
ص
تصريف الزيت
فحة 11-5
ص
تصفية
ئة الوعاء من طاسة ال
 تعب
فحة 11-5
ص
يت غزيرفقط)
الغزير (ز
بئةالوعاء بالزيت
 تع
فحة 11-5
ص
يت غزير فقط)
فايات (ز
 تفريغ طاسةالزيتفيالن
فحة 13-5
ص
ير غزيرة)
تنظيف العميق(أن ظمة غ
 ال
فحة 15-5
ص
تنظيف العميق(أنظمة غزيرة)
 ال

ئية
لتلقا
1-3-5التصفية ا
الطلب
تشغيل هذهالوظيفةب
الضبط أو مروربعضالوقت.ويمكن
سبقة
فية أوعية القليبسرعةتلقائيًابعدتشغيل عدة دورات طهي م
فية التلقائية علىتص
تعمل خاصية التص
لوقت نفسه.
تصفيأكثر نم وعاء في ا
أيضًا ،كما هو موضحفي الجزء التالي .مالحظة :اليمكن ة

اإلجراء

الشاشة
في التصفية اآلن؟
هلتر
التصفية -غب
متلز

ي شديد االنخفاض
مستوىالزت
فايات من الوعاء-
بكشطلان
قم
نت هاء
تأكيدعند اال
اضغط على
خال الطاسة
إد
جار التصريف
ِ
جار الغسل
ِ
جار التعبئة
ِ
سبق
ين الم
تسخ
ال
شغيل
ت

وتستمر المقالة
التصفية
ستمء إلغا
خترت زر  ،Xفي
التصفية .إذا ا
نعم)لبد
 .1اضغط على زر √ ( ء
فية الزيت مجددًابعد مرورفترة
في العملبشكل طبيعي.ستشير وحدة التحكملضرورةتص
فية.
قصيرة.يُعاد هذا التسلسل حتىتتم التص
فاض.اضغط على زر √ (نع)م لإلقرار
ستوى الزيتشديداالنخ
 .2ت ظهرهذه الرسالة إذا كان م
يت في خزان  .JIBإذا لم
فاض مستوىالز
المشكلةثم عد لوضعإيقاف الطهي.تحقق منانخ
ب
فضًا واستمر ذلكفي الحدوث،فتواصل مع مركز
يكن مستوىالزيتفي خزان  JIBمنخ
صنع.
الصيانة المعتمد من الم
فايات من كل
لتز أكبر قدر ممكن منالن
خلف يل
فاياتمن الزيتبحركة من األمامإلى ال
 .3اكشطالن
غط على زر √ (نعم) عند
ستهالكالزيت وجودته.اض
لتحسين مدة ا
وعاء .و هذا ضروري
النتهاء.
ا
تركيب طاسة
اشة لم يتم
يحتظهر علىالش إذا
في مكانها الصح .
التصفيةبالكامل
سة طا
 .4ضع
بشكلصحيح.
تصفية
ال
 .5اليوجد إجراء مطلوب.
 .6اليوجد إجراء مطلوب.
 .7اليوجد إجراء مطلوب.
ضبط.
تصل المقالة إلىوضع ال
تى
لشاشة ح
 .8اليوجد إجراء مطلوب.تعرض على ا
ضبط.
قطة ال
دام .تعرض علىالشاشةعندوصول المقالة إلىن
ستخ
 .9المقالة جا هزة لال
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قائق.
املة حوالي أربع د
ية الك
ف
تص
ستغرقعملية ال
ت
ظر القسم 1-3-7
لمكتملة.ان
وظيفة التصفيةغير ا
نتقل النظام إلى
فسي
تصفية،
ثناء ال
تتم إعادة الزيتبالكامل أ
إذالم
فية ولنتُستأنف حتى إعادة الطاسة إلى مكان ها.
فية،فستتوقف عملية التص
تصفي ةأثناء التص
مالحظة:ذاإ أزيلت طاسة ال
خطر
جميالعناصر خارجالمصارف.قديؤدي إغالق المشغالتإلى إلحاقالضرر أو األذى.
فظ ب ع
احت

2-3-5

لتلقائي
التصفية ا
طلب

الوقت نفسه.
عاء في
ية أكثر من و
ف
لقائيةيدويًا .مالحظة :اليمكنتص
التصفيةالت
شغيليةعمل
قائيلت
التل
تصفية
ستخدطلب ال
ي م

اإلجراء

الشاشة

تصفية.
زر قائمة ال
الضبط اضغطعلى
.
نقطة
قالة إلى
 .1يجب أنتصل درجة حرارة الم

.2

فصلة.
ستخدام أوعية من
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

ئية.
التلقا
التصفية
.3تر اخ

ئية؟
التلقا
فية
تص
ترغب في ال
هل

ي شديد االنخفاض
مستوىالزت

فايات من الوعاء-
بكشطلان
قم
نت هاء
تأكيدعند اال
اضغط على
خال الطاسة
إد
جار التصريف
ِ
جار الغسل
ِ
جار التعبئة
ِ
سبق
ين الم
تسخ
ال
شغيل
ت

ستمر المقالة
تصفيةوت
فسيتمإلغاء ال
خترت زر ،X
التصفية .إذا ا
م) لبد
 .4اضغط على زر √ (نعء
بيعي.
بشكل ط
في العمل
فاض.اضغط على زر √ (نع)م لإلقرار
ي االنخ
ستوى الزيتشدد
 .5ت ظهرهذه الرسالة إذا كان م
يت في خزان  .JIBإذا لم
فاض مستوىالز
المشكلةثم عد لوضعإيقاف الطهي.تحقق منانخ
ب
فضًا واستمر ذلكفي الحدوث،فتواصل مع مركز
يكن مستوىالزيتفي خزان  JIBمنخ
صنع.
الصيانة المعتمد من الم
ممكنالنفايات
أكبر قدر من
خلف لتزيل
فاياتمن الزيتبحركة من األمامإلى ال
 .6اكشطالن
ستهالك الزيت وجودته.اضغطعلى زر √ (نعم)
لتحسين مدة ا
من كل وعاء .و هذاضروري
النتهاء.
عند ا
تركيب طاسة
في مكانها الصحيح.تظهر علىالشاشة إذا لميتم
التصفيةبالكامل
سة طا
 .7ضع
بشكلصحيح.
تصفية
ال
تصفية.
خل طاسة ال
لتصريف الزيت دا
 .8اليوجد إجراء مطلوب
قايابالماء منالوعاء.
 .9اليوجد إجراء مطلوب إلزالةالب
بئةالوعاء.
 .11اليوجد إجراء مطلوب إلعادةتع
قطة الضبط.
تصللن
قالة ل
ين الم
إلعادة تسخ
 .11اليوجد إجراء مطلوب
ضبط.
قطة ال
دام .تعرض علىالشاشةعندوصول المقالة إلىن
ستخ
 .12المقالة جا هزة لال
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قائق.
املة حوالي أربع د
ية الك
ف
تص
ستغرقعملية ال
ت
الطاس إلى مكانها.
ة
ادة
فية ولنتُستأنف حتى إع
فية،فستتوقف عملية التص
فيةأثناء التص
مالحظة :إذا أزيلت طاسة التص
خطر
جميالعناصر خارجالمصارف.قديؤدي إغالق المشغالتإلى إلحاقالضرر أو األذى.
فظ ب ع
احت
تعليمات الموضحة علىشاشة وحدةالتحكم لمعالجة الخطأ.
تبع ال
فستظهر رسالةبحدوث خطأ .ا
ئية،
التلقا
فية
فشلتعملية اتلص
إذا
للتحقق من حل
نتظر لمدة 15دقيقة
نتظار حلمشكلة أخرى.اضغطعلى زر √ (نعم) وا
يته أوفي ا
ف
تص
فاة مشغولة"،تكونلوحة FIBمعلقةعلى وعاء آخرل
عند عرض "المص
الصيانة المحليالمعتمدمن المصنع.
تصلبمركز
حل المشكلة،فا
المشكلة .إذا لميتم
خطر
يتسببفياإلصابةبالحروق أو النزالق أو
انسكاب الزيتالساخن ،الذي قد
فيضان و
فية ال مدمجةلتجنب
فيةأكثر من وعاءقليفي كل مرةفي وحدةالتص
يحظرتص
الوقوع.
تحذير
مصفاة
توصيل الطاقة إلىنظام ال
فتاح ،أوقف
صفاة مزودبمفتاح إعادةضبطيدويفي حالةزيادة حرارة المحرك أو حدوث عطل كهربائي.في حالةتعطل هذا الم
محرك الم
تالية).
قيقةقبل محاولة إعادةضبط الفمتاح (انظرالصورةفي الصفحة ال
يبرد لمدة  22د
واترك محرك المضخة ل
تحذير
تو ّ
حتمالية اإلصابةبحروق
تشغيلالمفتاحبعنايةلتجنب ا
خ الحذر وقمبارتداء معدات السالمة المناسبة عند إعادةتشغيل مفتاح إعادة ضبط محرك المصفاة.يجب إعادة
ثناءالتحركالعشوائي حولأنبوبالصرف ووعاءالقلي.
خطيرة أ

رك المصفاة
مفتاح إعادةضبط مح

ي في نهاةي اليوم
نةالتصفة
 3-3-5الصياأو
تغيير
فاةيوميًا ليعمل النظامبشكل سليم.يجب
احرص على استبدال لوحة أو ورقة المص
تيتعمل
بيرة أوفي األماكن ال
فاة مرتينفي اليوم عندقليكميات ك
لوحة أو ورقة المص
بشكسليم.
طوال الـ24ساعةليعملالنظام ل
فيجب إغالق صمامالصرف.اضغطعلى
إذا ظ هرعلىالشاشة "أغلق صمامالصرف"،
زر Xللخروج.
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ملحوظة
يجب استبدال لوحة أو ورقة التصفيةيوميا.

تحذير
صفية المدمجة
فيةأكثر من وعاءقليفي كل مرةفي وحدةالت
يحظرتص
يتسببفياإلصابة
فيضان وانسكابالزيتالساخن ،الذي قد
لتجنب
بالحروق أو االنزالق أو الوقوع.

اإلجراء

الشاشة

تصفية.
زر قائمة ال
الضبط اضغطعلى
.
نقطة
قالة إلى
 .1يجب أنتصل در جة حرارة الم

.2

فصلة.
ستخدام أوعية من
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

فاة.
صيانة المص
 .3اختر

تصفية؟
صيانة ال
ترغب في
هل
تأكيد عنداالنتهاء
اقية -اضغط على
قفازات الو
قمبارتداء ال
ص على وضع طاسةالزيتوالغطاءفي مكانهما الصحيح
احر
جار التصريف
ِ
ّ
تأكيدعند االنتهاء
نظف داخل الوعاء ومابين السخانات -اضغط

تنظيف أج هزةاالستشعار -
نت هاء
تأكيدعند اال
اضغط على
ترغب في غسلالوعاء؟
هل
جار الغسل
ِ
ترغب في الغسل مرة أخرى؟
هل
جار الشطف
ِ
لشطف مرة أخرى؟
ترغب في ا
هل
تلميع؟
ترغب في ال
هل
جار التلميع
ِ
بئة الوعاء؟
ف تع
ترغب ي
هل
جار التعبئة
ِ
الوعا ممتلئ؟
ء
هل

في العمل
ستمر المقالة
تصفيةوت
فسيتمإلغاء ال
خترت زر ،X
التصفية .إذا ا
م) لبد
 .4اضغط على زر √ (نعء
طبيعي.
بشكل
فازات المقاومة للحرارة.
الحمابما فيذلك الق
 .5اضغط على زر √ (نعم)عند ارتداء جميع معدات ية
في مكانهما الصحيح.
 .6اضغط على زر √(نعم) إذاتم وضع طاسةالزيت والغطاء
تصفية.
خل طاسة ال
لتصريف الزيت دا
 .7اليوجد إجراء مطلوب
ّ
النتهاء.
نظف الوعاء .إذا كان ك هربائيًا،فنظف مابين العناصر .اضغط على زر √ (نعم) عند ا
.8
خطر
جميالعناصر خارجالمصارف.قديؤدي إغالق المشغالتإلى إلحاقالضرر أو األذى.
فظ ب ع
احت
( .9غازفقط) ّ
نظف ج هاز استشعار مستوى الزيتباستخدام ممسحة مضادةللخدش (انظر القسم 2-6-6
فحة ( .)4-6جميع المقالي) ّ
ئية وخزانالزيت
التلقا
ستشعار التصفيةالمتقطعة
نظف حول أج هزة ا
ص
ظر القسم 4-2-6
االستشعار(ان
ستخداممفك أو ةأدامشابهة إلزالةالرواسب من حول أجهزة
با
نتهاء.
فحة )1-6واضغط على زر √(نعم)عند اال
ص
.11اضغط على زر √ (نعم).
فاة.
رج من طاسة المص
يت الخا
تالء الوعاءبالز
فتح صمام اإلرجاع وام
 .11اليوجد إجراء مطلوبعند
بعة.إذا كان هناك
للمتا
فاة .إذا كان الوعاء خاليًا من البقايا،فاضغط على زر X
.12يتم إغالق مضخة المص
لدورة حتى الضغط
وتتكرر هذه ا
فاة مجددًا.
فتح مضخة المص
ق،فاضغط على زر √ (نعم) وست
فتات متب ٍ
على زر .X
فتحصمام
فاةتع
تعيد مضخة المص
ب عند إغالق صمامالصرف و
 .13اليوجد إجراء مطلو
بئةالوعاء.يُ
يشطف الوعاء.
الصرف و
لشطف مرة أخرى،
ب في ا
للمتابعة .إذاكنتترغ
 .14إذا كان الوعاء خاليًا من البقايا،فاضغط على زر X
فاضغطعلى زر √ (نعم) وسيُعاد الشطف حتىتضغط على زر .X
للمتابعة.
 .15اضغط زر √ (نعم)
قلي لمدة خمس
ضخ الزيتعبروعاء ال
تح صماميالصرف واإلرجاعويتم
عن ف
 .16اليوجد إجراء مطلوب د
دقائق.
للمتابعة.
 .17اضغط زر √ (نعم)
بئة الوعاء.
ثناء إعادةتع
 .18اليوجد إجراء مطلوب أ
.19اضغط على زر Xلتشغيل المضخة مجددًا إذا كان مستوى الزيت أقل من خط مستوى امتالء الوعاء
إذاليتم ملء الوعاء
امتالئه .م
يت لخط مستوى
بالزيت*.واضغط على زر √ (نعم)بمجردوصولالز
توي الطاسة
قد تح
للتأكد من إعادة معظم الزيت.
من طاسة الزيت
فتحقق
تىخط مستوىالزيت،
بالزيت ح
على كمية قليلة من الزيت.
فاة منالزيت.
فرغ طاسة المص
ندم ت
اضغط على زر √ (نعم) ع ا
وحالتحكم.
.21يتم إغالق دة
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بئة
تين إلعادةتع
بنعمبعد محاول
صيانة .إن اإلجابة
بيعيتركبعضالزيتفي الطاسة وأاليعودمستوىالزيت إلى مستواهالسابقلل
فية ،من الط
التص
صيانة
*مالحظة:بعد
فية.
ناتعن التص
تعويضأي نقصفي الزيت ج
الوعاء تسمحلنظامتعويضالزيتب

غيالغزير
 4-3-5تفريغ أنظمة الزيت ر
نية.
لقديم في وحدة  PMSDUأو حاوية معد
لتفريغ الزيت ا
الخي
ستخدمذاه ار
ي
للتخلص منالزيت (.)PMSDU
دونالدز
ستخدام وحدة ماك
فاتالزيت.توصي Frymasterبا
قلهإلىحاوية مخل
سبةلن
فريغهفيحاوية منا
بت
ستهالكزيتالطهي،قم
عند ا
الزيتفلن
،
ونالدز للتخلصمن
ستخدم إصدار عام  2114من وحدة ماكد
ستنداتالمقدمة مع وحدةالتخلص الخاصةبك .مالحظة:ذا إكنت ت
تشغيل،انظر الم
بعض إرشادات ال
ل
ئوية)،ثمقمبصرفالزيتفي
فهرنهايت ( 38درجة م
فاتركالزيتيبردحتىتصل حرارتهإلى 111
لتفريغالد هن،
فر وحدة
ناسب حجمالوحدة معالمصرف .إذالمتتو
يت
تسعألربعة جالونات (15لتر)أو أكثرلتجنبانسكابالزيت.
نيةت
حاوية معد

اإلجراء

الشاشة

 .1يجب أنتكون المقالةعلى وضع اإلغالق.
التصفية
 .2اضغطعلىزر ةقائم

.3

فصلة.
ستخدام أوعية من
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

تفري الزيت".
 .4اختر " غ

التصفية.
إلىقا
ستخمد ئمة
تيار زر ،Xيعود الم
للمتابعة .إذاتم اخ
 .5اضغط زر √ (نعم)
تفريغالزيت؟
ل هترغب في

خطر
فية
التص
ليبرد حتىيصل إلى درجة حرارة 122فهرنهايت ( 33درجة مئوية) قبل
اتركالزيت
فريغ.
للت
اسبة
ية من
فيحاوية معدن
.6

وحدة التفريغ
ل أدخ

فريغ.
فاة وأدخل وحدة الت
ِأزل طاسة المص
خطر
بئة المحدد
للتع
قصى
بئة الوحدةفوق خط الحد األ
فريغ،يحظرتع
لت
فيةالزيتفي وحدة ا
عندتص
على الحاوية.

أكثر في المكان
لتر) أ
حاو معدنيةسعتها 4جالونات ( 15و
 .7احرص علىوضع وعاء  PMSDUأو ية
للمتابعة.
المخصص له .اضغط زر √ (نعم)
مكانها الصحيح؟
التفري في
غ
وحدة
ل ه

خطر
اسبة ،احرص على أنتكونسعة الحاوية  4جالونات
نية من
عند صرفالزيتفي حاوية معد
صابة.
تتعرضلإل
ئ الساخن و
األقل،قدوإيفيض السال
لترعلى ال
() 15
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الشاشة

التفريغ
هل الوعاء فارغ؟
تنظيف الوعاء؟
هلاكتمل
تعبئة الوعاءيدويًا

اإلجراء

مطلوب تفريغ الوعاءللزيت.
 .8اليوجد إجراء عند
للمتابعة.
تفريغ الوعاءبالكامل ،اضغط زر √ (نعم)
 .9عند
للمتابعة.
ذلك اضغط على زر √ )(نعم
وعناالنتهاء من
تنظيف د
فرشاة
 .11نظف الوعاءب
الة اضغط
للتعبئة المحدد داخل المق .
الحد األ
صل إلىخط دنى
تىي
سكب الزيتبحرص داخلالوعاء ح
 .11ا
تالء الوعاء.
على زر √ (نعم) عند ام
وحالتحكم.
.12يتم إغالق دة

 5-3-5تفريغ أنظمة الزيتالغزير
ستخدم أنظمة
لغزير مثلنظام .RTIت
فاياتالزيت ا
لتفريغالزيتالقديمفينظامن
ستخدم هذاالخيار
ي
واسير
ستهلك من المقالةإلى ص هريجتخزين.تستخدم الم
الزيتالغزير مضخةلتحريكالزيت الم
يت الغزيربالمقالي.
صيل أنظم ةالز
اإلضافية فيتو

الشاشة

تحذير
فريغ
فيةفي مكانهاالصحيح قبل صرف أوت
تأكد منوضع لوحة اتلص
فية إلىانسداد الخطوط
فشلفي إدخال لوحة اتلص
الزيت .قد يؤدي ال
و/أو المضخة.

اإلجراء
 .1يجب أنتكون المقالةعلى وضع اإلغالق.
التصفية
 .2اضغطعلىزر ةقائم

.3

فصلة.
ستخدام أوعية من
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

تفري الزيت".
 .4اختر " غ

تفريغالزيت؟
ل هترغب في
يت الغزير؟
تأل صهريجالز
هل ام
صريف
جار الت
ِ
هل الوعاء فارغ؟
تنظيف الوعاء؟
هلاكتمل
التفريغ
فتح مصما

التصفية.
إلىقا
ستخمد ئمة
تيار زر ،Xيعود الم
للمتابع ة .إذاتم اخ
 .5اضغط زر √ (نعم)
 .6تُعرض هذه الرسالة إذا كانص هريج الزيت الغزير ممتلئفقط.اضغط على زر √(نعم) لإلقرار
تشغيل.
الشاشة إلى وضعإيقاف ال
يت الغزير.تعود
نفاياتالز
بمور
تصل د
بالمشكلة وا
تصفية.
خل طاسة ال
لتصريف الزيت دا
 .7اليوجد إجراء مطلوب
للمتابعة.
تفريغ الوعاءبالكامل ،اضغط زر √م)(نع
 .8عند
للمتابعة.
ذلك اضغط على زر √ )(نعم
وعناالنتهاء من
تنظيف د
فرشاة
 .9نظف الوعاءب

الكامل إلى
التفريغب
تحباب الخزانة الموجود على اليسار والصمام إذا كان ذلكضروريًا.اسحب صمام
 .11اف
التفريغ.
األمامء لبد

التفريغ

يت الغزير
لطاسة إلى صهاريجتخزينالز
ستهلك من ا
يت الم
نقل المضخةللز
 .11اليوجد إجراء مطلوبعند
قائق.
لمدة  4د
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اإلجراء

الشاشة
ِأزل الطاسة
هل الطاسةفارغة؟
خال الطاسة
إد
التفريغ
إغالق مصما

فاة خارجالمقالةبحذر.
حب طاسة المص
 .12اس
خطر
انسكابه
ناثر رذاذالزيتالساخن أو
صفاةببطءلتجنباإلصابةبحروقشديدةإثرت
افتح طاسة الم
نكبابه.
أو ا
طاسة فارغة ،فاضغطعلى زر X
تكن ال
ضغط على زر √ (نعم) .إذالم
فاةفارغة،فا
.13ذا إكانت طاسة المص
فإلى مكان ها.
وعإلى الخطوة 11بعد إعادةطاسة المصاة
د
فاة.
 .14أدخِ ل طاسة المص

تتوقف .أعِد إغالق الصمام إذا
تى
التفريغ عنطريقدفع مقبضالصمما إلىخلفالمقالة ح
 .15أغلق مصما
طلب مديركذلك.

الغزير؟
بئة الوعاء من خزانالزيت
ف تع
ترغب ي
هل
بئة؟
تع
ل هترغب فيبدء ال
لضغط
ستمر في ا
اضغط وا
تالء الوعاء
توقفعن الضغط علىالزرعند ام
بئة؟
التع
ل هترغب في مواصلة

للتخطي إلى
تابعةأو اضغط على زر X
نعم للم
بالزيت اضغطعلى زر √ ( )
.
بئ
تع
 .16الوعاء جا هز إلعادةته
الخطوة .21
فتا ًحا
لزر لملءالوعاء.تستخدم مضخة إعادةتعبئة الزيت الغزير م
لضغط على ا
ستمر في ا
 .17اضغط وا
الضغط على المفتاح.
تمطالما
لضخ
مؤقتًا.فتستمرفي ا
بئة.
لتع
نى ل
تىخط الحد األد
تالء الوعاء ح
.18توقفعن الضغط علىالزرعند ام
بئة .أو اضغط على زر  Xعندامتالء
التع
واالستمررا في
ودة إلى الخطوة 17
نع للع
.19اضغط على زر √ (م)
تشغيل.
والعودة إلىوضعإيقاف ال
الوعاء للخروج
وحالتحكم.
.21يتم إغالق دة

 6-3-5صرف الزيتفي الطاسة

فاة.
إلى طاسة المص
تصريف الزيت من الوعاء
في الطاسةعلى
يعمل صرفالزيت

اإلجراء

الشاشة

 .1يجب أنتكون المقالةعلى وضع اإلغالق.
التصفية
 .2اضغط علىزر ةقائم

.3

فصلة.
ستخدام أوعية من
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

ف الزيت.
ية
 .4اخترتص

في الطاسة؟
ل هترغب فيتصريفالزيت
جار التصريف
ِ
هل الوعاء فارغ؟
صريف؟
بئة الوعاء من طاسةالت
ف تع
ترغب ي
هل
بئة
التع
الوعا ممتلئ؟
ء
هل

شغيل.
ك إلىوضعإيقافالت
نتقل وحدةالتح م
للمتابعةفيالةحالضغط على زر ،Xت
.
 .5اضغط زر √ (نعم)
يت والغطاء
وحدة التحكم رسالة "احرص علىوضع طاسةالز
العثور على طاسة،تعرض شاشة
يتم
إذالم
ى الطاسة.
ثور عل
يت الع
تى م
في مكانهما الصحيح" ح
فاة.
في طاسة المص
تصريف الوعاءللزيت
ثناء
 .6اليوجد إجراء مطلوب أ
للمتابعة.
تفريغ الوعاءبالكامل ،اضغط زر √م)(نع
 .7عند
ئة الوعاء ،أوتخطى هذه الخطوة واذهب للخطوة .11
تب
 .8اضغط على زر √(نعم) إلعادةع
بئة الوعاء.
ثناء إعادةتع
 .9اليوجد إجراء مطلوب أ
امتالئه.اضغط
.11اضغط على زر Xلتشغيل المضخة مجددًا إذا كان مستوى الزيت أقل من خط مستوى
تع دو إلى وضع
التالية للذهاب إلى الخطوة 15ل
امتالء الوعاء وتخطى الخطوات
على زر √ (نعم) عند
تشغيل.
إيقاف ال
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اإلجراء

الشاشة

فاة خارج المقالةبحذر.
حب طاسة المص
 .11اس
خطر
انسكابه
ناثر رذاذالزيتالساخن أو
صفاةببطءلتجنباإلصابةبحروقشديدةإثرت
افتح طاسة الم
نكبابه.
أو ا

ِأزل الطاسة

هل الطاسةفارغة؟

إدخال الطاسة
اسةالنفايات؟
في
تفريغالط
غب في
هلتر

فاةفارغة،
بئة .إذا كانت طاسةالمص
تع
يت في الطاسةبعد إعادة ال
ميةك قليلة منالز
تترك
 .12ملحوظة:قد
تلئة،
التالية للذهاب إلىالخطوة .12إذا كانت الطاسة مم
نعم) وتخطى الخطوات
فاضغطعلى زر √ (
طا التصريف؟" .إذالمتكن
ئة الوعاء منسة
ع إلى خطوة  7ل" هترغب فيتعب
فاضغطعلى زر  Xو د
تاب إلى الخطوة .13
اضغط على زر  Xوع
الزيالغزير ،ف
نظا ت
ستخدم م
طاسة فارغة والمقالةت
ال
شغيل.
للعودة إلى وضعإيقافالت
الية للذهاب إلى الخطوة 14
فاةوتخطى الخطواتالت
خل طاسة المص
 .13أد
تاليةللذهاب
قسام ال
يت الغزير.تخطى األ
ت في صهاريجتخزينالز
لتفري الزي
غ
.14اضغط على زر √م)(نع
فايات".
طاسة فيالن
فريغ ال
ول للخطوة " 6ت
للقسم 11-3-5للوص
وحالتحكم.
.15يتم إغالق دة

مصفاة)
 7-3-5تعبئة الوعاء من طاسةالصرف (ال
فاة.
إلى طاسة المص
تصريف الزيت من الوعاء
في الطاسةعلى
يعمل صرف الزيت

اإلجراء

الشاشة

 .1يجب أنتكون المقالةعلى وضع اإلغالق.
التصفية
 .2اضغطعلىزر ةقائم

.3

فصلة.
ستخدام أوعية من
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

ألسفل.
 .4اضغط علىالسهم المتجه

سةطاالتصريف".
بئةالوعاء من
تع
 .5اختر "

صريف؟
بئة الوعاء من طاسةالت
ف تع
ترغب ي
هل
بئة
التع

شغيل.
ك إلىوضعإيقافالت
نتقل وحدةالتح م
للمتابعةفيالةحالضغط على زر ،Xت
.
 .6اضغط زر √ (نعم)
وحدة التحكم رسالة "أدخل الطاسة"حتىميتالعثورعلى
العثور على طاسة،تعرض شاشة
يتم
إذالم
الطاسة.
بئة الوعاء.
ثناء إعادةتع
 .7اليوجد إجراء مطلوب أ
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اإلجراء

الشاشة
الوعا ممتلئ؟
ء
هل

 .8اضغط على زر Xلتشغيل المضخة مجددًا إذا كان مستوى الزيت أقل من خط مستوى امتالئه.اضغط
غيل.
تالء الوعاء وعد إلىوضعإيقاف اتلش
على زر √ (نعم) عند ام
 .9يتم إغالق وحدةالتحكم.

 3-3-5تعبئة الوعاء من خزان الزيتالغزير

فاة.
إلى طاسة المص
تصريف الزيت من الوعاء
في الطاسةعلى
يعمل صرفالزيت

اإلجراء

الشاشة

 .1يجب أنتكون المقالةعلى وضع اإلغالق.
التصفية
 .2اضغطعلىزر ةقائم
.3

فصلة.
ستخدام أوعية من
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

ألسفل.
 .4اضغط علىالسهم المتجه

يت الغزير.
ئة الوعاء من خزانالز
تعب
 .5اختر

الغزير؟
بئة الوعاء من خزانالزيت
ف تع
ترغب ي
هل
التعبئة؟
فيبد
ل هترغب ء
لضغط
ستمر في ا
اضغط وا
تالء الوعاء
توقفعن الضغط علىالزرعند ام
بئة؟
التع
ل هترغب في مواصلة

.6
.7
.8
.9

شغيل.
ك إلىوضعإيقافالت
نتقل وحدةالتح م
للمتابعةفيالةحالضغط على زر ،Xت
.
اضغط زر √ (نعم)
فتا ًحا
لزر لملءالوعاء.تستخدم مضخة إعادةتعبئة الزيت الغزير م
لضغط على ا
ستمر في ا
اضغط وا
فتاح.
مؤقتًا.فتستمرفي الضخ طالماتم الضغط على الم
بئة.
لتع
نى ل
تىخط الحد األد
تالء الوعاء ح
توقفعن الضغط علىالزرعند ام
والعودة إلى وضع
الوعا للخروج
ء
تالء
بئة .أواضغط على زر  Xعند ام
التع
اضغط زر √ (نعم)لمواصلة
تشغيل.
إيقاف ال

وحالتحكم.
.11يتم إغالق دة

فايات
في الن
 9-3-5تفريغ الطاسة
صريفالزيت الموجودفي
الغزيربدونت
فاياتالزيت
إضافية منالزيتفي صهاريجتخزين ن
الغزيربضخكميات
فاياتيسمح ألنظ مةالزيت
تفريغ الطاسةفيالن
تيار
اخ
الوعاء.

اإلجراء

الشاشة

 .1يجب أنتكون المقالةعلى وضع اإلغالق.
التصفية
 .2اضغطعلىزر ةقائم
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اإلجراء

الشاشة
.3

أو منفصلة.
عية
ستخدام
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

ألسفل.
 .4اضغط علىالسهم المتجه

في النفايات.
يتالز
اختر تفريغ طاسة
.5

نفايات؟
طاسة الزيت فيال
في تفريغ
ترغ
هلب
هلامتأل صهريجالزيتالغزير؟
لتفريغ
فتح صمام ا

يتم العثور
ستخدقائمة التصفية .إذالم
تيار زر ،Xيعود مالمإلى
للمتابعة .إذاتم اخ
 .6اضغط زر √ (نعم)
عثورعلىالطاسة.
يتم ال
تى
على طاسة،تعرضشاشة وحدةالتحكمرسالة "أدخل الطاسة" ح
الشاشة إلىوضع
يت الغزير.تعود
نفاياتالز
بمور
بالمشكلةواتصل د
نعم) لإلقرار
 .7اضغط على زر √ (
تشغيل.
إيقاف ال

الكامل إلى
التفريغب
يسار والصمام إذا كان ذلكضروريًا.اسحب صمام
الموجوعلى ال
د
خزانة
تحباب ال
 .8اف
التفريغ.
األمامء لبد

تالفريغ
ِأزل الطاسة
سة فارغة؟
هلالطا
إدخال الطاسة
فريغ
لت
إغالق صمام ا

يت الغزير
لطاسة إلى صهاريجتخزينالز
ستهلك من ا
يت الم
نقل المضخةللز
 .9اليوجد إجراء مطلوبعند
قائق.
لمدة  4د
فاة خارج المقالةبحذر.
حب طاسة المص
 .11اس
خطر
انسكابه
ناثر رذاذالزيتالساخن أو
صف اةببطءلتجنباإلصابةبحروقشديدةإثرت
افتح طاسة الم
نكبابه.
أو ا
طاسة فارغة ،فاضغطعلى زر X
تكن ال
ضغط على زر √ (نعم) .إذالم
فاةفارغة،فا
.11ذا إكانت طاسة المص
وعإلى الخطوة .9
د
فاة.
 .12أدخِ ل طاسة المص

تتوقف .أعِد إغالق الصمام إذا
تى
التفريغ عنطريقدفع مقبضالصمما إلىخلفالمقالة ح
 .13أغلق مصما
طلب مديركذلك.

وحالتحكم.
.14يتم إغالق دة
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لغليان) ألنظمة الزيتغيرالغزير
تنظيفبا
تنظيفالعميق (ال
 12-3-5ال
قلي.
العميق إلزالة الزيت المحروق منوعاء ال
تنظ
يف
خدم وضع ال
ست
ي
نظيف مقالة ™.LOV
المقالة العميق" الخاصةبت
نظيف
مالحظة :راجعإرشادات " Kay Chemicalإلجراءاتت

اإلجراء

الشاشة

 .1يجب أنتكون المقالةعلى وضع اإلغالق.
التصفية
 .2اضغطعلىزر ةقائم

.3

فصلة.
ستخدام أوعية من
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

ألسفل.
 .4اضغط علىالسهم المتجه

يف العميق.
تنظ
 .5اختر ال

يف العميق؟
تنظ
ترغب في ال
هل
إزالة الزيت منالوعاء؟
هلتمت

وحدة التفريغ
ل أدخ

يتم العثور
ستخدقائمة التصفية .إذالم
تيار زر ،Xيعود مالمإلى
للمتابعة .إذاتم اخ
 .6اضغط زر √ (نعم)
عثورعلىالطاسة.
يتم ال
تى
على طاسة،تعرضشاشة وحدةالتحكمرسالة "أدخل الطاسة" ح
ت فيالوعاء.اضغط على زر √ (نعم) إذا كان الوعاءفار ً
غا
 .7اضغطعلىالزر  Xإذا كانهناك زي
الية للذهاب إلى الخطوة .12
وتخطى الخطواتالت
فريغ.
فاة وأدخل وحدة الت
ِأزل طاسة المص
.8
خطر
ناسبة
نية م
احرص علىوضع (وحدة ماكدونالدزللتخلص منالزيت)  PMSDUأو حاوية معد
كثر.
تكون سعتهاأربعة ()4جالونات ( 15لتر) أو أ
في مكانهاالصحيحأسفلالمصرفعلى أن
أكثر في المكان
لتر) أ
حاو معدنيةسعتها 4جالونات ( 15و
 .9احرص علىوضع وعاء  PMSDUأو ية
للمتابعة.
المخصص له .اضغط زر √ (نعم)
خطر
فية
التص
ليبرد حتىيصل إلى درجة حرارة 122فهرنهايت ( 33درجة مئوية) قبل
اتركالزيت
فريغ.
للت
اسبة
ية من
فيحاوية معدن

مكانها الصحيح؟
التفري في
غ
وحدة
ل ه

خطر
بئة المحدد
للتع
قصى
بئة الوحدةفوق خط الحد األ
فريغ،يحظرتع
لت
فيةالزيتفي وحدة ا
عندتص
على الحاوية.
خطر
تصريفالزيتفي وحدة  PMSDUأو وعاءمعدني مناسب احرص على أنتكونسعتهم
عند
صابتكبضرر.
تسبب في إ
فيض الزيتوي
على األقلأربعة جالونات ( 15لتر) أوأكثر .وإال قدي
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الشاشة

جار التصريف
ِ
هل الوعاء فارغ؟

ترغب في إضافةالمحلول؟
ل ه
يف العميق
تنظ
ال
نظيف
تم الت

هلتمت إزالة المحلول؟

اإلجراء

التفريغ.
يت في ةحاوي
تصريف الوعاءللز
ثناء
 .11اليوجد إجراء مطلوب أ
للمتابعة.
تفريغ الوعاءبالكامل ،اضغط زر √م)(نع
 .11عند
تنظيف .راجع
لية ال
نظيف.اضغط على زر √ (نعم) لبدء عم
خليط الماء ومحلولالت
نظيفهب
 .12امأل الوعاءلت
قالة العميق"
يف الم
تنظيف العميقوإرشادات " Kay Chemicalإلجراءاتتنظ
صيانة ال
تطلبات
بطاقة م
فقًا إلجراءات ماكدونالدزللتنظيف العميق (التنظيفبالغليان).
و
ّ .13
نظف الوعاءثماترك المحلولبداخله وس ّخن الوعاء على درجة حرارة 195ف هرنهايت ( 91درجة مئوية)
لمدةساعة واحدة.
 .14يغلقالسخانبعد مرورس اعة واحدة.اضغط على زر √ (نعم)
نبه.
لكتمصوت الم
فاة وشاشت ها .استبدل طاسة
فتات ،وحلقة التثبيت ،ولوحة المص
وأزلبعد هاسلة ال
ِ .15أزل طاسة المص
فاة ِ
قالة العميق"
تنظيفالم
فارغة في المقالة.راجع إرشادات " Kay Chemicalإلجراءات
فاة ال
المص
تنظيف.
كيفية إزالةمسحوق ال
لمعرفة
تنظيف.
اضغط على زر √(نعم)عند إزالة محلول ال
خطر
ليبردحتىيصل لدرجة حرارة 122فهرنهايت
لغليان)
نظيفبا
التنظيفالعميق (الت
اترك محلول
خن فياإلصابة.
السائل السا
يتسبب
تخلص منه ،وإالقد
( 33درجة مئوية)قبل ال

تنظيف الوعاء؟
هلاكتمل
جار التصريف
ِ
لشطف؟
هل اكتمل ا
ِأزل الطاسة
ففتالوعاء والطاسة؟
هل ج

خال الطاسة
إد
تعبئة الوعاءيدويًا

تنظيفالوعاء.
نتهاء من
.16اضغط على زر √(نعم)عند ال
فيه.
تبقية
محلول الم
فات ال
لكم صغيرة من مخل
يف الوعاء ية
 .17اليوجد إجراء مطلوبعندتصر
نتهاء من شطف الوعاء.
نعمبعد اال
قايا المحلول منالوعاء.اضغط على زر √ ( )
 .18اشطفب
فات المحلول.
اشالطاسة للتخلص من مخل
طف
فاة وتخلص من محتويات ها.
ِ .19أزل طاسة المص
فاةتما ًما.
فيف الوعاء وطاسة المص
 .21احرص علىتج
خطر
احرص على تجفيف وعاء المقالة وطاسة المصفاة تماما والتأكد من خلو هما من الماء قبل
ناثرالسائلالساخنعندمايتمتسخين الزيتإلى درجة حرارة الطهي.
بالزيت .وإالفقديت
ئتهما
تعب
فتات
فية وحلقة التثبيت وسلة ال
 .21أعِدتثبيت الشاشة ولوحة التص
فاة.
في الخطوة  .15أدخِ ل طاسة المص
تمت إزالتهم
الذين
الة اضغط
للتعبئة المحدد داخل المق .
الحد األ
تىيصلإلىخط دنى
سكب الزيتبحرص داخلالوعاء ح
 .22ا
تالء الوعاء.
على زر √ (نعم) عند ام
وحالتحكم.
.23يتم إغالق دة

13-5

ي الغزير
ت
لغليان) ألنظمة الز
تنظيفبا
العميق (ال
تنظيف
 11-3-5ال
قلي.
زيت المحروق منوعاء ال
يف العميقإلزالة ال
تنظ
ستخدم وضع ال
ي
تنظيف المقالة العميق" الخاصة
مالحظة :راجع إرشادات " Kay Chemicalإلجراءات
تنظيفمقالة ™.LOV
ب

تحذير
فريغ
فيةفي مكانهاالصحيح قبل صرف أوت
تأكد منوضع لوحة اتلص
فية إلىانسداد الخطوط
فشلفي إدخال لوحة اتلص
الزيت .قد يؤدي ال
و/أو المضخات.

اإلجراء

الشاشة

 .1يجب أنتكون المقالةعلى وضع اإلغالق.
التصفية
 .2اضغطعلىزر ةقائم

.3

فصلة.
ستخدام أوعية من
أليسرعند ا
حددالوعاء األيمن أو ا

ألسفل.
 .4اضغط علىالسهم المتجه

يف العميق.
تنظ
 .5اختر ال

يف العميق؟
تنظ
ترغب في ال
هل

يتم العثور
ستخدقائمة التصفية .إذالم
تيار زر ،Xيعود مالمإلى
للمتابعة .إذاتم اخ
 .6اضغط زر √ (نعم)
عثورعلىالطاسة.
يتم ال
تى
على طاسة،تعرضشاشة وحدةالتحكمرسالة "أدخل الطاسة" ح

يت الغزير؟
تأل صهريجالز
هل ام

 .7تُعرض هذه الرسالة إذا كانص هريج الزيت الغزير ممتلئفقط.اضغط على زر √(نعم) لإلقرار
تشغيل.
الشاشة إلى وضعإيقاف ال
يت الغزير.تعود
نفاياتالز
بمور
تصل د
بالمشكلة وا

إزالة الزيت منالوعاء؟
هلتمت

ت في الوعاء.اضغط على زر √ (نعم) إذا كان الوعاءفار ً
غا
 .8اضغطعلىالزر  Xإذا كانهناك زي
الية للذهاب إلى الخطوة .17
وتخطى الخطواتالت

جار التصريف
ِ

.9

تصفية.
خل طاسة ال
لتصريف الزيت دا
اليوجد إجراء مطلوب

للمتابعة.
تفريغ الوعاءبالكامل ،اضغط زر √م)(نع
 .11عند
هل الوعاء فارغ؟
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اإلجراء

الشاشة

التفريغ
فتح مصما

الكامل إلى
التفريغب
فتحباب الخزانة الموجود على اليسار والصمام إذا كان ذلكضروريًا.اسحب صمام
 .11ا
التفريغ.
األمامء لبد

التفريغ

ِأزل الطاسة

هل الطاسةفارغة؟
خال الطاسة
إد
التفريغ
إغالق مصما

يت الغزير
لطاسة إلى صهاريجتخزينالز
ستهلك من ا
يت الم
نقل المضخةللز
 .12اليوجد إجراء مطلوبعند
قائق.
لمدة  4د
فاة خارج المقالةبحذر.
 .13اسحبطاسة المص
خطر
انسكابه أو
ناثر رذاذالزيتالساخن أو
صابةبحروقشديدةإثرت
صفاةببطءلتجنب اإل
فتح طاسة الم
ا
نكبابه.
ا
طاسة فارغة ،فاضغطعلى زر X
تكن ال
ضغط على زر √ (نعم) .إذالم
فاةفارغة،فا
.14ذا إكانت طاسة المص
وعإلى الخطوة .9
د
فاة.
 .15أدخِ ل طاسة المص

تتوقف .أعِد إغالق الصمام إذا
تى
التفريغ عنطريقدفع مقبضالصمما إلىخلفالمقالة ح
 .16أغلق مصما
طلب مديركذلك.

ترغب في إضافةالمحلول؟
ل ه
يف العميق
تنظ
ال
نظيف
تم الت

هلتمت إزالة المحلول؟

تنظيف .راجع
لية ال
نظيف.اضغط على زر √ (نعم) لبدء عم
خليط الماء ومحلولالت
نظيفهب
 .17امأل الوعاءلت
قالة العميق"
يف الم
تنظيف العميقوإرشادات " Kay Chemicalإلجراءاتتنظ
صيانة ال
تطلبات
بطاقة م
فقًا إلجراءات ماكدونالدزللتنظيف العميق (التنظيفبالغليان).
و
ّ .18
نظف الوعاءثماترك المحلولبداخله وس ّخن الوعاء على درجة حرارة 195ف هرنهايت ( 91درجة مئوية)
لمدةساعة واحدة.
 .19يغلقالسخانبعد مرور ساعة واحدة.اضغط على زر √ (نعم)
نبه.
لكتمصوت الم
فاة وشاشت ها .استبدل طاسة
فتات ،وحلقة التثبيت ،ولوحة المص
وأزلبعد هاسلة ال
ِ .21أزل طاسة المص
فاة ِ
قالة العميق"
تنظيفالم
فارغة في المقالة.راجع إرشادات " Kay Chemicalإلجراءات
فا ال
المص ة
تنظيف.
كيفية إزالةمسحوق ال
لمعرفة
تنظيف.
اضغط على زر √(نعم)عند إزالة محلول ال
خطر
يبرد حتىيصل لدرجة حرارة 122فهرنهايت
بالغليان) ل
التنظيف
نظيفالعميق (
اترك محلول الت
خن فياإلصابة.
السائل السا
يتسبب
تخلص منه ،وإالقد
( 33درجة مئوية)قبل ال

تنظيف الوعاء؟
هلاكتمل
جار التصريف
ِ
لشطف؟
هل اكتمل ا
ِأزل الطاسة

ففتالوعاء والطاسة؟
هل ج

تنظيفالوعاء.
نتهاء من
.21اضغط على زر √(نعم)عند ال
فيه.
تبقية
محلول الم
فات ال
لكم صغيرة من مخل
يف الوعاء ية
 .22اليوجد إجراء مطلوبعندتصر
نتهاء من شطف الوعاء.
نعمبعد اال
قايا المحلول منالوعاء.اضغط على زر √ ( )
 .23اشطفب
فات المحلول.
اشالطاسة للتخلص من مخل
طف
فاة وتخلص من محتويات ها.
ِ .24أزل طاسة المص
فاةتما ًما.
فيف الوعاء وطاسة المص
 .25احرص علىتج
خطر
احرصعلىتجفيف وعاء المقالة وطاسة المصفاةتماما والتأكد من خلو هما من الماءقبلتعبئت هما
سخينالزيتإلى درجة حرارة الطهي.
يتناثر السائلالساخنعندمايتمت
بالزيت .وإالفقد
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اإلجراء

الشاشة
الغزير؟
بئة الوعاء من خزانالزيت
ف تع
ترغب ي
هل

فتات الذينتمت إزالت همفي الخطوة  .15أدخِ ل
فية وحلقة التثبيت وسلة ال
 .26أعِدتثبيت الشاشة ولوحة التص
فاة.
طاسة المص
تصفية.
خدم إلى قائمة ال
ست
تيار زر ،Xيعود الم
للمتابعة .إذاتم اخ
 .27اضغط زر √ (نعم)
فتا ًحا
ستخدم مضخة إعادةتعبئة الزيت الغزير م
لزر لملءالوعاء.ت
لضغط على ا
ستمر في ا
 .28اضغط وا
فتاح.
مؤقتًا.فتستمرفي الضخ طالماتم الضغط على الم

تالء الوعاء
توقفعن الضغط علىالزرعند ام

بئة.
لتع
نى ل
تىخط الحد األد
تالء الوعاء ح
.29توقفعن الضغط علىالزرعند ام

خال الطاسة
إد

بئة؟
تع
ل هترغب فيبدء ال
لضغط
ستمر في ا
اضغط وا

بئة؟
التع
ل هترغب في مواصلة

والعودة إلى وضع
الوعا للخروج
ء
تالء
بئة .أواضغط على زر  Xعند ام
التع
 .31اضغط زر √ (نعم)لمواصلة
تشغيل.
إيقاف ال
وحالتحكم.
.31يتم إغالق دة
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لسلة BIELA14-T
الكهربائية الجيل الثالث منس
مقالة ™LOV
وقائية
الصيانة ال
الفصل السادس:
1-6

يانةالوقائية للمقالة
حوصات الص
خدماتوف
خطر

قليفي كليوم.حيث قدتحترقبعض جزيئات
فيةفي حاوية مضادةللناربعدنهايةعمليات ال
نيةفتات الخبز الموجودةفيالمقالة المجهزةبنظامتص
فريغ صي
يجبت
نية
دون قصد في حالة اتمصاصهالبعض المواد ال ده
الطعامب

خطر

يحظر محاولةتنظيف المقالة أثناء عملية القلي أو عندمايكون وعاء المقالة ممتلئ ًابالزيت الساخن.في حال مالمسة الماء للزيت ال ُمسخن إلى درجة حرارة القلي ،قد
بين منالمقالة.
وق شديدة لألفرادالقري
إلصابةبحر
ناثره مما قديؤديإلى ا
تسبب اهذفيت
ي

تحذير

ركيز
يريةقبلاالستخدام .ويجب إيالء اهتمام خاصلت
يانات التحذ
واب
نظيف ماكدونالدزالمركزالمناسبلكل األغراض.يرجىقراءةتوجيهاتاالستخدام ل
استخدم محلولت
مسة للطعام.
ته لألسط المال
المنظف ومدة مالمس

اليومية
فحوصات
الخدمات وال
2-6
لحقاتها
 1-2-6تحقق من عدم وجودأضرارفي المقالة وم
حقات هاغير جا هزة وآمنة
قلي أو داخلالخزانة وأي أدلة أخرىعلى أن المقالة ومل
يبةفي وعاء ال
يبات والمواد الغر
والتسر
الحبال
البالية و
فكوكة أو
ألسالك الم
ابحث عن ا
تشغيل.
لل

ية المقالة من الداخل ومن الخارج –يوميًا
تنظيف حاو
 2-2-6قمب

ّ
تربالمتراكمة.
ليها إلزالةالزيت واأل ة
ي يمكنالوصول إ
نيةالت
عناصر واألسطحالمعد
سح جميع ال
فة .ام
فة ونظي
نظف خزانة المقالة من الداخلباستخدامقماشة جا
ّ
ومبللة.
طعة قماش نظيفة
سب لكل األغراض .امسح هابق
ك المنا
دونالدز المر ز
نقوعة في محلولتنظيف ماك
ومبللة م
ستخدام قماشةنظيفة
نظف خزانة المقالة من الخارجبا

نظام التصفية المدمج -يوميًا
 3-2-6تنظيف
تحذير
لزيت.
ية بدونإضافة ا
صف
تشغيلنظام الت
يحظر
تحذير
التفريغ.
القديمإلى منطقة
صفاةلنقل الزيت
ستخدام طاسة الم
يحظر ا
تحذير
صفاة.
مصفاةسيلحق الماءالضرربمضخة الم
يحظر صرف الماءفي طاسة ال .
ستخدام محلول من الماءالساخن ومحلول
فاةبا
تنظيفاليوميلطاسةالمص
تصفية FootPrint Proغيرال
ئيةدورية مطلوبةلنظامال
صيانة وقا
التوجد خدماتوفحوصات
سب لجميع األغراض.
ركز المنا
ونالدز الم
ظيف ماكد
تن
فاة مع وجود لوحة أعلىالشاشة.تأكد من
فاة موجودةفي قاع طاسة المص
فتحقق من أنشاشة طاسةالمص
ببطء أو التضخعلى اإلطالق،
فإذا الحظت أن األن ظمةتضخ
في الج هاز وأنهمبحالة جيدة.
فاة
يمنى لطاسة المص
بي في الواجهة ال
تثت
قات) ال
وجودحلقة (حل
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لقائية وخزان الزيت
لت
التصفية المتقطعة ا
ستشعار
تنظيف حول أج هزة ا
 4-2-6ال

ّ
فية عند صرف الزيت من
فية المتقطعة التلقائية وخزان الزيت أثناء صيانة التص
نظف الرواسب من أج هزة استشعار التص
.1
وعاء المقالة.
اليمين).تو َخ الحذر
بيهةتمكنك من الوصولإلى ما حول المجس (انظرالصورةعلى
فكبراغي أو أدوات ش
ستخدم م
 .2ا
عد إتالف المجس.
لضمان م
.3

فية.
أعِد الزيت عند االنت هاء منصيانة التص
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فحوصات األسبوعية
الخدمات وال

1-3-6

ظيف خلفالمقالي
تن
ال

ّ
يانة.
لبات الص
فصلة الموجودةفيبطاقة متط
نظف خلف المقاليباتباع اإلجراءات الم

تحذير

الشفاطبالكهرباء،بالكاملفي مقبس المسمار والجلبة.
الشفاط،يجب إدخالالقابسالكهربائي لخط الكهرباء 121فولت ،الذي يمد
وكفء للمقالة و
تشغيل آمن
لضمان

2-3-6

للفصل والملحقات
القابلة
القطع
صفاة و
ظيف طاسة الم
تن

فة ُمشبعةبمحلولتنظيف ماكدونالدز المركز المناسبلكل األغراض إلزالة الزيت
فة وجافة .استخدمقماشة نظي
للفصلوالملحقاتبقطعة قماشنظي
قابلة
امسحجميعالقطعال
ستخدامالصوف
ف ها قبل إعادة التركيب.يحظر ا
ف
فصل .اشطف قطع الغيار والملحقات جيدًابماء نظيف وامسح ها وج
قابلةلل
المتراكم على القطعوالملحقات ال
المحروق
أكثر صعوبة.
تالية
تنظيف ال
عمليات ال
الكشط ستجعل
عن ه
وش التيتصدر ذا
فالخد
تنظيف هذه القطع.
لكاشطة ل
لتنظيف ا
الفوالذي أو أدوات ا

فحوصاتلك أسبوعين
الخدمات وال
4-6
 1-4-6التحقق من دقةنقطة ضبط وحدة التحكم M4000
.1

تشعار درجة حرارة المقالة.
يته مجساس
بحيثتلمسن ها
تر فيالزيت،
بيروم
خل مقياس حرارة جيد أو مجس
أد

لإلشارةإلى أن محتويات وعاء المقالةفي نطاق الطهي)،اضغطعلى زر
تحكملرسالة "ابدأ" (
 .2عند عرض وحدة ال
شير لها مجس درجة الحرارة.
تيي
الضبط الخاصةبه ال
ونقطة

مرة واحدةلعرض درجة حرارةالزيت

ئوية)وذلكبعد
فهرنهايت ( 3درجة م
بيرومتر عن 5±
فعليةوال
بين درجةالحرارةال
ختلفالقراءات
بيرومتر.يجب أالت
 .3الحظ درجةالحرارةعلىمقياسالحرارة أوال
يانة معتمدمن المصعن للمساعدة.
تصلبمركز ص
ارج المسموح ،فا
بالتدويربشكلمتقطعثالث ( ) 3مرات .اإذكانت درجة الحرارةال تزال خ
اح للحرارة
السم
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سنوية
فحوصات الربع
الخدمات وال

التسخين
عناصر
 1-5-6تنظيف وعاءالقلي و
خطر

العناصر .عدمفعل ذلك سيؤدي إلى إلحاقالعناصر
تنشيط
عبئة قبل
قليبالماء أوزيت الطهيحتى خطالت
قليفارغ.يجب ملء وعاء ال
يحظرتشغيل الجهاز ووعاء ال
نشوب حريق.
بضرر اليمكنإصالحه ،كما قديؤدي ل

حلقات الدائرية
 2-5-6استبدال ال
فاة.
وصلة المص
دائريةعلى
قات ال
الدقيقة الستبدال الحل
فاصيل
يانةلالطالع علىالت
لشروط الص
ج بطاقات ماكدونالدز
راع
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بالغليان) لوعاء المقالة
تنظيفالعميق (تنظيف
 3-5-6ال
لقلي.يجب إزالة هذه الطبقة دوريًاباتباع إجراءات
نيةاللون منزيت الطهيعلىالجانبالداخلي من وعاء ا
صلبةب
تشكلطبقة
لفترة منالوقت،سوفت
ستخدام المقالة
بعد ا

فحات من 15-5إلى 22-5لالطالع على
نظيف المقالةالعميق" .راجعالص
بالغليان) الموجودةفي إرشادات " Kay Chemicalإلجراءاتت
نظيف
تنظيفالعميق (الت
ال
تنظيف بالغليان).
يق (ال
ظيف العم
تن
عميلة ال
شغيل
دقيقة إلعداد وحدةالتحكم لت
يل ال
فاص
الت
خطر
فريغه.
وية مناسبةلت
فيةفي حا
أقلأوقبل التص
اترك الزيتيبردحتىيصلإلى درجة حرارة 111فهرنهايت ( 33درجة مئوية)
تحذير
تشغيلعلى
يقاف ال
ضبطالمقالةعلىوضع إ
شغيل" ل
شغيل""/إيقافالت
الت
اقبةأثناءالتنظيفالعميق .إذافاض المحلول،فاضغطعلىمفتاح "
يحظرتركالمقالةبدون مر
الفور.
خطر
ناثرعندمايتمتسخين الزيت
يتسبب الماء الموجودفي وعاءالمقالةفيالت
الزيت .وإالس
احرص علىتجفيف وعاء المقالةتما ًما والتأكد من أنه خا ٍل من الماءقبلتعبئتهب
إلى درجة حرارة الطهي.

ولية
مصفاة األ
 4-5-6صيانة ال

تنظيفالشاشةالملحقة كل 02يو ًما أو على
المصفاة األوليةإلىصيانة دورية.يجب إزالةالغطاء و
تحتاج
فق الزيتبطيئًا.
فترات أقرب إذا كانتد
فاة األولية(الشكل .)1
فصل الغطاء عن المص
فتاح الربطل
فازات الواقية واستخدم م
 .1ارت ِد الق
قايا مالشاشة الملحقة(الشكل .)2
تنظيفالب ن
صغيرة ل
فرشاة
ستخدم
 .2ا
ّ .3
فه جيدًا.
ف
نظفتحتصنبور الماء وج
فاة األولية وثبته.
 .4أعِد الغطاء إلى مكانهفي المص

تحذير
فية أثناء إزالة الغطاء .ارت ِد
تصفية.يحظرتشغيل نظام التص
ثناء دورةال
ألولية أ
فاة ا
يحظر إزالة غطاءالمص
شوف ساخنان.
يت المك
ناء التعامل مع الغطاء.المعدن والز
ت واقيةأث
فازا
ق
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شكل 1

شكل 2

لفحص الدوري /السنويللنظام
ا

أفراد صيانة مؤهلين كجزءمن برنامج صيانةالمطبخالعادي.
بطبشكلدوري علىيد
يجب فحص الجهاز وضه
ت ُوصي Frymasterبفحص هذا الج هازسنويًا على األقل علىيدفنيصيانة معتمد من المصنع كالتالي:
1-6-6
●
●
●
●
●

المقالة

افحص الخزانة منالداخل ومن الخارج وكذلك من األمام ومن الخلفإلزالةالزيت الزائد.
الع الكهربائي وأنهاخاليةمن الزيت.
تلف في ازل
ئية أ
يست ب ها أيتآكالت م ور
وصالكهرباء ل
التسخين بحالة جيدة وأنأسالك تيل
تحقق منأن أسالكعناصر
ار قلي جافة زائدة.
للتأكد من عدم وجودآث
حص المكونات
ني اللون.اف
تسخينبحالة جيدةبدونتراكم كربون/زيتب
تحقق من أن مكوناتال
احتكاأسالك المكون.
ك
ترابط و/أو
فضهاوتأكد من عدم
ع المكونات أو خ
بشكل صحيحعندرف
تحقق من عملآلية الغطاء
بيانات الجهاز.
يتخطىالنطاق المسموحبه كما هو موضح علىلوحة
تسخين ال
يريفي مكون ال
ألمب ة
معدل استهالك ا
تحقق من أن
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●
●
●
●
●
●

دة ومركبةبدقة.
تعمل بدقة وأنوسائلحماية المجس موجو
كمة الربط و
فعة الحد ودرجة الحرارةموصلةبدقة ومح
مجسات مرت
تحقق منأن جميع ال
نواقلوالموصالت وغيرها)بحالةجيدة
التحكموالصواني ولوحات الوا جهة وال
الكميوتر /جهاز
تحقق من أنمحتوياتصندوقالمكوناتوصندوقالموصل (أي ب
قايا.
وخالية من أيتراكم زيت أوغيره منل اب
ألسالك بحالة جيدة.
موصل مربوطة بإحكام وأن ا
صندوق ال
تحقق من أنوصالتأسالك صندوق المكونات و
ضبط،وما إلىذلك) موجودةوتعملبدقة.
يح إعادة ال
مفات
ص السالمة (أيواقياتالموصل و
جمي خصائ
تحقق منأن ع
تحقق من أن وعاء المقالةبحالة جيدة وأنه خا ٍل من التسريبات وأن عزل وعاء المقالةبحالةقابلةللعمل.
ألسالكوالوصالت محكمةوبحالة جيدة.
طاقم األسالكوالوصالت محكمةوبحالة جيدة.تحقق منأن جميعطاقم ا
تحقق من أن

التصفية المدمج
 2-6-6نظام
●
●
●
●

بط الوصالت بإحكام.
إرجا الزيت وكذلك من ر
خطوط التصفية وخطوط ع
يبات من جميع
وجوتسر
تحقق من عدم د
الفتاتفي
فريغسلة
بت
لمشغلبضرورة
نصح المالك  /ا
الفتاتي
الفتاتفيسلة
بير من
يباتب ها.في حالة وجودتراكم ك
فاة وعدم وجودتسر
تحقق مننظافة طاسةالمص
ف هايوميًا.
حاوية مقاومة للحريق وتنظي
لفت.
بليت أو ت
لسدادات إذا
قات الدائرية وا
استبدل الحل
ية والسدادات موجودةوبحالة جيدة.
قات الدائر
تحقق منأن جميع الحل
آلتي:
التصفية علىالنحو ا
تكامل نظام
تحقق من
فاة وتثبيته جيدًا.
 تأكد من وجود غطاء طاسة المص
فحة  )12-5ك ٍل على حدة.تحقّق من عمل
القسم  8-3-5ص
بئةالوعاء من طاسةالصرف مع كل وعاء (انظر
ستخدمخيارتع
فاةفارغة ،ا
 عندماتكون طاسةالمص
لمضخ ة وأن
نشيط ا
بئة الوعاء من طاسةالصرف.تحقق من أنت
ستخدامخيارتع
المصفاةبا
شيط مضخة
سليم من خاللتن
بشكل
جميع صمامات إرجاعالزيت
تبطب ها.
قلي المر
طهي فيوعاء ال
يت ال
فقاعاتت ظهرفي ز
ال
ئوية)في طاسة
فهرنهايت ( 111درجة م
فية وعاء القلي من الزيت الساخنبدرجة حرارة 352
فيةثم قمبتص
فاة جيدًا للتص
 تحقق من أنتجهيز طاسة المص
بئة الوعاء من طاسةالصرف (انظر القسم 8-3-5
استخدامخيارتع
فحة  .)11-5واآلنب
ستخدامخيارالصرففي الطاسة (انظر القسم  1-3-5ص
فاةبا
المص
سترجاعالزيت.يجب
فقاعاتفيزيت الطهي).اضغطعلى زرالتحقق عند ا
يتضح ذلكب ظهور ال
قلي (و
بالعودة إلى وعاء ال
للزيت
فحة ،)12-5ستسمح
ص
ني ة.
دقيقتين و32ثا
فترة حوالي
بئةوعاء القلي خالل
إعادةتع
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بائية الجيلالثالثن مسلسلة BIELA14-T
مقالة ™LOVالكهر
لمشغل لألعطال وإصالح ها
تكشاف ا
فصل :7اس
ال
 1-7مقد مة
تشاف األعطال وإصًلح هاالمساعدة
يقدم هذا القسم دلي اًل مرجعيًّاس ه ًلالبعض المشاكل الشائعة التيقدتحدث خ ًللتشغيل هذا الج هاز.يقصد من اإلرشادات التالية المتعلقةباك
فصليغطي المشاكل األكثرشيوعاا المذكورة،فإنكقدتواجهمشاكلغير
فيتصحيح أو على األقلتشخيص المشاكل التيتظ هر مع هذا الج هازبدقة .وعلى الرغم من أن ال
لمشكلة وحلها.
دتك فيتحديد ا
نيةبـ  Frymasterكل جهدهلمساع
ف
صيانة ال
فريقال
فيه.وفي هذه الحاالت،يبذل
مذكورة
نسيانتوصيل المقبس أو عدم
غفل ما هوجلي -يمكن أليشخص
فعند اكتشاف مشكلة وإص ًلح ها ،استخدم دائما عملية إزالةبد اءا من الحل األبسط وحتى األكثرتعقيداا .الت
تصحيحية هواتخاذ خطواتلضمان عدمتكراره
إغ ًلقالصمامبالكامل .واأل هم من ذلك أنتحاول دائ اما وضعفكرة واضحةلسبب حدوثالمشكلة .وجزء من أي إجراءات
فجار،ابحث
ستمرار الصمامفي االن
في حالة حدوث أعطالفي عناصر التحكمبسبب ضعف التوصيل،تحقق من جميع التوصي ًلت األخرى أيضاا.وفي حالة ا
مرة أخرى.ف
فة كبيرةلعنصر أونظام أكثر أ همية.
فاق وظي
شرا إلخ
سبب .ودائ اما خذفي االعتبار أن إخ
عن ال
فاق عنصرصغير غالباا مايكون مؤ ا

الصيانة أو الخط الساخن لـ :)1-800-24-FRYER( Frymaster
بفني مركز
االتصال
قبل


تأكد من أن جميع األسالك الك هربائية موصلةبمصدر الطاقة وأنقواطع الدائرة ُمشغّلة.



تقديمها للفني الموكلبمساعدتك.
سلية ل
قامها التسل
يز موديل المقالة وأر
قمبتج ه

خطر
زيت الساخنفي حرقو شديدة .التحاولتحريك الج هاز عندمايكون ممتلئ ًابزيتساخن والتحاولنقل الزيت الساخن من حاوية إلى أخرى.
يتسبب ال
خطر
تبارات.
لشديد عند إجراء هذه االخ
ئية.توخ الحذر ا
بارات للدائرةالكهربا
باستثناء وقت الحاجةإلى إجراء اخت
صيا
نة
ثناء ال
المقبس أ
جب فصلقابس الجهاز من
ي
صيانة.
ئية.افصلجميع أسالك الطاقةقبل إجراء أعمال ال
لهذا الجهاز أكثر من نقطة إمداد طاقة كهربا
نة معتمد.
تبارها أوإصالحها إالوكيلصيا
ئية أو اخ
يقوم بفحص العناصرالكهربا
ال
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 2-7استكشاف األعطالوإصالحها
سخين
الت
تحكم و
 1-2-7مشاكل وحدة ال
شكلة
الم
شاشة وحدةالتحكمخالية.

تعرضشاشة M4000عبارة
عاء ممتلئ؟"نعم أو ال
" هل الو
التصفية.
د بع

تعرضشاشة M4000عبارة "هل
صفاة؟"
تريدتغيير لوحة الم

المقالة التسخن.

لمحتملة
األسباب ا

الكهرباء.
أ .المقًلةيرغ متصلةب
ب .تعطل وحدةالتحكم أو دأحالمكونات األخرى

فاة أو
تيجةالنسداد لوحة أو ورقةالمص
فية ن
حدث خطأفي اتلص
ليمات الموضحة علىالشاشة لمعالجة الخطأ .انظر
تبعالتع
ا
فاةاألولية ،أو خطأفيتركيب
وجودأوساخبهما ،أوانسدادالمص
فاة ،أو القسم 4.5.6
ييرالمص
تعليماتتغ
القسم  2-5لمعرفة
دائرية ،أو
ف اة ،أو قطع أوفقدان الحلقات ال
مكونات وعاءالمص
لية ،أوالقسم 2-3-5لتحديدالحملالزائد
فاة األو
تنظيفالمص
ل
فاةالحراري أوالزيتالبارد ،أوتعطل صمام
تعطل محركالمص
تصل
فاة .في حالاستمرتالمشكلة ،ا
على محرك المص
التصريف أو انسداد
أو محرك اإلعادة ،أوتعطل صمام أو محرك
المصنللمساعدة.
ع
الصيانة المعتمدمن
بمركز
فاة.
مضخة المص
فاة مسدودة ،أو
فية ،أو لوحة/ورقة المص
تص
حدثطأخ في ال
فاة
للتأكد من إزالة طاسةالمص
فاة
ييرلوحة/ورقةالمص
بتغ
قم
ير لوحة/ورقة
لتغي
بيه فوري
مرت 25ساعة علىإصدارتن
بي هات
التن
نية علىاألقل .التتجا هل
من المق ًلة لمدة 33ثا
فاةعند إصدار
رقة المص
ييرلوحة/و
فاة ،أوتمتجا هلتغ
المص
مصفاة
يير لوحة/ورقة ال
فوريةلتغ
ال
بيه فوير سابق.
تن
ئيسي وأن الجهد
كهرباء الر
أ .تأكد منتوصيلسلك ال
صل.
يته،والتأكد
تثب
123فولتفي المقبسالمخصصلذلك ،و
أ .سلك الك هرباء الرئيسي غير مو ّ
من أنقاطع الدائرةليس معط ًلا.
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
رك الصة
تصلبم ز
ب .ا
تحكم أو مكونات أخرى.
فشل تشغيلوحدة ال
ب.

رتفع حرارةالمقالة حتىتصلإلى
ت
الحد األ
قصىويظل مؤشر الحرارة فشلتشغيل مجس درجة الحرارة أو وحدةالتحكم.
مضا ًء.
رتفع حرارةالمقالة حتىتصلإلى
ت
الحد األ
اح التًلمس أو وحدةالتحكم
شل مفت
قصىبدون إضاءة مؤشر ف
الحرارة.
تعرضشاشة M4000عبارة "نوع
ير صحيح.
اقة في إعدادات المقًلة غ
نوع الط
بشكل غيرصحيح"
الطاقة مضبوط
تعرضشاشة M4000عبارة
فقود أو غير متصل.
ُمحدد وحدة التحكم م
" موصل معرف الوعاءغير متصل"
وحدة التحكمتُغلق.

طأ في وحدةالتحكم.
خ

 2-2-7مشاكلالعرضورسائل الخطأ
لمحتملة
األسباب ا
شكلة
الم
تعطل المحول أولوحة مربع دخل
وحالتحكم ،أو
شاشة M4000تعرضخطأ في تعطل دة
فتوحة.
فعة الحد م
رموستات مرت
التسخين  .E19األمان أوالت
قياس
تعرضشاشة  M4000م
فهرنهايت أو
درجة حرارة خاطئ(بال
الدرجاتالمئوية)
شاشة M4000تعرض
.HOT-HI-1
تعرضشاشة M4000عبارة
"مساعدة  HI-2أوتعطلالحد
فصلالك هرباء".
رتفع ،ا
الم

لتصحيحي
اإلجراء ا
المقبسوأن قاطع الدائرة
أ .تحقق من أن المقًلةموصلةب
غير معطل.
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
ب .ا

تمتبرمجةالشاشةعلىخيار خاطئ.
در فهرنهايت
المًلة أكثر من  613جة
درجة حرارة وعاء ق
الدوالتيتح مل عًلمة ،CE
( 213در جة مئوية)و،أ في ل
ئوية).
جة فهرن هايت ( 232در جة م
درجة الحرارة  395در
فع ُمعطل
الحد المرت

صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
ا
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
ا
تأكد من أن المق ًلة مضبوطةبشكل صحيحلنوع الطاقة
ناسب.
الم
تصل
تأكد من أن ُمحدد رقم التعريف المكون من  4أرقام م
بوحدة التحكم من الخلف و ُمثبّت جيداافيصندوق التحكم.
صيلها.في حال
فصل الك هرباء عن وحدة التحكمثم أعدتو
ا
يانةالمعتمد منالمصنع
المشكلة،اتصلبمركزالص
استمرت
للمساعدة.

لتصحيحي
اإلجراء ا
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
ا
ف هرن هايت إلى الدرجات المئوية عن طريق
بدّل المقياس من ال
دي مقياس
تيار درجة الحرارةثمتبل
دادات المديرثم اخ
إدخال إع
درجة الحرارة.شغّل وحدة التحكمللتحقق من درجة الحرارة.
في حاللميظ هر المقياس المرغوب ،أعد الخطوات.
فورا واتصلبمركز الصيانة المعتمد من المصنع
أغلق المق ًلة ا
للمساعدة.
يانةالمعتمد منالمصنع
فورا واتصلبمركز الص
أغلق المق ًلة ا
للمساعدة.

يانة المعتمد من المصنع
كهربا لقياس درجة الحرارةبما أغلق المق ًلة واتصل بمركز الص
دوائر ال ئية
مشكلة في مجموعة ال
تعرضشاشة M4000
تعطل مجس فيذلك المجس أوتلف طاقم أسًلك وحدةالتحكموأ الموصل للمساعدة.
الحرارة.
درجة
الخاصبه.
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شكلة
الم

لتصحيحي
اإلجراء ا

لمحتملة
األسباب ا

فولت
ألساسي وأن الجهد 123
سل الكهرباء ا
صيل ك
ك من تو
تأ د
ين يعمل لكنالمقالة ال
التسخ
مؤشر
يته ،لواتأكد من أن قاطع الدائرة
وتثب
كهرباءأو قاطع في المقبس المخصصلذلك،
صل بال
ثيالمراحل غير مو
كهرباءثًل
سلك ال
تسخن.
الصيانة
تصلبمركز
ليس معط ًلا ،إذالمميتحل المشكلة،فا
الدائرة الك هربائية ُمعطل.
ى المساعدة.
المعتمللحصول عل
د
تعرضشاشة M4000عبارة
نبه".
تعطل االستجابة وأصوات الم
"
تعرضشاشة M4000عبارة "ال
للتحديد".
توجد مج موعةقوائم متاحة
تلزم
تعرضشاشة M4000عبارة "
ويتبعها رسالة خطأ.
صيانة"
ال
3- 7

ستجاالمدة القصوى.
تجاوزت مدة اال بة
تم مسح جميع مجموعات القوائم.
يانة.
فني ص
يتطلب
حدث خطأ

ئية إوصالح ها
تلقا
فية ال
أعطال التص
اكتشاف
شكلة
الم

فيةالمقالةبعد كل دورة طهي.
تتم تص

صفاة.
فشلبدءصيانة الم
تعرضشاشة M4000كلمة
صفاةمشغولة".
"الم

مصفاة التعملأو يتوقف
مضخة ال
فية.
ثناءالتص
الضخ أ

تصريف أو صمام اإلرجاع ال
صمام ال
يزال مفتو ًحا.

تعرضشاشة M4000عبارة
"أدخل الطاسة".

طريق الضغط على زر √.
سح الخطأواكتمصوتالمنبه عن
ام
كهرباء هي  .1463اإذاستمر
سبة لل
بالن
ستجابة
المدة القصوى لًل
صن للمساعدة.
الصيانة المعتمد من الم ع
تصلبمركز
هذا الخطأ،فا
بإنشاء مجموعةقوائم جديدة.بمجرد إنشاءقائمة جديدة ،أضف
قم
ظر القسم .)13-6
فات إلى المجموعة(ان
وص
الصيانة المعتمد
تصلبمركز
متابعة الطهي وا
اضغط 2( ال) ل
من المصنعللمساعدة.فيبعض الحاالت،لنيُسمحبالط هي.

لتصحيحي
اإلجراء ا

لمحتملة
األسباب ا

غير صحيحة.
لتصفيةبعدالدورة
إعدادات ا

فاض.
درجة الحرارةشديدة االنخ

بت ها عن
تصفيةبعد الدورة أوإعادة كتا
يير إعدادات ال
بتغ
قم
التصفيةبعدالدورة من إعدادات
دار مق
طريق إعادة إدخال
لتصفية الواردة في القسم .8-6
المديرمثخصائص ا
فاة.
صيانة المص
قبل البدءب
قطة الضبط
قًلة عندن
تأكد من أن الم

فاة.
يير لوحة المص
تصفية أخرى أوتغ
سبب وجود دورة
أ .ب
ارة إلى نظامالتحقق.
فاةمل ترسلإش
ب .لوحة واجهة المص
كهرباءأو قاطعالدائرة
صل بال
أ .سلك الطاقة غير مو
الك هربائية ُمعطل.
تعطل مفتاح
سبب في
حرك المض خة ممات
ب .زيادةسخونة م
الحمل الحراري الزائد.
فاة.
سدافي مضخة المص
ج .ان د
أ .تعطل لوحة .VIB
ب .تعطل المشغّل.

السابقةلبدء دورة
نتهي دالتصفية
ظر حتىت ورة
أ .انت
فاة إذا لزم األمر.
ير لوحة المص
قم بتغي
أخرى
تصفية .
قيقةثم حاول مرة أخرى.
نتظر  15د
ب .ا
أ .تحقق من أن سلك الطاقة موصلتما امابالمقبس وأن
قاطع الدائرةغير معطل.
ب .إذا كان المحرك شديدالسخونة لدرجة اليمكنكلمسه
فتاح
ثوان،فمن المحتمل أن يكون م
ألكثر منبضع
ٍ
الحمل الحراري الزائد قدتعطل.اترك المحركيبرد
مفتاح إعادة
لمدة 65دقيقة علىاألقلثماضغط على
ظر القسم .)5-5
ضبط المضخة(ان
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
ج .ا
صنع للمساعدة.
المعتمد من الم
يانة
ركز الص
تصلبم
ا

فاة غير ُمدخلةبالكامل إلى المق ًلة.
أ .طاسة المص
مفقود.
فاة
اطيس طاسة المص
ب .مغن
خلل في مفتاحطاسة المق ًلة.
ج.اك هن
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اسحب طاسة المق ًلة ثُم أعد إدخال ها بالكامل إلى
أ.
المقًلة.تأكد من عدم ظهور الحرف " "Pعلى وحدة
التحكم.
ب .تأكد من وجودمغناطيس طاسة المق ًلةفي مكانه أو
ستبدله فيحال فقدانه.
ا
مفتاحبالكامل
فاةيواجه ال
اطيس طاسة المص
ج .إذا كانمغن
وظلت عبارة "أدخل الطاسة" ظاهرة على وحدة
مفتاحبه خلل.
م ،فقديكون ال
التحك

لتصحيحي
اإلجراء ا

لمحتملة
األسباب ا

شكلة
الم
بئةالزيت
ستوىالزيتفيأعلى خطتع
أ .تأكد من أن م
تشعار مستوىالزيت).
(في أعلى جهازاس
فاض.
أ .مستىو الزيتشديد االنخ
ضبط.
قطة ال
ارة الزيت عندن
ب .تأكد من أن درجة حر
فاض.
ب .درجة حرارةالزيتشديدة االنخ
التحكم.
ج .تأكد من عدم ظهور حرف " "Pعلى وحدة
تلقا
تصفية ال
ال
يست في مكانها.
فاة ل
ئية التعمل .ج .طاسة المص
فاةتموضع هابالكامل داخل
تأكد من أن طاسةالمص
.
"
يل
تشغ
ال
اف
ق
ي
إ
"
وضع
على
فة
ص
الو
في
لتصفية
ا
إعدادات
.
د
المق ًلة .أعدتشغيل المق ًلة.
فاة.
ب المص
تتاع
ه .فشل
ضع التشغيل.
فات على و
التصفية في الوص
د .اضبط
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
ه .ا
فاة واستبدل
أ .قم بإزالة الزيت من طاسة المص
فاة
فاةوتأكد من وجود شاشةالمص
لوحة/ورقةالمص
في مكانهاأسفلاللوحة/ورقة.
غير مركبة أو غير مجهزةبشكل
طاسة المصفاة
أ .عناصر
مصفاة يعمل،ولكن عودة
ضخ ال
لجانبالخشن موجه
تستخدم لوحة،بأن ا
تأكد ،إذا كنت
صحيح.
يئة جدًا.
الزيتبط
إلىاألعلى.
ية مسدودة.
فاةاألول
تكون شاشة المص
ب .قد
دائرية موجودةوبحالة جيدةعلى
تحقق من أنالحلقاتال
فاة.
صيل طاسة المص
ج هازتو
ّ
فاة األولية (انظر القسم .)6-5-4
نظف المص
ب.
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كتملة
 1-3-7التصفية غير م
لزيت ومعالجة الخطأ.
على الشاشة إلعادة ا
تعليمات الظا هرة
ئية ستظهر رسالةبحدوث خطأ.اتبع ال
التلقا
فية
لية اتلص
شلت عم
ذا ف
إ
الشاشة
الوعاء ممتلئ؟
هل
جار التعبئة
الوعاء ممتلئ؟
هل
جار التعبئة

اإلجراء
التحكمإلى وضعتعطيلالطهي أو
 .1اضغط زر √ (نعم) إذا كان الوعاء ممتلئااللمتابعة.تعود وحدة
 .اضغط زر  Xإنلميكن الوعاء ممتلئااتما اما.
شغيل المضخة.
ثناء ت
 .2اليوجد إجراء مطلوب أ
التحكمإلى وضعتعطيلالطهي أو
 .3اضغط زر √ (نعم) إذا كان الوعاء ممتلئااللمتابعة.تعود وحدة
 .اضغط زر  Xإنلميكن الوعاء ممتلئااتما اما.
شغيل المضخة.
ثناء ت
 .6اليوجد إجراء مطلوب أ
التحكمإلى وضعتعطيلالطهي أو
 .5اضغط زر √(نعم) إذا كان الوعاء ممتلئااللمتابعة.تعود وحدة

الوعاء ممتلئ؟
هل
فاة؟
ير لوحةالمص
تغي
هلتريد
أزل الطاسة

.اضغط زر  Xإن لميكن الوعاء ممتلئااتما اما .إذا كانت هذه هي المرة السادسة على التوالي
خطى إلى الخطوة .13
فت
تصفية،
لعداكتمال ال
م
.4
.7
.8

فاة
ير لوحة المص
تغي

الوعاء ممتلئ؟
هل
صيانة مطلوبة
ال
خطأ عدم ملء المضخة
هل تم إصًلحخطأ النظام؟
إدخال الرمز
صريف؟
تعئة الوعاء من طاسةالت
ف ب
ترغب ي
هل
أزل الطاسة
هل الطاسةفارغة؟

.9

قلك إلى
الضغط على زر Xين
للمتابعة.
اضغط زر √(نعم)
فاة.
أزل طاسة المص
نية على
طاسة المصفاة من الخزانة لمدة 33ثا
فاة،وتأكد من أنهتمسحب
ير لوحة المص
تي
بغ
قم
وضع تعطيل الطهي.تأكد من
ستعود وحدةالتحكم إلى
نية،
األقل.بمجردسحب الطاسة لمدة 33ثا
فاة إلى داخل المقًلة مرة أخرى.تأكد من
ادف طاسة المص
فة و ُمركبةبشكلصحيح .ع
أن الطاسة جا
ع دم طهور حرف ""Pعلى وحدةالتحكم.
التحكم إلى وضعتعطيل الطهي.
اضغط زر √ (نعم) إذا كان الوعاء ممتلئاا للمتابعة.تعود وحدة
.

.
الوعا ممتلئاا وستنتقل وحدة التحكم إلى
ء
يكن
اضغط زر  Xإنلم
توقف صمام اإلرجاع.اضغط على زر √ (نعم)
فسي
الية،
تت
في التصفية ست مرات م
حدث
 .13إذاخطأ
لمتابعة.
لكتمصوتالمنبه وا
صيانة المعتمد
ركز ال
تصلبم
 .11يُظ هر النظام أن الزيت اليعود إلى الوعاء وأنهيلزم إجراءصيانة .ا
صنع.
من الم
صنعإلصًلح المق ًلة
معتمد من الم
صيانة ال
ركز ال
لمتابعة الطهي إن أمكن.اتصلبم
 .12اضغط زر X
تم تعطيل
يصًلح المشكلة.
تم إ
تى
قيقة ح
خطأ على الشاشة كل  15د
وإعادةضب طها.سيظهر ال
ضبط المقًلة.
اآللي لحين إعادة
ئيةوالتعويض
التلقا
التصفية
 .13يُدخلفني مركز الصيانة المعتمد من المصنع رمزفني الصيانة إلعادةضبط المق ًلة.
بيهات الفورية فور
تن
للمتابعة.اتبع ال
سةطاالتصريف
بئة الوعاء من
لتع
.16اضغط على زر √(نعم)
صريف.
لت
تعبئة من طاسة ا
امتًلءالوعاء.اضغطعلى زر Xلتخطي ال
فاة.
 .15أزل طاسة المص
تالية.اضغط على زر
نعموانتقلإلى الخطوة ال
ارغة اضغط على زر √ ()
فف
.14ذا إكانت طاسة المصاة
فورية فورامتًلءالوعاء.
لتنبيهات ال
بئةالوعاء.اتبع ا
لمتابعةتع
X
وحالتحكم.
.17يتم إغ ًلق دة

صفاةمشغولة
 2-3-7الم
نتظر 15دقيقة لمعرفة ما إذا كانقدتم
نتظار إنهاء أيوظيفة أخرى .ا
يته أوفي ا
ف
تص
فاة معلقةعلى وعاء آخر ل
فاةمشغولة"تكون لوحة وا جهةالمص
عند عرض "المص
صنع.
حل المعتمد من الم
يانة المي
ركز الص
تصلبم
لم إصًلح المشكلة،فا
يتم
إصًلح المشكلة .إذا
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تلقائي وإصالحها
اكتشاف أعطالالتعويض ال
شكلة
الم

شكلة
أسباب الم

لتعويض في أوعية المقالة
زيت ا
بارد.

لتصحيحي
اإلجراء ا
ضبط صحيحة.
قطة ال
تأكد من أن ن

ضبطغيرصحيحة.
قطة ال
ن

شكل الصحيح.في حال
فاة بال
الخ في المص
أ .عالج طأ
المعتمد من
يانة
ركز الص
استمرت المشكلة ،اتصلبم
فاة.
أ .هناكطأخفي المص
صنللمساعدة.
الم ع
يانة لوجود خطأ
ب .يلزم إجراء ص
لتعويض.
يمتلئبزيت ا
أحد األوعية ال
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
مسامير،أو مشكلة ب .ا
اللولبيأو المضخةأو ال
ج.مشكلة في الملف
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
ج .ا
ض الزيت
كاشفات المقاومة الحرارية  RTDأوتعوي
في
آللي .ATO
ا
ضبط.
نقطة ال
قًلة إلى
أ .يجب أنتصل درجة حرارة الم
ب .تأكد من أنالزيت الموجودفي خزانتعويضالزيت
ئوية)
جة فهرن هايت ( 21درجة م
يتجاوز  73در
ج .تأكد من أن خزانتعويض الزيتليس خالياا من الزيت.
فاض.
درجة حرارة المق ًلةشديدة االنخ
أ.
بملئه منالزيتالغزير
التعويض أو قم
ستبدل خزان
ا
ب .الزيتبارد جداا.
ثم أعدضبطنظامتعويض الزيت.
فر
أوعية المقالة ال تمتلئ بزيت ج .مؤشرتعويض الزيتيُضيءباللون األص
يانة
تصل بمركز الص
في حالاستمرتالمشكلة ،ا
التعويض.
يانة لوجود خطأ
د .يلزم إجراء ص
لمساعدة.
المعتمدمن المصنع ل
هون
الد
دات
ح
و
(في
اف
ق
إلي
ا
وضع
لى
ع
ة
ذاب
اإل
وحدة
مفتاح
.
ه
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
د .ا
الصلبة فقط)
ضع التشغيل.
بة على و
فتاح وحدة اإلذا
ه .تأكد منضبط م
فجر.
و .مص هر من
فحص المص هر الموجود علىيسارصندوق .ATO
و .ا
لبة ،افحص
ون الص
ذابة الد ه
ستخدام وحدة إ
في حال ا
فتاح وحدة اإلذابة.
فل م
المص هر الموجود أس
5- 7

اكتشافمشكالتنظامالزيتالغزير وإصالحها
شكلة
أسباب الم

شكلة
الم

أ.
إجراءاالضبط.
طأ في ت
أ .هناك خ
فيذ.
تن
ب .هناكوظيفة أخرىقيد ال
متلئ.
التعويض الي
نخزا
ج .صمام التصريف غير مغلقتما اما.
يت الغزيرفارغ.
د .خزانالز
مفتاح.
اللولبيأو المضخةأو ال
ه.مشكلة في الملف
ن
خزاالتعويض أو ملء أ.
الوعاء بطيء.

مشاكل المضخة أو الخط خارجنطاق اكتشاف المشغّل
لألعطال وإصًلح ها.

ب.
ج.
د.
ه.
أ.

لتصحيحي
اإلجراء ا
أغلق المق ًلةثم أعدتشغيل ها عن طريقفصلسلك الطاقة المكون
سنانالمتحكمبنظامالزيت الغزير الموجودفي الجزء
من  5أ
وصيل ه مرة أخرى.
في للمق ًلةثم إعادةت
الخل
فاة
تصفية أو أيوظيفة أخرى من وظائفقائمةالمص
هل هناك
خترنعم/ال،
يتم عرض نعم/ال ،ا
تصفية اآلن؟
تريدال
فيذ أم
تن
قيد ال
أو كشط الوعاء ،انتظر حتىتكتمل العمليةثم أعد المحاولة.
تأكد من إغ ًلق مقبضصمام التصريف جيداا.
لغزير الخاصبك.
تصلبمزودالزيت ا
ا
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
ا
لغزير الخاصبك.
تصلبمزودالزيت ا
ا

أغلق المق ًلةثم أعدتشغيل ها عن طريقفصلسلك الطاقة المكون
أ.
سنانالمتحكمبنظامالزيت الغزير الموجودفي الجزء
من  5أ
صيله مرة أخرى.
في للمقًلةثم إعادةتو
الخل
ب .تأكد من إغ ًلق مقبضصمام التصريف جيداا.
لغزير الخاصبك.
تصلبمزودالزيت ا
ج .ا
صنع للمساعدة.
يانالمعتمد من الم
ركز الصة
تصلبم
د .ا

إجراءاالضبط.
طأ في ت
أ .هناك خ
تصريفغير مغلقتما اما.
وعاءالمقالة اليمتلئ .ب .صمام ال
يت الغزيرفارغ.
ج .خزانالز
د.مشكلة في مضخة .RTI
رموز سجل الخطأ
6- 7
فة إرشاداتالدخول إلىسجل الخطأ.
ظر القسم  1-2-13-6لمعر
ان
رسالة الخطأ
الرمز
تعطل مجس درجة الحرارة
E13
فع 1
لمرت
تمتجاوز الحد ا
E16

التوضيح
قراءة مجس درجة الحرارة خارجالنطاق
فع أكثر من  613درجةفهرنهايت ( 213درجة مئوية)،
درجة حرارة الحد المرت
أوفي الب ًلد التيتحمل الع ًلمة  CEدرجة الحرارة  395درجةفهرنهايت
( 232درجة مئوية)
فع.
الحالمرت
فتمفتاح د
تمح
ئوية)
فهرنهايت ( 238درجة م
درجة حرارة الوعاءتتجاوز  643درجة
فورا عن المق ًلة واتصل
تح .ا
ف
فعفشلفي ال
والحدالمرت
فصل الك هرباء ا
الصيانة.
بخدمة

فع 2
الحالمرت
تمتجاوز د
E17
فع
الحالمرت
 E18مشكلة في د
ع الكهرباء
انقطا
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E19

شل قفلدائرةالتحكم الحراري
ف
قفل.
في ال
فتاح التًلمس الحراري
فشل م

ئوية
در فهرنهايت أو  XXXدر جة م
تسخين  XXX -جة
شل ال
ف

هواء في الغلق.
يح ضغط ال
مفات
فشل
فاخ
تسخين -المن
شل ال
ف
E25
هواء في الغلق.
يح ضغط ال
مفات
فشل
الصيانة
التصالب
مفتا الضغط  -ا
تسخين  -ح
شل ال
ف
E27
فت وحدةاإلشعال.
شتعال وأوق
فشلت المقًلة في اال
ئوية
در فهرنهايت أو  XXXدر جة م
تسخين  XXX -جة
شل ال
ف
E28
فات المقاومة الحراريةلخزان الزيت خارجالنطاق
قراءة كاش
لصيانة
تصال با
تعطل مجستعويضالزيت  -اال
E29
التأكيد
يحاول الفتح وكانينقصه
التصريف كان
مصما
لصيانة
فية وتعويض الزيت ُمعط ًلن  -االتصالبا
فتوح  -التص
صمام التصريف غير م
E32
التأكيد
ول الغلق وكانينقصه
التصريف كان يحا
صفية وتعويض الزيت ُمعط ًلن  -االتصالبالصيانة صمام
صمام التصريف غير مغلق  -الت
E33
التأكيد
يحاول الفتح وكانينقصه
فية وتعويض الزيت ُمعط ًلن  -االتصالبالصيانة صمام اإلرجاع كان
صمام اإلرجاع غيرمفتوح  -التص
E34
التأكيد
ول الغلق وكانينقصه
فية وتعويض الزيت ُمعط ًلن  -االتصالبالصيانة صمام اإلرجاع كانيحا
صمام اإلرجاع غير مغلق  -التص
E35
التصاالت بلوحة واجهة الصماموأ تعلط اللوحة.
فية وتعويض الزيت ُمعط ًلن  -االتصالبالصيانة انقطاع ا
تعطللوحة واج هة الصمام  -التص
E36
ئية خارجالنطاق
التلقا
للتصفيةالمتقطعة
الحرار
فات المقاومة ية
قراءة كاش
يانة
التصابالص
التصفية  -ا ل
ئية -لتعط
التلقا
E37تعطل مجس التصفيةالمتقطعة
تسخة.
فاة الم
يل منطق المص
فع
ساعة أو تم ت
نتهتمدة المؤق ت وهي 25
ا
فاة
ير لوحة المص
 E39تغي
فاة.
يت فيطاسة المص
تمالية وجود ز
يكشف النظام عن اح
يتز في الطاسة
خطأ خاصبوجود
E41
تصفية
فريغ الوعاء أثناء ال
مليتمت
اد المصرف (غاز)
انسد
E42
قديكون ج هاز استشعار مستوى الزيت ُمعط ًلا.
لصيانة
التصال با
عار الزيت  -ا
تش
تعطل جهازاس
E43
ستجاالمدة القصوى.
تجاوزت مدة اال بة
ستجابة
 E44خلل في اال
ستجاالمدة القصوىبدورتينو أ أكثر.
تجاوزت مدة اال بة
صيانة
تص بال
ستجابة  -اال ال
 E45خلل في اال
التصالبلوحة مربع دخل األمان 1وأ تعلط اللوحة.
فقد ا
بالصيانة
تص
فقودة  -االال
لوحة وا جهةالنظام  1م
E46
E51
E52

يانة
بالص
التصال
معرف لوحة مزدوج  -ا
يانة
التصابالص
ستخدم  -ا ل
خطأفي وحدةتحكم واجهة الم

الرمز
E53
E54
E55

رسالة الخطأ
يانة
بالص
التصال
خطأ في موصل كان  -ا

بيناأللواح.
التصال
انقطع ا

طأخ في وصلة USB
بالصيانة
تص
فقودة  -االال
لوحة واجهة النظام  2م

ثناء إجراءتحديث.
التصالبوصلة  USBأ
انقطع ا
التصالبلوحة مربع دخل األمان 2وأ تعلط اللوحة.
فقد ا

E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71

نفسه.
رف الموقع
كثر لهما مع
وحد تحكم أو أ
تا
وحالتحكمبهاخطأ غير معروف.
دة
التوضيح

بشكل غيرصحيح
ضبوط
نوع طاقة م
غير الصحيح.
مضبوطة لنوع طاقة
المق ًلة
الوعاء اليسخن -فحص مصدرالطاقة  XXX -درجةفهرن هايت أو  XXXدرجة الوعاء اليسخن جيداا.
مئوية
تباالستجابة.
اخ
ثناء ار
فاع أ
الرت
يحدث خطأ معدل ا
معاالرتفاع
دل
تصفيةوأ تعلط اللوحة.
التصاالت بلوحة واجهة ال
التصال انقطاع ا
فية وتعويض الزيت ُمعط ًلن  -ا
التصفية  -التص
تعطل لوحة وا جهة
بالصيانة
تنظيف ج هاز
تشعار عودةالزيت اليكشف عن وجود زيت.
فهرنهايت أو  XXXدرجة غاز  -جهازاس
تشعار عودةالزيت  XXX -درجة
تنظيف جهاز اس
ظر القسم .)2-4-4
عار الزيت(ان
تش
اس
بالصيانة
تص
ئوية  -االال
م
صمام التصريففُتحأثناء الط هي.
رنهايت أو  XXXدرجةمئوية
التصريف مفتوح  XXX -درجة فه
صمام
التحكم عندما كانت لوحة واجهة النظامغير مهيأة.
تم تشغيلدة وح
الصيانة
التصالب
لوحة وا جهةالنظما غير مهيأة  -ا
يانة
ص
بال
تصا
ل
ل
اا
يت
لز
ا
عودة
انقطاع مص هر ج هاز استشعار
يت الخاصبلوحة  VIBولميُعادتشغيله.
تعطل مص هر عودةالز
لقد
تج.استبدل وحدةالتحكمبوحدةتحكم
فات المن
تحكمبوص
تتمبرمجة وحدةال
لم
يانة
بالص
التصال
غير متاحة  -ا
فات
الوص
صنع.
مبرمجة من الم
سبة لقراءة OQSالصحيحة.
لن
االرتفاع با
درجة حرارةالزيت شديدة
فعة
درجة حرارة OQSمرت
بالتصفية في درجة حرارةتتراوح بين  333درجةفهرن هايت
قم
جة فهرن هايت ( 191درجةمئوية).
ئوية) و 375در
( 169در جة م
سبة لقراءة OQSالصحيحة.
بالن
فاض
درجة حرارةالزيت شديدة االنخ
خفضة
درجة حرارة  OQSمن
بالتصفية في درجة حرارةتتراوح بين  333درجةفهرن هايت
قم
جة فهرن هايت ( 191درجةمئوية).
ئوية) و 375در
( 169در جة م
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E72

فض
نتاجيةالشاملة منخ
الصيانة اإل
نطاق

E73

فع
املة مرت
نتاجيةالش
الصيانة اإل
نطاق

E74

خطفي OQS
أ

E75

طأ في هواء OQS
خ

E76

خطفي OQS
أ

سبة لقراءة OQSصحيحة.
بالن
فاض
نتاجية الشاملة شديدةاالنخ
الصيانة اإل
تيارالزيتالخاطئ من
قديظ هر ذلك أيضاا مع الزيت الجديد.قديكونتم اخ
تشعار لميعاير نوع الزيت.
ضبط .قد يكون جهاز االس
قائمة ال
ثيقة اإلرشادات .8197314
انظر الرسمالتخطيطي ألنواعالزيتفي و
نة المعتمدمن المصنع.
ركز الصيا
تصلبم
استمرت المشكلة،فا
إذا
سبة لقراءة OQS
االرتفاعبالن
نتاجيةالشاملة شديدة
الصيانة اإل
نطاق
تصريفالزيت.
صحيحة.قمب
لصيا المعتمد
تصلبمركز ا نة
استمرت المشكلة،فا
OQSبها خطأ داخلي .إذا
صنع.
من الم
ئرية
كشفت  OQSعن وجود هواء في الزيت .افحص الحلقات الدا
للتأكد من عدم دخول هواءإلى جهاز
ألولية
فاةالشاشة ا
فحص/أحكم مص
وا
يانةالمعتمد من
اتصلبمركزالص
المشكلة،ف
تشعار  .OQSإذااستمرت
اس
صنع.
الم
تشعار
تصال.افحص وصًلت جهازاس
تشعار OQSبه خطأفي اال
جهازاس
فاتصل
شكلة،
 .OQSأعدتشغيلبطارية المق ًلةبالكامل .إذااستمرت الم
الصيانة المعتمدمن المصنع.
بمركز
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لسلة BIELA14-T
الج الثالث من س
ئية يل
مقالة ™LOVالكهربا
شادات نظام ( RTIالزيتالغزير)
الملحق أ :إر
مالحظة :إرشادات هذا الدليل المتعلقةباستخدام نظام الزيت الغزير لملء الزيت والتخلص منه ُمخصصة لنظام
ير األخرى.
أنظمالزيت الغز
اإلرشادات على ة

 .قد التنطبق هذه

ج 1-1-أن ظمة الزيتالغزير
شتمل أن ظمةالزيتالغزير على ص هاريجتخزين زيتكبيرة الحجم،
ت
فيفي
في من المطعم ،موصلةبمشعب خل
عادة ً ماتكونفي الجزء الخل
فل
المقالة.يُضخ الزيت المست هلك من المقالة عبر الج هاز الموجودباألس
فريغ،ثميُضخ الزيت الجديد من الص هاريج عبر الج هاز
إلى ص هاريج الت
باألعلى إلى المقالة (انظرالشكل ِ .)1أزل اللوحة التيتغطي
الموجود
قالة (انظر الشكل .)2
وصلة نظام ،RTIووصل هابالم
ييرنظام
كهرباءبعدتغ
منالضرورياكتمال دورةتشغيل نظام المقالةبال
يت الغزير.
الزيت من JIBإلىالز

وصلةالزيت
الجديد

شكل 1

وصلةالزيت
المستهلك

أسالكتوصيل
نظام
فريغ).
لت
(خلف عال مة ا

تحذير

يحظر إضافة الزيت الساخن أو
ويض الزيت.
هلك في خزانتع
المست

شكل 2

ستخدام مع أن ظمةالزيت
تمتصميم مقالي ™LOVلال
فليلخزانتعويض الزيت ،أيضًافي ملء
فتاح المؤقت ،الخاصبإعادة ضبط المؤشر الس
الغزير ،كماتحتوي يستخدم الم
على وعاء زيت نظيفيعملبنظام ِ .RTIأزل الغطاء وأدخل الج هاز الوعاءفي نظام .RTIبعدالضغطعلىالزر إلعادةضبط نظامتعويضالزيت،يسمحالضغط مع
القياسي إلى الوعاء مع
فتاح المؤقت ،الموجود أعلى خزانتعويض الزيت ،للمشغّلبملء الوعاء من
تثبيتالغطاء المعدني على حافة الوعاء.يُضخ االستمرار على الم
فسه(انظر الشكل .)3
الزيت خارج الوعاء وداخله من الجهازن
الغزير(انظر الشكل .)4
ين الزيت
ص هريجتخز
لملء الوعاء،اضغط مع االستمرار على زر إعادةضبطتعويض الزيت حتى امتالء الوعاء،ثماتركه*.

مالحظة:يحظر اإلفراط في ملء الوعاء.
الغزير،
لالطالع على إرشادات ملء الوعاء من الزيت
ظر القسم .9-3-5
ان

شكل 3

شكل 4
نية
يستغرق األمر مايصلإلى 22ثا
تعويضالزيتحتىتبدأ مضخة نظام RTIفيالعمل.وقد
انية ،منذالضغطعلى زر إعادةضبط
*مالحظة:يستغرق األمرحوالي 12ث
قيقة واحدة،
ستغرق ملءنصف وعاءحوالي د
ستوىالزيتأعلى خزانتعويضالزيت .وعادة ً مايستغرق ملء الخزان  3دقائقتقريبًا .كماي
ارتفاع م
قبلبدء
تينلملء الوعاءالكامل.
دقيق
و

أ1-

لسلة BIELA14-T
الكهربائية الجيل الثالث منس
مقالة ™LOV
الدهن الصلب
بخيار
الملحق ب :إعداد خزان JIB
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الموجو في خزانة .JIB
د
ني أالثالثعلىيسار المقالةوانزع الحامل
الباب الثا و
تح
اف
فقةبه.
يل المر
بالصوام
بأسفل حاملصندوقخزان الزيت
اربط دع امة محاذاة العجالت
انظر الشكل .1
ضع وحدة اإلذابة أمام الخزانة.
لعجالت.انظر الشكل .2
توجي ه محاذاة ا
فتحات
ذابة في
اسحبألسنة وحدة اإل
الداخلية
توجيه محاذاة العجالت ،أدخل طاسةخزان الزيت
بة في دعامة
مع إدخال وحدة اإلذا
الشكل .3
نية.انظر
صي
في ال
ثى.
فط األن
اللتقفي مقبسالش
أنبوبة ااط
ضع غطاء وحدة اإلذابةعلى الوحدةواسحبنبل
انظر الشكل .4
نبين
خلعلى كال الجا
ية
بأسفل القضبانالدا
وحدة اإلذاب
رف لربط ة
ستخدالمسامير المقة
ا م
لثقوب الموجودة.انظر الشكل .5
ستخدام ا
با
بيضاء ووصل
مزدو المسامير ال
ابة اربط الموصالت جة
خلفي من وحدة اإلذ ،
نب ال
على الجا
ال ُموصل األسودبصندوق المخرج ال ُموضحفي الشكل .6
التشغيل .انظر الشكل .7
تشغيل وحدة اإلذابةعلىوضع ٍ
مفتاح
تأكد منضبط

شكل  : 1اربط دعامة محاذاة العجالت بأسفل حامل
صندوق خزان الزيت.

شكل :2ثبّت وحدة اإلذابةفي الخزانة وأدخل األلسنةفيفتحاتتوجيه
محاذاة العجالت.

شكل :4ضع الغطاء على الطاسة واسحب أنبوب
ألنثى.
لشفط ا
قبس ا
الزيت في م
التقاط

داخلية في
شكل  :3أدرج طاسة خزانالزيت ال
وحدةاإلذابة.
لقضبان على كال
شكل  :5اربط وحدة اإلذابةبا
الجانبين.

المفتاح
الي يعيد
تق
البر
ضبط النظام
بعد عرض
زيت قليل.

شغيل
مفتاحت
وحدةاإلذابة.

شكل  :6اربط الموصالت البيضاء ذات المسمار المزدوج وأدخل ال ُموصل األسودفي صندوق
السوداءقيختلف عن الصورة.
د
صلة
ح أن وضع الو
تخدام كما هو موضح*.الظ
االس

ضة في مكان ها.
شكل  :7وحدةاإلذابة المجمعة معرو

ب1-

لسلة BIELA14-T
الكهربائية الجيل الثالث منس
مقالة ™LOV
لصلب
استخدام وحدةإذابة الد هن ا
الملحق د:
لتخزين
إعادةضبطنظام ا


ضع التشغيل.
بة الدهن على و
احرصعلىضبط وحدة إذا



امأل وحدة اإلذابةبالد هن.



تين إلىثالث ساعات.يحظرضغط مفتاح
هن الصلب ليذوب لمدة منساع
اتركالد
تشغيل
يتتشغيلالضوء
س
الصلب .م
الي حتىيذوب ال دهن
برتق
إعاالضبطال
زر دة
وحدة
يت قبل
قالة لزيادة الز
يت في الخزانإذا احتاجت الم
فاضالز
الخاصبانخ
اإلذابة
وبان الدهن في وحدة اإلذابة.
ذ

قالي إلغالق
برت
لضبط ال
ستمرار على زر إعادة ا
ذابة الد هنبالكامل ،اضغط مع اال
 عند إ
لزيت.
الضوء وإعادةضبطنظامتعويض ا
ال أتتخطى درجة حرارة
لساخن إلى وحدة إذابةالد هن.يجب
 يحظرإضافةالزيت ا
قليلة من
ئوية).أضف كميات
خزانالزيت 141فهرن هايت ( 01در جة م
كافية منالزيت
توائه علىكمية
خزان لضمان اح
الصلب إلى ال
الد هن
تعويض.
شغيل نظام ال
لت
يُرفعبعناية
إلضافة
ال دهن.
ذابة الد هن
نتائج ،التغلق وحدة إ
أفضل ال
 للحصول على
الصلب خالل الليل.
فتاح إعادةضبط إذاوصلالنظام لدرجة
ذابة كم
تشغيل وحدة اإل
ستخدمفتاح
 كماي م
حرارة القصوى.
ال

تحذير
باليد المجردة .ارت ِد مالبس واقية عند إضافة الد هن إلى وحدة اإلذابة.
أسطح سخان الد هنالصلب ساخنة.يحظر لمس ها

ج1-

المقالة الكھربائية ™ GEN III LOVسلسلة BIELA14-T
الملحق د :استخدام حساس جودة الزيت )(OQS
د1.

التحقق من قيمة إجمالي المواد القطبية
اإلجراء

الشاشة

الزر الخاص بإجمالي المواد القطبية ،الموجود في الزاوية اليمنى العليا،
يعرض آخر قياس إلجمالي المواد القطبية .الضغط على زر إجمالي المواد
القطبية يعرض آخر  30يومًا من قياسات إجمالي المواد القطبية .اضغط
على زر السھم الخلفي للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

د2.

فلتر الصيانة مع حساس جودة الزيت أو الفلتر النھائي
)المستخدم نھاية اليوم(

تأكد من استبدال بطانة أو ورق الفلتر يوميًا للحفاظ على عمل النظام بشكل صحيح .للحصول
على تشغيل سليم في المتاجر ذات الحجم الكبير أو التي تعمل على مدار  24ساعة ،يجب تغيير
بطانة أو ورق الفلتر مرتين يوميًا.
إذا تم عرض ) CLOSE DISPOSE VALVEإغالق صمام الصرف( ،أغلق صمام
التخلص .اضغط على زر  Xللخروج.

الشاشة

ملحوظة
يجب تغيير بطانة أو ورق الفلتر يوميًا.

تحذير
يحظر تصفية أكثر من وعاء قلي مرة واحدة في وحدة تصفية مدمجة
لتجنب فيضان وانسكاب الزيت الساخن الذي قد يؤدي إلى حدوث حروق
شديدة ،وانزالق وسقوط.

اإلجراء

.1

يجب ضبط المقالة عند درجة حرارة محددة .اضغط على زر قائمة الفلترة.

.2

حدد الوعاء األيسر أو الوعاء األيمن الختيار أوعية االنفصال.

د1-

الشاشة

اإلجراء

.3

حدد ) MAINTENANCE WITH OQS FILTERالصيانة بواسطة الفلتر الحساس لجودة الزيت(.

.4

اضغط على زر √ )التحقق( لبدء الفلترة .إذا تم تحديد الزر  ،Xفھذا يعني أنه تم إلغاء الفلترة ،وتستأنف
المقالة العمل الطبيعي.

.5

اضغط على زر √ )التحقق( بمجرد وضع جميع معدات الوقاية الشخصية بما في ذلك القفازات المقاومة
للحرارة في مكانھا الصحيح.

ENSURE OIL PAN AND COVER ARE IN
PLACE
)تأكد من وضع المقالة وغطائھا في مكانھما الصحيح(

.6

اضغط على زر √ )التحقق( إذا تم وضع مقالة الزيت وغطائھا في مكانھما الصحيح.

DRAINING IN PROGRESS
)عملية تصريف الزيت قيد التشغيل(

.7

ال يوجد إجراء مطلوب عند تصريف الزيت في حوض الفلتر.

.8

قم بفرك الوعاء .إذا كانت الكھرباء نظيفة من بين العناصر .اضغط على زر √ )التحقق( عند االكتمال.

?MAINTENANCE FILTRATION
)صيانة فلتر الترشيح؟(
WEAR PROTECTIVE GLOVES – PRESS
CONFIRM WHEN COMPLETE
)قم بإرتداء القفازات الواقية  -اضغط زر التحقق عند اإلنتھاء(

?SCRUB VAT COMPLETE
)إستكمال تنظيف الوعاء؟(

خطر
ابق جميع العناصر بعيدة عن المصارف .قد يؤدي إغالق المحركات إلى حدوث تلف أو إصابة.
.9

?CLEAN SENSORS
)تنظيف الحساسات؟(
?WASH VAT
)غسل الوعاء؟(
WASHING IN PROGRESS
)بدء عملية الغسل(
?WASH AGAIN
)الغسل مرة اخرى؟(

)غاز فقط( قم بتنظيف حساس مستوى الزيت ببطانة غير خادشة )انظر القسم  6.6.2في دليل .(IO
)جميع المقالي( قم بالتنظيف حول حساسات  AIFو ATOباستخدام مفك أو جسم مشابه إلزالة أي
رواسب حول أنحاء الحساسات )انظر القسم  6.2.4في دليل  (IOواضغط على زر √ )التحقق( عند
االكتمال.

 .10اضغط على زر √ )التحقق(.
 .11ال يوجد أي إجراء مطلوب أثناء فتح صمام اإلرجاع ،ويتم ضخ الوعاء بالزيت من حوض الفلتر.
.12

إيقاف مضخة الفلتر عن العمل .إذا كان الوعاء خاليًا من الفضالت ،فاضغط على الزر  Xللمتابعة .إذا
كانت الفتات ال زالت موجودة ،فاضغط على زر √ )التحقق( وستعمل مضخة الفلتر مرة أخرى .تتكرر
ھذه الدورة حتى يتم الضغط على الزر .X
ال يوجد إجراء مطلوب أثناء إغالق صمام الصرف ،وتقوم مضخة الفلتر بإعادة ملء الوعاء .يتم فتح
صمام الصرف وشطف الوعاء.
إذا كان الوعاء خاليًا من الفضالت ،فاضغط على الزر  Xللمتابعة .إذا رغبت في إجراء شطف إضافي،
فاضغط على زر √ )التحقق( وت=كرر عملية الشطف حتى يتم الضغط على زر .X
ال يوجد أي إجراء مطلوب أثناء فتح صمامات الصرف واإلرجاع ويتم ضخ الزيت عبر وعاء القلي لمدة
ثالث دقائق.

RINSING IN PROGRESS
)بدء عملية الشطف(

.13

?RINSE AGAIN
)إعادة عملية الشطف؟(

.14

POLISH IN PROGRESS
)بدء عملية التلميع(

.15

FILLING IN PROGRESS
)بدء عملية الملء(

 .16ال يوجد إجراء مطلوب أثناء ملء حساس جودة الزيت.

MEASURING OIL QUALITY
)قياس جودة الزيت(

 .17ال يوجد إجراء مطلوب أثناء قيام حساس جودة الزيت بحساب قيمة جودة الزيت.

POLISH IN PROGRESS
)بدء عملية التلميع(

 .18ال يوجد أي إجراء مطلوب أثناء فتح صمامات الصرف واإلرجاع ويتم ضخ الزيت عبر وعاء القلي
لدقيقتين إضافيتين.

FILLING IN PROGRESS
)بدء عملية الملء(

 .19ال يوجد إجراء مطلوب أثناء إعادة ملء الوعاء.

د2-

الشاشة

?IS VAT FULL
)ھل إمتلء الوعاء؟(

TPM VALUE – ##.#
)قيمة (##.# – TPM

اإلجراء
 .20اضغط على الزر  Xلتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى الزيت أقل من الخط الكامل لمستوى
الزيت العلوي * .اضغط على زر √ )التحقق( بمجرد أن يكون مستوى الزيت عند الخط الكامل لمستوى
الزيت العلوي .إذا لم يكن مستوى زيت الوعاء ممتل ًئا بالكامل ،فتحقق من وعاء الفلتر لمعرفة ما إذا كان
معظم الزيت قد أعيد .وقد يحتوي الوعاء على كمية صغيرة من الزيت.
اضغط على زر √ )التحقق( بمجرد مالحظة عدم وجود زيت في وعاء الفلتر.
 .21اضغط على زر √ )التحقق  -نعم( للمتابعة .إذا كان  TPMأقل من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات
جودة الزيت الحقا وإنھاء عملية ظبط حساسات جودة الزيت ،فتابع إلى الخطوة  .24إذا كان TPM
أعلى من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة الزيت الحقا ،فتابع إلى الخطوة  .22إذا كانت قراءة
 TPMأعلى من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة الزيت ،فتابع إلى الخطوة .23

) DISCARD SOONإنھاء الحقا(
 .22اضغط على زر √ )التحقق  -نعم( للمتابعة .التخطي إلى الخطوة .24
) DISCARD NOWإنھاء االّن(
 .23اضغط على زر √ )التحقق  -نعم( للمتابعة .االستمرار إلى التصريف في القسم  .5.3.4/5اضغط على
) Xال( لتأخير التصريف.

 .24يتم غلق وحدة التحكم.

 .25إذا كان  OQSيساوي نصًا وإذا كانت قراءة  TPMأقل من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة
الزيت اآلن وإنھاء الحقا ،فسيتم عرض قيمة  TPMفي مربع  TPMاألخضر الموجود في الزاوية اليمنى
العليا.
إذا كان  OQSيساوي نصًا وإذا كانت قراءة  TPMأقل من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة
الزيت اآلن ولكن أعلى إنھاء الحقا ،فسيتم عرض قيمة  TPMفي مربع  TPMاألصفر الموجود في
الزاوية اليمنى العليا.
إذا كان  OQSيساوي نصًا وإذا كانت قراءة  TPMأعلى من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة
الزيت اآلن ،فسيتم عرض قيمة  TPMفي مربع  TPMالبرتقالي الموجود في الزاوية اليمنى العليا.
ويكون ھناك حاجة إلى التخلص من الزيت.

*مالحظة :بعد فلترة الصيانة ،من الطبيعي ترك بعض الزيت في الوعاء وقد ال يعود مستوى الزيت إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء فلترة الصيانة .كما أن اإلجابة
بنعم بعد محاولتين من إعادة ملء الوعاء تتيح للقشد التلقائي بالتعويض عن أي خسارة للزيت أثناء الفلترة.

د3-

د3.

فلتر ) OQSحساس جودة الزيت(

يعد فلتر ) OQSحساس جودة الزيت( وظيفة تقوم بفلترة الوعاء الذي يأخذ قراءة الزيت الختبار
) TPMإجمالي المواد القطبية( في الزيت باستخدام حساس جودة الزيت المدمج .تستخدم ھذه
الوظيفة لتحديد موعد انتھاء صالحية الزيت ومتى يتم التخلص منه .تأكد من استبدال بطانة أو
ورق الفلتر يوميًا للحفاظ على عمل النظام بشكل صحيح .للحصول على تشغيل سليم في المتاجر
ذات الحجم الكبير أو التي تعمل على مدار  24ساعة ،يجب تغيير بطانة أو ورق الفلتر مرتين
يوميًا.
إذا تم عرض ) CLOSE DISPOSE VALVEإغالق صمام الصرف( ،أغلق صمام
التخلص .اضغط على زر ) Xال( للخروج.

الشاشة

?OQS – FILTER NOW
)تصفية حساس جودة الزيت اآلن؟(

.1

يجب ضبط المقالة عند درجة حرارة محددة .اضغط على زر قائمة الفلترة.

.2

حدد الوعاء األيسر أو الوعاء األيمن الختيار أوعية االنفصال.

.3

حدد فلتر ) OQSحساس جودة الزيت( – ) FILTERفلتر(.

.4

اضغط على زر √ )التحقق  -نعم( لبدء الفلترة .إذا تم تحديد الزر ) Xال( ،فھذا يعني أنه تم إلغاء الفلترة،
وتستأنف المقالة العمل الطبيعي.
ً
يتم عرضھا على الشاشة إذا كان مستوى الزيت في وعاء القلي منخفضًا جدا .اضغط على زر √
)التحقق  -نعم( لالعتراف بالمشكلة والعودة إليقاف وضع الطھي مؤق ًتا .تأكد من أن مستوى الزيت في

OIL LEVEL TOO LOW
)مستوس الزيت منخفض للغاية(

WASHING IN PROGRESS
)عملية الغسل قيد التشغيل(

تحذير
يحظر تصفية أكثر من وعاء قلي مرة واحدة في وحدة تصفية مدمجة
لتجنب فيضان وانسكاب الزيت الساخن الذي قد يؤدي إلى حدوث حروق
شديدة ،وانزالق وسقوط.

اإلجراء

.5

SKIM DEBRIS FROM VAT
PRESS CONFIRM WHEN COMPLETE
)تصفية فتات الزيت من الوعاء
بعد اإلنتھاء قم بالضغط على زر التحقق(
DRAINING IN PROGRESS
)عملية تصريف الزيت قيد التشغيل(

ملحوظة
يجب تغيير بطانة أو ورق الفلتر يوميًا.

وعاء القلي يتواجد بين الخطوط ذات المستويين في الجزء الخلفي من وعاء القلي .تحقق لمعرفة ما إذا كان
 JIBمنخفضًا في الزيت .إذا لم يكن  JIBمنخفضًا وال زالت المشكلة قائمة ،فاتصل بالخدمات الزراعية
األجنبية ).(FAS
.6

قم بتصفية الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من األمام إلى الخلف ،وإزالة أكبر عدد ممكن من
الفتات من كل وعاء .ويعد ھذا األمر بالغ األھمية لتحسين جودة وصالحية الزيت القابل لالستخدام.
اضغط على زر √ )التحقق  -نعم( عند االكتمال .اضغط على زر  Xإللغاء الفلتر.

.7

ال يوجد إجراء مطلوب عند تصريف الزيت في حوض الفلتر.

.8

ال يوجد أي إجراء مطلوب أثناء فتح صمام اإلرجاع ،ويتم ضخ الوعاء بالزيت من حوض الفلتر.
خطر
ابق جميع العناصر بعيدة عن المصارف .قد يؤدي إغالق المحركات إلى حدوث تلف أو إصابة.
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الشاشة
FILLING IN PROGRESS
)بدء عملية الملء(
MEASURING OIL QUALITY
)قياس جودة الزيت(
FILLING IN PROGRESS
)بدء عملية الملء(
TPM VALUE – ##.#
)قيمة (##.# – TPM

اإلجراء
.9

ال يوجد إجراء مطلوب أثناء ملء حساس جودة الزيت.

 .10ال يوجد إجراء مطلوب أثناء قيام حساس جودة الزيت بحساب قيمة جودة الزيت.
 .11ال يوجد إجراء مطلوب أثناء إعادة ملء الوعاء.
 .12اضغط على زر √ )التحقق  -نعم( للمتابعة .إذا كان  TPMأقل من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات
جودة الزيت الحقا وإنھاء عملية ظبط حساسات جودة الزيت ،فتابع إلى الخطوة  .15إذا كان TPM
أعلى من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة الزيت الحقا ،فتابع إلى الخطوة  .13إذا كانت قراءة
 TPMأعلى من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة الزيت ،فتابع إلى الخطوة .14

) DISCARD SOONإنھاء الحقا(
 .13اضغط على زر √ )التحقق  -نعم( للمتابعة .التخطي إلى الخطوة .15
) DISCARD NOWإنھاء االّن(
 .14اضغط على زر √ )التحقق  -نعم( للمتابعة .االستمرار إلى التصريف في القسم  .5/5.3.4اضغط على
) Xال( لتأخير التصريف.
) PREHEATإعادة تسخين(

 .15ال يوجد إجراء مطلوب ألن المقالة تسخن عند نقطة محددة.

 .16المقالة جاھزة لالستخدام .يتم عرضھا على الشاشة بمجرد أن تصل المقالة إلى الدرجة المحددة.

 .17إذا كان  OQSيساوي نصًا وإذا كانت قراءة  TPMأقل من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة
الزيت اآلن وإنھاء عملية ظبط حساسات جودة الزيت الحقا ،فسيتم عرض قيمة  TPMفي مربع TPM
األخضر الموجود في الزاوية اليمنى العليا.
إذا كان  OQSيساوي نصًا وإذا كانت قراءة  TPMأقل من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة
الزيت اآلن ولكن أعلى إنھاء عملية ظبط حساسات جودة الزيت الحقا ،فسيتم عرض قيمة  TPMفي
مربع  TPMاألصفر الموجود في الزاوية اليمنى العليا.
إذا كان  OQSيساوي نصًا وإذا كانت قراءة  TPMأعلى من حدود إنھاء عملية ظبط حساسات جودة
الزيت اآلن ،فسيتم عرض قيمة  TPMفي مربع  TPMالبرتقالي الموجود في الزاوية اليمنى العليا.
ويكون ھناك حاجة إلى التخلص من الزيت.

مالحظة :إذا لم يتم إرجاع الزيت بالكامل أثناء عملية الفلترة ،فقد ينتقل النظام إلى وظيفة فلترة غير كاملة.
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FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800
800-551-8633
318-865-1711
WWW.FRYMASTER.COM
EMAIL: FRYSERVICE@WELBILT.COM

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by
KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio of award-winning
brands includes Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, Frymaster®, Garland®,
Kolpak®, Lincoln®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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