
 شرح وتدريب قبل مباشرة عمليات التشغيل العادية  ™Frymaster LOV-T  يتطلب بدء تشغيل مقالة مالحظة: 
  في المطعم. 

 امأل الوعاء بالزيت/الدھن حتى خط المستوى األدنى للتعبئة. -1
 ).بقم بتشغيل مفاتيح الطاقة إن كان ذلك ممكًنا ( -2
 لمدة ثانيتين.قم بتشغيل عناصر التحكم بالضغط مع االستمرار على الزر      -3
 "CHANGE FILTER PAD? YES/NO) "أ ھل تعرض وحدة التحكم (  -4

 ("ھل تريد تغيير لوحة الفلتر؟ نعم/ال"). 
  "REMOVE PAN"(نعم) وستعرض وحدة التحكم  اضغط على  -5

 ("إزالة الطاسة").
 CHANGE FILTER") وستعرض وحدة التحكم جقم بإزالة طاسة الفلتر ( -6

PAD" .("تغيير لوحة الفلتر") 
قم بتغيير الفلتر وأعد تجميع طاسة الفلتر، وتأكد من بقاء الطاسة بالخارج لمدة  -7

 ثانية. أعد تركيب طاسة الفلتر. 30
َثّبت حاوية الدھن/الزيت في الخزانة اليمنى، مع وضع أنبوبة االلتقاط في حاوية  -8

 ).ھـمفتوحة (
اضغط مع االستمرار على مفتاح إعادة ضبط التعويض حتى يظھر المؤشر  -9

 ).داألصفر في وحدة التحكم (
إلى أن طاسة الفلتر غير مثبتة بشكل مالئم. غّير مكان طاسة  "P"تشير عالمة  -10

 الفلتر عند الضرورة.
التي تظھر على  أثناء الطھي، اختر "نعم" في المطالبة "إجراء فلترة اآلن" -11

 (نعم). ) بالضغط على الزر أالشاشة (
استجب لضوء المؤشر األصفر الخاص بحاوية الزيت الفارغة باستبدال حاوية  -12

) أو إعادة د) وقم بإعادة تعيين مفتاح إعادة ضبط التعويض (ھـالدھن/الزيت (

 :T-LOV™البدء السريع في 

06/2018 7632-819 

تحتفظ بالدھن/الزيت لنظام  حاوية الدھن/الزيت: -ھـ
التعويض التلقائي. ال ُتستخدم لملء األوعية، بل للحفاظ 

 على مستوى الزيت فقط. استخدم الزيت الجديد فقط 
 في نظام التعويض.

اضغط مع  :مفتاح إعادة ضبط التعويض -د
االستمرار بعد استبدال الدھن/الزيت حتى يظھر 

 مفتاح طاقة في الخزانة تحت كل وحدة تحكم مفتاح الطاقة:  -ب المؤشر األصفر. 
 (ال يظھر الكھرباء المحلية فقط).

 طاسة الفلتر  -ج

 : قابلة للبرمجة M4000 -أ
 في الفلترة التلقائية. اضغط على 

(نعم) لتأكيد المطالبة  الزر 
  بالفلترة. 

Arabic / عربى 



 التجھيز والتنظيف اليومي لطاسة الفلتر 

 يجب تنظيف طاسة الفلتر يومًيا 
 مع استبدال لوحة/ورقة الفلتر. 
 ُيرجى اتباع التعليمات التالية 

 إلعداد طاسة الفلتر: 
قم بإزالة وفك الطاسة. تخلص من لوحة/

ورقة الفلتر القديمة. نظفھا بالكامل. 
 تترك أثًرا للماء في الطاسة.  ال

 أعد تجميع الطاسة بھذا الترتيب: 
 ثبت الشاشة الداخلية. -1
ضع ورقة الفلتر، أو إذا كنت تستخدم  -2

 لوحة الفلتر، ثبتھا لألعلى في الطاسة.

ضع حلقة التثبيت على ورقة/لوحة  -3
 الفلتر.

 ثبت صينية الفتات. -4
قم بتركيب طاسة الفلتر بإحكام في  -5

الخزانة. تأكد أن وحدة التحكم ال 
 ".Pتعرض العالمة "

 يجب استبدال لوحة/ورقة الفلتر مرة واحدة 
  .™LOVعلى األقل يومًيا في مقالة 

وفي المتاجر كبيرة الحجم، يجب أن يتم 
 استبدالھا أكثر من ذلك. 

 يوًما. 90استبدل الحلقات الدائرية كل 
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