
 BIGLA30-Tسلسلة 
  LOV™الجیل الثالث من  مقالة غاز 

 دلیل التركیب والتشغیل والصیانة
 یتم تحدیث ھذا الدلیل عند إصدار مودیالت ومعلومات جدیدة.  لالطالع على آخر دلیل، زوروا موقعنا على اإلنترنت. 
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 تنبیھ  
 یرجى قراءة اإلرشادات قبل استخدام المقالة. 

 

  

 لسالمتك 
فظ أو استخدام الوقود أو أي أبخرة أو سوائل یُحظر ح

سریعة االشتعال بالقرب من ھذا الجھاز أو أي أجھزة  
 أخرى. 

 



 

 مالحظة 
لجھاز   العمیل قطعة غیار  الضمان في حالة استخدم  بھذا  یُعمل  تدویرھا    DEAN  FRYMASTER  ال  المعاد  أو  الجدیدة  القطعة  المعدلةغیر  أو أي من مراكز    DEAN FRYMASTERالُمشتراة بشكل مباشر من    غیر 

وال فروعھا أیة مسؤولیة عن المطالبات أو األضرار أو النفقات    DEAN  FRYMASTER  عالوة على ذلك، ال یتحمل عمید    ألصلیة.صیانتھا المعتمدة أثناء مدة الضمان و/أو في حالة تعدیل القطعة المستخدمة عن ھیئتھا ا
 صیانة غیر معتمد.  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

 
 مالحظة 

التركیب والصیانة واإلصالحا أو غیره من األفراد المھنیین    DEAN  FRYMASTERت مركز معتمد من مصنع  ھذا الجھاز مصنوع لالستخدام المھني فقط وال یقوم بتشغیلھ إال األفراد المؤھلون فقط. یقوم بإجراء أعمال 
 انظر الفصل األول من ھذا الدلیل لمعرفة تعریفات األفراد المؤھلین. تبطل ضمان الشركة المصنعة. أي أعمال تركیب أو صیانة أو إصالحات یقوم بھا أفراد غیر مؤھلین  المؤھلین.

 مالحظة 
قانون غاز الوقود الوطني، ومعیار المعھد القومي األمریكي  فیما یتعلق بالوالیات المتحدة وكندا، ینطبق  یجب أن یتم تركیب ھذا الجھاز طبقًا للقوانین المحلیة والوطنیة المناسبة للدولة و/أو المنطقة الذي یتم تركیب الجھاز فیھا.

. لالطالع على المواصفات، انظر شروط القانون الوطني في  CSA B149.1، أو قانون تركیب الغاز الطبیعي والبروبان، ومعیار ھیئة القیاسات الكندیة  54والجمعیة الوطنیة للحمایة من الحرائق رقم  /Z233.1للقیاس رقم  
 لثاني من ھذا الدلیل. الفصل ا

 
 حدد على لوحة التصنیف.یجب توصیل مشعب الغاز الموجود في ھذا الجھاز أو في البطاریة التي تُعد جزًءا منھ بمنظم ضغط جھاز غاز ُمعّدل وفقًا لضغط المشعب الم

 
 بوصة مائیة).  13.84كیلو باسكال/ 3.5رطل لكل بوصة مربعة ( 2/1بار ضغط لھذا النظام في اختبارات الضغوط التي تتجاوز یجب فصل الجھاز وصمام اإلیقاف المستقل الخاص بھ عن نظام أنابیب توصیل الغاز أثناء أي اخت

 
رطل لكل بوصة مربعة    2/1الضغوط المساویة لـ أو أقل من  ل الغاز في اختبارات  یجب فصل نظام أنابیب توصیل الغاز عن الجھاز، عن طریق إغالق صمام اإلیقاف الیدوي المستقل لھ أثناء أي اختبار ضغط لنظام أنابیب توصی

 بوصة مائیة).  13.84كیلو باسكال/   3.5(
 

 ملحوظة للعمالء األمریكیین العمالء 
 إدارة األطعمة والعقاقیر لدواء األمریكیة.غذاء وایتم تركیب ھذا الجھاز طبقًا لقانون السباكة األساسي للشركة الدولیة لمسؤولي البناء ومسؤولي اإلدارة ودلیل خدمات األغذیة إلدارة ال

 

 مالحظة 
 داري على الموقع. الرسومات والصور المستخدمة في ھذا الدلیل تھدف إلى توضیح اإلجراءات الفنیة والتشغیل والتنظیف وقد ال تتطابق مع إجراءات التشغیل اإل

 

 مالحظة 

 الوالیات المتحدة 

) یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تدخل مستلم بما في ذلك 2) ال یتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار و  1  یخضع التشغیل للشروط اآلتیة:  اعد لجنة االتصاالت االتحادیة.من قو  15یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء رقم  
 بحدود الدرجة ب.  في حین أن ھذا الجھاز ھو جھاز معتمد من الدرجة أ تبین أنھ یفي  التدخل الذي قد یتسبب في تشغیل غیر مرغوب فیھ.

 كندا 
 لوزارة االتصاالت الكندیة.  ICES-033ھذا الجھاز الرقمي ال یتجاوز حدود الدرجة أ أو ب فیما یتعلق بانبعاثات ضوضاء اإلذاعة كما ھو مبین في معیار 

 

 خطر   
احرص على قراءة إرشادات التركیب والتشغیل والصیانة بتمعن قبل تركیب أو صیانة ھذا   ى حدوث أضرار أو إصابة أو وفاة.قد یؤدي التركیب أو الضبط أو الصیانة أو الخدمة أو التعدیالت أو التغییرات غیر المعتمدة إل

 ال یمكن ألي شخص تحویل ھذا الجھاز إلى استخدام غاز غیر الغاز المھیأ لھ أصًال إال أفراد الصیانة المؤھلون فقط.  الجھاز
 

 خطر   
 . 1-800-551-8633على الرقم   FRYMASTER DEANاتصل بالخط الساخن لعمید مركز خدمات  لالستعالم لیة على المقالة أو إزالتھا لتثبیت المقالة تحت الشفاط.یجب عدم تغییر أي مادة ھیك

 

 تحذیر  
استخدم محلول صابوني سمیك عند جمیع الوصالت وتأكد من عدم  ات غاز عند جمیع الوصالت.تحقق من عدم وجود تسریب -بعد تركیب مقالة الغاز وبعد صیانة نظام الغاز في موزع غاز المقالة والصمام والشعالت وغیرھا 

 یجب أال تكون ھناك ثمة رائحة غاز.   وجود فقاعات.
 

 مالحظة 
 یتطلب كومنولث ماساتشوستس تركیب أي وجمیع منتجات الغاز بواسطة سباك معتمد أو فني تركیب أنابیب. 

 

 خطر  
 م الجازولین أو أي أبخرة أو سوائل سریعة االشتعال بالقرب من ھذا الجھاز أو أي أجھزة أخرى. یُحظر تخزین أو استخدا

 
 

 خطر  
 یجب توفیر وسائل مناسبة للحد من حركة الجھاز دون االعتماد على وصالت خط الغاز أو األنابیب المتصلة.

  
 في جمیع األوقات عند استخدام المقالة.  یجب أن یتم تثبیت جمیع المقالي المزودة بعجالت عن طریق تركیب سالسل تقیید. في حالة استخدام خط غاز مرن یجب توصیل كابل تقیید إضافي 

 
، واستخدام جھاز الفصل السریع الذي یتوافق مع CSA 6.16أو    ANSI Z21.69ھزة المتحركة التي تعمل بالغاز  في جمیع المقالي المجھزة بعجالت، یجب أن یتم تركیبھا باستخدام موصل یتوافق مع معیار موصالت األج

 . CSA 6.9أو  ANSI Z21.41معیار أجھزة الفصل السریع الستخدامھ مع الوقود الغازي 

 
 

 
 

 
 



 

 تنبیھ 
مقالة ض حمایة الضمان إال للمقالي الُمركبة طبقًا لإلجراءات المبینة في ھذا الدلیل. یجب تجنب حاالت األجھزة المتنقلة أو البحریة لھذه الال یتم عر  مستخدمة في جھاز متنقل أو بحري.  Frymasterال یوجد ضمان ألیة مقالة  

 لضمان األداء األمثل. 

 

 خطر   
 بات أو اتصال بالزیت الساخن.  یمكن أن تنتج إصابة خطیرة عن أي انسكا الحافة األمامیة للمقالة لیست درجة! یحظر الوقوف فوق المقالة.

 

 خطر  
 یحظر رش األیروسوالت في محیط ھذا الجھاز أثناء تشغیلھ.

 

 خطر  
 محلیة.  یمكن الحصول على ھذه المعلومات من أي مورد غاز أو شركة غاز  یجب إلصاق اإلرشادات التي یتم إتباعھا في حالة شم المشغل رائحة غاز أو اكتشف تسرب غاز خالفھ في موقع بارز.
 

 خطر  
أو القانون الوطني المناسب   CSA C22.2أو الالئحة الكندیة    ANSI/NFPA 70ء القومیة  عند التركیب، یجب تأریض ھذا الجھاز بما یتوافق مع اللوائح المحلیة, وفي حالة غیاب اللوائح المحلیة فینبغي االلتزام بالئحة الكھربا

 للبلد الذي یتم فیھ التركیب. 

 

 تحذیر  
)، أو الصوف الزجاجي أو األلیاف الخزفیة، وسلیكا بلوریة، و/أو أول أكسید الكربون]، المعروفة (المعروفین) في  BPAد یُعرضك تشغیل ھذا المنتج أو تركیبھ أو صیانتھ إلى مواد كیمیائیة/منتجات تشمل [أ متعدد الكربونات ( ق

 .  www.P65Warnings.ca.govب الخلقیة أو أضرار أخرى باألجھزة التناسلیة. للمزید من المعلومات، انتقل إلى الموقع والیة كالیفورنیا بأنھا تسبب اإلصابة بالسرطان أو العیو
 

 خطر   
  یة عملیات القلي في كل یوم. حیث قد تحترق بعض جزیئات الطعام بدون قصد في حالة امتصاصھا لبعض المواد الدھنیةیجب تفریغ صینیة فتات الخبز الموجودة في المقالة المجھزة بنظام تصفیة في حاویة مضادة للنار بعد نھا

 

 تحذیر  
بالمقالة، الملحق  بالشریط  األواني  أو غیرھا من  القلي  احتكاك سالت  القلي.  تجنب  أوعیة  بإحكام ربط  یقوم  القلي والشری   والذي  بین سالت  االحتكاك  ثباتھ، حیث یؤدي  بالسلب على  یؤثر  الشریط مما  إلى تشویھ  الدھن     ط إلزالة 
 كما أنھ تم تصمیمھ بطریقة متوافقة ومحكمة ویلزم إزالتھ فقط عند التنظیف. 

 

 تحذیر   
  الكامل في مقبس المسمار والجلبة.فولت، الذي یمد الشفاط بالكھرباء، ب 120لضمان تشغیل آمن وكفء للمقالة والشفاط، یجب إدخال القابس الكھربائي لخط الكھرباء 

 

 مالحظة 
 قد ال تنطبق ھذه اإلرشادات على أنظمة الزیت الغزیر األخرى.  .Ittoونظام  RTIإرشادات ھذا الدلیل المتعلقة باستخدام نظام الزیت الغزیر لملء الزیت والتخلص منھ ُمخصصة لنظام 

 

 مالحظة 
التجار للتطبیقات  لالستخدام  الجھاز مصنوع  لإلنتھذا  لیس  ولكن  الجزارة وغیرھا،  ومحال  المخابز  مثل  التجاریة  والمؤسسات  والمستشفیات  والمقاصف  المطاعم  في مطابخ  المثال  على سبیل  المواد  یة،  من  المستمر  الشامل  اج 

 الغذائیة. 
 

 مالحظة 
  یجب تركیب الجھاز واستخدامھ بالطریقة التي ال یتصل الماء فیھا بالدھن أو الزیت.

http://www.p65warnings.ca.gov/


 

   خطر  
 یجب توصیل ھذا الجھاز بمصدر إمداد طاقة بھ نفس الجھد والمرحلة المحددة على لوحة التصنیف الموجودة على باب الجھاز من الداخل. 

 

 تحذیر  
   كن حذًرا وارتِد معدات السالمة المناسبة لتجنب االتصال بالزیت الساخن أو األسطح التي قد تسبب إصابات أو حروق خطیرة. 

 

 تحذیر  
 تسد المنطقة المحیطة بالقاعدة أو أسفل المقالة. ال 

 

 تحذیر  
ستخدام الجھاز بواسطة  أو األشخاص الذین یعانون من عجز في القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة أو قلة خبرة أو معرفة ما لم یخضعون إلشراف فیما یتعلق با 16ھذا الجھاز مصنوع لالستخدام من قبل األطفال تحت سن 

 مسؤول عن سالمتھم. یحظر السماح لألطفال باللعب بھذا الجھاز. شخص
 

 تحذیر              
 جنب المخاطر. في حالة تلف مصدر إمداد الطاقة الكھربائیة، ینبغي استبدالھ بواسطة مركز صیانة معتمد من مصنع فراي ماستر أو شخص مؤھل بشكل مماثل لت

 
 



v 

 ™LOV-Tبیان ضمان مقالة غاز 
 

 الضمانات المحدودة التالیة على الجھاز وقطع غیاره للمشتري األصلي فقط: .Frymaster L.L.Cتقدم شركة 
 
 المقالي -شروط الضمان   -أ
 

 ضماًنا ضد عیوب المواد أو التصنیع لمدة عامین.  .Frymaster L.L.Cتمنح شركة  .1
 

 تثناء وعاء المقالة والحلقات الدائریة والصمامات، للضمان لمدة عامین من تاریخ تركیب المقالة.تخضع جمیع قطع الغیار، باس .2
 

في حال تلف أي قطعة غیار، باستثناء الصمامات وحلقات المرشح الدائري، خالل السنة األولى من تاریخ التركیب، فستدفع شركة  .3
Frymaster 100عتین الستبدال قطعة الغیار، باإلضافة لتكالیف السفر لمسافة تصل إلى أیًضا تكالیف مدة العمل المتواصل حتى سا 

 كیلو متر  160میل/
 كیلو متر في كل اتجاه). 80میل/ 50(

 
 أوعیة المقالي -شروط الضمان   -ب

 

ع الغیار والعمل. وبدًءا ) سنوات األولى على قط10العشر ( ) عاًما.15ضماًنا على تركیب وعاء المقالة لمدة خمسة عشر ( Frymasterتقدم  .1
سیشمل الضمان الممتد حتى خمسة عشر  )، یكون الضمان على وعاء المقالة فقط.15) حتى العام الخامس عشر (11من العام الحادي عشر (

لة إذا لزم استبدالھم عاًما جمیع المكونات الملحقة بوعاء المقالة مثل الحد المرتفع، والمجس، والحشوات، والسدادات، والمشاعل، والمشابك المتص
أما المكونات التي ال ُتعد جزًءا من وعاء المقالة، مثل المنفاخ، وصمام الغاز، والمفاتیح الصغیرة، واألبواب، والخزانة،  مع استبدال وعاء المقالة.

المجسات، وأجھزة االستشعار، فھي غیر مشمولة في ضمان وعاء المقالة. التسریبات الناتجة عن سوء االستخدام أو األجزاء المربوطة مثل 
والحدود المرتفعة، وصمامات التصریف، واألنابیب الراجعة غیر مشمولة في الضمان. في حال اكتشاف تلف في وعاء المقالة، فإن 

Frymaster  ستستبدل وعاء المقالة، مما یسمح بأقصى مدة وفًقا لجدول ساعات العمل المتواصل المسموح بھا لشركةFrymaster 
 كیلو متر في كل اتجاه) لتغییر وعاء المقالة. 80میل/ 50كیلو متر ( 160میل/ 100ضافة إلى السفر لمسافة تصل إلى باإل

 
أما بالنسبة للمقالي التي تعمل بالغاز المصّنع  یقتصر ھذا الضمان على المقالي التي تعمل بالغاز الطبیعي أو غاز البروبان (النفط المسال). .2

 م غاز االستصباح أو الغاز عالي الھیدروجین)، فتتمتع بضمان مدى الحیاة على قطع غیار وعاء المقالة فقط.(المعروف أیًضا باس
 

 غرف االحتراق -شروط الضمان   -ج
 

ضماًنا على غرف االحتراق ضد عیوب المواد أو الصناعة لمدة عشر سنوات من تاریخ التركیب األصلي،  .Frymaster L.L.Cتمنح شركة  .1
 لقطع الغیار والعمل.

 
ال یغطي ھذا الضمان المكونات اإلضافیة،  تتكون غرفة االحتراق من شعالت تعمل باألشعة تحت الحمراء والمكونات الھیكلیة لتركیب الشعالت. .2

 والمنفاخ والترموستات عالیة الحد ومجس درجة الحرارة. بما في ذلك المشعل
 

 یقتصر ھذا الضمان على المقالي التي تعمل بالغاز الطبیعي أو غاز البروبان (النفط المسال). .3
 

 وحدة التحكم بالشاشة سھلة اللمس –شروط الضمان   -د
 

Frymaster L.L.C.  ضمان التحكم السھل باللمس ضد عیوب المواد أو التصنیع لمدة ثالث سنوات لقطع الغیار والعمالة من تاریخ التثبیت
 األصلي.

 
 

 إعادة قطع الغیار  -ھـ
 

 بعد مرور  یوًما الستعادة األموال. 60المعتمد خالل  Frymasterیجب إعادة جمیع قطع الغیار التالفة المشمولة في الضمان إلى مركز صیانة 
 یوًما، لن ُیسمح باستعادة األموال. 60
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 استثناءات الضمان  -و
 

 ال یشمل ھذا الضمان المعدات التي تعرضت للتلف نتیجة سوء االستخدام أو االستعمال الخاطئ أو إجراء تعدیالت أو بسبب حوادث مثل:
  
 خارج المصنع)؛ عملیات اإلصالح غیر الصحیحة أو غیر المصرح بھا (بما في ذلك أي وعاء مقالة ملحوم •

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

 ؛الصیانة بشكل غیر صحیح •

 التلف أثناء الشحن؛ •

 االستخدام غیر الطبیعي؛ •

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

 ؛تشغیل المقالة دون زیوت أو أي سوائل أخرى داخل وعاء المقالة •

 لن یتم منح ضمان على أي مقالة لم نتلّق نموذج تشغیل سلیم بشأنھا في إطار برنامج العشر سنوات. •

 
 كما أن ھذا الضمان ال یشمل:

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

 رسوم الوقت اإلضافي أو العطالت؛ •

ر األضرار المترتبة (مثل تكلفة إصالح أو استبدال ممتلكات أخرى متضررة)، أو خسارة األرباح أو ضیاع الوقت أو سوء االستخدام أو أي أضرا •
 عرضیة أخرى من أي نوع. 

 
 ال توجد ضمانات ضمنیة لصالحیة العرض في السوق أو المالءمة ألي استخدام أو غرض معین.

 
 ینطبق ھذا الضمان خالل فترة ھذه النسخة المطبوعة ویخضع للتغییر.
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�����LOV™  الجيل الثالث من سلسلةBIGLA30-T 
 مقدمةا����ول: 

 

 
 عام 1-1

هذا الجهاز. هذا الدليل بدقة قبل محاولة تشغيل  هذا الدليل جميع أشكال مو��� ومقالي  يُرجى قراءة التعليمات الواردة في  تم تصميم . ™BIGLA30-T LOVيغطي 
هذه متشابهة، ويشار إليها كمجموعة باسم مقالي لتشتمل على أنظمة  BIGLA30-Tمود���  .™LOVترشيح مدمجة. إن معظم قطع غيار المقالي من مجموعة المود���

 

بوعاء قلي يستهلك كمية قليلة من الزيت، وخاصية التعبئة التلقائية، وخاصية الترشيح المتقطع التلقائي وشاشة تعمل باللمس. يشمل  ™BIGLA30-T LOVتمتاز مقالي 
 ™BIGLA30-T LOVيتم التحكم في مقالي  التصميم غطاء علوي مستدير وجزء صغير مستدير الشكل لضمان التخلص من البطاطس والبقايا��خرى في وعاء المرشح.

هذه بأوعية كاملة أو منقسمة، ويمكن ش المزودة بشاشة تعمل باللمس. M4000باستخدام وحدة تحكم  ها ببطاريات يمكنها تشغيل ما يصل إلى كما يتم تصميم سلسلة المقالي  راؤ
 أوعية. 5
 

من المقالي ذات المواقد المفتوحة التقليدية لطهي  ٪34عالية الكفاءة نظاًما فريًدا للتسخين با�شعة تحت الحمراء يستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى  ™LOVتستخدم مقالي غاز 
 الكمية نفسها. 

 

 ي مفتوح بدون أنابيب، مما يجعل تنظيف وعاء القلي المصنوع من الفو�ذ المقاوم للصدأ سه�ً وسريعًا. بوعاء قل ™LOVتم تصميم مقالي غاز 
 

ويعمل المنفاخ المخصص المثبت على الجزء���امي من وعاء يتم التسخين بواسطة زوج من الشع�ت التي تعمل با�شعة تحت الحمراء والمركّبة على جانبي وعاء القلي. 
هواء���راق�����القلي عل  لتعمل بالغاز الطبيعي أو غاز البروبان )النفط المسال( أو الغاز المصنّع، حسب طلب العميل.  ™LOVكما يمكن تهيئة مقالي غاز  ى توفير 

 
  تم تجهيز كل وعاء قلي بمجس درجة حرارة للتحكم الدقيق بها.

 
هذه السلسلة مصدًرا خارجيً   فولت تيار متردد.  051إلى  111يمكن تهيئة الوحدات لجهد كهربي يتراوح من  ا للطاقة الكهربائية للتيار المتردد.تتطلب جميع المقالي في 

 

ارها وفحصها في المصنع قبل  مجمّعة بالكامل. يتم شحن جميع المقالي بمجموعة من الملحقات القياسية. ™BIGLA30-T LOVيتم شحن مقالي  يتم ضبط كل مق�� واختب
 بئتها في صناديق للشحن. تع
 

 . 6-1هذا ال�����تخدام المهني فقط ��يستخدمه ����فراد المؤهلون فقط كما هو مبين في القسم 

 معلومات���مة 1-2
 

هذا الدليل بدقة قبل محاولة تشغيل الوحدة. هذا الدليل تدوينات مضمّنة في مربعات ذ يرجى قراءة التعليمات الواردة في   ات حدود مزدوجة مشابهة للمربعات��تية.تجد في 
 

 تنبيه 
 .قد ينتج عنها أو تتسبب في تعطل النظام��������اءات أو ال����لتي  التنبيه تضم مربعات

 

 تحذير 
 تتسبب في تعطل النظام. وقد  قد ينتج عنها أو تتسبب في���رار بالنظام��������اءات أو ال����لتي  التحذير تضم مربعات

���فة إلى الشرح والتدريب قبل مباشرة عمليات التشغيل ب Frymaster BIGLA30-Tيلزم بدء تشغيل���� ��ظة:
 العادية في المطاعم.
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 خطر  
والتي قد تتسبب في ���ار بالنظام و/أو تتسبب  قد ينتج عنها أو تتسبب في إصابة ���اد��������اءات أو ال����لتي  الخطر تضم مربعات

 في تعطل النظام.
 

 الم����� بميزات س�� تلقائية: 
 
 ة عالية إلى وقف توصيل الغاز إلى مجمع الشعلة في حالة تعطل ترموستات التحكم.يؤدي اكتشاف وجود درجة حرار .1
 
ظمة ترشيح تمنع اشتعال الشعلة أثناء فتح صمام التصفية. .0  توجد دارة أمان في الوحدات المزودة بأن
 

قد يؤدي استعمال بطارية  فقط. 816-3763فولت، الجزء رقم  Panasonic CR2032 4تحتوي وحدة التحكم على بطارية ليثيوم. تستبدل البطارية ببطارية ليثيوم ماركة 
 يمكن شراء البطارية من مركز الصيانة المعتمد من المصنع. طر نشوب حريق أو انفجار الم���لی خأخرى إ

 

 تنبيه 
 يحظر إعادة شحنها أو تفكيكها أو حرقها. قد تنفجر البطارية عند إساء���تخدام.

 

 المزودة بشاشة تعمل باللمس M4000ل وحدات تحكم معلومات حو 1-3

 ��تثال لقواعد لجنة ������الفيدرالية 
 

ها تتوافق مع حدود الدرجة أ من الجهاز الرقمي وفق الجزء  هو جهاز معتمد  من قواعد لجنة ا����� الفيدرالية. 15تم اختبار تلك المعدات ووجد أن هذا الجهاز  في حين أن 
ممة لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار عند تشغيل المعدات في بيئة تجارية. ة أ، فقد تبين أنه يفي بحدود الدرجة ب.من الدرج هذه الحدود مص هذا الجهاز ينتج  و

  ل ضار مع ا�������سلكية.ويستخدم ويمكنه أن يشع طاقة تردد �سلكية وفي حالة عدم تركيبه أو استخدامه طبقًا لدليل ا�رشادات قد يتسبب في تداخ
 لخاصة. من المحتمل أن يؤدي تشغيل الجهاز في منطقة سكنية إلى حدوث تداخل ضار وفي هذه الحالة يجب على المستخدم أن يصحح التداخل على نفقته ا

 
 ال قد ��������ستخدم في تشغيل الجهاز. يحذر المستخدم من أن أي تغييرات أو تع��� غير معتمدة بشكل صريح من الطرف المسؤول عن���تث

 
 ويجب أن يتشاور المستخدم عند اللزوم مع التاجر أو فني خبرة في مجال التلفزيون أو الراديو من أجل اقتراحات إضافية. 

هذا الكتيب الذي أعدته لجنة ا����� الفيدرالية ذو فائدة للمستخدم: هاطريقة الكشف عن���� " قد يكون  هذا الكتيب متاح في الو��� ."تداخل الراديو/التلفزيون وحل
 .113-111-11435-3، رقم المخزون: 01310المتحدة مكتب المطبوعات الحكومية، واشنطن العاصمة 

 

 معلومات خاصة بالمجتمع��وربي 1-4

هذا النوع. في حالة وجود تعارض بين معايير المجتمع ا��� وغيرها من المعايير يتم تحديد المعلومات  وضع المجتمع ا��� بعض المعايير الخاصة بشأن المعدات من 
 أو ا����ت المعنية في المربعات المظللة.

 
 
 أفراد التركيب والتشغيل والصيانة. 1-5

هو مبين في القسم  Frymasterل معدات تم إعداد معلومات تشغي يجب أن يتم تركيب وصيانة معدات  .7-1��ستخدام بواسطة���� المؤهلين و/أو المفوضين فقط كما 
Frymaster  6-1بواسطة أفراد صيانة أو تركيب مؤهلين ومرخصين ومعتمدين و/أو مفوضين كما هو مبين في القسم. 
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 التعريفات 1-6

 المؤهلين و/أو المفوضين أفراد التشغيل

هذا الدليل بعناية وأصبحوا على دراية بوظائ ف الجهاز أو الذين لديهم خبرة سابقة يقصد بأفراد التشغيل المؤهلين و/أو المفوضين���� الذين قرأوا المعلومات الواردة في 
هذا الدليل.  بتشغيل الجهاز المذكور في 

 
 أفراد التركيب المؤهلون

 
عال بالغاز د التركيب المؤهلين���� أو المؤسسات أو المنظمات و/أو الشركات المشاركة سواء بأنفسهم أو من �� ممثل لهم في تركيب أجهزة ا��يقصد بأفرا

هذه���� وأن يكونوا على دراية بجميع احتياطات الغاز المطلوب والمسؤولين عنها. ة وا���� بجميع شروط القوانين المحلية يجب أن يكون لدى���� المؤهلين خبرة في 
 والوطنية المعمول بها.

 
 

 أفراد الصيانة المؤهلين 
 

هلين ا�فراد الذين على دراية بمعدات  يجب  لصيانة المعدات. .Frymaster, L.L.Cوالحاصلين على تفويض من شركة  .Frymaster, L.L.Cيُقصد بأفراد الصيانة المؤ
يوجد على الموقع ا����ني  .Frymasterانة المفوضين بمجموعة كاملة من أدلة الصيانة وقطع الغيار وتخزين الحد��دنى من قطع غيار معدات تزويد جميع أفراد الصي

 م التعامل مع أفراد الصيانة المؤهلين يبطل ضمانعد قائمة بأسماء مراكز الصيانة المعتمدة من المصنع. Frymaster www.frymaster.comلمصنع 
Frymaster .الخاص بجهازك 

 
 إجراءات المطالبة بتعويض عن أضرار الشحن 1-7

ها المعد�� لنقلها. وتعبئتها بحرص قبل مغادرة المصنع. Frymasterيتم فحص معدات   تتحمل شركة النقل المسؤولية الكاملة عن التسليم������بول
 
 

 ماذا تفعل لو وصلت المعدات تالفة:

 بغض النظر عن مد�����رفع دعوى تعويضات على الفور،  .1

هذه المعلومات مسجلة في فاتورة الشحن أو إيصال ا���� الصريح وموقعة من الشخص الذي قام  فحص وتسجيل جميع ا��ار أو الخسائر المرئية، .2 وضمان أن 
 بعملية التسليم. 

ها إلى شركة الشحن أو شركة النقل أو ا��ار غير المرئية  الخسائر .3 ها وإرسال يتم إرسال مطالبة  اكتشافها. فورالتي�� يتم م���ها حتى تفريغ الجهاز يجب تسجيل
 ضمان احتجاز حاوية الشحن لفحصها. يوًما من تاريخ ا�ست�م. 15بالتعويض عن ا��رار الم�����

Frymaster ����ل أية مسؤولية عن ��ضرار أو الخسائر 
 المتكبدة في الشحن. 

 
 ترتيب قطع الغيار ومعلومات الصيانة 1-8

لمساعدتك بسرعة تتطلب  ( المحلي.FASالمعتمدة ) Frymasterللصيانة وا�ص�حات غير الدورية أو للحصول على معلومات الخدمة، يُرجى التواصل مع مركز صيانة 
معظم هذه المعلومات مطبوعة على لوحة البيانات الملصقة على باب  المعتمدة أو ممثل قسم الصيانة بعض المعلومات عن الجهاز الخاص بك. Frymasterمراكز صيانة 

يوجد على  ة المعتمدة القريبة منك.يمكن وضع طلبات قطع الغيار بشكل مباشر مع الموزع أو مراكز الصيان توجد أرقام قطع الغيار في دليل قطع الغيار. الم���� الداخل.
في حالة عدم القدرة على الوصول إلى هذه القائمة،  قائمة بأسماء مراكز الصيانة المعتمدة من المصنع. Frymaster www.frymaster.comالموقع����وني لمصنع 

  1-184-875-1611أو  1-118-551-8744رقام: على�� Frymasterاتصل بقسم صيانة 
 

 كما يمكن الحصول على خدمة الصيانة أيًضا من خ�ل قسم صيانة يمكن الحصول أيًضا على معلومات الصيانة عن طريق ا�تصال بالموزع أو فني الصيانة المعتمد المحلي.
Frymaster  :البريد���تروني على  أو عبر 1-184-875-1611أو  1-118-551-8744على���قامfryservice@welbilt.com.  ،عند طلب خدمة أو قطع غيار

 يرجى تجهيز المعلومات��تية:
 

  رقم الموديل: 

  الرقم التسلسلي:

  نوع الغاز أو الجهد:

  رقم القطعة:

  الجودة المطلوبة:

http://www.frymaster.com/
http://www.frymaster.com/
mailto:fryservice@welbilt.com
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 م الموديل والرقم التسلسلي ونوع الغاز، يرجى ا��تعداد لوصف طبيعة المشكلة وتجهيز أي معلومات أخرى تعتقد أنها مفيدة في حل مشكلتك.با��افة إلى رق
 

 يحفظ هذا الدليل في مكان آم���خدامه في المستقبل. 
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 �����LOV™  الجيل الثالث من سلسلةBIGLA30-T  
 إرشادات التركيب الفصل الثاني:

 

 شروط التركيب العام 2-1
 

  التركيب الصحيح ضرور�������ن والكفء والخالي من���طال للجهاز.
 

هذا الدليل. 6-1ين و/أو مفوضين كما هو مبين في القسم بواسطة أفراد صيانة أو تركيب مؤهلين ومعتمد Frymasterيجب أن يتم تركيب وصيانة جميع معدات    من 
 

هذا الجهاز من نوع غاز إلى آخر �� بواسطة أفراد صيانة أو تركيب مؤهلين أو معتمدين و/أو مفوضين كما هو مبين في القسم هذا الدليل. 6-1 ��يتم تحويل   من 
 

هذا الجهاز أو تحويله إلى نوع غاز آخر  6-1و/أو مفوضين )كما هو مبين في القسم  عدم ����� بأفراد صيانة أو تركيب مؤهلين أو معتمدين هذا الدليل( لتركيب  من 
 وقد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إصابة ��راد. Frymasterيبطل ضمان 

 
هذا الدليل واللوائح والقوانين المحلية أو الوطنية، يجب أن يتوافق التركيب والتشغيل مع اللوائح والقوانين  في حالة وجود تضارب بين ��شادات والمعلومات الواردة في 

 المعمول بها في البلد التي يتم تركيب الجهاز فيها.
 

مة من��ل ��تصال بفني الصيانة المحلي المعتمد من عميد مركز خدمة   .Frymasterيمكن الحصول على الخد
 

 خطر 
 ان المفتوح التي بها زيت ساخن إلى جانب لهب مفتوح من أي نوع بما في ذلك ألهبة الشوايات والنطاقات.تحظر قوانين البناء تركيب المق�� ذات الخز

 
هذا الدليل.( 7-1في القسم  إجراءات المطالبة بتعويض عن أضرار الشحن)انظر  فور وصول الم����حصها بتأني وتأكد من عدم وجود أي تلف مرئي أو مخفي.  من 

 
 الفاصلة والتهويةالمسافة   2-1-1
 

مم( من الجانبين والخلف عند تركيبها بجوار شيء قابل���راق؛�� داعي لترك أي مسافة عند تركيبها بجوار  151بوصة ) 6يجب تركيب المق�� )المقالي( على مسافة 
 مم( على ا���مام المق��.  611بوصة ) 22يجب ترك مسافة  شيء غير قا���حتراق.

 

 تحذير 
 ���د المنطقة المحيطة بالقاعدة أو أسفل المق��.

 خطر 
 Frymasterاتصل بالخط الساخن لعميد مركز خدمات  ����� يجب عدم تغيير أي مادة هيكلية على المق�� أو إزالتها لتثبيت ال��ة تحت الشفاط.

 .1-388-551-3688على الرقم 
 

هم اعتبارات التشغيل ال تأكد من تركيب المق�ة بحيث تتم إزالة منتجات ا�حتراق بشكل فعّال وأن نظام تهوية المطبخ � يخرج منه تيارات تحول  فعال للم���تُعد التهوية من أ
  دون تشغيل الشعلة.

 
نة الممتدة تغير خصائص احتراق المق�� مما إذ إن المدخ ."المداخن"يحظر وضع فتحة مدخنة المق�� بالقرب من فتحة مروحة العادم ويحظر تمديد مدخنة المق�� على شكل 

ها تتسبب في تأخير���تعال بشكل متكرر. لتوفير تدفق الهواء ال�����راق وتشغيل الشعلة بشكل جيد، يجب الحفاظ على نظافة  يسبب في وقت استعادة أطول. كما أن
 جانب الخلفي. وعدم إعاقة المساحات المحيطة بالجانب���امي للمق�� وجانبيها وال

 

 خطر 
 يجب تركيب هذا الجهاز بتهوية كافية لمنع حدوث تركيزات غير مقبولة من المواد الضارة بصحة ���اد في الغرفة التي يتم تركيبه فيها. 

 



2-2 

نة المق�� إلى الحافة السفلية من حافة مرشح يجب الحفاظ على مسافات مناسبة من مخرج مدخ يجب تركيب المقالي في منطقة بها مصدر إمداد هواء مناسب وتهوية مناسبة.
فيما يتعلق بالتركيب ��مريكي ينص معيار الجمعية الوطنية للحماية من  ضع صينية التنقيط تحت الحافة السفلية للمرشح. درجة. 25يجب تركيب المرشحات بزاوية  التهوية.

 بترك مسافة  Frymasterتوصي  "قل بين مخرج المدخنة والحافة السفلية من مرشح الزيت.مم( على�� 251بوصة ) 11يجب ترك مسافة "على:  66الحرائق رقم 
  وحدة حرارية بريطانية في الساعة. 121,111مم( على��� من مخرج المدخنة إلى الحافة السفلية من المرشح عندما يستهلك الجهاز أكثر من  611)بوصة  22

 
حدة��مريكية، يمكن ا��� على معلومات حول تشييد وتركيب شفاطات التهوية في معيار الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق فيما يتعلق بالتركيب في الو��� المت

 .12266يمكن الحصول على نسخة من هذا المعيار من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، باتيري مارش بارك، كوينسي، ماساتشوستس  المُشار إليه أع�ه.
 

 شروط القانون الوطني 2-1-2
 

 "غاز طبيعي"� توصل المق�� المطبوع عليها  نوع الغاز الذي يتم تزويد المق�ة به يجب أن يكون موضًحا على لوحة البيانات المرفقة بالجانب الداخلي من باب المق�ة.
"NAT"  إ���غاز الطبيعي؛ أما المطبوع عليها"PRO" البروبان، أما تلك المطبوع عليها  ��يتم توصيلها إ� بغاز"MFG" .ف� يتم توصيلها إ� بالغاز المصنّع 
 

في حالة استخدام أجهزة الفصل السريع يجب أيًضا أن تتوافق مع القوانين  ، إن وجدت.CEيتم التركيب بموصل غاز يتوافق مع القوانين الوطنية والمحلية وقوانين ع�� 
في حال غياب القوانين المحلية، فيجب أن يتوافق التركيب مع قانون غاز الوقود الوطني، أو المعيار الوطني����� رقم  ، إن وجدت.CEمة المحلية والوطنية وقوانين��

Z223.1  أو إصدار القانون الوطني للوقود الغازي"NFPA"  أو قانون تركيب الغاز الطبيعي والبروبان، أو قانون 52رقم ،CSA B149.1 ���تضاء بما في ذلك: حسب 
 
 لتي تتجاوز يجب فصل الجهاز وصمام ا��قاف المستقل الخاص به عن نظام أنابيب توصيل الغاز أثناء أي اختبار ضغط لهذا النظام في اختبارات الضغوط ا .1

 كيلو باسكال(. 5.5رطل لكل بوصة مربعة ) 2/1
 
��قاف اليدوي المستقل له أثناء أي اختبار ضغط لنظام أنابيب توصيل الغاز في اختبارات الضغوط يجب فصل نظام أنابيب توصيل الغاز عن الجهاز، عن طريق ا .2

 كيلو باسكال(. 5.25رطل لكل بوصة مربعة ) 2/1المساوية لـ أو أقل من 
 

 شروط التأريض الكهربائي 2-1-8
 

في حال غياب  ، إن وجدت.ECميع القوانين المحلية والوطنية المعمول بها وقوانين ع�� يجب توصيل جميع ا�جهزة التي تعمل بالكهرباء بسلك أرضي )تأريضها( طبقًا لج
يجب توصيل جميع  حسب���تضاء. CSA C22.2أو ���حة الكندية  ANSI/NFPA 70القوانين المحلية، يجب تأريض الجهاز بما يتوافق مع ��حة الكهرباء القومية 

انظر لوحة التصنيف على الجانب الداخلي  يقع مخطط ا��� عل الجانب الداخلي من باب المق�� دائًما( بنظام إمداد بالطاقة مؤرض. الوحدات )المتصلة بسلك أو المتصلة
 من باب المق�� من أجل جهد كهربائي مناسب. 

 

 خطر 
يحظر قطع أو إزالة أو  مقبس مؤرض بشكل م��م.هذا الجهاز مزود بقابس )أرضي( خاص لحمايتك من الصدمة الكهربائية، ويجب توصيله مباشرةً ب

 تجاهل الشق ��ضي في هذا القابس!
 

 خطر 
�� في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. "إيقاف التشغيل"ضع صمام التحكم في الغاز في وضع  يتطلب هذا الجهاز طاقة كهربائية للتشغيل.

هذا الجهاز أثناء انقطاع ا  لتيار الكهربائي.تحاول تشغيل 
 

 تحذير 
فولت، الذي يمد الشفاط بالكهرباء، بالكامل في مقبس  128لضمان تشغيل آمن وكفء للمق�� والشفاط، يجب إدخال القابس الكهربائي لخط الكهرباء 

 المسمار والجلبة.
 

 الشرو���ترالية 2-1-4

 لكهرباء وأي لوائح قانونية أخرى ذات صلة. والسلطة المحلية والغاز وا AS 5601يتم تركيبه طبقًا لقانون 
 

 AS1869و AS5601في حال تركيب الع��� يجب أن يتوافق التركيب مع شروط القوانين 
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 تركيب الع��ت 2-2

هاز ANSI Z21.69/CSA 6.16في الجهاز المركب به ع��� يجب أن يتم التركيب باستخدام موصل يتوافق مع معيار��جهزة المتحركة التي تعمل بالغاز  ، واستخدام ج
 .ANSI Z21.41  •CSA 6.9الفصل السريع الذي يتوافق مع معيار أجهزة الفصل السري���تخدامه مع الوقود الغازي 

 
ة في مكانها، يمكن قفل صواميل بمجرد تثبيت العجل قد تكون العجلة ا�مامية اليُمنى مقفلة بمجموعة صواميل والتي قد تحتاج لفكها لتتمكن من تحريك الجهاز إلى مكانه.

 لع�� من ا��دام بخزان الزيت.العجلة بحيث تكون العجلة موازية للمق�� من��مام إلى الخلف لسهولة تحريك المق���� الداخل أو إلى خارج الشفاط لتنظيفها ومنع ا
 
 

 استعدادات ما قبل التوصيل 2-8

 خطر 
هذا القسم. يحظر توصيل هذا الجهاز بمصدر إمداد   الغاز قبل إكمال كل خطوة في 

  بعد وضع الم������ها تحت شفاط العادم، تأكد من إنجاز��تي:
 
هاز.يجب توفير وسائل مناسبة للحد من حركة المقالي دون��عتماد على موصل خط الغاز أو جهاز الفصل السريع أو أنابيبه المرفقة للحد من حر .1 في حالة  كة الج

كابل التقييد وإرشادات التركيبة مربوطان بخرطوم مرن في صندوق  م خرطوم غاز مرن، يجب توصيل كابل تقييد في جميع ا��قات عند استخدام الم���استخدا
 الملحقات الذي يتم شحنه مع الوحدة. 

 

 خطر  
 وقات. يجب الحفاظ على مساحة الجهاز نظيفة وخالية من المواد الق����حتراق في جميع ��

 

rتوصي  .2 Fts amyrF  وحدة حرارية  121111مم( على���ل عندما يستهلك الجهاز أكثر من  611بوصة ) 22بترك مسافة بين مخرج المدخنة والحافة السفلية من الشفاط
  بريطانية في الساعة.

 

 اختبر النظام الكهربائي للمق��:  .5
 

لضمان تشغيل آمن وكفء للمق�� والشفاط، يجب توصيل القابس  ��حظة: مقبس الكهربائي����أدخل قابس السلك )ا���� الكهربائي للمق�� في ال .أ
 فولت، الذي يمد الشفاط بالكهرباء، وإدخاله بالكامل في مقبس المسمار والجلبة.  128إلى  188الكهربائي لخط الكهرباء من 

 

 ."تشغيل"ضع مفتاح الطاقة على وضع  .ب
 بها وحدات تحكم، يجب التحقق من أن الشاشة تشير إلى أن وحدة التحكم على وضع التشغيل. بالنسبة للمقالي التي 
 .إن لم يكن كذلك، فسيكون نظام تعشيق الشفاط  إذا كان المخزن مجهًزا بنظام تعشيق الشفاط، فيجب أن تكون مروحة شفاط العادم على وضع التشغيل

 يله.بالمخزن ُموص��ً بطريقة غير صحيحة ويجب تعد
 

يجب أن يكون نظام شفاط العادم على وضع إيقاف  تأكد من أن الشاشة تشير إلى وضع إيقاف التشغيل. ."إيقاف التشغيل"ضع مفتاح طاقة المق�� على وضع  .ج
 التشغيل عندما تعرض كل وحدات التحكم كلمة إيقاف التشغيل.

 

د من أن شعلة المق�� مهيئة للنوع المناسب من الغاز قبل توصيل جهاز الفصل السريع للمق�� أو شبكة انظر لوحة البيانات على الجانب الداخلي من باب المق�� للتأك .2
 ��نابيب من خط إمداد الغاز. 

 

 م���� الداخل.باب ال تحقق من الحد ا�دنى وا�قصى لضغط إمداد الغاز فيما يتعلق بنوع الغاز المستخدم طبقًا للجداول المرفقة ولوحة البيانات الموجودة على .5
 

 (، أدخل قابس السلك )ا����الكهربائية في مقبس الطاقة خلف المق��.BIGLA30-Tفيما يتعلق بالمقالي المزودة بنظام ترشيح مدمج )مو���  .6
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 لضغط الغاز CEمعيار بدون��� 
  BIGLA30-T  موديل ال��ة

 بيعيط نوع الغاز
 )غاز طبيعي(

 نفط مسال
 )البروبان(

الضغط���� الداخل عمود ماء/كيلو 
 27.57/ 2.72/ 11 12.65/ 1.26/ 6 ملي بار/باسكال

الضغط���صى الداخل عمود 
 52.12/ 5.21/ 12 52.12/ 5.21/ 12 ملي بار/كيلو باسكال/ماء

 2.11 5.11 حجم الفوهة )مم(
 2 2 عدد الفوهات

شعلة بوصة عمود ضغط مشعب ال
 2.5/ 1.25 1.75/ 5.11 كيلو باسكال/ماء

 مم مياه 11,2( ملي بار = 1)

 لضغط الغاز  CEمعيار��� 
  BIGA30-T موديل ال��ة

 G20 نوع الغاز

ز غا
طبيعي 
Lacq 

G25 

غاز 
طبيعي 
Gro-
nique 

G30 

بوتان/بروب
 ان

G31 

 البروبان

  57  21/51  21 21 الضغط���� الداخل )ملي بار(

 51 51 25 21 الضغ�����الداخل )ملي بار(

 1.65 1.65 5.11 5.11 حجم الفوهة )مم(

 2 2 2 2 عدد الفوهات

 21.6 17 11 7 وعاء كامل بمنظم ضغط )ملي بار(

 21.6 17 11.2 1 وعاء مزدوج بمنظم ضغط )ملي بار(

ضغط مشعب الشعلة )ملي بار( وعاء 
 كامل

7 11 17 21.6 

ضغط مشعب الشعلة )ملي بار( وعاء 
 مزدوج

1 11.2 17 21.6 

 مم مياه 11,2( ملي بار = 1)
  

 معيار كوريا لضغط الغاز 
  BIGLA30-T  موديل ال��ة

 نوع الغاز
غاز طبيعي مسال 

(LNG ) 
 )غاز طبيعي(

غاز نفطي مسال 
(LPG) 

 )البروبان(
الضغط���� الداخل عمود 

 25.11/ 2.51/ 6.2 11.11/ 1.11/ 2 رملي با/كيلو باسكال/ماء
الضغط���صى الداخل عمود 

 55.11/ 5.51/ 15.2 25.11/ 2.51/ 11 ملي بار/كيلو باسكال/ماء

 2.11 5.11 حجم الفوهة )مم(
 2 2 عدد الفوهات

كيلو /ضغط مشعب الشعلة عمود ماء
 باسكال

5.11 /1.75 1.25 /2.5 
 مم مياه 11,2( ملي بار = 1)
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 التوصيل بخط غاز  2-4
 

 خطر  
يتسبب وجود مواد غريبة في الشعلة وعناصر التحكم في  ع المواد الغريبة.قبل توصيل ا�نبوب الجديد بهذا الجهاز، يجب نفخ ا�نبوب جيًدا �زالة جمي

 الغاز في حدوث تشغيل خطر وغير مناسب.
 

 خطر 
لتي تتجاوز يجب فصل الجهاز وصمام���� المستقل الخاص به عن نظام أنابيب توصيل الغاز أثناء أي اختبار ضغط لهذا النظام في اختبارات الضغوط ا

 بوصة مائية( لتجن����أنابيب غاز ال��ة وصمامات الغاز. 18434كيلو باسكال،  8445ل بوصة مربعة )رطل لك 2/1
 

 خطر 
ل الغاز في يجب فصل نظام أنابيب توصيل الغاز عن الجهاز، عن طريق إ��ق صمام ���� اليدوي المستقل له أثناء أي اختبار ضغط لنظام أنابيب توصي

 بوصة مائية(.  18434كيلو باسكال،  8445رطل لكل بوصة مربعة )½ لمساوية لـ أو أقل من اختبارات الضغوط ا
 

 خطر 
تأكد دائًما من وجود زيت طهي أو ماء  .في الوحدة يتسبب في ���ار بوعاء القلي ويمكن أن يتسبب في ا��ع حريق "إشعال النار دون وجود زيت" 

  في وعاء القلي قبل إشعال الوحدة.
 

 خطر  
  يجب سد جميع الوص�� بمجمع مشترك مناسب للغاز المستخدم ويجب أن يتم اختبار جميع ا���ت بمحلول ماء وصابون قبل إشعال وحدات الضبط.

  

غاز عن في حال اكتشاف رائحة غاز، أغلق إمداد ال يحظر استخدام أعواد الثقاب أو شمعة أو أي مصدر إشعال آخر للتحقق من عدم وجود تسريبات.
 الجهاز من صمام ���� الرئيسي واتصل على الفور بشركة الغاز المحلية أو مركز الصيانة المعتمد ��راء الصيانة.

 
هم جًدا. يجب أن  شعال.وقد يسبب ذلك استجابة بطيئة وتأخير�� إذا كان الخط صغيًرا جًدا، يكون ضغط الغاز في مشعب الشعلة منخفًضا. حجم خط الغاز المستخدم للتركيب م

 انظر الرسم التخطيطي أدناه لمعرفة أدنى أحجام��نابيب التوصيل. مم( على ا��� 51بوصة ) 1.5يكون قطر خط إمداد الغاز الداخل 
 

 CEعلى ع��  ™BIGLA30-T LOVحصلت مق�� غاز 
للدول وفئات الغاز المُشار إليها في الجدول الموجود في الصفحة 

ها QNالمد�� الحرارية ا��� ) ��حظة: التالية.  ( قدر
إذ  3P/Bكيلو وات ما عدا النمسا وألمانيا ولوكسمبورغ وفئة  21

ها   كيلو وات. 25يبلغ قدر
 
 
 

 أستراليا فقط-��حظة
يجب ضبط مفتاح ضغط الهواء الموجود على منفاخ 

 باسكال  122��حتراق على: وحدات الوعاء الكامل 
  ت الوعاء المنقسمبوصة مائية( ولوحدا 845)

  بوصة مائية(. 84.2)باسكال  138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas Connection Pipe Sizes
(Minimum incoming pipe size should be 1 1/2" (41 mm))

Natural 3/4" (22 mm) 1" (28 mm) 1 1/4" (36 mm)
Propane 1/2" (15 mm) 3/4" (22 mm) 1" (28 mm)
Manufactured 1" (28 mm) 1 1/4" (36 mm) 1 1/2" (41 mm)

Gas Single Unit 2 - 3 Units
4 or more

units*

 
تجهيزات أو  2متر( و/أو التي تزيد عن  6قدم ) 21* فيما يتعلق بالمسافات التي تزيد عن 

 أكواع، قم بزيادة الوصلة بحجم أنبوب واحد. 
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 الضغط )ملي بار( الغاز الفئات الدول

 II2H3B/P (ATالنمسا )
G20 21 

G30 وG31 51 

 25و G25 21و I2E(R)B G20 (BEبلجيكا )
I3+ G30 وG31 21-51 57و 

 II2H3B/P (DKالدنمارك )
G20 21 

G30 وG31 51 

 (FR) فرنسا
II2Esi3+ 

G20 وG25 21 25و 
G30 وG31 21-51 57و 

II2Esi3P 
G20 وG25 21 25و 

G31 51 

 II2H3B/P (FIفنلندا )
G20 21 

G30 وG31 51 

 II2ELL3B/P (DEألمانيا )
G20 وG25 21 
G30 وG31 51 

I3P G31 51 

 +II2H3 (GRاليونان )
G20 21 

G30 وG31 21-51 57و 

 +II2H3 (ITا )إيطالي
G20 21 

G30 وG31 21-51 57و 

 +II2H3 (IEأيرلندا )
G20 21 

G30 وG31 21-51 57و 

 II2E3B/P (LUلوكسمبورغ )
G20 21 

G30 وG31 51 

 (NLهولندا )
II2L3P 

G25 25 
G31 51 

II2L3B/P 
G25 25 

G30 وG31 51 
 G31 51و I3B/P G30 (NOالنرويج )

 +II2H3 (PTالبرتغال )
G20 21 

G30 وG31 21-51 57و 

 (ESأسبانيا )
II2H3+ 

G20 21 
G30 وG31 21-51 57و 

II2H3P 
G20 21 
G31 51 57و 

 II2H3B/P (SEالسويد )
G20 21 

G30 وG31 51 

 +II2H3 (UKالمملكة المتحدة )
G20 21 

G30 وG31 21-51 57و 
 
 

 CEمعيار��� 
 متر مكعب/ساعة لكل كيلو وات. 2��اد هواء ���اق هو  تدفق الهواء المطلوب

 
 وصل خرطوم الفصل السريع بجهاز الفصل السريع بالم�����جود تحت الجانب �������ق�� وبخط غاز المبنى. .1
 

هذه الوحدات بخط إم تتم تهيئة بعض المقالي لوصلة صلبة إلى خط إمداد الغاز. ��حظة:  داد الغاز في الجانب الخلفي من الوحدة. ويتم توصيل 
 

استخدم مجمع سن ا��بوب الذي�� يتأثر بالعمل الكيميائي لغازات البترول المسالة )سدادة  عند استخدام مجمع السن، استخدم كميات صغيرة جًدا على السن الذكر فقط.
Loctite™ PST56765 .)هذا المجمع إذا قمت بذلك فسوف تسمح لبعض من المجمع بالدخول إلى تيار الغاز  أول سلكين.يحظر تطبيق المجمع على  هي واحدة من 

 مما سيؤدي إلى انسداد فوهات المشعل و/أو صمام التحكم.
 

 ا الغرض.ويجب استخدام صابون سائل لهذ افتح مصدر إمداد الغاز إلى الم���وتحقق من عدم وجود تسريبات من جميع ا��بيب والتراكيب���� الغاز. .2
 

هذا الدليل. 5الموجودة في الفصل  "تعليمات����"أشعل المق�ة باتباع ا�جراءات المُبيَنة في  .5  من 
 

 خطر  
تأكد دائًما من وجود زيت طهي أو ماء  في الوحدة يتسبب في ���ار بوعاء القلي ويمكن أن يتسبب في ا��ع حريق. "إشعال النار دون وجود زيت" 

 ء القلي قبل إشعال الوحدة. في وعا
 

هذه المرة من �� شركة الغاز المحلية أو وكيل صيانة معتمد. . 4 ضغط  2إلى  2توضح الجداول الموجودة في الصفحات من  يجب التحقق من ضغط مشعب الشعلة في 
هاز. كما عليك التحقق  هذا الج ها مع  من الضغوط الموجودة على لوحة التصنيف على باب المق�� من غاز مشعب الشعلة��نواع الغاز المختلفة التي يمكن استخدام

 الداخل 
  

 تحقق من إعدادات ترموستات درجة الحرارة المبرمجة عن طريق الضغط على زر درجة الحرارة.  . 5
 

 بأسماء الدول CEفئات الغاز المعتمدة من 
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 التحويل إلى نوع غاز آخر 2-5
 

 خطر 
 تعليمات التحويل مرفقة مع أدوات التحويل. ع آخر يتطلب تركيب مكونات تحويل الغاز.والتحويل من نوع غاز إلى نو تتم تهيئة هذا الجهاز في المصنع لنوع غاز معين.

  

هذا الجهاز بمصدر إمداد غاز غير مهيأ! التحويل إلى نوع غاز مختلف بدون تركيب مكونات التحويل المناسبة قد ينتج عنه حريق أو انفجار.  يحظر إرفاق 
 

هاز من نوع غاز إ هذا الدليل.  6-1لى آخر �� أفراد صيانة أو تركيب مؤهلين أو معتمدين و/أو مفوضين كما هو مبين في القسم � يقوم بتحويل هذا الج  من 
 

�������قالي المخصصة لغاز  مختلفة لكل نوع من أنواع الغاز. والتي تستخدم��� CEمُصنّعة للب�د التي � تحمل ع�مة  ™BIGLA30-T LOVمقالي غاز 
الشع�ت المُصممة ل�ستخدام في وحدات البروبان يمكن  مغلفة بطبقة رمادية اللون على ألواح المشعل لتمكنه من تحّمل القيمة الحرارية العالية لغاز البروبان. البروبان

 استخدامها في استخدامات الغاز الطبيعي، ولكن�� يمكن العكس.

 CEأدوات تحويل غاز دون ع��ة 
 من غاز البروبان )النفط المسال( إلى الغاز الطبيعي غاز البروبان )النفط المسال( من الغاز الطبيعي إلى 
  PN 826-2967 وعاء كامل: PN 826-2965 وعاء كامل: 
 PN 826-2968 وعاء مزدوج: PN 826-2966 وعاء مزدوج: 

 

 في أستراليا CEأدوات تحويل غاز دون ع��ة 
 من غاز البروبان )النفط المسال( إلى الغاز الطبيعي فط المسال(من الغاز الطبيعي إلى غاز البروبان )الن 
  PN 826-2971 وعاء كامل: PN 826-2969 وعاء كامل: 
 PN 826-2972 وعاء مزدوج: PN 826-2970 وعاء مزدوج: 

 

ها إلى الب�د التي تحمل ع�مة  ها سواء مع غاز طبيعي )والتي يمكن است "عالمية"ُمجهزة بشع�ت  CEالوحدات المُصنّعة ليتم تصدير ( أو غازات البوتان G25و G20خدام
(G30( والبروبان )G31.) 

1.1-318للوحدات التي بها صمام غاز  CEأدوات تحويل الغاز التي تحمل ��مة  5 
 G20  أوG25  طبيعي( إلى غاز(G30  أوG31: G30  أوG31  إلىG20  أوG25 :)غاز )طبيعي 
  PN 826-2975 PN 826-2976 

 

 CEرشادات تحويل الغاز الذي يحمل ع�مة إ 
 

هة.  (.CE)انظر الرسم التوضيحي لضغط غاز مشعب الشعلة بمعيار  لنوع الغاز الطبيعي. G25و G20اضبط ضغط الغاز في المنظم بين  .1  يحظر تغيير الفو
 (: G31ن أو بروبا G30( وغاز المجموعة الثالثة )بوتان G25أو  G20بين غاز المجموعة الثانية ) .2
هات.  .أ   قم بتغيير الفو
 قم بضبط ضغط المشعب.  .ب 
ها إلى  .5 قم بلصق لوحة التصنيف الجديدة الموجودة ضمن مجموعة التحويل بد�ً من لوحة التصنيف القديمة مع  .Frymasterأِزل لوحة التصنيف القديمة وأِعد

  التوضيح أنه تم تحويل الغاز.
جهة .2 يجب أن تكون  اتصل بهيئة الصيانة المحلية التابعة لك أو مورد معدات المطبخ للحصول على مجموعة ملصقات. ، استبدل لوحة التصنيف.في حالة تغيير لغة الو

 لغة المرجع في زاوية الملصق. 

 بعد وضع المقالي في مكان القلي 2-6

 خطر 
 .1-388-551-3688على الرقم  Frymasterاتصل بالخط الساخن لعميد مركز خدمات  ل���� تحت الشفاط.يجب عدم تغيير أي مادة هيكلية على ال��ة أو إزالتها لتثبيت ا���ة 

 

ها أعلى وعاء المق�� للتأكد من أن مستوى الوحدة متساوي من الجانبين ومن .1  ��مام والخلف. بمجرد وضع الم�����كان القلي، استخدم مسواة نجارة لتضع
 

 ط العج�ت جيًدا لضمان ضبط المقالي على ا�رتفاع المناسب في مكان القلي.لمساواة المقالي، اضب
 

ها النهائي، قم بتركيب القيود التي يوفرها مورد معدات المطابخ للحد من حركة المق�� حتى�� ترتكز عل ى الوصلة أو تضغط عند ضبط مستوى المق�� في موضع
 اردة. في حال فصل القيود��جراء صيانة أو��ي أسباب أخرى، يجب إعادة وصلها مرة أخرى قبل استخدام الم���عليها. قم بتركيب القيود وفقًا للتعليمات الو
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 خطر  
روق خطيرة. قد أو وقوعه والتسبب في حقد يتسبب الزيت الساخن في حروق شديدة. تجنب���سته. تحت أي ظروف، يلزم إزالة الزيت من المق�� قبل محاولة تحريكها لتجنب انسكابه 

 تتحرك المقالي وتُسبب إصابات شخصية إن لم تكن مُثبّتة جيًدا في موضعها.
 
 
 

  خطر   
  لجهاز.يجب توفير وسائل مناسبة للحد من حركة هذا الجهاز ب������د على الموصل و���ز سريع الفصل أو أنابيبه المرفقة للحد من حركة ا

 
 

 
 
ها بزيت الطهي. .2  (5في الفصل  إجراءات تركيب المعدات ���قها)انظر  تنظيف المقالي وملؤ
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 JIBتركيب حامل خزان   .-2
 

ة  افتح باب المق�ة )الباب ا�يمن البعيد أو الباب الثالث( وأِزل الدعام
 المُستخدمة في الدعم أثناء الشحن عن طريق إزالة الصواميل ا�ربعة 

الذي تم شحنه )قد يختلف  JIB(. قم بتركيب حامل خزان 1شكل )انظر ال
مظهره عن الموضح بالشكل( في حزمة الكماليات مع الصواميل التي تمت 

مة )انظر الشكل  في بعض ��شكال يكون  (.2إزالتها في خطوة إزالة الدعا
 �����  JIBقم بتركيب واقي الرذاذ لحماية خزان  الحامل اختياري.

في حال استخدام اختيار الدهن الصلب، فانظر الملحقين ب  (.5لشكل )انظر ا
 وج في نهاية هذا الدليل الخاص بإرشادات التركيب. 

 

        
 2شكل                                     1شكل 

 

 
 3شكل 
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 �����LOV™  الجيل الثالث من سلسلةBIGLA30-T 
 الفصل الثالث: إرشادات التشغيل

 

 

 
 

 
 
 
 

 الموضح( BIGLA330-Tالشكل النموذجي )موديل 
 قد يختلف شكل مق����ض الشيء عن����ة ��حظة:

 الموضحة هنا ويرجع ذلك إلى الشكل وتاريخ التصنيع.
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 ��اإجراءات تركيب المعدات ��� 3-1

 تحذير 
يضطلع المشرف الميداني بمسؤولية إخطار المشغلين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام القلي بالزيت الساخن، ��يما جوانب تصفية الزيت 

 وإجراءات التجفيف والتنظيف.

 

 تنبيه 
�� بإزالة رف )أرفف( دعم السلة  لي مغلقة.�بل إشعال����ة تأكد من أن الم�� على وضع إيقاف التشغيل وأن صمامات تصفية وعاء الق

 في حالة تركيباا، �� بتعبئة وعاء القلي حتى أسفل خط مستوى الزيت. في حالة استخدام دهن صلب، تأكد من أنه معبأ في���
 وعاء القلي.

 

 التركيب 3-1-1
 

 تحذير 
جااز ووعاء القلي فارغ. هذا ال عدم فعل ذلك يؤدي إلى تلف  ء أو الزيت��بل إشعال ا����يجب تعبئة وعاء القلي بالما يحظر تشغيل 

 وعاء القلي ����بب في ا��� حريق. 

 

 خطر 
وإ� فقد يتناثر السائل الساخن عندما يتم تسخين الزيت إلى درجة حرارة  �� بإزالة جميع نقاط الماء من وعاء القلي��بل تعبئة الزيت.

اي.  الط
 

 تحذير 
سيؤدي استعمال الدهن الصلب بدون توفر أدواته إلى  غير مخصص��تخدام الدهن الصلب دون توفر أدواته. BIGLA30-Tموديل 

لتر(  1..1جالون/ 3.3رط�ً ) 33إلى  ™BIGLA30-T LOVانسداد خطوط تعويض الزيت. تصل سعة الزيت في موديل��� الغاز 
اايت ) 07في درجة حرارة  فارناايت  07لتر( في درجة حرارة  3.33جالون/ 3.3رط�ً ) 13مل ودرجة مئوية( للوعاء الكا 31فارن

 درجة مئوية( لكل نصف من الوعاء المزدوج. 31)
 

 يجب التأكد من إ��ق جميع المصارف قبل ملء أوعية القلي بالزيت.

 
 يسمح ذلك بتمدد الزيت عند إشعال النار.س خط مستوى الزيت الموضح على الجزء الخلفي لوعاء القلي. أسفليُم� وعاء القلي بزيت الطهي حتى  .1

في حالة استخدام دهن صلب، تأكد من أنه  ينبغي أ� يتخطى الزيت البارد الخط السفلي، حتى � يتدفق خارج الوعاء عند تسخينه نظًرا لتمدد الزيت.
 معبأ في قاع وعاء القلي.

 
إظهار أي جزء  يجب أن يوصل سلك ���� الطاقة بالمقبس )المقابس( المناسبة. .2 كما ينبغي التأكد من أن وجه القابس مدمج مع لوحة المخرج، بدون 

 من الشقوق.

 
  .عند وصوله لدرجة حرارة الطهيتأكد من وصول مستوى الزيت إلى أعلى نقطة في خط مستوى الزيت  .3
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 إضاءة���� 3-1-3
 

 ."وضع ����"احرص على ضبط وحدة التحكم على  .1
 ."وضع التشغيل"لى اضبط صمام الغاز ع .2
 . "وضع التشغيل"ثواِن على  3واستمر في الضغط لمدة  "��يقاف"/"التشغيل"اضغط على مفتاح  .3
 .2كرر الخطوة رقم  ثانية. 06وانتظر لمدة  "وضع ����"لضبط  "���اف"/"التشغيل"إذا لم تعمل إضاءة ا���ت، فاضغط على مفتاح  .4

 
 

 

درجة مئوية( وستشير إلى  82درجة فهرنهايت ) 186تم ضبط المق�ة تلقائيًا على وضع دورة الذوبان إذا كانت درجة حرارة وعاء القلي أقل من سي .5
أثناء يجب تقليب الدهن باستمرار  خ�ل دورة الذوبان، تشتعل الشع�ت بشكل متكرر لبضع ثواٍن ثم تنطفئ لمدة أطول.( )��حظة: سير دورة الذوبان.

هن الموجود في المصفاة والوعاء بالكامل. عند وصول درجة حرارة وعاء القلي إلى   فهرنهايت  186عملية التسخين لضمان إسالة الد
 فهرنهايت  11حتى تصل نقطة ضبط الحرارة إلى  إعادة التسخيندرجة مئوية(، ستنتقل الوحدة تلقائيًا إلى وضع التسخين وتشير الشاشة إلى  82)
ستظل ال��� مشتعلة حتى تصل درجة حرارة وعاء القلي إلى درجة حرارة الطهي المبرمجة. عندما تصل المق�� لدرجة الحرارة  رجة مئوية(.د 9)

 ، وبهذا تكون ا���ة ج����ستخدام.البدءالمضبوطة، ستشير شاشة وحدة التحكم إلى 
 
 نيران عبر منافذ رؤية ا��� الموجودة على جوانب منفاخ هواء ��حتراق.ثانية عل����، راقب ال 96بعد إشعال ا���ت لمدة  .6

 
 

هًجا برتقاليًا مائ�ً ل�حمرار. هة الشعلة، فيجب  تصدر الشعلة المثالية و إذا لوحظ تحول لون الشعلة للون ا�زرق، أو إذا كانت هناك بقع سوداء على واج
ة المقابلة للمحرك.ضبط خليط الهواء  فك الصواميل بما يكفي  والغاز كالتالي: توجد لوحة تحتوي على صامولة إغ���و اثنتين بجانب غطاء المنفاخ في الجه

هًجا برتقاليًا مائ�ً ل�حمرار. ثبّت اللوحة في  لتتمكن من تحريك اللوحة، ثم اضبط موضع اللوحة لتفتح أو تغلق فتحة دخول الهواء حتى تصدر الشعلة و
 مكانها وأحكم ربط الصواميل.
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 إيقاف تشغيل الجااز 3-1-3
 

 ��� تشغيل المق�� لفت���ير���ل يوم العمل:
 

 وضع أغطية وعاء القلي في مكانها. ، "إيقاف التشغيل"وحدة التحكم على وضع  "إيقاف"/"تشغيل"اضبط مفتاح  .1

 
 ���عند إيقاف تشغيل المقالي في فترة ا�

 
 ���ق ����. "إيقاف التشغيل"وحدة التحكم على وضع  "إيقاف"/"تشغيل"اضبط مفتاح  .1
 

 
 
 

 (.0و 1قم بتصفية الزيت وتنظيف المقالي )انظر الفصول  .2
 

هن الصلب في وعاء المرشح طوال الليل. نّظف طاسة المرشح واستبدل ورقتها. .3  ��ترك الد
 

 ة أوعية القلي عليها. ضع أغطي .4
 

 التشغيل 3-3

ل��� على إجراءات  في الفصل الرابع M4000 تعليمات تشغيل وحدة التحكم)الموضحة أدناه(. راجع  M4000هذه ���� مجهزة بوحدات تحكم 
 برمجة وحدة التحكم وتشغيلها.

 

 M4000وحدة التحكم 
 

 شادات تشغيل نظام الترشيح المدمج. راجع الفصل الخامس في هذا الدليل ل������ر
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 التعبئة التلقائية لكميات الزيت القليلة 3-3
( في ����، ™LOVعند تشغيل نظام تعبئة كميات الزيت القليلة )

يتم التحقق من مستويات الزيت في وعاء القلي باستمرار ويُعاد 
ملؤه كلما استدعت الحاجة من خزان احتياطي في الخزانة. يتسع 

من المفترض أن  رط�ً. 31خزان�����ي لصندوق زيت ال
هذا ا�مر لمدة يومين تقريبًا في حالة التشغيل العادي.  يستمر 

 (.1مكونات النظام موضحة على اليمين )انظر الشكل 
 

يهدف النظام لتعويض الزيت في أوعية القلي، وليس ��حظة:    
ا في البداية وبعد يجب ملء أوعية القلي يدويً  مخصًصا لتعبئتها.

التنظيف العميق )تنظيف بالغليان(، إ� عند استخدام نظام ا���د 
  بالزيت الجديد الغزير.

 
 

 إعداد الن����تخدام   1-.-3
 

)وعاء في صندوق(  JIBعند وضع المق�ة أسفل الشفاط، ثبّت سلة 
عند استخدام خيار  (.2الشكل المشحونة مع حزمة الملحقات )انظر 
 الدهن الصلب، انظر الملحقين أ وج.

 

   
 3شكل 

 

  (JIBتثبيت خزان أو وعاء الزيت )   3-.-3
 

تأكد من مرور أنبوب التغذية من  قم باستبداله بالغطاء المزود، والذي يحتوي على جهاز شفط متصل. أِزل الغطاء ا�ساسي من وعاء الزيت وغطاء ا�لمنيوم.
 الغطاء ليصل إلى قاع وعاء الزيت. 

 
أثناء وضع  ضع وعاء الزيت في الخزانة واسحبه إلى المكان المخصص له )كما هو موضح في الصفحة التالية(. تجنب التعرقل في جهاز الشفط داخل الخزانة

 الوعاء داخل ا���ة.
  النظام جاهز للتشغيل ا��

 
 

)وعاء في صندوق( تغيير خزان الزي���حتياطي    3-.-3
JIB 

 

عند انخفاض مستوى الزيت في الخزان، تتم إضاءة مؤشر أصفر 
اضغط  ."تعويض الزيت فارغ"( وتعرض الشاشة 3)انظر الشكل 

عند إعادة ملء خزان الزيت و/أو  على زر التحقق لمسح الشاشة.
استبداله، اضغط على زر إعادة الضبط الموجود بجانب خزان 

الضغط حتى ينطفئ المؤشر ا��� عند الزيت واستمر في 
دهن الصلب، انظر الملحقين أ وج.  استخدام ال

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 (.4منها )انظر الشكل  JIBافتح الخزانة وأخرج خزان   .1
 

 (.1أِزل الغطاء وتخلص من بقايا الزيت في جميع أوعية القلي بالتساوي )انظر الشكل   .2
 

 
 3شكل 

يشير المؤشر ��� إلى أن خزان الزي����ياطي 
 فارغ.



3-0 

 
 .شكل 

 

 
 1شكل 
 

جديد في وضع مستقيم وأِزل الغطاء وغطاء  JIBخزان  ضع  .3
 (. 0��لمنيوم )انظر الشكل 

 

 
 6شكل 
 

 (.7أدخل ا�نبوب في الوعاء الجديد الممتلئ )انظر الشكل   .4
 

 
 0شكل 
 

 (.4من على الرف إلى داخل خزانة الم���انظر الشكل  JIBحّرك خزان   .1
 
���� JIB�����ؤشر خزان  JIBان اضغط على مفتاح إعادة ضبط خز  .0

  (.8)انظر الشكل  M4000المضيء في وحدة تحكم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أنظمة تصريف الزيت الغزير أ���امي .-.-3
 

من هذا الدليل.   يمكن العثور على إرشادات استخدام أنظمة تصريف الزيت الغزير في الملحق أ في الجز����ر 
 

 تحذير 
يحظر إضافة الزيت الساخن أو المستخدم في 

 .JIBخزان 

 
 8شكل              
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  BIGLA30-Tالجيل الثالث من سلسلة  ™LOVمقالة غاز 
  M4000تعليمات وحدة التحكم  الفصل الرابع:

  M4000معلومات عامة عن وحدة تحكم   4-1
 

لُمحَدد. اختر فقط عنصًرا منتًجا. بضغطة مفتاح واحدة تبدأ دورة طھي المنتج ا 40، وحدة تحكم بشاشة لمس سھلة االستخدام وقائمة تشمل M4000مرحًبا في وحدة تحكم 
يمكن تحريك وحدة التحكم بسالسة من ماك ناغتس إلى الدجاج المقرمش إلى  من القائمة على مفتاح منتج واضغط على مفتاح التشغيل تحت الشاشة التي تعرض المنتج الُمحَدد.

   أي عنصر ُمضاف على القائمة.
  

  .M4000والمنقسمة باستخدام وحدة تحكم  ستعمل مقالي الغاز والكھرباء، ذات األوعية الكاملة
 

  ووظائفھا M4000وصف أزرار وحدة تحكم    4-2
 
  أزرار التصفح  4-2-1
 

     
 
 

  شريط أزرار القائمة الرئيسية  1- 4-2-1
 

  M4000يستخدم شريط أزرار القائمة الرئيسية أسفل الشاشة لتصفح قوائم وحدة تحكم 
  ).1المتعددة (انظر الشكل 

   
 
  زر الصفحة الرئيسية  2- 4-2-1
 

 تحتوي الصفحة الرئيسية على  ).2يستخدم زر الصفحة الرئيسية في االنتقال للصفحة الرئيسية (انظر الشكل 
   أزرار وضع الطاقم والقوائم والوصفات واإلعدادات والخدمة.

 
 
 
 
 

 
  1شكل 

 
  2شكل 
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 زر وضع الطاقم 4-2-1-3
 

 ضع الطھي زر وضع الطاقم مخصص لالنتقال من الصفحة الرئیسیة إلى و
 ). 3(انظر الشكل 

 
 
 
 

 زر القوائم 2-2-1-4
 

 یستخدم زر القوائم إلعداد قوائم متعددة بمنتجات محددة مثل قوائم اإلفطار والغداء والتغییر الكلي 
  ).4(انظر الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 أزرار الوصفات 4-2-1-5
 

  ).5یسمح لك زر الوصفات بتعدیل أو إضافة المنتجات (انظر الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زر اإلعدادات 4-2-1-6
 

 ). 6یسمح لك زر اإلعدادات بتعدیل إعدادات المقالة (انظر الشكل 
 
 
 
 
 
 

 زر الخدمة 4-2-1-7
 

 ).7یسمح لك زر الخدمة بالدخول إلى وظائف الخدمة في المقالة (انظر الشكل 
 

 احدة فستعود وحدة أثناء البرمجة وتأدیة الوظائف األخرى، إذا لم یحدث أي نشاط خالل دقیقة و
 التحكم إلى وضع التشغیل السابق.

 
 

 زر التشغیل 4-2-1-8
 

الضغط على  بالضغط مع االستمرار على زر التشغیل یبدأ البرنامج في تشغیل واجھة المستخدم والمقالة.
 ).8زر التشغیل أثناء عمل المقالة یؤدي إلغالقھا (انظر الشكل 

 
 
 
 
 
 

 زر اللغة 4-2-1-9
 

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

 3شكل 

 4شكل 

 
 5شكل 

 
 6شكل 

 
 7شكل 

 
 8شكل 

 
 9شكل 
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 زر قائمة المصفاة  4-2-1-10
 

 تنظیف العمیق لألوعیة الضغط على زر قائمة المصفاة یتیح لك الوصول للوظائف المتعلقة بالتصفیة والتفریغ والصرف والملء، باإلضافة إلى ال
 ).10(انظر الشكل 

 
 

 زر درجة الحرارة  4-2-1-11
 

 ).11سیؤدي الضغط على زر درجة الحرارة إلى عرض درجة حرارة الوعاء الفعلیة ودرجة حرارة نقطة الضبط (انظر الشكل 
 
 
 

 زر القائمة  4-2-1-12
 

 ).12إذا كان قد تم تھیئتھا (انظر الشكل یسمح الضغط على زر القوائم بالتنقل بین القوائم المختلفة 
 
 
 

 زر موفر الطاقة  4-2-1-13
 

تنتقل المقالة من نقطة الضبط العادیة إلى نقط ضبط درجة حرارة أقل تستخدم عند تعطل المقالة لتوفیر تكلفة  عند الضغط على زر موفر الطاقة
 ).13استھالك الطاقة (انظر الشكل 

 
 
 
 

 المعلومات زر إحصائیات  4-2-1-14
 

 عند الضغط على زر إحصائیات المعلومات ستحصل على معلومات حول إحصائیات المصفاة والزیت والعمر واالستخدام وزمن االستجابة وإحصائیات 
  ).14آخر حمولة، وإصدارات البرامج (انظر الشكل 

 
 
 

 عناصر قائمة اإللغاء  4-2-1-15
 

 ).16لتخطي القوائم أو القوائم الفرعیة أو الخروج منھا، اضغط على زر سھم العودة أو الصفحة الرئیسیة (انظر الشكل 
 
 
 

 (جھاز استشعار جودة الزیت) OQSالمواد القطبیة) (مجموع  TPMزر   4-2-1-16
 

الضغط على زر  ).17خالل الشھر الماضي (انظر الشكل  TPM/OQSأثناء ثباتھ إلى عرض آخر قراءات  TPMسیؤدي الضغط على زر 
TPM  لى ضرورة ذلك. ساعة على آخر استشعار لجودة الزیت في المصفاة وسیشیر إ 24أثناء ومیضھ یشیر إلى أنھ قد مضى أكثر من 

 
 

 
 10شكل 

 
 11شكل 

 
 12شكل 

 
  13شكل 
 14شكل 

   
 15شكل       

 
 16شكل 
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  M4000شجرة ملخص قائمة وحدة التحكم  4-3
 

 وترتیب عناوین القوائم الفرعیة التي یمكن العثور علیھا في األقسام في دلیل التركیب والتشغیل. M4000موضح أدناه أقسام البرمجة األساسیة في وحدة تحكم 
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  M4000شجرة ملخص معلومات وحدة التحكم  4-4
 وترتیب عناوین القوائم الفرعیة التي یمكن العثور علیھا في وحدة التحكم. M4000ه إحصائیات المعلومات في وحدة التحكم موضح أدنا
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 التشغیل األساسي 4-5
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 الطھي  4-6
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 برمجة إعداد (صیانة) المقالة 4-7
یشتمل اإلعداد على إعدادات الموقع ونوع الطاقة ونوع الوعاء ونوع الزیت الجدید و نوع  ة.عند التشغیل ألول مرة أو تغییر وحدة التحكم من الضروري تھیئة عوامل المقال

  .بتغییر ھذه اإلعدادات فقطال یسمح إال للفني  الزیت المستھلك وتعویض الزیت التلقائي.
 

 اإلجراء الشاشة               

    
 عداد، اضغط على زر الشاشة الرئیسیة.عندما تكون وحدة التحكم مضبوطة على وضع اإلغالق/االست .1

 
 اضغط على زر اإلعدادات. .2

 
 اضغط على زر الخدمة. .3

 1650أدخل  .4 0 5 6 1

 
 (نعم). √اضغط على زر  .5

 اضغط على زر الموقع. .6 الموقع□

 CEدول ال تحمل عالمة  CEدول تحمل عالمة 
(معاییر المطابقة  CE. CE أو الدول التي ال تحمل عالمة CE اختر الدول التي تحمل عالمة .7

 (معاییر غیر أوروبیة) Non-CEاألوروبیة) أو 
 ال یوجد إجراء. .8 اكتمل اإلعداد أِعد تشغیل النظام

 
 (نعم).√ اضغط على زر  .9

 اضغط على زر نوع الطاقة. .10 نوع الطاقة □
 كھرباءأو غاز اختر  .11 كھرباء    غاز 

 ال یوجد إجراء. .12 اكتمل اإلعداد أِعد تشغیل النظام

 
 (نعم).√ اضغط على زر  .13

 اضغط على زر نوع الوعاء. .14 نوع الوعاء□ 
 وعاء منقسم.أو وعاء كامل اختر  .15 وعاء منقسم   وعاء كامل

 .4اختر تھیئة السلة. الرقم االفتراضي ھو  .16 4

 

 اضغط على أیقونة المنتج واختر المنتج المرغوب فیھ. كرر في الصفوف األخرى. .17

 
 االنتھاء. اضغط على زر حفظ بعد .18

 ال یوجد إجراء. .19 اكتمل اإلعداد أِعد تشغیل النظام

 
 (نعم). √اضغط على زر  .20

 

 اضغط على زر السھم المتجھ ألسفل. .21

 اضغط على زر نوع نظام الزیت. .22 نوع نظام الزیت□ 

 وعاء في صندوق   زیت غزیر
  زیت غزیرأو  وعاء في صندوقاختر  .23

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

 ال یوجد إجراء. .24 اكتمل اإلعداد أِعد تشغیل النظام

 
 (نعم). √اضغط على زر  .25
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 اإلجراء الشاشة               
 .اضغط على زر الزیت المستھلك .26 الزیت المستھلك□ 

 التفریغ األمامي الزیت الغزیر ال یوجد
  التفریغ األماميأو  الزیت الغزیرأو ال یوجد اختر  .27

أو في حاویة  MSDUعند تفریغ الزیت في وحدة ماكدونالدز للتخلص من الزیت  "ال یوجد"اختر  مالحظة:
على صھاریج تخزین زیت  عند تفریغ الزیت في نظام الزیت الغزیر، الذي یحتوي "الزیت الغزیر"اختر  معدنیة.

 عند التفریغ في طاسة تفریغ أمامیة النوع. "التفریغ األمامي"كبیرة الحجم متصلة بالمقالة. اختر 
 .ال یوجد إجراء .28 اكتمل اإلعداد أِعد تشغیل النظام

 
 (نعم). √اضغط على زر  .29

 اضغط على زر وعاء تعویض الزیت التلقائي. .30 وعاء تعویض الزیت التلقائي□ 

   
 عند استخدام أوعیة منفصلة. الوعاء األیسرأو  الوعاء األیمنحدد  .31

 إال إذا كنت ال ترغب في تشغیل تعویض الزیت في ھذا الوعاء. االختیار االفتراضي تشغیل اختر  .32 إغالق تشغیل
 تشغیل.ھو 

 

 اضغط على زر السھم المتجھ ألسفل. .33

 .ATOاضغط على زر زمن تأخیر  .ATO 34زمن تأخیر □ 
 دقیقة 30

 

اضغط على الزمن لتغییر زمن التأخیر بعد تغییر خزان تعویض الزیت قبل أن یبدأ النظام في سحب  .35
للدھن الصلب. الزمن االفتراضي ھو  0اختر قیمة أكبر من  (نعم). √اضغط على زر  الزیت منھ.

 0یمة على اضبط الق دقیقة للسماح للدھن أن یبدأ في الذوبان قبل بدایة سحب زیت التعویض. 30
 للدھن السائل.

 .ال یوجد إجراء .36 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .37

 اضغط على زر إعدادات زمن التصفیة. .38 إعدادات زمن التصفیة□ 

 زمن التلمیع□ 
 زمن التنظیف العمیق□ 

 زمن غسیل المصفاة التلقائي□ 
 مصفاةزمن صیانة غسیل ال□ 

 

 یجب ضبط ھذه اإلعدادات فقط إذا كانت تلك إرشادات المصنع. .39
 اإلعدادات االفتراضیة ھي:

 300-زمن التلمیع □ 
 3600-زمن التنظیف العمیق □ 
 5-زمن غسیل المصفاة التلقائي □ 
 30-زمن صیانة غسیل المصفاة □ 

 اضغط على زر العودة بعد االنتھاء.
 ع التصفیة.اضغط على زر نو .40 نوع التصفیة□ 

 سائل صلب

 

عند استخدام الدھن السائل. اضغط على زر  "سائل"اختر  عند استخدام الدھن الصلب. "صلب"اختر  .41
 العودة بعد االنتھاء.

 مثبًتا. OQSإذا كان جھاز استشعار  OQSاضغط على زر إعداد  .OQS 42إعداد □ 
 OQSتفعیل/تعطیل □ 

 .OQSیل جھاز استشعار لتفعیل/تعط OQSاضغط على زر تفعیل/تعطیل  .43 

 .OQSإلغالق جھاز استشعار تعطیل أو  OQS لتشغیل جھاز استشعارتفعیل اختر  .44 تفعیل تعطیل

 اكتمل اإلعداد 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) داخل مربع  √اضغط على زر  .45

 اضغط على زر نوع الزیت. .46 نوع الزیت□ 
OC01v01 ،أو OC02v02.إلخ ، 

 

اضغط على زر السھم المتجھ لألسفل لالطالع على منحنیات أنواع  حیح.اختر منحنى نوع الزیت الص .47
 OC01vO1=F212، OC02v02=MCSOL، OC12v02=F600أخرى للزیت. 

 احرص على توافق نوع الزیت مع النوع المستخدم في المتجر.

 اكتمل اإلعداد 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) داخل مربع  √اضغط على زر  .48
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 اإلجراء الشاشة               
 زر نوع العرض. اضغط على .49 نوع العرض□ 

 أرقام نص
 

سُیعرض مجموع المواد القطبیة على ھیئة  "أرقام"مالحظة: إذا ضبطتھ على  نص.أو أرقام اختر  .50
 ."التفریغ اآلن"، أو الزیت صالح، أو "التفریغ قریًبا/موافقة"، سیعرض "نص"أرقام. إذا ضبطتھ على 

 اكتمل اإلعداد 
 ."اإلعداد اكتمل"(نعم) داخل مربع  √اضغط على زر  .51

 ."التفریغ اآلن"اضغط على زر  .52 التفریغ اآلن□ 

(مجموع المواد القطبیة)  TPMعند تحدید قیمة  .TPMاضغط على الرقم الموجود أعلى قیمة  .TPM 53قیمة 
 الخاصة بالزیت، ستبدأ المقالة في تفریغ الزیت.

 

 للتفریغ اآلن. TPMاستخدم لوحة المفاتیح إلدخال قیمة  .54

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

 
 (نعم) لحفظ القیمة. √اضغط زر  .56

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

 

 اضغط على زر السھم المتجھ ألسفل. .58

 ."التفریغ قریًبا"اضغط على زر  .59 التفریغ قریًبا□ 

 TPMقیمة 
عادًة ما یتم اختیار ھذه القیمة لتكون أقل  لتفریغ قریًبا.ل TPMاضغط على الرقم الموجود أعلى قیمة  .60

للتفریغ قریًبا ستعرض ھذه القیمة رسالة  TPMعند تحدید قیمة  للتفریغ اآلن. TPMمن قیمة 
 . ویعد ھذا إشعاًرا للطاقم أنھ یجب تفریغ الزیت قریًبا."التفریغ قریًبا"

 

 قریًبا. للتفریغ TPMاستخدم لوحة المفاتیح إلدخال قیمة  .61

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

 
 (نعم) لحفظ القیمة. √اضغط زر  .63

 اكتمل اإلعداد 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) داخل مربع  √اضغط على زر  .64

 مؤقت تأخیر التفریغ□ 
 "التفریغ اآلن"اضغط على زر مؤقت تأخیر التفریغ. ھذا ھو مقدار الوقت المحدد بعد عرض رسالة  .65

 للقیمة:  دقیقة. الحد األدنى 30االفتراضي ھو: (الزمن  تجاوزھا وعرضھا مرة أخرى.و
 ساعات.) 4:00= معطلة، الحد األقصى للقیمة  00

 
 

  اضغط على مربع الساعات إلدخال زمن التأخیر بالساعات. .66
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 اإلجراء الشاشة               

 
 

 استخدم لوحة المفاتیح إلدخال الزمن بالساعات. .67

 
 

 خال زمن التأخیر بالدقائق. اضغط على مربع الدقائق إلد .68

 
 

 استخدم لوحة المفاتیح إلدخال الزمن بالدقائق. .69

 
 (نعم) لحفظ القیمة. √اضغط زر  .70

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

 
 ."الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .72

 
 وضع الطاقم

 ."وضع الطاقم"اضغط على زر  .73

 

 ثانیة. 30االستمرار على مفتاح إعادة الضبط الموجود داخل الباب األیسر لمدة  اضغط مع .74

 
 ثانیة ویضبط تلقائًیا على وضع اإلغالق/االستعداد. 45یعاد تشغیل النظام خالل حوالي  .75
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 برمجة إعدادات (مدیر) المقالة 4-8
  

یشتمل اإلعداد على اللغة، والتاریخ والوقت، ومقیاس الحرارة، وإعدادات  ادات مدیر المقالة المحلي.عند التشغیل ألول مرة أو تغییر وحدة التحكم من الضروري تھیئة إعد
  ت.الصوت، وإعدادات المصفاة، وإعدادات الطاقة، وتعیینات الصفوف، وإضاءة الشاشة. ال یسمح إال للفني أو المدیر فقط بتغییر ھذه اإلعدادا

 اإلجراء الشاشة               

    
 عندما تكون وحدة التحكم مضبوطة على وضع اإلغالق/االستعداد، اضغط على زر الشاشة الرئیسیة. .1

 
 اضغط على زر اإلعدادات. .2

 
 اضغط على زر المدیر. .3

 1234أدخل  .4 4 3 2 1

 
 (نعم). √اضغط على زر  .5

 اضغط على زر اللغة. .6 اللغة□

 
 اضغط على زر اللغة األساسیة. .7

 ر اللغة األساسیة المرغوب بھا. اخت .8 اإلنجلیزیة□

 
 اضغط على زر اللغة الفرعیة. .9

 اختر اللغة الفرعیة المرغوب بھا.  .10 اإلسبانیة□ 

 
 اضغط على زر العودة. .11

 اضغط على زر التاریخ والوقت. .12 التاریخ والوقت□

 
 اضغط على زر ضبط الوقت .13

 
 

 اضغط على مربع الساعات. .14

 
 

 خال الزمن بالساعات.استخدم لوحة المفاتیح إلد .15

 
 

 اضغط على مربع الدقائق. .16

 
 

 استخدم لوحة المفاتیح إلدخال الزمن بالدقائق. .17

   
 ساعة. 24اختر زر صباًحا أو مساًء أو توقیت  .18

 
 (نعم). √اضغط على زر  .19

 .ال یوجد إجراء .20 اكتمل اإلعداد
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 اإلجراء الشاشة               

 
 ."داداكتمل اإلع"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .21

 

 اضغط على زر ضبط التاریخ .22

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

   2 0 1 4    
 العام موضح أعلى الشاشة. اضغط على السھم المتجھ للیسار أو السھم المتجھ للیمین لتحدید العام. .24

 مارس     
 السھم المتجھ للیسار أو السھم المتجھ للیمین لتحدید الشھر. أسفل العام یوجد الشھر. اضغط على .25

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

 .ال یوجد إجراء .27 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .28

 
 ي).(التوقیت الصیف DSTاضغط على زر إعداد  .29

 اضغط على زر تشغیل/إیقاف التوقیت الصیفي. .30 تشغیل/إیقاف التوقیت الصیفي□

 
 لتعطیلھ. "إغالق"لتفعیل التوقیت الصیفي أو  "تشغیل"اختر  .31

 .ال یوجد إجراء .32 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .33

 لى زر إعدادات التوقیت الصیفي.اضغط ع .34 إعدادات التوقیت الصیفي□

 شھر بدایة التوقیت الصیفي □
 أول یوم أحد في التوقیت الصیفي □

 شھر نھایة التوقیت الصیفي □
 آخر یوم أحد في التوقیت الصیفي □

 اختر أًیا مما سبق واستخدم لوحة المفاتیح لتعدیلھا. اإلعدادات االفتراضیة في الوالیات المتحدة: .35
 3-یت الصیفي شھر بدایة التوق

 2-أول یوم أحد في التوقیت الصیفي 
 11-شھر نھایة التوقیت الصیفي 

 1-آخر یوم أحد في التوقیت الصیفي 

 
 (نعم) عند االنتھاء. √اضغط على زر  .36

 .ال یوجد إجراء .37 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .38

 
 ) مرات.3ودة ثالث (اضغط على زر الع .39

 . "من درجة مئویة إلى فھرنھایت"أو زر  "من فھرنھایت إلى درجة مئویة"اختر زر  .40 من فھرنھایت إلى درجة مئویة□
 إلى الدرجات المئویة Cإلى الدرجات الفھرنھایت، وحرف  Fیشیر حرف  مالحظة:

  تأكید 
 لتبدیل مقیاس درجات مقیاس الحرارة. "نعم"اختر  .41

 بنجاح اكتمل

 

 (نعم) عند االنتھاء. √اضغط على زر  .42

 اضغط على زر الصوت. .43 الصوت□

 ال نعم
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 اإلجراء الشاشة               

   

 1للصوت تسعة مستویات؛ سفل لتغییر مستوى الصوت ودرجتھ. اضغط على األسھم المتجھة لألعلى واأل .44
 . استخدم ترددات مختلفة للتفریق بین محطات3إلى  1للدرجة ثالث ترددات من ھو األعلى.  9ھو األقل و

 اللحوم ومحطات البطاطس المقلیة.

 
 (نعم) عند االنتھاء. √اضغط على زر  .45

 .ال یوجد إجراء .46 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .47

 
 اضغط على الزر المتجھ ألسفل. .48

 خصائص المصفاة□

 اضغط على زر خصائص المصفاة.  .49
أحدھما للتحقق من دورات الطھي المعّدلة  التلقائي إجراءین قبل البدء في التصفیة.یستخدم وضع التصفیة 

 ."زمن التصفیة"في إعدادات ما بعد التصفیة، واآلخر یتحقق من الزمن المعدل في القسم التالي إلعدادات 
 یبدأ طلب التصفیة حسب ما یحدث أوالً منھما، إما عدد دورات الطھي أو زمن الطھي.

 اضغط على زر التصفیة بعد.  .50 فیة بعدالتص □
 لتحدید عدد دورات الطھي التي یجب إتمامھا قبل بدء التصفیة. "التصفیة بعد"یستخدم خیار 

 

 (نعم) للمتابعة أو اضغط على زر األرقام وأدخل عدد مرات الطھي ثم اضغط على  √اضغط على زر  .51
 دورة طھي ویضبط الوعاء المنقسم على  12(نعم). (افتراضًیا، یضبط الوعاء الكامل على  √زر 

 دورات طھي.)  6

 
 (نعم). √اضغط على زر  .52

 .ال یوجد إجراء .53 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .54

 زمن التصفیة □
 اضغط على زر زمن التصفیة.  .55

ھذا الخیار مفید في المتاجر األقل  طلب التصفیة. یستخدم خیار زمن التصفیة لتحدید الزمن المنقضي قبل
 حجًما، حیث یستلزم زیادة عدد مرات التصفیة عن المرات التي تتطلبھا دورات الطھي.

 

(نعم) للمتابعة أو اضغط على زر األرقام وأدخل عدد الساعات بین طلبات التصفیة.  √اضغط على زر  .56
من  0(افتراضًیا، یتم ضبط الزمن على  (نعم). √ط على زر ) واضغ2(مثالً بعد كل ساعتین، أدخل الرقم 

 الساعات.)

 
 (نعم). √اضغط على زر  .57

 .ال یوجد إجراء .58 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .59

 اضغط على زر إغالق المصفاة.  .60 إغالق المصفاة  □
 ید عدد مرات إیقاف طلب التصفیة (مثل، زحام فترة الظھیرة).یستخدم خیار إغالق المصفاة لتحد

 
 لتعطیل إغالق المصفاة. "تعطیل"اختر  لتفعیل إغالق المصفاة. "تشغیل"اختر  .61

 زمن إغالق التصفیة  □
  اضغط على زر زمن إغالق المرشح. .62

 م فترة الظھیرة).یستخدم خیار زمن إغالق التصفیة لتحدید عدد مرات تعطیل طلب التصفیة (مثل، زحا
 مالحظة: إذا تم تعطیل إغالق المصفاة، سیبھت لون ھذا الخیار ولن یكون متاًحا.
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 اإلجراء الشاشة               

 

 . یوجد إجمالي 4حتى األحد  1الجمعة -استخدم األسھم المتجھة لألعلى واألسفل للتصفح بین االثنین .63
بدء واإلیقاف عندما یكون اختر المكان لتعدیل عدد مرات ال دورة یمكن برمجتھا لبدء إغالق المصفاة. 12

عند تحدید عدد المرات، اضغط على زر نعم لحفظ  من الضروري تعلیق طلب التصفیة. اختر صباًحا/مساًء.
(المثال على الیمین یوضح عدم الرغبة في التصفیة من یوم االثنین إلى الجمعة أثناء زحام الغداء  اإلعدادات.

  )مساًء. 1صباًحا وحتى  11من 

 
 (نعم). √ید عدد المرات، اضغط على زر عند تحد .64

 .ال یوجد إجراء .65 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .66

 اكتمل اإلعداد 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) داخل مربع  √اضغط على زر  .67

 
 اضغط على زر العودة. .68

 غط على زر توفیر الطاقة. اض .69 توفیر الطاقة □
 یستخدم خیار توفیر الطاقة خالل فترات التعطیل لخفض درجة حرارة وعاء القلي لتوفیر الطاقة.

 
 اضغط على زر التفعیل للتبدیل بین تشغیل وإیقاف خیار توفیر الطاقة.  .70

 

لوحة األرقام إلدخال اضغط على زر تغییر درجة الحرارة لتغییر نقطة ضبط خیار توفیر الطاقة. استخدم  .71
  (نعم). √نقطة ضبط درجة حرارة توفیر الطاقة واضغط على زر 

 

اضغط على زر توقیت التعطیل لتغییر الزمن بالدقائق الذي یتوقف فیھ الوعاء عن العمل لیدخل في وضع  .72
ضغط على زر توفیر الطاقة تلقائًیا. استخدم لوحة األرقام إلدخال نقطة ضبط درجة حرارة توفیر الطاقة وا

  (نعم). √

 
 (نعم). √اضغط على زر  .73

 .ال یوجد إجراء .74 اكتمل اإلعداد
 

 
 

 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .75

 اضغط على زر تعیینات الصف.  .76 تعیینات الصف □
 .)4عدد االفتراضي (ال یستخدم ھذا الخیار لتحدید عدد الصفوف أو السالل التي سیستخدمھا كل وعاء.

 
 . 4اضغط على الزر رقم  .77

 اضغط على األیقونة الموجودة أسفل كل صف واختر المنتج المقرر طھیھ في ھذا الصف. .78 

 
 اضغط على زر الحفظ. .79

 .ال یوجد إجراء .80 اكتمل اإلعداد أِعد تشغیل النظام
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 اإلجراء الشاشة               

 
 ."تشغیل النظام اكتمل اإلعداد أِعد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .81

 اإلضاءة □
 اضغط على زر اإلضاءة.  .82

 استخدم األسھم الموجھة لألعلى واألسفل لضبطھا.  ُیستخدم ھذا الخیار لضبط إضاءة الشاشة.
 .)100(الدرجة االفتراضیة 

 
 (نعم). √اضغط على زر  .83

 .ال یوجد إجراء .84 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"ع (نعم) األصغر حجًما داخل مرب √اضغط على زر  .85

 شاشة التوقف □
 اضغط على زر شاشة التوقف.  .86

یستخدم ھذا الخیار لتحدید الفترة الزمنیة قبل االنتقال لوضع شاشة التوقف بعد إغالق وحدة التحكم. استخدم 
 دقیقة.) 15األسھم الموجھة لألعلى واألسفل لضبط الفترة الزمنیة. (الزمن االفتراضي 

   
لإلضاءة تسعة مستویات بحیث یكون  سھم المتجھة لألعلى واألسفل لتغییر إضاءة الشاشة.اضغط على األ .87

 األكثر ظلمة. 10ھو األكثر إضاءة و 100

 
 (نعم) عند االنتھاء. √اضغط على زر  .88

 .ال یوجد إجراء .89 اكتمل اإلعداد

 
 ."اكتمل اإلعداد"(نعم) األصغر حجًما داخل مربع  √اضغط على زر  .90

 
 لى زر العودة.اضغط ع .91

 
 ."الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .92

 
 وضع الطاقم

 ."وضع الطاقم"اضغط على زر  .93

 

 ثانیة. 30اضغط مع االستمرار على مفتاح إعادة الضبط الموجود داخل الباب األیسر لمدة  .94

 
 ثانیة ویضبط تلقائًیا على وضع اإلغالق/االستعداد. 45یعاد تشغیل النظام خالل حوالي  .95
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 إضافة المنتجات الموجودة أو تعدیلھا 4-9
 

  تستخدم ھذه الخاصیة إلضافة منتجات أو تعدیل تلك الموجودة بالفعل.
 اإلجراء الشاشة               

 
 ."الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .1

 
 اضغط على زر الوصفات. .2

 1234أدخل  .3 4 3 2 1

 
 (نعم). √اضغط على زر  .4

 

 إلضافة منتج جدید. +اختر أیقونة المنتج لتعدیلھا أو اضغط على  .5

 
 

 اضغط على أیقونة القلم الرصاص أسفل الشاشة لتعدیل وصفة موجودة. .6

 
 

 أدخل اسم المنتج أو غّیره باستخدام لوحة المفاتیح. .7

 
 (نعم). √اضغط على زر  .8

 

حمولة أو حساسیتھا ومؤقت تعرض الشاشة نقطة الضبط الحالیة وزمن الطھي وتعویض ال .9
 لتعدیل معیار، اضغط على العنصر لتعدیلھ. الجودة ومؤقتات االھتزاز وإعدادات التصفیة.

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

 

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

 
 (نعم). √اضغط على زر  .12

 
 زمن الطھي. اضغط على زر .13
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 اإلجراء الشاشة               

 

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

 
 (نعم). √اضغط على زر  .15

 

 
 

 اضغط على زر تعویض الحمولة أو حساسیتھا. .16

 

استخدم األسھم الموجھة لألعلى واألسفل لتغییر إعدادات تعویض الحمولة وحساسیتھا الموصى  .17
  بھا لھذا المنتج.

 

تسمح اإلعدادات بتغییر تعویض المنتج (حساسیتھ). قد تحتاج بعض عناصر القائمة للتعدیل وفًقا 
یوصى بشدة بعدم تعدیل ھذه اإلعدادات، فقد یكون  مالحظة: لخصائص الطھي الخاصة بھا.

 لذلك أثر سلبي على دورات طھي المنتجات.
  .4یتم ضبط اإلعدادات االفتراضیة لتعویض المنتج على 

 
 (نعم). √اضغط على زر  .18

 
 اضغط على زر مؤقت الجودة. .19

 

 أدخل الوقت بالدقائق والثواني لضبط زمن إیقاف المنتج. .20

 
 (نعم). √اضغط على زر  .21

 
 .1اضغط على زر مؤقت االھتزاز  .22

 

 أدخل الوقت بالدقائق والثواني ألول اھتزاز. .23

 
 (نعم). √اضغط على زر  .24

 
 ھ ألسفل لالطالع على إعدادات أخرى.اضغط على السھم المتج .25

 

إذا كنت تحتاج إلى االھتزاز مرة أخرى، أو تخطى الخطوات  2اضغط على زر مؤقت االھتزاز  .26
 .30التالیة للخطوة 
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 اإلجراء الشاشة               

 

 أدخل الوقت بالدقائق والثواني لالھتزاز الثاني. .27

 
 (نعم). √اضغط على زر  .28

 
 

 اضغط على زر التصفیة.  .29

 

تستخدم ھذه اإلعدادات  التصفیة للسماح بالتصفیة التلقائیة لھذا المنتج. احرص على تشغیل زر .30
 لمنع التصفیة التلقائیة. "ال"لمنع اختالط زیوت المنتج المحددة. للمنتجات مثل السمك، اختر 

 
 (نعم). √اضغط على زر  .31

  
 

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

 
 (نعم). √ اضغط على زر .33

 

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

 
 (نعم). √اضغط على زر  .35

 
 ."تم الحفظ"ستعرض شاشة وحدة التحكم عبارة  .36

 
 (نعم). √اضغط على زر  .37

 

 اختر منتًجا آخر لتعدیلھ أو اضغط على مفتاح + إلضافة منتجات أخرى. عند االنتھاء، اضغط .38
 ."الصفحة الرئیسیة"على زر 

 
 وضع الطاقم

 اضغط على زر وضع الطاقم للعودة إلى الشاشة الرئیسیة. .39
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 إضافة القوائم أو تعدیلھا 4-10
ئمة إفطار یسمح بتجمیع على سبیل المثال، تحدید قا تسمح القوائم للمشغل بتجمیع مجموعة من المنتجات مع بعضھا البعض. تستخدم ھذه الخاصیة إلضافة القوائم أو تعدیلھا.

  وھذا مفید عند تغییر المنتجات عن طریق تقلیل عدد المنتجات التي یجب االختیار منھا. منتجات اإلفطار فقط.
 

 اإلجراء الشاشة               

 
 ."الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .1

 
 اضغط على زر القوائم. .2

 1234أدخل  .3 4 3 2 1

 
 (نعم). √اضغط على زر  .4

 

اختر قائمة عن طریق الضغط على الزر الموجود فوق زر التشغیل/اإلیقاف لتعدیل المنتجات  .5
عند إضافة قائمة جدیدة،  (المحددة باللون األخضر) أو اضغط على زر + إلضافة قائمة جدیدة.

(نعم). عند حذف قائمة، حدد القائمة  √أدخل اسم القائمة في الشاشة التالیة واضغط على زر 
 على سلة المھمالت أسفل الشاشة. واضغط

 
 اضغط على أیقونة القلم الرصاص أسفل الشاشة لتعدیل قائمة موجودة بالفعل. .6

 

سیتم تحدید المنتجات  اختر المنتجات المطلوبة بالضغط على أیقوناتھا إلضافتھا للقائمة المختارة. .7
ة وسیتغیر اللون من األخضر المختارة باللون األخضر. إللغاء تحدید منتج، اضغط على األیقون

 للرمادي.

 
  (نعم) عند االنتھاء من حفظ المنتجات المحددة في القائمة. √اضغط على زر  .8

 
 ، أو انتقل للخطوة التالیة5اضغط على زر العودة لتعدیل قوائم أخرى بدًءا من الخطوة رقم  .9

 
 ."الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .10

 
 وضع الطاقم

 ."وضع الطاقم"اضغط على زر  .11
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 تغییر قائمة اإلفطار إلى قائمة تغییر كلي أو قائمة غداء 4-11
 

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

 اإلجراء الشاشة               

       

 اضغط على زر القائمة. .1

 
 

 

 اضغط على زر التشغیل/اإلیقاف تحت قوائم التغییر الكلي أو الغداء لتبدیل القوائم.  .2
 

 یمكن اختیار قائمة واحدة فقط في كل مرة. مالحظة:

 

  أسفل القائمة. "تشغیل"عند اختیار القائمة المرغوب بھا، یتم تحدید  .3

  

 اضغط على زر العودة للعودة إلى الشاشة الرئیسیة. .4

  

 اضغط على أیقونة المنتج لتبدیل المنتجات. .5

 

 

 تعود الشاشة إلى الشاشة الرئیسیة.  .6

 تغییر قائمة الغداء إلى قائمة تغییر كلي أو قائمة إفطار. 4-12
الضغط على القائمة المرغوبة  غط على زر القائمة في الشاشة الرئیسیة سیعرض خیارات تغییر القوائم.إذا أنشأت قوائم منفصلة لإلفطار والتغییر الكلي والغداء، فإن الض

 سیبدل القوائم.
 

 اإلجراء الشاشة               

       

 اضغط على زر القائمة. .1
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 اإلجراء الشاشة               

 
 

 

 اضغط على زر التشغیل/اإلیقاف تحت قوائم التغییر الكلي أو اإلفطار لتبدیل القوائم.  .2
 

 یمكن اختیار قائمة واحدة فقط في كل مرة. مالحظة:

 

 أسفل القائمة.   "تشغیل"عند اختیار القائمة المرغوب بھا، یتم تحدید  .3

  

 اضغط على زر العودة للعودة إلى الشاشة الرئیسیة. .4

  

 اضغط على أیقونة المنتج لتبدیل المنتجات. .5

 

 

 تعود الشاشة إلى الشاشة الرئیسیة.  .6

 
 

 مھام الخدمة 4-13
القوائم من وإلى المقالة عن طریق یغطي ھذا القسم مھام الطاقم والمدیر المستخدمة في المتاجر مثل اختبار ارتفاع الحد، وسجل األخطاء، وإعداد كلمة المرور، ووظائف نسخ 

 باستخدام القائمة. USBالتوصیل من 
 

 اختبار ارتفاع الحد 4-13-1
یجب أداؤه باستخدام زیت قدیم فقط. أغلق المقالة واتصل بالصیانة فوًرا إذا  سیفسد اختبار ارتفاع الحد الزیت. اع الحد الختبار الدائرة مرتفعة الحد.یستخدم وضع اختبار ارتف

  "رتفاع الحد، افصل الطاقةفشل ا"درجة مئویة) بدون توقف الحد المرتفع الثاني، كما ستعرض شاشة وحدة التحكم  238فھرنھایت ( 460وصلت درجة الحرارة إلى 
 مع إصدار صوت تحذیري أثناء االختبار. 

 

 .عند إعادة تشغیل المقالة، تعود إلى وضع التشغیل وتعرض المنتج ُیلغى االختبار عند إغالق المقالة.
 

 اإلجراء الشاشة               

    
 ط على زر الشاشة الرئیسیة.عندما تكون وحدة التحكم مضبوطة على وضع اإلغالق/االستعداد، اضغ .1

 
 اضغط على زر الخدمة. .2

 
 ."الطاقم"اضغط على زر  .3
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 اإلجراء الشاشة               

   
 حدد الوعاء األیمن أو األیسر عند استخدام أوعیة منفصلة. .4

 لبدء اختبار الحد المرتفع.  "الضغط مع االستمرار"اضغط مع االستمرار على زر  .5 اضغط واستمر في الضغط

 اترك الزر

ستعرض وحدة التحكم درجة حرارة  الستمرار على الزر، تبدأ درجة حرارة الوعاء في االرتفاع.أثناء الضغط مع ا .6
 درجة مئویة  210فھرنھایت ( 10± فھرنھایت  410عندما تصل درجة الحرارة إلى  الوعاء الفعلیة أثناء االختبار.

  وتواصل التسخین. فھرنھایت) 410(مثل  "HI-1ساخن "درجة مئویة)، تعرض شاشة وحدة التحكم  ±12 
)، تكون درجة الحرارة CEوفي وحدات التحكم التي ُتستخدم في االتحاد األوروبي (والتي تحمل عالمة  *مالحظة:

 ."HI-1ساخن "درجة مئویة) عند عرض رسالة  °202فھرنھایت (° 395

 HI-1ساخن 

بوجھ عام، یحدث ھذا  للحد المرتفع.أثناء الضغط مع االستمرار على الزر، تستمر المقالة في التسخین حتى تصل  .7
درجة مئویة)  231درجة مئویة إلى  217فھرنھایت ( 447فھرنھایت و 423عندما تتراوح درجة الحرارة بین 

درجة  207فھرنھایت ( 426فھرنھایت إلى  405الرتفاع حد المقالي الموجودة خارج دول االتحاد األوروبي، ومن 
  اع حد المقالي الموجودة داخل دول االتحاد األوروبي.درجة مئویة) الرتف 219مئویة إلى 

حرر الزر. یتوقف الوعاء عن التسخین وتعرض شاشة وحدة التحكم إعدادات درجة الحرارة الحالیة حتى تقل وتصل  .HI-2 8مساعدة 
 اضغط على زر التشغیل إللغاء المنبھ. درجة مئویة). 204فھرنھایت ( 400إلى 

 فشل ارتفاع الحد
 إذا عرضت شاشة وحدة التحكم ھذه الرسالة، فافصل الطاقة عن المقالة واتصل بالصیانة على الفور. .9 الكھرباء انقطاع

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

 
 وظائف المدیر 4-13-2

 

  سجل الخطأ 4-13-2-1
یتم عرض رمز وزمن  تعرض ھذه الرموز بترتیب وفًقا لألكثر تكراًرا.  ) رموز خطأ متكررة واجھتك مع المقالة.10ظیفة سجل الخطأ لعرض أحدث عشرة (تستخدم و

 وتاریخ الخطأ.
 

إلى الجانب األیسر  "L"یشیر رمز الخطأ  التاریخ.إذا لم توجد أخطاء، تكون الشاشة خالیة. في األوعیة المنقسمة، ُتعرض األخطاء الخاصة بكل جانب ورمز الخطأ والزمن و
طأ عام إلى حدوث خ "G"یشیر رمز الخطأ  ).04/22/2014 صباًحا R E19 06:34إلى الجانب األیمن من الوعاء المنقسم حیث حدث الخطأ ( "R"من الوعاء والرمز 

 .من ھذا الدلیل 6-7رموز األخطاء موضحة في القسم  لیس متعلًقا بوعاء بعینھ.
 

 اإلجراء الشاشة               

 
 ."الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .1

 
 اضغط على زر الخدمة. .2

 
 اضغط على زر المدیر. .3

 4321أدخل  .4 1 2 3 4

 
 (نعم). √اضغط على زر  .5

 یتم عرض أحدث ثالثة أخطاء.  اضغط على زر سجل الخطأ. .6 سجل الخطأ□ 

 

استمر في الضغط على السھم  ض األخطاء الثالثة التالیة.اضغط على الزر المتجھ ألسفل. یتم عر .7
 المتجھ لألسفل لعرض األخطاء األخرى.

  
 اضغط على زر العودة للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئیسیة للخروج. .8

 
 وضع الطاقم

 ."وضع الطاقم"اضغط على زر  .9

 
 
 
 

 إعداد رمز المرور  4-13-2-2
  لمرور لمدیر المطعم بتغییر كلمات المرور لألوضاع المختلفة.یسمح وضع كلمة ا
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 اإلجراء الشاشة               

 
 ."الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .1

 
 اضغط على زر الخدمة. .2

 
 اضغط على زر المدیر. .3

 4321أدخل  .4 1 2 3 4

 
 (نعم). √اضغط على زر  .5

  مرور.اضغط على زر إعداد رمز ال .6 إعداد رمز المرور□ 

 القوائم □
 الوصفات □

 مدیر اإلعدادات □
 مدیر التشخیصات □

حدد رمز المرور الذي ترغب في تعدیلھ. اضغط على السھم المتجھ ألسفل لالطالع على  .7
 إعدادات أخرى.

 اإلعدادات االفتراضیة:
 1234القوائم 

 1234الوصفات 
 1234مدیر اإلعدادات 

 4321مدیر التشخیصات 

 

 لمفاتیح إلدخال رمز مرور جدید للعنصر المحدد.استخدم لوحة ا .8

 
 (نعم). √اضغط على زر  .9

 استخدم لوحة المفاتیح إلعادة إدخال رمز المرور الجدید للتأكید.  .10 أِعد كتابة كلمة المرور

 
 (نعم). √اضغط على زر  .11

 تم إعداد رمز المرور بنجاح

 

 (نعم). √اضغط على زر  .12

 القوائم □
 الوصفات □
 اإلعداداتمدیر  □
 مدیر التشخیصات □

  

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

 
 وضع الطاقم

 ."وضع الطاقم"اضغط على زر  .14

 
4-13-2-3   USB - تشغیل القوائم  

 وتحمیلھا على المقالة. USBفي ذاكرة  MenuSyncالتي تم إنشاؤھا في وھذا یسمح بحفظ المنتجات  یسمح لك ھذا الخیار بتحمیل القوائم في وحدة التحكم.
 

 اإلجراء الشاشة               

 
 ."الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .1

 
 اضغط على زر الخدمة. .2
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 اإلجراء الشاشة               

 
 اضغط على زر المدیر. .3

 4321أدخل  .4 1 2 3 4

 
 (نعم). √اضغط على زر  .5

□ USB – اضغط على زر  .6 تشغیل القائمةUSB -   .تشغیل القائمة 
  إلى المقالة. USBاضغط على زر نسخ القائمة من  .7 إلى المقالة USBنسخ القائمة من □

 في الموصل الموجود خلف باب المقالة في أقصى الیسار. USBأدخل محرك  .USB… 8أدخل 
 .USBاختر نعم عند إدخال محرك  .9 ؟ نعم الUSBھل تم إدخال 

 USBقراءة الملف من 
 ال یوجد إجراء مطلوب. .10 أثناء القراءة USBإزالة ُیرجى عدم 

 ال یوجد إجراء مطلوب أثناء تحمیل الملف. .UI-UI 11جاٍر نقل بیانات قائمة 
 ال یوجد إجراء مطلوب أثناء التحدیث. .12 جاٍر تحدیث القائمة

 اضغط نعم. .13 ھل اكتمل التحدیث؟ نعم

 وأِعد تشغیل النظام. USBاكتمل تحدیث القائمة، أِزل 
وأِعد تشغیل بطاریة المقالة بالكامل باستخدام مفتاح إعادة الضبط الموجود  USBمحرك  أِزل .14

مالحظة: احرص على الضغط على  .USBخلف باب المقالة أقصى الیسار أسفل موصل 
 ثانیة على األقل. 30المفتاح مع االستمرار لمدة 

 
 

 إحصائیات المعلومات 4-14
 
 

 إحصائیات المصفاة 4-14-1
 

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

 

 اإلجراء شاشةال               

  
 اضغط على زر المعلومات. .1

 
 

 اضغط على زر التصفیة. .2

 1الیوم  □ 
 2الیوم  □ 
 3الیوم  □ 
   4الیوم  □ 

 

اضغط على السھم  حدد واضغط على الیوم الذي ترغب بھ. .3
 المتجھ ألسفل لالطالع على األیام األخرى.

 (یوم وتاریخ عرض إحصائیات التصفیة)الیوم والتاریخ  .1
(عدد مرات الطھي المتبقیة حتى بدء عملیة  مرات الطھي المتبقیة قبل التصفیة التالیة عدد .2

 التصفیة التالیة.)
 (عدد مرات الطھي في ھذا الیوم)عدد مرات الطھي الیومیة  .3

 (عدد مرات تصفیة الوعاء في یوم محدد)عدد مرات التصفیة الیومیة  .4

ائیات اضغط على السھم المتجھ ألسفل لالطالع على إحص .4
 أخرى. 

 (عدد مرات تجاوز التصفیة في ھذا الیوم.)عدد مرات تجاوز التصفیة یومًیا  .5
(متوسط عدد دورات الطھي لكل عملیة تصفیة في  -متوسط مرات الطھي لكل عملیة تصفیة  .6

 ھذا الیوم)
 .)FIB(ُیعرض في حالة تفعیل أو تعطیل التصفیة. أداة تشخیصیة لتحدید حالة لوحة  -التصفیة  .7

      

اضغط على السھم المتجھ ألعلى للتصفح أو على زر العودة  .5
 للعودة الختیار یوم آخر. 
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 اإلجراء شاشةال               

 

اضغط على زر العودة للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر  .6
 الصفحة الرئیسیة للخروج.

 
 
 
 

 إحصائیات الزیت 4-14-2
 

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

 

 اإلجراء الشاشة               

    
 اضغط على زر المعلومات. .1

 
 اضغط على زر الزیت. .2

 تفریغتاریخ آخر  .1
 عملیات الطھي منذ آخر تفریغ .2
 عملیات التصفیة منذ آخر تفریغ .3
 عدد مرات تجاوز التصفیة منذ آخر تفریغ .4

 

 اضغط على السھم المتجھ ألسفل لالطالع على إحصائیات أخرى.  .3

 عمر الزیت الحالي .5
 متوسط عدد مرات الطھي بالزیت نسبًة لعمر الزیت الحالي .6

  

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

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

 

 اإلجراء الشاشة               

    
 اضغط على زر المعلومات. .1

 
 اضغط على زر إحصائیات العمر. .2

 تاریخ التوصیل .1
 الرقم التسلسلي للوحدة .2
 الرقم التسلسلي لوحدة التحكم .3
 قت التشغیل اإلجمالي (بالساعات)و .4

  عدد دورات الحرارة اإلجمالي  .5

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

 
 
 
 

 إحصائیات االستخدام 4-14-4
 

دورات الطھي التي تم إیقافھا قبل االكتمال، وعدد ساعات تشغیل الوعاء  تعرض إحصائیات االستخدام إجمالي عدد دورات الطھي للوعاء، وعدد دورات الطھي للوعاء، وعدد
 (األوعیة)، وتاریخ آخر استخدام.

 

 اإلجراء الشاشة               

   
 اضغط على زر المعلومات. .1

 
 اضغط على زر إحصائیات االستخدام. .2

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

  إجمالي وقت تشغیل الوعاء (بالساعات)  .4

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

 
 
 

 
 وقت االستجابة 4-14-5

 

درجة  28فھرنھایت ( 50لمقالة من درجة حرارة الزیت من االستجابة ھي الوقت الالزم لتزید ا تستخدم االستجابة لتحدید ما إذا كانت المقالة تعمل بشكل صحیح أم ال.
للمقالة الكھربائیة  1:40یجب أال یتخطى الحد األقصى لوقت االستجابة  درجة مئویة). 149فھرنھایت ( 300درجة مئویة) و 121فھرنھایت ( 250مئویة) لتتراوح بین 

 لمقالة الغاز. 3:15و
 اإلجراء الشاشة                

    
 غط على زر المعلومات.اض .1

 
 اضغط على زر االستجابة. یعرض الوقت بالدقائق والثواني. .2

 وقت آخر استجابة .1

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

 للخروج. 
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 إحصائیات آخر حمولة 4-14-6
 

 توفر إحصائیات آخر حمولة بیانات آخر دورة طھي.
 اإلجراء الشاشة               

 
 اضغط على زر المعلومات. .1

 
 اضغط على زر آخر حمولة. .2

 آخر منتج مطھي .1
 وقت بدء آخر حمولة .2
 وقت طھي آخر حمولة .3

 وقت برنامج آخر حمولة .4

 
 
 

 
اضغط على السھم المتجھ ألسفل لالطالع على  .3

 إحصائیات أخرى. 
 آخر أقصى درجة حرارة لحمولة الوعاء .5
 درجة حرارة لحمولة الوعاء آخر أدنى .6
 آخر متوسط درجة حرارة لحمولة الوعاء .7

 ، تشغیل المعالجة٪نسبة زمن الطھي  .8

اضغط على السھم المتجھ ألسفل لالطالع على  .4
 إحصائیات أخرى.

  درجة حرارة الوعاء قبل بدء الطھي .9
اضغط على السھم المتجھ ألعلى للتصفح، أو  .5

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 إصدار البرنامج 4-14-7
 

شفات المقاومة الحراریة یعمل إصدار البرنامج على توفیر إصدارات لبرنامج وحدة التحكم ولوحات الدارة في نظام المقالة، وقیم مجس الحرارة، ومجس درجة حرارة كا
 جة حرارة كاشفات المقاومة الحراریة لخزان الزیت.للتصفیة المتقطعة التلقائیة، ومجس در

 

 اإلجراء الشاشة               

 
 اضغط على زر المعلومات. .1

 
 اضغط على زر السھم المتجھ ألسفل. .2

 
 اضغط على زر إصدار البرنامج. .3

 UIBإصدار البرنامج  .1
 SIBإصدار البرنامج  .2
 VIBإصدار البرنامج  .3
 FIBإصدار البرنامج  .4

   

على السھم المتجھ ألسفل لالطالع على اضغط  .4
إصدارات برنامج أخرى، ومجس الحرارة، 

مالحظة: ستعمل األوعیة  والمعلومات.
المنقسمة ونظام التصفیة التلقائي المتقطع 
لألوعیة الیمنى والیسرى ودرجات حرارة 

 .SIB2خزان الزیت بإصدار برنامج 

 OQSإصدار البرنامج  .5
 درجة حرارة الوعاء الفعلیة .6
 درجة حرارة كاشفات المقاومة الحراریة للتصفیة المتقطعة التلقائیة  .7
 درجة حرارة كاشفات المقاومة الحراریة لخزان الزیت .8
 رقم اللوحة .9

 
 

اضغط على السھم المتجھ ألسفل لالطالع على  .5
 إصدارات برنامج أخرى والمعلومات.

 إصدار برنامج البوابة .10
 للبوابة IPعنوان  .11

اضغط على السھم المتجھ ألعلى للتصفح، أو  .6
اضغط على زر العودة للعودة إلى القائمة أو 
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 اإلجراء الشاشة               
 جودة رابط البوابة .12
 قوة إشارة البوابة والضوضاء .13

  

 اضغط على زر الصفحة الرئیسیة للخروج.

 
 إعادة ضبط إحصائیات االستخدام 4-14-8

 ام.تستخدم خاصیة إعادة الضبط إلعادة ضبط جمیع بیانات االستخدام في إحصائیات االستخد
 

 اإلجراء الشاشة               

 
 اضغط على زر المعلومات. .1

 
 اضغط على زر السھم المتجھ ألسفل. .2

 
 اضغط على زر إعادة الضبط. .3

 4321أدخل  .4 1 2 3 4

 
 (نعم). √اضغط على زر  .5

 (نعم). √اضغط على زر  .6 تم إعادة ضبط جمیع بیانات االستخدام

  
ى للتصفح، أو اضغط على زر العودة للعودة اضغط على السھم المتجھ ألعل .7

 إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئیسیة للخروج. 

 
 

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

 اإلجراء الشاشة

    
 مات.ثم زر المعلو "الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .1

 
 اضغط على زر السھم المتجھ ألسفل. .2

 
 اضغط على زر الزیت الجدید. .3

 عدد عملیات الطھي منذ آخر تفریغ .1
 عدد مرات التفریغ في الطھي منذ آخر إعادة ضبط .2
 تاریخ إعادة ضبط عداد الزیت الجدید .3
 عداد الزیت الجدید .4

  

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

 
 اإلجراء الشاشة               

 
 ثم زر المعلومات. "الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .1

 
 زر السھم المتجھ ألسفل.اضغط على  .2

 
 اضغط على زر إعادة ضبط الزیت الجدید. .3

 .4321أدخل  .4 1 2 3 4

 
 (نعم). √اضغط على زر  .5

 تمت إعادة ضبط جمیع بیانات الزیت الجدید

 

 (نعم). √اضغط على زر  .6

  
 اضغط على زر العودة للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئیسیة للخروج.  .7

 
 (مجموع المواد القطبیة) TPMإحصائیات  4-14-11

 أمام وحدة التحكم عندما یكون  TPMیمكن الوصول للبیانات نفسھا بالضغط على زر  (جھاز استشعار جودة الزیت). OQSبیانات من  TPMتوفر إحصائیات 
 ثابًتا. TPMزر 

 
 اإلجراء الشاشة               

 
 م زر المعلومات.ث "الصفحة الرئیسیة"اضغط على زر  .1

 
 اضغط على السھم المتجھ ألسفل.  .2

 
 

) یوًما الصالحة 30خالل الثالثین ( TPMقیم  .TPMاضغط على زر إحصائیات  .3
 الماضیة مدرجة.

  

اضغط على السھم المتجھ ألعلى للتصفح، أو اضغط على زر العودة للعودة إلى القائمة أو  .4
  اضغط على زر الصفحة الرئیسیة للخروج.
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 �����LOV™  الجيل الثالث من سلسلةBIGLA30-T  
 الفصل الخامس: إرشادات قائمة التصفية

 مقدمة 5-1
 

 بتصفية الزيت في وعاء قلي واحد بشكل آمن وفعال بينما تظل أوعية القلي��خرى في البطارية تعمل.  FootPrint Proيسمح نظام تصفية 
 

 .3-5خدام. تتم تغطية تشغيل النظام في القسم إعداد نظام التصفية ��� 2-5يغطي قسم 
 

 تحذير 
 جراءات التجفيف والتنظيف.يضطلع المشرف الميداني بمسؤولية إخطار المشغلين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام القلي بالزيت الساخن،����جوانب تصفية الزيت وإ

 

 تحذير 
 يجب استبدال لوحة أو ورقة التصفية يوميًا.

 إعداد ������تخدام 5-2
 

اسحب طاسة المصفاة خارج الخزانة قلي�ً وانتظر حتى يتوقف عن  .1
هو موضح أدناه(. أِزل صينية  التقطير قبل إزالة الطاسة بالكامل )كما 
الفتات وحلقة التثبيت ولوحة )أو ورقة( التصفية وشاشة المصفاة )انظر 

مركز مناسب لكل (. نّظف جميع القطع المعدنية بمحلول 1الشكل 
ها جيًدا.  ا�غراض وماء ساخن ثم جفّف

 

 
 
 

افحص تثبيت وصلة طاسة التصفية لضمان أن الحلقات الدائرية بحالة  .2
(. احرص على تثبيت شاشة المصفاة��ولية 2جيدة )انظر الشكل 
ها.  وتنظيفها وإحكام

 

 

 
 1شكل 

 

 
2شكل  

تأكد من  للوحة موجه����الخشن كسي، وضع شاشة المصفاة المعدنية في وسط قاع الطاسة، ثم افرد لوحة تصفية فوق الشاشة بحيث يكون الجانب اتبع الترتيب الع .3
ى الطاسة بحيث تكون عند استخدام ورقة التصفية، ضع صحيفة ورقة التصفية أعل وضع اللوحة بين حافات طاسة المصفاة البارزة. ثم ضع حلقة التثبيت أعلى اللوحة.

ناء دفعها �سفل الطاسة. ثُم متداخلة من جميع الجوانب. ضع حلقة التثبيت فوق ورقة التصفية وأنِزل الحلقة في الطاسة مما يسمح للورقة أن تطوى �على حول الحلقة أث
 أوقيات( من مسحوق التصفية على ورقة التصفية. 8قم برش حزمة واحدة )

 

 ( 1لفتات أمام الطاسة. )انظر الشكل أِعد تثبيت صينية ا  .4
 

 يحظر استخدام مسحوق التصفية مع اللوحة!
 

 وصلة المصفاة  افحص تثبيت
 في الحلقات الدائرية.
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 جهاز التصفية ����ستخدام��ن. في الزاوية العلوية اليمنى من أي وحدة تحكم. "P"ادفع طاسة التصفية مرة أخرى أسفل المق�� تأكد من عدم ظهور حرف  .5
 

 خطر  
مدمجة لتجنب فيضان وانسكاب الزيت الساخن، الذي قد يتسبب في ��صابة بالحروق أو ا���ق أو  يحظر تصفية أكثر من وعاء قلي في كل مرة في وحدة التصفية ال

 الوقوع. 

 

 خطر  
قد تحترق بعض جزيئات  يجب تفريغ صينية فتات الخبز الموجودة في المق�� المجهزة بنظام تصفية في حاوية مضادة للنار بعد نهاية عمليات القلي في كل يوم. حيث

 الطعام بدون قصد في حالة امتصاصها لبعض المواد الدهنية

 

 تحذير 
هن  والذي يقوم بإحكام ربط أوعية القلي. تجنب ا�����ل القلي أو غيرها من ��واني بالشريط الملحق بالمق�� حيث�����حتكاك ب���� القلي والشري��زالة الد

 كما أنه تم تصميمه بطريقة متوافقة ومحكمة ويلزم إزالته فقط عند التنظيف. مما يؤثر بالسلب على ثباته، إلى تشويه الشريط

 قائمة التصفية   5-3
 

ها وتنظيفها.   تستخدم خيارات قائمة التصفية في تصفية ا��عية وتصريفها وتعبئتها وتفريغ
 قائمة التصفية موضحة أدناه:

 2-5صفحة      التصفية التلقائية 
 3-5صفحة      طلب التصفية التلقائي 
 5-5صفحة      صيانة المصفاة 
 )ظمة غير الغزيرة  6-5صفحة     تفريغ الزيت )ا��
 )7-5صفحة     تفريغ الزيت )ا��ظمة الغزيرة 
 9-5صفحة      تصريف الزيت 
  11-5صفحة     تعبئة الوعاء من طاسة التصفية 
 11-5صفحة    ر فقط(تعبئة الوعاء بالزيت الغزير )زيت غزي 
 )11-5صفحة    تفريغ طاسة الزيت في النفايات )زيت غزير فقط 
 )13-5صفحة     التنظيف العميق )أنظمة غير غزيرة 
 )15-5صفحة     التنظيف العميق )أنظمة غزيرة 

 التصفية التلقائية   5-3-1

ويمكن تشغيل هذه الوظيفة بالطلب  عد تشغيل عدة دورات طهي مسبقة الضبط أو مرور بعض الوقت.تعمل خاصية التصفية التلقائية على تصفية أوعية القلي بسرعة تلقائيًا ب
هو موضح في الجزء التالي.  � يمكن تصفية أكثر من وعاء في الوقت نفسه. ��حظة: أيًضا، كما 

 

 ا��راء الشاشة               

 هل ترغب في التصفية��ن؟ -تلزم التصفية 
، فسيتم إلغاء التصفية وتستمر الم���X)نعم( لبدء التصفية. إذا اخترت زر  √اضغط على زر  .1

في العمل بشكل طبيعي. ستشير وحدة التحكم لضرورة تصفية الزيت مجدًدا بعد مرور فترة 
هذا التسلسل حتى تتم التصفية. قصيرة.  يُعاد 

  مستوى الزيت شديد ا��خفاض

)نعم���قرار  √اضغط على زر  ت شدي���خفاض.تظهر هذه الرسالة إذا كان مستوى الزي .2
إذا لم  .JIBتحقق من انخفاض مستوى الزيت في خزان  بالمشكلة ثم عد لوضع إيقاف الطهي.

منخفًضا واستمر ذلك في الحدوث، فتواصل مع مركز  JIBيكن مستوى الزيت في خزان 
 الصيانة المعتمد من المصنع. 

  -قم بكشط النفايات من الوعاء
 اضغط على تأكيد عند��نتهاء

اكشط النفايات من الزيت بحركة من���� إلى الخلف لتزيل أكبر قدر ممكن من النفايات من كل  .3
هذا ضروري لتحسين مدة ا���ك الزيت وجودته. وعاء. )نعم( عند √ اضغط على زر  و

 ا����.

 إدخال الطاسة
ظهر على الشاشة إذا لم يتم تركيب طاسة ضع طاسة التصفية بالكامل في مكانها الصحيح. ت .4

 التصفية بشكل صحيح. 

  ��يوجد إجراء مطلوب. .5 جاِر التصريف

  ��يوجد إجراء مطلوب. .6 جاِر الغسل

  ��يوجد إجراء مطلوب. .7 جاِر التعبئة

 تعرض على الشاشة حتى تصل المق���� وضع الضبط. ��يوجد إجراء مطلوب. .8 التسخين المسبق

ه���ستخدام تعرض على الشاشة عند وصول المق���� نقطة الضبط.ال .9 تشغيل  مق�� جا
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 تستغرق عملية التصفية الكاملة حوالي أربع دقائق.
 

 1-3-7انظر القسم  إذا لم تتم إعادة الزيت بالكامل أثناء التصفية، فسينتقل النظام إلى وظيفة التصفية غير المكتملة.
 

 لتصفية أثناء التصفية، فستتوقف عملية التصفية ولن تُستأنف حتى إعادة الطاسة إلى مكانها.إذا أزيلت طاسة ا ��حظة:
 

 خطر  
 احتفظ بجميع العناصر خارج المصارف. قد يؤد�����مشغ�� إلى إلحاق الضرر أو���.

 

 طلب التصفية التلقائي   5-3-2

 � يمكن تصفية أكثر من وعاء في الوقت نفسه. ��حظة: التلقائية يدويًا.يستخدم طلب التصفية التلقائي لتشغيل عملية التصفية 
 

 ا��راء الشاشة               

 

           

 أن تصل درجة حرارة الم�����نقطة الضبط. اضغط على زر قائمة التصفية. يجب .1

   
 

 حدد الوعاء ا�يمن أو ا��� عند استخدام أوعية منفصلة. .2

 
 

 ر التصفية التلقائية.اخت .3

 هل ترغب في التصفية التلقائية؟
، فسيتم إلغاء التصفية وتستمر الم���X)نعم( لبدء التصفية. إذا اخترت زر  √اضغط على زر  .4

 في العمل بشكل طبيعي. 

 

  مستوى الزيت شديد ا��خفاض

عم���قرار )ن √اضغط على زر  تظهر هذه الرسالة إذا كان مستوى الزيت شدي���خفاض. .5
إذا لم  .JIBتحقق من انخفاض مستوى الزيت في خزان  بالمشكلة ثم عد لوضع إيقاف الطهي.

منخفًضا واستمر ذلك في الحدوث، فتواصل مع مركز  JIBيكن مستوى الزيت في خزان 
 الصيانة المعتمد من المصنع. 

  -قم بكشط النفايات من الوعاء
 اضغط على تأكيد عند��نتهاء

النفايات من الزيت بحركة من���� إلى الخلف لتزيل أكبر قدر ممكن من النفايات من كل اكشط  .6
هذا ضروري لتحسين مدة ا���ك الزيت وجودته. وعاء. )نعم( عند  √اضغط على زر  و

 ا����.

 إدخال الطاسة
اسة ضع طاسة التصفية بالكامل في مكانها الصحيح. تظهر على الشاشة إذا لم يتم تركيب ط .7

 التصفية بشكل صحيح. 

  ��يوجد إجراء مطلوب لتصريف الزيت داخل طاسة التصفية. .8 جاِر التصريف

  ��يوجد إجراء مطلوب��زالة البقايا بالماء من الوعاء. .9 جاِر الغسل

  ��يوجد إجراء مطلوب���� تعبئة الوعاء. .11 جاِر التعبئة

 تسخين الم���تصل لنقطة الضبط.��يوجد إجراء مطلوب ���� .11 التسخين المسبق

ه���ستخدام. تعرض على الشاشة عند وصول المق���� نقطة الضبط. .12 تشغيل  المق�� جا
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 تستغرق عملية التصفية الكاملة حوالي أربع دقائق.
 

 اسة إلى مكانها.إذا أزيلت طاسة التصفية أثناء التصفية، فستتوقف عملية التصفية ولن تُستأنف حتى إعادة الط ��حظة:
 

 خطر  
 احتفظ بجميع العناصر خارج المصارف. قد يؤد�����مشغ�� إلى إلحاق الضرر أو���.

 
 اتبع التعليمات الموضحة على شاشة وحدة التحكم لمعالجة الخطأ.  إذا فشلت عملية التصفية التلقائية، فستظهر رسالة بحدوث خطأ.

 

دقيقة للتحقق من حل  15)نعم( وانتظر لمدة  √اضغط على زر  معلقة على وعاء آخر لتصفيته أو في انتظار حل مشكلة أخرى. FIBون لوحة ، تك"المصفاة مشغولة"عند عرض 
 إذا لم يتم حل المشكلة، فاتصل بمركز الصيانة المحلي المعتمد من المصنع. المشكلة.

 

 خطر  
مدمجة لتجنب فيضان وانسكاب الزيت الساخن، الذي قد يتسبب في ���� بالحروق أو ا���� أو يحظر تصفية أكثر من وعاء قلي في كل مرة في وحدة ال تصفية ال

  الوقوع.

 

 تحذير 
هذا المفتاح، أوقف توصيل الطاقة إلى نظام  محرك المصفاة مزود بمفتاح إعادة ضبط يدوي في حالة زيادة حرارة المحرك أو حدوث عطل كهربائي. المصفاة في حالة تعطل 

 دقيقة قبل محاولة إعادة ضبط المفتاح )انظر الصورة في الصفحة التالية(. 22واترك محرك المضخة ليبرد لمدة 
 

 
 

 تحذير 
ا��ابة بحروق  يجب إعادة تشغيل المفتاح بعناية لتجنب احتمالية توّخ الحذر وقم بارتداء معدات الس�مة المناسبة عند إعادة تشغيل مفتاح إعادة ضبط محرك المصفاة.

 خطيرة أثناء التحرك العشوائي حول أنبوب الصرف ووعاء القلي.

 

 
 مفتاح إعادة ضبط محرك المصفاة

 الصيانة أو التصفية في نهاية اليوم 5-3-3

يجب تغيير لوحة أو  احرص على استبدال لوحة أو ورقة المصفاة يوميًا ليعمل النظام بشكل سليم.
ساعة  24اليوم عند قلي كميات كبيرة أو في���اكن التي تعمل طوال الـورقة المصفاة مرتين في 
 ليعمل النظام بشكل سليم.

 
 Xاضغط على زر  ، فيجب إغ�� صمام الصرف."أغلق صمام الصرف"إذا ظهر على الشاشة 

 .للخروج
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 ملحوظة
 يجب استبدال لوحة أو ورقة التصفية يوميًا.

 

 تحذير 
يحظر تصفية أكثر من وعاء قلي في كل مرة في وحدة التصفية المدمجة 
لتجنب فيضان وانسكاب الزيت الساخن، الذي قد يتسبب في ���� 

 بالحروق أو ا���� أو الوقوع. 
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 ا��راء الشاشة               

 

                

 أن تصل درجة حرارة الم�����نقطة الضبط. اضغط على زر قائمة التصفية. يجب .1

   
 

 حدد الوعاء ا�يمن أو ا��� عند استخدام أوعية منفصلة. .2

 

 اختر صيانة المصفاة. .3

 هل ترغب في صيانة التصفية؟
وتستمر الم������� ، فسيتم إلغاء التصفيةX)نعم( لبدء التصفية. إذا اخترت زر  √اضغط على زر  .4

 بشكل طبيعي. 

 )نعم(عند ارتداء جميع معدات الحماية بما في ذلك القفازات المقاومة للحرارة. √اضغط على زر  .5  اضغط على تأكيد عند ���اء -قم بارتداء القفازات الواقية 

 إذا تم وضع طاسة الزيت والغطاء في مكانهما الصحيح. )نعم(  √اضغط على زر  .6 احرص على وضع طاسة الزيت والغطاء في مكانهما الصحيح

  ��يوجد إجراء مطلوب لتصريف الزيت داخل طاسة التصفية. .7 جاِر التصريف

 اضغط تأكيد عند ا��تهاء -نّظف داخل الوعاء وما بين السخانات 

 

 ��نتهاء.)نعم( عند  √إذا كان كهربائيًا، فنظف ما بين العناصر. اضغط على زر  نّظف الوعاء. .8

 

 خطر 
 احتفظ بجميع العناصر خارج المصارف. قد يؤد�����مشغ�� إلى إلحاق الضرر أو���.

 

 -تنظيف أجهزة ا��تشعار 
 اضغط على تأكيد عند��نتهاء

 2-6-6)غاز فقط( نّظف جهاز استشعار مستوى الزيت باستخدام ممسحة مضادة للخدش )انظر القسم  .9
مقالي( نّظف حول أجهزة استشعار التصفية المتقطعة التلقائية وخزان الزيت )جميع ال (.4-6صفحة 

  4-2-6باستخدام مفك أو أدا��������الرواسب من حول أجهزة����ار )انظر القسم 
 )نعم( عن�����. √( واضغط على زر 1-6صفحة 

  )نعم(. √اضغط على زر  .11 هل ترغب في غسل الوعاء؟
 ��يوجد إجراء مطلوب عند فتح صمام ا��جاع وام������ بالزيت الخارج من طاسة المصفاة.  .11 جاِر الغسل

 هل ترغب في الغسل مرة أخرى؟
إذا كان هناك  للمتابعة. Xإذا كان الوعاء خاليًا من البقايا، فاضغط على زر  يت�����خة المصفاة. .12

هذه الدورة حتى الضغط  ة المصفاة مجدًدا.)نعم( وستفتح مضخ √فتات متبٍق، فاضغط على زر  وتتكرر 
  .Xعلى زر 

 جاِر الشطف
يُفتح صمام  ��يوجد إجراء مطلو�������� الصرف وتعيد مضخة المصفاة تعبئة الوعاء. .13

 الصرف ويشطف الوعاء.

 هل ترغب في الشطف مرة أخرى؟
إذا كنت ترغب في الشطف مرة أخرى،  بعة.للمتا Xإذا كان الوعاء خاليًا من البقايا، فاضغط على زر  .14

  .X)نعم( وسيُعاد الشطف حتى تضغط على زر  √فاضغط على زر 
 )نعم( للمتابعة.  √اضغط زر  .15 هل ترغب في التلميع؟

 جاِر التلميع
��يوجد إجراء مطلوب عند فتح صمامي الصرف���جاع ويتم ضخ الزيت عبر وعاء القلي لمدة خمس  .16

 دقائق.
 )نعم( للمتابعة. √اضغط زر  .17 في تعبئة الوعاء؟ هل ترغب

  ��يوجد إجراء مطلوب أثناء إعادة تعبئة الوعاء. .18 جاِر التعبئة

 هل الوعاء ممتلئ؟

لتشغيل المضخة مجدًدا إذا كان مستوى الزيت أقل من خط مستوى امت�ء الوعاء  Xاضغط على زر  .19
إذا لم يتم ملء الوعاء  خط مستوى����.)نعم( بمجرد وصول الزيت ل √بالزيت.* واضغط على زر 

قد تحتوي الطاسة  بالزيت حتى خط مستوى الزيت، فتحقق من طاسة الزيت للتأكد من إعادة معظم الزيت.
 على كمية قليلة من الزيت.

  )نعم( عندما تفرغ طاسة المصفاة من الزيت. √اضغط على زر 

 

 يتم إغ�� وحدة التحكم. .21

 

إن ا�جابة بنعم بعد محاولتين���دة تعبئة  ة التصفية، من الطبيعي ترك بعض الزيت في الطاسة و�� يعود مستوى الزيت إلى مستواه السابق للصيانة.بعد صيان ��حظة:
  الوعاء تسمح لنظام تعويض الزيت بتعويض أي نقص في الزيت ناتج عن التصفية.
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 تفريغ أنظمة الزيت غير الغزير 5-3-4

هذا    .معدنيةأو حاوية  PMSDUالخيار لتفريغ الزيت القديم في وحدة يستخدم 
 

 (.PMSDUباستخدام وحدة ماكدونالدز للتخلص من الزيت ) Frymasterتوصي  عند ���� زيت الطهي، قم بتفريغه في حاوية مناسبة لنقله إلى حاوية مخلفات الزيت.
من وحدة ماكدونالدز للتخلص من الزيت، فلن  2114إذا كنت تستخدم إصدار عام  م�حظة:ة التخلص الخاصة بك. لبعض إرشادات التشغيل، انظر المستندات المقدمة مع وحد

هن، فاترك الزيت يبرد حتى تصل حرارته إلى  درجة مئوية(، ثم قم بصرف الزيت في  38فهرنهايت ) 111يتناسب حجم الوحدة مع المصرف. إذا لم تتوفر وحدة لتفريغ الد
 لتر( أو أكثر لتجنب انسكاب الزيت. 15ة تتسع ����جالونات )حاوية معدني

 

 ا��راء الشاشة               

 
 أن تكون المق�� على وضع ا����. يجب .1

 
 اضغط على زر قائمة التصفية. .2

   
 

 حدد الوعاء ا�يمن أو ا��� عند استخدام أوعية منفصلة. .3

 

 ."تفريغ الزيت"اختر  .4

 تفريغ الزيت؟هل ترغب في 

 ، يعود المستخدم إلى قائمة التصفية.X)نعم( للمتابعة. إذا تم اختيار زر  √اضغط زر  .5
 

 خطر 
درجة مئوية( قبل التصفية  33فهرنهايت ) 122اترك الزيت ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة 

 في حاوية معدنية مناسبة للتفريغ.

 أدخل وحدة التفريغ

 ة التفريغ.أِزل طاسة المصفاة وأدخل وحد .6
 

 خطر 
عند تصفية الزيت في وحدة التفريغ، يحظر تعبئة الوحدة فوق خط الحد ا�قصى للتعبئة المحدد 

 على الحاوية.
 

 هل وحدة التفريغ في مكانها الصحيح؟

لتر( أو أكثر في المكان  15جالونات ) 4أو حاوية معدنية سعتها  PMSDUاحرص على وضع وعاء  .7
 عم( للمتابعة.)ن √المخصص له. اضغط زر 

 
 خطر 

 جالونات  4عند صرف الزيت في حاوية معدنية مناسبة، احرص على أن تكون سعة الحاوية 
 لتر�����، وإ��������ئل الساخن وتتعرض ��صابة. 15)

 
 ��يوجد إجراء مطلوب عند تفريغ الوعاء للزيت. .8 التفريغ

 )نعم( للمتابعة. √اضغط زر  عند تفريغ الوعاء بالكامل، .9 هل الوعاء فارغ؟
 )نعم( للمتابعة. √نظف الوعاء بفرشاة تنظيف وعن����� من ذلك اضغط على زر  .11 هل اكتمل تنظيف الوعاء؟

اسكب الزيت بحرص داخل الوعاء حتى يصل إلى خط الحد ا�دنى للتعبئة المحدد داخل المق��. اضغط  .11 تعبئة الوعاء يدويًا
 م�����ء.)نعم( عند ا √على زر 

 
 يتم إغ�� وحدة التحكم. .12
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 تفريغ أنظمة الزيت الغزير 5-3-5

هذا الخيار لتفريغ الزيت القديم في نظام نفايات الزيت الغزير مثل نظام  تستخدم  .RTIيستخدم 
ظمة الزيت الغزير مضخة لتحريك الزيت المستهلك من المق�� إلى صهريج تخزين. تستخدم  أن

 فية في توصيل أنظمة الزيت الغزير بالمقالي.المواس����

 ا��راء الشاشة               

 
 أن تكون المق�� على وضع ا����. يجب .1

 
 اضغط على زر قائمة التصفية. .2

   
 

 حدد الوعاء ا�يمن أو ا��� عند استخدام أوعية منفصلة. .3

 

 ."تفريغ الزيت"اختر  .4

 ، يعود المستخدم إلى قائمة التصفية.X)نعم( للمتابعة. إذا تم اختيار زر  √زر اضغط  .5 هل ترغب في تفريغ الزيت؟

هذه الرسالة إذا كان صهريج الزيت الغزير ممتلئ فقط. .6 هل ام����ج الزيت الغزير؟ )نع���قرار  √اضغط على زر  تُعرض 
 التشغيل.تعود الشاشة إلى وضع إيقاف  بالمشكلة واتصل بمورد نفايات الزيت الغزير.

  ��يوجد إجراء مطلوب لتصريف الزيت داخل طاسة التصفية. .7 جاِر التصريف
 )نعم( للمتابعة. √عند تفريغ الوعاء بالكامل، اضغط زر  .8 هل الوعاء فارغ؟

 )نعم( للمتابعة. √نّظف الوعاء بفرشاة تنظيف وعند ا�نتهاء من ذلك اضغط على زر  .9 هل اكتمل تنظيف الوعاء؟
 لتفريغفتح صمام ا

 

اسحب صمام التفريغ بالكامل إلى  افتح باب الخزانة الموجود على اليسار والصمام إذا كان ذلك ضروريًا. .11
 ��مام لبدء التفريغ.

��يوجد إجراء مطلوب عند نقل المضخة للزيت المستهلك من الطاسة إلى صهاريج تخزين الزيت الغزير  .11 التفريغ
 دقائق. 4لمدة 

 أِزل الطاسة

 طاسة المصفاة خارج المق�� بحذر. اسحب .12
 خطر 

افتح طاسة المصفاة ببطء لتجنب ���� بحروق شديدة إثر تناثر رذاذ الزيت الساخن أو انسكابه 
  أو انكبابه.

 رتحذي 
تأكد من وضع لوحة التصفية في مكانها الصحيح قبل صرف أو تفريغ 
الزيت.  قد يؤدي الفشل في إدخال لوحة التصفية إلى انسداد الخطوط 

 و/أو المضخة.
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 ا��راء الشاشة               

)نعم(. إذا لم تكن الطاسة فارغة، فاضغط على زر  √إذا كانت طاسة المصفاة فارغة، فاضغط على زر  .13 هل الطاسة فارغة؟
X ها.  11لخطوة وعد إلى ا  بعد إعادة طاسة المصفاة إلى مكان

 أدِخل طاسة المصفاة. .14 إدخال الطاسة
 ����مام التفريغ

 

أِعد إغ�ق الصمام إذا  أغلق صمام التفريغ عن طريق دفع مقبض الصمام إلى خلف�����حتى تتوقف. .15
 طلب مديرك ذلك.

هز ����تعبئته بالزيت. اضغط على زر  .16 هل ترغب في تعبئة الوعاء من خزان الزيت الغزير؟ للتخطي إلى  X)نعم( للمتابعة أو اضغط على زر  √الوعاء جا
 . 21الخطوة 

 هل ترغب في بدء التعبئة؟
 اضغط واستمر في الضغط

تستخدم مضخة إعادة تعبئة الزيت الغزير مفتاًحا  اضغط واستمر في الضغط على الزر لملء الوعاء. .17
 لضخ طالما تم الضغط على المفتاح.مؤقتًا. فتستمر في ا

 توقف عن الضغط على الزر عند ام���لوعاء حتى خط الحد ا��نى للتعبئة. .18 توقف عن الضغط على الزر عند ام���لوعاء

عند  X���مرار في التعبئة. أو اضغط على زر  17)نعم( للعودة إلى الخطوة  √اضغط على زر  .19 هل ترغب في مواصلة التعبئة؟
 ام�������خروج والعودة إلى وضع إيقاف التشغيل.

 
 يتم إغ�� وحدة التحكم. .21

 

 صرف الزيت في الطاسة 5-3-6
 

 يعمل صرف الزيت في الطاسة على تصريف الزيت من الوعاء إلى طاسة المصفاة.
 

 ا��راء الشاشة               

 
 أن تكون المق�� على وضع ا����. يجب .1

 
 لى زر قائمة التصفية.اضغط ع .2

   
 

 حدد الوعاء ا�يمن أو ا��� عند استخدام أوعية منفصلة. .3

 

 اختر تصفية الزيت. .4

 هل ترغب في تصريف الزيت في الطاسة؟
، تنتقل وحدة التحكم إلى وضع إيقاف التشغيل. X)نعم( للمتابعة. في حالة الضغط على زر  √اضغط زر  .5

احرص على وضع طاسة الزيت والغطاء "تعرض شاشة وحدة التحكم رسالة  إذا لم يتم العثور على طاسة،
  حتى يتم العثور على الطاسة. "في مكانهما الصحيح

 ��يوجد إجراء مطلوب أثناء تصريف الوعاء للزيت في طاسة المصفاة. .6 جاِر التصريف
 )نعم( للمتابعة. √عند تفريغ الوعاء بالكامل، اضغط زر  .7 هل الوعاء فارغ؟

 .11)نعم(���� تعبئة الوعاء، أو تخطى هذه الخطوة واذهب للخطوة  √اضغط على زر  .8 ل ترغب في تعبئة الوعاء من طاسة التصريف؟ه
 ��يوجد إجراء مطلوب أثناء إعادة تعبئة الوعاء. .9 التعبئة

 هل الوعاء ممتلئ؟
اضغط  ستوى����.لتشغيل المضخة مجدًدا إذا كان مستوى الزيت أقل من خط م Xاضغط على زر  .11

لتعود إلى وضع  15)نعم( عند ام�����ء وتخطى الخطوات التالية للذهاب إلى الخطوة  √على زر 
 إيقاف التشغيل. 
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 ا��راء الشاشة               

 أِزل الطاسة

 اسحب طاسة المصفاة خارج المق�� بحذر. .11
 

 خطر 
أو انسكابه  افتح طاسة المصفاة ببطء لتجنب ���� بحروق شديدة إثر تناثر رذاذ الزيت الساخن

  أو انكبابه.

 هل الطاسة فارغة؟

إذا كانت طاسة المصفاة فارغة،  قد تترك كمية قليلة من الزيت في الطاسة بعد إعادة التعبئة. ملحوظة: .12
. إذا كانت الطاسة ممتلئة، 12)نعم( وتخطى الخطوات التالية للذهاب إلى الخطوة  √فاضغط على زر 
إذا لم تكن  ."تعبئة الوعاء من طاسة التصريف؟هل ترغب في " 7وعد إلى خطوة  Xفاضغط على زر 

 . 13وتابع إلى الخطوة  Xالطاسة فارغة والمق�� تستخدم نظام الزيت الغزير، فاضغط على زر 
 للعودة إلى وضع إيقاف التشغيل. 14أدخل طاسة المصفاة وتخطى الخطوات التالية للذهاب إلى الخطوة  .13 إدخال الطاسة

تخطى��قسام التالية للذهاب  )نعم( لتفريغ الزيت في صهاريج تخزين الزيت الغزير. √اضغط على زر  .14 تفريغ الطاسة في النفايات؟ هل ترغب في
 ."تفريغ الطاسة في النفايات" 6للوصول للخطوة  11-3-5للقسم 

 
 يتم إغ�� وحدة التحكم. .15

 

 تعبئة الوعاء من طاسة الصرف )المصفاة( 5-3-7
 

 الزيت في الطاسة على تصريف الزيت من الوعاء إلى طاسة المصفاة.يعمل صرف 
 

 ا��راء الشاشة               

 
 أن تكون المق�� على وضع ا����. يجب .1

 
 اضغط على زر قائمة التصفية. .2

   
 

 حدد الوعاء ا�يمن أو ا��� عند استخدام أوعية منفصلة. .3

  

 

 اضغط على السهم المتجه���. .4

 

 ."تعبئة الوعاء من طاسة التصريف"اختر  .5

 هل ترغب في تعبئة الوعاء من طاسة التصريف؟
، تنتقل وحدة التحكم إلى وضع إيقاف التشغيل. X)نعم( للمتابعة. في حالة الضغط على زر  √اضغط زر  .6

ور على حتى يتم العث "أدخل الطاسة"إذا لم يتم العثور على طاسة، تعرض شاشة وحدة التحكم رسالة 
  الطاسة.

 ��يوجد إجراء مطلوب أثناء إعادة تعبئة الوعاء. .7 التعبئة
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 ا��راء الشاشة               

اضغط  لتشغيل المضخة مجدًدا إذا كان مستوى الزيت أقل من خط مستوى امت�ئه. Xاضغط على زر  .8 هل الوعاء ممتلئ؟
 )نعم( عند ام�����ء وعد إلى وضع إيقاف التشغيل.  √على زر 

 
 حكم.يتم إغ�� وحدة الت .9

 

 تعبئة الوعاء من خزان الزيت الغزير 5-3-3
 

 يعمل صرف الزيت في الطاسة على تصريف الزيت من الوعاء إلى طاسة المصفاة.
 

 ا��راء الشاشة               

 
 أن تكون المق�� على وضع ا����. يجب .1

 
 اضغط على زر قائمة التصفية. .2

   
 استخدام أوعية منفصلة.حدد الوعاء ا�يمن أو ا��� عند  .3

  

 

 اضغط على السهم المتجه���. .4

 

 اختر تعبئة الوعاء من خزان الزيت الغزير. .5

 ، تنتقل وحدة التحكم إلى وضع إيقاف التشغيل.X)نعم( للمتابعة. في حالة الضغط على زر  √اضغط زر  .6 هل ترغب في تعبئة الوعاء من خزان الزيت الغزير؟
 تعبئة؟هل ترغب في بدء ال

 اضغط واستمر في الضغط
تستخدم مضخة إعادة تعبئة الزيت الغزير مفتاًحا  اضغط واستمر في الضغط على الزر لملء الوعاء. .7

 مؤقتًا. فتستمر في الضخ طالما تم الضغط على المفتاح.
 الحد ا��نى للتعبئة. توقف عن الضغط على الزر عند ام���لوعاء حتى خط .8 توقف عن الضغط على الزر عند ام���لوعاء

عند ام�����ء للخروج والعودة إلى  X)نعم( لمواصلة التعبئة. أو اضغط على زر  √اضغط زر  .9 هل ترغب في مواصلة التعبئة؟
 وضع إيقاف التشغيل.

 
 يتم إغ�� وحدة التحكم. .11

 

 

 
 تفريغ الطاسة في النفايات 5-3-9

 

ظمة الزيت الغزير بضخ كميات إضافية من الزيت في صهاريج تخزين نفايات الزيت الغزير بدون تصريف الزيت الموجود اختيار تفريغ الطاسة في النفايات يسمح��  ن
 في الوعاء. 

 

 ا��راء الشاشة               

 
 أن تكون المق�� على وضع ا����. يجب .1

 

 اضغط على زر قائمة التصفية .2



5-11 

 ا��راء الشاشة               

   
  استخدام أوعية منفصلة. حدد الوعاء ا�يمن أو ا��� عند .3

  

 
 

 اضغط على السهم المتجه���. .4

 

 اختر تفريغ طاسة الزيت في النفايات.  .5

، يعود المستخدم إلى قائمة التصفية. إذا لم يتم العثور X)نعم( للمتابعة. إذا تم اختيار زر  √اضغط زر  .6 هل ترغب في تفريغ طاسة الزيت في النفايات؟
  حتى يتم العثور على الطاسة. "أدخل الطاسة"ة وحدة التحكم رسالة على طاسة، تعرض شاش

تعود الشاشة إلى وضع  )�����رار بالمشكلة واتصل بمورد نفايات الزيت الغزير. √اضغط على زر  .7 هل ا���صهريج الزيت الغزير؟
 إيقاف التشغيل.

 فتح صمام التفريغ

 

اسحب صمام التفريغ بالكامل إلى  لصمام إذا كان ذلك ضروريًا.افتح باب الخزانة الموجود على اليسار وا .8
 ��مام لبدء التفريغ.

��يوجد إجراء مطلوب عند نقل المضخة للزيت المستهلك من الطاسة إلى صهاريج تخزين الزيت الغزير  .9 التفريغ
 دقائق. 4لمدة 

 أِزل الطاسة

 اسحب طاسة المصفاة خارج المق�� بحذر. .11
 

 خطر 
المصفاة ببطء لتجنب ���� بحروق شديدة إثر تناثر رذاذ الزيت الساخن أو انسكابه افتح طاسة 
  أو انكبابه.

 

إذا لم تكن الطاسة فارغة، فاضغط على زر  )نعم(. √إذا كانت طاسة المصفاة فارغة، فاضغط على زر  .11 هل الطاسة فارغة؟
X  9وعد إلى الخطوة . 

 أدِخل طاسة المصفاة. .12 إدخال الطاسة
 ���صمام التفريغإ

 

أِعد إغ�ق الصمام إذا  أغلق صمام التفريغ عن طريق دفع مقبض الصمام إلى خلف�����حتى تتوقف. .13
 طلب مديرك ذلك.

 
 يتم إغ�� وحدة التحكم. .14
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 التنظيف العميق )التنظيف بالغليان(��نظمة الزيت غير الغزير 5-3-12
 

 الزيت المحروق من وعاء القلي. يستخدم وضع التنظ���������
  

 .™LOVالخاصة بتنظيف مق��  "�جراءات تنظيف�������يق" Kay Chemicalراجع إرشادات  ��حظة:
 

 ا��راء الشاشة               

 
 أن تكون المق�� على وضع ا����. يجب .1

 

 اضغط على زر قائمة التصفية .2

   
 

 سر عند استخدام أوعية منفصلة.حدد الوعاء ا�يمن أو ا�� .3

  

 

 اضغط على السهم المتجه���. .4

 

 اختر التنظيف العميق. .5

، يعود المستخدم إلى قائمة التصفية. إذا لم يتم العثور X)نعم( للمتابعة. إذا تم اختيار زر  √اضغط زر  .6 هل ترغب في التنظيف العميق؟
  حتى يتم العثور على الطاسة. "الطاسة أدخل"على طاسة، تعرض شاشة وحدة التحكم رسالة 

)نعم( إذا كان الوعاء فارًغا  √اضغط على زر  إذا كان هناك زيت في الوعاء. Xاضغط على الزر  .7 هل تمت إزالة الزيت من الوعاء؟
 . 12وتخطى الخطوات التالية للذهاب إلى الخطوة 

 أدخل وحدة التفريغ

 أِزل طاسة المصفاة وأدخل وحدة التفريغ. .8
 خطر 

أو حاوية معدنية مناسبة  PMSDUوحدة ماكدونالدز للتخلص من الزيت( )احرص على وضع 
 لتر( أو أكثر. 15( جالونات )4في مكانها الصحيح أسفل المصرف على أن تكون سعتها أربعة )

 هل وحدة التفريغ في مكانها الصحيح؟

لتر( أو أكثر في المكان  15جالونات ) 4أو حاوية معدنية سعتها  PMSDUاحرص على وضع وعاء  .9
 )نعم( للمتابعة.  √المخصص له. اضغط زر 

 

 خطر 
درجة مئوية( قبل التصفية  33فهرنهايت ) 122اترك الزيت ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة 

 في حاوية معدنية مناسبة للتفريغ. 
 

 خطر 
للتعبئة المحدد  عند تصفية الزيت في وحدة التفريغ، يحظر تعبئة الوحدة فوق خط الحد ا�قصى

 على الحاوية. 
 

 خطر 
أو وعاء معدني مناسب احرص على أن تكون سعتهم  PMSDUعند تصريف الزيت في وحدة 

 وإ���يفيض الزيت ويتسبب في إصابتك بضرر.  لتر( أو أكثر. 15على ��قل أربعة جالونات )
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 ا��راء الشاشة               
 حاوية التفريغ. ��يوجد إجراء مطلوب أثناء تصريف الوعاء للزيت في .11 جاِر التصريف

 )نعم( للمتابعة. √عند تفريغ الوعاء بالكامل، اضغط زر  .11 هل الوعاء فارغ؟

 هل ترغب في إضافة المحلول؟
راجع  )نعم( لبدء عملية التنظيف. √اضغط على زر  ������ لتنظيفه بخليط الماء ومحلول التنظيف.  .12

 "�جراءات تنظيف الم������" Kay Chemicalبطاقة متطلبات صيانة التنظيف العميق وإرشادات 
 وفقًا �جراءات ماكدونالدز للتنظيف العميق )التنظيف بالغليان(. 

هايت  195نّظف الوعاء ثم اترك المحلول بداخله وسّخن الوعاء على درجة حرارة  .13 التنظيف العميق  فهرن
 درجة مئوية( لمدة ساعة واحدة.  91)

 )نعم( √اضغط على زر  مرور ساعة واحدة.يغلق السخان بعد  .14 تم التنظيف
 لكتم صوت المنبه. 

 هل تمت إزالة المحلول؟

ها سلة الفتات، وحلقة التثبيت، ولوحة المصفاة وشاشتها. استبدل طاسة  .15 أِزل طاسة المصفاة وأِزل بعد
 "�جراءات تنظيف الم������" Kay Chemicalالمصفاة الفارغة في المق��. راجع إرشادات 

 لمعرفة كيفية إزالة مسحوق التنظيف.
 

 )نعم( عند إزالة محلول التنظيف. √اضغط على زر 
 

 خطر 
فهرنهايت  122اترك محلول التنظيف العميق )التنظيف بالغليان( ليبرد حتى يصل لدرجة حرارة 

  درجة مئوية( قبل التخلص منه، و�� قد يتسبب السائل الساخن في ا��ابة. 33)
 

 )نعم( عند ا�نتهاء من تنظيف الوعاء.  √اضغط على زر  .16 يف الوعاء؟هل اكتمل تنظ
 جاِر التصريف

  ��يوجد إجراء مطلوب عند تصريف الوعاء لكمية صغيرة من مخلفات المحلول المتبقية فيه. .17 

 )نعم( بعد ��نتهاء من شطف الوعاء. √اضغط على زر  اشطف بقايا المحلول من الوعاء. .18 هل اكتمل الشطف؟
 اشطف الطاسة للتخلص من مخلفات المحلول. أِزل طاسة المصفاة وتخلص من محتوياتها. .19 ِزل الطاسةأ

 هل جففت الوعاء والطاسة؟

 احرص على تجفيف الوعاء وطاسة المصفاة تماًما.  .21
 

 خطر 
هما من الماء قبل  احرص على تجفيف وعاء المق�ة وطاسة المصفاة تماًما والتأكد من خلو

  وإ� فقد يتناثر السائل الساخن عندما يتم تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي.ت. تعبئتهما بالزي
 

 أِعد تثبيت الشاشة ولوحة التصفية وحلقة التثبيت وسلة الفتات  .21 إدخال الطاسة
 أدِخل طاسة المصفاة. .15الذين تمت إزالتهم في الخطوة  

ى يصل إلى خط الحد ا�دنى للتعبئة المحدد داخل المق��. اضغط اسكب الزيت بحرص داخل الوعاء حت .22 تعبئة الوعاء يدويًا
 )نعم( عند ام�����ء. √على زر 

 
 يتم إغ�� وحدة التحكم. .23
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 التنظيف العميق )التنظيف بالغليان(��ظمة الزيت الغزير 5-3-11
 

 يستخدم وضع التنظ���������الزيت المحروق من وعاء المق��. 
  

الخاصة  "�جراءات تنظيف المق�� العميق" Kay Chemicalراجع إرشادات  حظة:��
 .™LOVبتنظيف مق�� 

 

 ا��راء الشاشة               

 
 أن تكون المق�� على وضع ا����. يجب .1

 

 اضغط على زر قائمة التصفية .2

   
 

 حدد الوعاء ا�يمن أو ا��� عند استخدام أوعية منفصلة. .3

  

 

 اضغط على السهم المتجه���. .4

 
 

 اختر التنظيف العميق. .5

 هل ترغب في التنظيف العميق؟
، يعود المستخدم إلى قائمة التصفية. إذا لم يتم العثور X)نعم( للمتابعة. إذا تم اختيار زر  √اضغط زر  .6

  .حتى يتم العثور على الطاسة "أدخل الطاسة"على طاسة، تعرض شاشة وحدة التحكم رسالة 
 

 هل ام����ج الزيت الغزير؟
هذه الرسالة إذا كان صهريج الزيت الغزير ممتلئ فقط. .7 )نع���قرار  √اضغط على زر  تُعرض 

 بالمشكلة واتصل بمورد نفايات الزيت الغزير. تعود الشاشة إلى وضع إيقاف التشغيل.
 

 هل تمت إزالة الزيت من الوعاء؟
)نعم( إذا كان الوعاء فارًغا  √اضغط على زر  زيت في الوعاء.إذا كان هناك  Xاضغط على الزر  .8

 .17وتخطى الخطوات التالية للذهاب إلى الخطوة 
  

 ��يوجد إجراء مطلوب لتصريف الزيت داخل طاسة التصفية. .9 جاِر التصريف
  

 هل الوعاء فارغ؟

 )نعم( للمتابعة. √عند تفريغ الوعاء بالكامل، اضغط زر  .11
 

 
 

 فريغفتح صمام الت
 

اسحب صمام التفريغ بالكامل إلى  افتح باب الخزانة الموجود على اليسار والصمام إذا كان ذلك ضروريًا. .11
 ��مام لبدء التفريغ.

 تحذير 
الصحيح قبل صرف أو تفريغ  تأكد من وضع لوحة التصفية في مكانها

اد الخطوط قد يؤدي الفشل في إدخال لوحة التصفية إلى انسد الزيت.
 و/أو المضخات.
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 ا��راء الشاشة               

 
��يوجد إجراء مطلوب عند نقل المضخة للزيت المستهلك من الطاسة إلى صهاريج تخزين الزيت الغزير  .12 التفريغ

 دقائق. 4لمدة 

 أِزل الطاسة

 طاسة المصفاة خارج المق�� بحذر.اسحب  .13
 

 خطر 
افتح طاسة المصفاة ببطء لتجنب ��صابة بحروق شديدة إثر تناثر رذاذ الزيت الساخن أو انسكابه أو 

  انكبابه.
 

إذا لم تكن الطاسة فارغة، فاضغط على زر )نعم(.  √إذا كانت طاسة المصفاة فارغة، فاضغط على زر  .14 هل الطاسة فارغة؟
X  9الخطوة وعد إلى . 

 أدِخل طاسة المصفاة. .15 إدخال الطاسة
 ����مام التفريغ

 

أِعد إغ�ق الصمام إذا  أغلق صمام التفريغ عن طريق دفع مقبض الصمام إلى خلف�����حتى تتوقف. .16
 طلب مديرك ذلك.

 هل ترغب في إضافة المحلول؟
راجع  )نعم( لبدء عملية التنظيف. √لى زر اضغط ع ������ لتنظيفه بخليط الماء ومحلول التنظيف.  .17

 "�جراءات تنظيف الم������" Kay Chemicalبطاقة متطلبات صيانة التنظيف العميق وإرشادات 
 وفقًا �جراءات ماكدونالدز للتنظيف العميق )التنظيف بالغليان(. 

هايت ) 195ى درجة حرارة نّظف الوعاء ثم اترك المحلول بداخله وسّخن الوعاء عل .18 التنظيف العميق درجة  91فهرن
 مئوية( لمدة ساعة واحدة. 

 )نعم( √اضغط على زر  يغلق السخان بعد مرور ساعة واحدة. .19 تم التنظيف
 لكتم صوت المنبه. 

 هل تمت إزالة المحلول؟

ها سلة الفتات، وحلقة التثبيت، ولوحة المصفاة وشاشتها. استبدل طاس .21 ة أِزل طاسة المصفاة وأِزل بعد
 "�جراءات تنظيف الم������" Kay Chemicalالمصفاة الفارغة في المق��. راجع إرشادات 

 لمعرفة كيفية إزالة مسحوق التنظيف.
 

 )نعم( عند إزالة محلول التنظيف. √اضغط على زر 
 

 خطر 
 فهرنهايت 122اترك محلول التنظيف العميق )التنظيف بالغليان( ليبرد حتى يصل لدرجة حرارة 

  درجة مئوية( قبل التخلص منه، و�� قد يتسبب السائل الساخن في ا��ابة. 33)
 )نعم( عند ا�نتهاء من تنظيف الوعاء.  √اضغط على زر  .21 هل اكتمل تنظيف الوعاء؟

 جاِر التصريف
  ��يوجد إجراء مطلوب عند تصريف الوعاء لكمية صغيرة من مخلفات المحلول المتبقية فيه. .22 

 )نعم( بعد ��نتهاء من شطف الوعاء. √اضغط على زر  اشطف بقايا المحلول من الوعاء. .23 الشطف؟هل اكتمل 
 اشطف الطاسة للتخلص من مخلفات المحلول. أِزل طاسة المصفاة وتخلص من محتوياتها. .24 أِزل الطاسة

 هل جففت الوعاء والطاسة؟

 احرص على تجفيف الوعاء وطاسة المصفاة تماًما.  .25
 

 خطر 
هما من الماء قبل تعبئتهما احرص عل ى تجفيف وعاء المق�ة وطاسة المصفاة تماًما والتأكد من خلو

 وإ� فقد يتناثر السائل الساخن عندما يتم تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي.  بالزيت.
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 ا��راء الشاشة               
. أدِخل 15في الخطوة  أِعد تثبيت الشاشة ولوحة التصفية وحلقة التثبيت وسلة الفتات الذين تمت إزالتهم  .26 إدخال الطاسة

 طاسة المصفاة.
 ، يعود المستخدم إلى قائمة التصفية. X)نعم( للمتابعة. إذا تم اختيار زر  √اضغط زر  .27 هل ترغب في تعبئة الوعاء من خزان الزيت الغزير؟

 هل ترغب في بدء التعبئة؟
 اضغط واستمر في الضغط

م مضخة إعادة تعبئة الزيت الغزير مفتاًحا تستخد اضغط واستمر في الضغط على الزر لملء الوعاء. .28
 مؤقتًا. فتستمر في الضخ طالما تم الضغط على المفتاح.

 

 توقف عن الضغط على الزر عند ام���لوعاء حتى خط الحد ا��نى للتعبئة. .29 توقف عن الضغط على الزر عند ام���لوعاء
 

عند ام�����ء للخروج والعودة إلى  Xالتعبئة. أو اضغط على زر )نعم( لمواصلة  √اضغط زر  .31 هل ترغب في مواصلة التعبئة؟
 وضع إيقاف التشغيل.

 
 يتم إغ�� وحدة التحكم. .31
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 �����LOV™  الجيل الثالث من سلسلةBIGLA30-T 
 الصيانة الوقائية الفصل السادس:

 

 خدمات وفحوصات الصيانة الوقائية للمق�� 6-1

  خطر  
قد تحترق بعض جزيئات الطعام بدون قصد في حيث  يجب تفريغ صينية فتات الخبز الموجود��������جهزة بنظام تصفية في حاوية مضادة للنار بعد نهاية عمليات القلي في كل يوم.

 حالة امتصاصها لبعض المواد الدهنية
 

 خطر 
هذا في تناثره مما  .يحظر محاولة تنظيف المق�ة أثناء عملية القلي أو عندما يكون وعاء المق�ة ممتلئًا بالزيت ساخن في حال م�مسة الماء للزيت المُسخن إلى درجة حرارة القلي، قد يتسبب 

 د يؤدي إلى ا����حروق شدي���فراد القريبين من ا���ة. ق
 

 تحذير 
ويجب��� اهتمام خاص لتركيز المنظف ومدة��مسته  استخدم محلول تنظيف ماكدونالدز المركز المناسب لكل ا���� يرجى قراءة توجيهات ا��خدام والبيانات التحذيرية قبل ا��خدام.

 للطعام. ��طح الم���

 

 الخدمات والفحوصات اليومية 6-2
 

 تحقق من عدم وجود أضرار في المق�� وملحقاتها 6-2-1
 

اهزة وآمنة للتشغيل.ابح�������المفكوكة أو البالية والحبال والتسريبات والمواد الغريبة في وعاء القلي أو داخل الخزانة وأي أدلة أخرى على أن الم  ��ة وملحقاتها غير ج

 

 يوميًا -نّظف خزانة المق�ة من الداخل ومن الخارج  6-2-2
 

 امسح جميع العناصر و��طح المعدنية التي يمكن الوصول إل����الة تراكمات الز������  نظف خزانة القلي من الداخل باستخدام قماشة جافة ونظيفة.
 

امسحها  للة منقوعة في محلول تنظيف ماكدونالدز المركز المناسب لكل���اض وقم بإزالة الزيت والتراب والوبر من خزانة ���ة.نّظف خزانة المق�ة من الخارج باستخدام قماشة نظيفة ومب
 بقطعة قماش نظيفة ومبللة.

 

 يوميًا -تنظيف نظام التصفية المدمج  6-2-3
 

 تحذير 
 يحظر تشغيل نظام التصفية بدون إضافة الزيت.

 

 تحذير 
 خدام طاسة المصفاة لنقل الزيت القديم إلى منطقة التفريغ.يحظر است

 

 تحذير 
 يحظر صرف الماء في طاسة المصفاة. سيلحق الماء الضرر بمضخة المصفاة.

 

الماء الساخن ومحلول تنظيف ماكدونالدز  غير التنظيف اليومي لطاسة المصفاة باستخدام محلول من FootPrint Pro� توجد خدمات وفحوصات صيانة وقائية دورية مطلوبة لنظام التصفية 
 المركز المناسب لج�����اض. 

 

على الشاشة. تأكد من وجود حلقة )حلقات( فإذا��حظت أن��نظمة تضخ ببطء أو�� تضخ على ���ق، فتحقق من أن شاشة طاسة المصفاة موجودة في قاع طاسة المصفاة مع وجود لوحة أ
جهة اليم   نى لطاسة المصفاة في الجهاز وأنهم بحالة جيدة.التثبيت في الوا

 

 التنظيف حول أجهزة استشعار التصفية المتقطعة التلقائية وخزان الزيت 6-2-4
 نّظف الرواسب من أجهزة استشعار التصفية المتقطعة التلقائية وخزان الزيت أثناء صيانة التصفية عند صرف الزيت من وعاء المق�ة. .1

 توَخ الحذر لضمان عدم  أو أدوات شبيهة تمكنك من الوصول إلى ما حول المجس )انظر الصورة على اليمين(.استخدم مفك براغي  .2

 ���المجس.

 أِعد الزيت عند ا�نتهاء من صيانة التصفية. .3
 

 الخدمات والفحوصات ���وعية 6-3
 

 التنظيف خلف المقالي  6-3-1
 

أغلق الغاز وافصله. استخدم صمام إيقاف تشغيل الغاز اليدوي  لموجودة في بطاقة متطلبات الصيانة.نّظف خلف المقالي باتباع ا�جراءات المفصلة ا
نقطة �����اد الغاز. يقع صمام إيقاف تشغيل الغاز اليدوي على خط ا�مداد قبل نقاط الفصل السريع. افصل خط الغاز عن ��������ل 

 الفصل السريع.
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 تحذير 
 فولت، الذي يمد الشفاط بالكهرباء، وإدخاله بالكامل في مقبس المسمار والجلبة. 121من وكفء للمق�����ط، يجب توصيل القابس الكهربائي لخط الكهرباء لضمان تشغيل آ

 
 

 كل��� أشهر -تنظيف وعاء����� 6-3-2
 

 خطر 
 عدم فعل ذلك يؤدي إلى تلف وعاء ال��ة وقد يتسبب في اند��حريق.  لماء أو الزيت قبل إشعال ����يجب تعبئة وعاء ا����� يحظر تشغيل الجهاز ووعاء ال��ة فارغ.

 

 تنظيف طاسة المصفاة والقطع القابلة للفصل والملحقات 6-3-3
 

ا هو الحال مع وعاء ا��������ترسيبات من الزيت المحروق على طاسة المصفاة والقطع القابلة للفصل   والملحقات مثل ا���أو صواني الرواسب أو ألواح السمك. كم
 

استخدم قماشة مبللة بمحلول تنظيف ماكدونالدز المركز المناسب لكل ا��اض��الة الزيت المحروق  امسح طاسة المصفاة وجميع القطع القابلة للفصل والملحقات بقطعة قماش نظيفة وجافة.
فالخدوش التي تصدر عن هذا الكشط ستجعل عمليات التنظيف التالية  يحظر استخدام الصوف الف��ذي أو أدوات التنظيف الكاشطة لتنظيف هذه القطع. يًدا.المتراكم. اشطف كل قطعة وجففها ج

  أكثر صعوبة.
 

 الخدمات والفحوصات كل أسبوعين 6-4
 

 M4000التحقق من دقة نقطة ضبط وحدة التحكم  6-4-1
 

 أو مجس بيرومتر في الزيت، بحيث تلمس نهايته مجس استشعار درجة حرارة ���ة. أدخل مقياس حرارة جيد .1

مرة واحدة لعرض درجة حرارة الزيت ونقطة الضبط الخاصة  )ل��ارة إلى أن محتويات وعاء ���ة في نطاق الطهي(، اضغط على زر  "ابدأ"عند عرض وحدة التحكم لرسالة  -2
 الحرارة.به التي يشير لها مجس درجة 

إذا لم تكن كذلك، فاتصل  درجة مئوية(. 3فهرنهايت ) 5±يجب أ� تختلف القراءات بين درجة الحرارة الفعلية والبيرومتر عن  �حظ درجة الحرارة على مقياس الحرارة أو البيرومتر. -3
 بمركز صيانة معتمد من المصنع للمساعدة. 

 

 

 ويةالخدمات والفحوصات الربع سن  6-5

 تنظيف مجمع منفاخ هواء ��حتراق 6-5-1
 

 افصل مجموعة أس�ك المنفاخ وأِزل أربع صواميل تركيب. .1
 (1)انظر الشكل 

 

 أِزل المنفاخ من خزانة المق�ة. .2

 أِزل واقي المنفاخ أو مجموعة الواقي. .3

 (2أِزل الث�ثة مشابك التي تثبت محرك المنفاخ في مكانه وتفصل الجزئين. )انظر الشكل  .4
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 2شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اغسل ال��� ومكان التثبيت بالماء  اتركه منقوًعا لمدة خمس دقائق. رش مزيل الدهون أو المنظف على��� المنفاخ ومكان تركيبه. غلّف المحرك بغ�ف ب�ستيكي لمنع دخول الماء. .5
 (3الساخن ثم جففهم بقطعة قماش نظيفة. )انظر الشكل 

 

 توص�����ك

 
 1شكل 

 
 1شكل 

 المنفاخ
 يل التركيبتركيب صوام
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 3شكل 

 أِعد تثبيت مجموعة المنفاخ في المق�ة. أِعد تركيب مجموعة محرك المنفاخ ومكان تركيب المنفاخ. أِزل الغ�ف الب�ستيكي عن مجموعة محرك المنفاخ. .6
 أِعد تثبيت واقي المنفاخ أو مجموعة الواقي. .7
 .2-1-3قسم ، ال3قم بإضاءة المق�ة وفقًا للطريقة الموضحة في الفصل  .8
اخ هوا���حتراق. 99بعد إشعال ا���ت لمدة  .9  (4)انظر الشكل  ثانية على ��ل، راقب النيران عبر منافذ رؤية ا����الموجودة على جوانب منف
 

 
 4شكل 

هًجا �معًا بلون برتقالي مائل ل�حمرار.4-2حة يكون خليط الهواء/الغاز معدل تعدي�ً صحيًحا عند اتفاق ضغط مشعب الشعلة مع الجدول المقرر تطبيقه في صف إذا لوحظ  ، كما ستخرج الشع�ت و
ة الشعلة، فيجب ضبط خليط الهواء/الغاز.  هناك بقع سوداء على واجه  تحّول لون الشعلة للون ا�زرق، أو إذا كانت 

 

جهة المقابلة للمحرك )انظر الرسم التوضيحي في الصفحة التالية فك الصامولة )الصواميل( لتتمكن من تحريك  (.توجد لوحة تحتوي على صامولة ��ق أو اثنتين بجانب غطاء المنفاخ في ال
هًجا برتقاليً   ثبّت اللوحة في مكانها وأحكم ربط الصامولة )الصواميل(. ا مائ�ً ل�حمرار.اللوحة، ثم اضبط موضع اللوحة لتفتح أو تغلق فتحة دخول الهواء حتى تصدر الشعلة و

 

 

 استبدال الحلقات الدائرية   6-5-2
 

 راجع بطاقات ماكدونالدز لشروط الصيانة �������التفاصيل الدقي���تبدال الحلقات الدائرية على وصلة المصفاة. 

 

 منفذ
 الرؤية

����خلف 
 المحرك

 منفذ الرؤية
 ا��ر
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 التنظيف العميق )تنظيف بالغليان( لوعاء المق��   6-5-3
 

هذه الطبقة دوريًا باتباع  إجراءات التنظيف العميق )التنظيف بالغليان( الموجودة في أثناء ا�ستخدام العادي للمق�ة تتشكل رواسب زيت الطهي المحترقة تدريجيًا داخل وعاء المق�ة. يجب إزالة 
������التفاصيل الدق����اد وحدة التحكم لتشغيل عميلة التنظيف العميق  17-5إلى  13-5راجع الصفحات من  ."تنظيف ���ة العميق �جراءات" Kay Chemicalإرشادات 

 )التنظيف بالغليان(.
 

 خطر 
 سبة لتفريغه.درجة مئوية( أو أقل قبل التصفية في حاوية منا 33فهرنهايت ) 111اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة 

 

 تحذير 
 ل�����ة على وضع إيقاف التشغيل على الفور. "إيقاف التشغيل"/"التشغيل"إذا فاض المحلول، فاضغط على مفتاح  يحظ������ة بدون مراقبة أثناء التنظيف العميق.

 

 خطر 
و�� سيتسبب الماء الموجود في وعاء المق�� في التناثر عندما يتم تسخين الزيت إلى درجة حرارة  ئته بالزيت.احرص على تجفيف وعاء المق�ة تماًما والتأكد من أنه خاٍل من الماء قبل تعب

 الطهي.
 
 
 
 

 صيانة المصفاة ��ولية 6-5-4
يوًما أو على فترات أقرب إذا  99تحتاج المصفاة ا��� إلى صيانة دورية. يجب إزالة الغطاء وتنظيف الشاشة الملحقة كل 

 كان تدفق الزيت بطيئًا.
 .(1)الشكل ارتِد القفازات الواقية واستخدم مفتاح الربط لفصل الغطاء عن المصفاة ا�ولية  -1
 .(2)الشكل استخدم فرشاة صغيرة لتنظيف البقايا من الشاشة الملحقة  -2
 نّظف تحت صنبور الماء وجففه جيًدا. -3
 ة وثبته.أِعد الغطاء إلى مكانه في المصفاة ا�ولي -4
 

 

 

 

 

 

 الخدمات والفحوصات النصف سنوية 6-6
 تنظيف أنبوب تهوية صمام الغاز 6-6-1

 .CEهذا ��ج����تبع في المقالي المهيئة للتصدير�����د التي تح����  ��حظة:

 ."إيقاف التشغيل"اضبط مفتاح طاقة ���ة وصمام الغاز على وضع  .1
 يمكن تثبيت أنبوب التهوية ليكون مستقيًما �زالته بسهولة. ��حظة: بحرص من صمام الغاز.فك مسامير أنبوب التهوية  .2

 مّرر قطعة من سلك الربط العادي عبر ا�نبوب �زالة أي انسداد.  .3
 أخرج السلك و������نبوب لضمان أنه نظيف. .4
ه بحيث تكون الفتحة في اتجاه أسفل .5  .أعد تركيب ا�نبوب واثِن

 

 هاز استشعار مستوى الزيت النظيفج 6-6-2
 قم بصرف الزيت باستخدام خيار الصرف في الطاسة من قائمة التصفية. .4

 استخدم إسفنجة ناعمة لتنظيف جه���ستشعار من الزيت المحروق )انظر الصورة على اليمين(. .5

 أِعد الزيت باستخدام خيار تعبئة الوعاء من الطاسة من قائمة التصفية. .6
 

 لدوري / السنوي للنظام الفحص ا 6-7
 يجب فحص الجهاز وضبطه بشكل دوري على يد أفراد صيانة مؤهلين كجزء من برنامج صيانة المطبخ العادي.

هذا الجهاز سنويًا على ا�قل على يد فني صيانة معتمد من المصنع كالتالي: Frymaster تُوصي  بفحص 
 

 

 
 2شكل 

 تحذير 
تشغيل نظام التصفية أثناء إزالة يحظر إزالة غطاء ا������ية أثناء دورة التصفية. يحظر 

 المعدن والزيت المكشوف ساخنان. ازات واقية أثناء التعامل مع الغطاء.الغطاء. ارتِد قف
  
 

 
 1شكل 
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 المق�� 6-7-1
  زالة الزيت الزائد. وكذلك ���مام ومن الخلفمن الداخل ومن الخارج افحص الخزانة� 
  .تحقق من عدم إعاقة تراكمات وبقايا الزيت المتحجر لفتحة التدفق 
 .ات من جميع تحقق من عدم وجود تسريب تحقق من أن ا������جزاء المرتبطة بها )أي صمامات الغاز أو مجمعات أدوات الضبط أو المشاعل ... إلخ( في حالة جيدة وتعمل بدقة

 و���الغاز وتحقق من ربطها بإحكام. 
 .تحقق من أن ضغط موزع الشعلة يتوافق مع الضغط المحدد في لوحة تصنيف الجهاز 
 تحقق من أن جميع المجسات مرتفعة الحد ودرجة الحرارة موصلة بدقة ومحكمة الربط وتعمل بدقة وأن وسائل حماية المجس موجودة ومركبة بدقة . 
 ها( بحالة جيدة وخالية من بقايا زيت أو أي بقايا أختحقق من أ جهة وغير افحص أ�� صندوق  رى.ن عناصر صندوق العناصر )أي عناصر التحكم والنواقل والصواني ولوحات الوا

 العناصر وتحقق من أن الو���مربوطة بإحكام و������بحالة جيدة. 
 ادة الضبط، وما إلى ذلك( موجودة وتعمل بدقة.تحقق من أن جميع خصائص ا�������اتيح إع 
 .تحقق من أن وعاء المق�ة بحالة جيدة وأنه خاٍل من التسريبات وأن عزل وعاء المق�ة بحالة قابلة للعمل  
  .تحقق من أن طا������والو���محكمة وبحالة جيدة 
 

 نظام التصفية المدمج  6-7-2
  خطوط التصفية وخطوط إرجاع الزيت وكذلك من ربط الو���بإحكام.تحقق من عدم وجود تسريبات من جميع 
 .اومة للحريقفي حالة وجود تراكم كبير من الفتات في سلة الفتات ينصح المالك / المشغل بضرورة بتفريغ سلة الفتات في حاوية  تحقق من نظافة طاسة المصفاة وعدم وجود تسريبات بها  مق

 وتنظيفها يوميًا. 
  استبدل الحلقات الدائرية والسدادات إذا بليت أو تلفت.  جميع الحلقات الدائرية والسدادات موجودة وبحالة جيدة.تحقق من أن 
  ��� تحقق من تكامل نظام التصفية على النحو 

 .تأكد من وجود غطاء طاسة المصفاة وتثبيته جيًدا 
 تحقّق من عمل جميع صمامات  ( كٍل على حدة.19-5صفحة  7-3-5اسة الصرف مع كل وعاء )انظر القسم عندما تكون طاسة المصفاة فارغة، استخدم خيار تعبئة الوعاء من ط

ات تظهر في زيت الطهي في إرجاع الزيت بشكل سليم من خ�� تنشيط مضخة المصفاة باستخدام خيار تعبئة الوعاء من طاسة الصرف. تحقق من أن تنشيط المضخة وأن الفقاع
 بها.وعاء القلي المرتبط 

  درجة مئوية( في طاسة المصفاة باستخدام خيار  177فهرنهايت ) 359تحقق من أن تجهيز طاسة المصفاة جيًدا للتصفية ثم قم بتصفية وعاء القلي من الزيت الساخن بدرجة حرارة
(، ستسمح للزيت بالعودة إلى وعاء 19-5صفحة  7-3-5ظر القسم (.��� باستخدام خيار تعبئة الوعاء من طاسة الصرف )ان9-5صفحة  6-3-5الصرف في الطاسة )انظر القسم 

 ثانية.  39لي دقيقتين والقلي )ويتضح ذلك بظهور الفقاعات في زيت الطهي(. اضغط على زر التحقق عند استرجاع الزيت. يجب إعادة تعبئة وعاء القل����ترة حوا
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�����LOV™  الجيل الثالث من سلسلةBIGLA30-T  

 استكشاف المشغل ل��طا����� :7الفصل 
 

مة 7-1  مقد

هذا الفصل دلي�ا مرجعي�ا سه�ا لبعض المشاكل الشائعة التي قد تحدث خ�ل تشغيل الجهاز. ها مساع يقدم  دتكم يقصد من����دات التالية المتعلقة باكتشاف ا��طال���ح
وعلى الرغم من أن الفصل يغطي المشاكل ا�كثر شيوعاا المذكورة، فإنك قد تواجه مشاكل غير  في تصحيح أو على��� تشخيص المشاكل التي تظهر مع الجهاز بدقة.

 لها.كل جهده لمساعدتك في تحديد المشكلة وح Frymasterوفي هذه الحا��، يبذل فريق الصيانة الفنية بـ  مذكورة فيه.

 

ا وضع فكرة واضحة لسبب حدوث  فعند اكتشاف مشكلة وإص�حها، استخدم دائما عملية إزالة بدءاا من الحل ا�بسط وحتى ا�كثر تعقيداا. هم من ذلك أن تحاول دائما وا�
هو اتخاذ خطوات لضمان عدم تكراره مرة أخرى. المشكلة. ل في عناصر التحكم بسبب ضعف التوصيل، تحقق من ففي حالة حدوث أعطا وجزء من��جراءات التصحيحية 

ا �خفاق وظيفة  وفي حالة استمرار الصمام في ا��فجار، ابحث عن السبب. جميع الت�����خرى. ا خذ في ا�عتبار أن إخفاق عنصر صغير غالباا ما يكون مؤشرا ودائما
 كبيرة لعنصر أو نظام أكثر أهمية.

 

أو مركز الصيانة المحلي المعتمد من مصنع  Frymasterء���� الذي يمكن أن تتخذه،�� تتردد في ا��� بقسم الصيانة الفنية بـ فإذا ساورك الشك في��جرا
Frymaster  .للمساعدة 

 

 Frymaster (3388-551-300-1:)قبل ��تصال بمركز الصيانة أو الخط الساخن لـ 
 

 ة بمصدر الطاقة وأن قواطع الدائرة مُشغّلة.تأكد من أن جميع ���� الكهربائية موصل 

 .تأكد من أن قواطع ا��صال السريعة بخط الغاز موصلة بطريقة صحيحة 

 .تأكد من أن صمامات فصل خط الغاز مفتوحة 

  .تأكد من أن صمامات تصفية وعاء المق�ة مغلقة تماًما 

 موكل بمساعدتك.قم بتجهيز موديل المق�� وأرقامها التسلسلية لتقديمها للفني ال 

 

 خطر 

 � تحاول تحريك الجهاز عندما يكون ممتلئًا بزيت ساخن و� تحاول نقل الزيت الساخن من حاوية إلى أخرى. يتسبب الزيت الساخن في حروق شديدة.

 

 خطر 

هاز من المقبس أثناء الصيانة باستثناء وقت الحاجة إلى إجراء اختبارات للدائرة الكه  توخ الحذر الشديد عند إجراء هذه ��ختبارات.  ربائية.يجب فصل قابس الج

  

 افصل جميع أ�� الطاقة قبل إجراء أعمال الصيانة.لهذا الجهاز أكثر من نقطة إمداد طاقة كهربائية. 

 

 ��يقوم بفحص العناصر الكهربائية أو اختبارها أو ��حها ��وكيل صيانة معتمد.
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 �حها اكتشاف أعطال المقالي وإص 7-2
 

 مشاكل وحدة التحكم والتسخين 7-2-1
 

 ��جراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة

 شاشة وحدة التحكم خالية.
 الم���ير متصلة بالكهرباء. .أ

 تعطل وحدة التحكم أو أحد المكونات��خرى .ب

تحقق من أن الم����� بالمقبس وأن قاطع الدائرة غير  .أ
 معطل.

 معتمد من المصنع للمساعدة.اتصل بمركز الصيانة ال .ب

عبارة  M4000تعرض شاشة 
 نعم أ�� "هل الوعاء ممتلئ؟"

 بعد التصفية.

حدث خطأ في التصفية نتيجة ��سداد لوحة أو ورقة المصفاة أو 
وجود أوساخ بهما، أو انسداد المصفاة ا��ية، أو خطأ في 
تركيب مكونات وعاء المصفاة، أو قطع أو فقدان الحلقات 

ائرية، أو تعطل محرك المصفاة الحراري أو الزيت البارد، الد
أو تعطل صمام أو محرك����، أو تعطل صمام أو محرك 

 التصريف أو انسداد مضخة المصفاة.

 2-5انظر القسم اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة لمعالجة الخطأ. 
صفاة لتنظيف الم 4-5-6لمعرفة تعليمات تغيير المصفاة، أو القسم 

 الحمل الزائد على محرك المصفاة. لتحديد  2-3-5ا���� أو القسم 
في حال استمرت المشكلة، اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع 

 للمساعدة.

 عبارة  M4000تعرض شاشة 
 "هل المصرف خاٍل؟"

 المصرف مسدود ولم يتم تصريف الزيت. 
ة واضغط على قم بتسليك المصرف باستخدام قضيب تنظيف الم��

 . سيتم استئناف عملية التصفية.√زر 

 عبارة  M4000تعرض شاشة 
 ""هل تريد تغيير لوحة المصفاة؟

 حدث خطأ في التصفية، أو لوحة المصفاة مسدودة، أو مرت 
ساعة على إصدار تنبيه فوري لتغيير لوحة المصفاة، أو تم  25

هل تغيير لوحة المصفاة عند إصدار تنبيه فوري سا  بق.تجا

قم بتغيير لوحة المصفاة للتأكد من إزالة طاسة المصفاة من المق�� لمدة 
لوحة  تغييرلتتجاهل التنبيهات الفورية  � ثانية على ا��� 33

  المصفاة

 ����� تسخن.

ا. .أ  صمام التصفية غير مغلق تماما
 صمام الغاز غير مُشغّل. .ب
 صمام غلق الغاز اليدوي مُغلق. .ج
ريع موصل بخط الغاز بطريقة غير جهاز الفصل الس .د

 صحيحة.
هواء ا�حتراق مسدود أو مُعطل. .ه  منفاخ 

 ."E33"تأكد من عدم ظهور كلمة  تحقق من سجل الخطأ. .أ
 ."التشغيل"اضبط مقبض صمام الغاز على وضع  .ب
تأكد من فتح جميع صمامات������يدوي وصمامات الغاز  .ج

  الرئيسية المدمجة.
السريع الخاص بخط الغاز المرن ُموصل  تأكد من أن جهاز الفصل .د

 جيداا بالمق�ة.
هواء��حتراق. .ه إن لم يكن كذلك، فاتصل  تأكد من تشغيل منفاخ 

هواء  بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة. إذا كان منفاخ 
 6ا�حتراق مُشغ�ا ونظيفاا ومطابقاا ل�رشادات الواردة في الفصل 

هذا الدليل.  من 
 ة تعمل بشكل طبيعي ���

 ولكن ���جابة بطيئة عند الطهي. 
هذا الدليل. 6نظّفه واضبطه وفق ا�رشادات الواردة في الفصل  منفاخ ��������ير نظيف أو مسدود.  من 

ها  المق�� تعمل بشكل طبيعي  ولكن
تصدر أصوات فرقعة عند إشعال 

 ا����

 ود.منفاخ ��������ير نظيف أو مسد .أ
 أنبوب تهوية صمام الغاز غير نظيف أو مسدود  .ب

 فقط(. CE)المقالي التي �������
هواء��حتراق. .ج  خلل في منفاخ 

هذا  6نظّفه واضبطه وفق ا�رشادات الواردة في الفصل  .أ من 
 الدليل.

هذا الدليل. 6نظّفه وفق ا�رشادات الواردة في الفصل  .ب  من 
 لمصنع.اتصل بمركز الصيانة المعتمد من ا .ج

في حال استمرت  افصل الكهرباء عن وحدة التحكم ثم أِعد توصيلها. خطأ في وحدة التحكم. وحدة التحكم تُغلق.
 المشكلة، اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة.

نوع "عبارة  M4000تعرض شاشة 
 "الطاقة مضبوط بشكل غير صحيح

 تأكد من أن الم���ضبوطة بشكل صحيح لنوع الطاقة المناسب. يح.نوع الطاقة في إعدادات الم���ير صح

عبارة  M4000تعرض شاشة 
 "موصل معرف الوعاء غير متصل"

أرقام متصل بوحدة  6تأكد من أن ُمحدد رقم التعريف المكون من  ُمحدد وحدة التحكم مفقود أو غير متصل.
 التحكم من الخلف ومُثبّت جيداا في صندوق التحكم.
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 مشاكل العرض ورسائل الخطأ 7-2-2
 

 ��جراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة

عبارة  M4000تعرض شاشة 
 نّظف جهاز استشعار عودة "

 "E65الزيت 

 )مستوى الزيت( غير نظيف. OIBجهاز استشعار 
 انظر )مستوى الزيت(.  OIBنّظف جهاز استشعار 

  2-6-6القسم 

عبارة  M4000تعرض شاشة 
 "جهاز استشعار الزيتتعّطل "

 اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة. قد يكون جهاز استشعار الزيت مُعط�ا.

عبارة  M4000تعرض شاشة 
 "E28أو  E19فشل تسخين "

صمام الغاز مغلق، أو تعطل وحدة التحكم، أو تعطل المحول أو 
 مفتاح�����و الترموستات مرتفعة الحد مفتوحة.

هذه الرسالة أثناء البدء إذا كان هناك من  الطبيعي أن تظهر 
في  تحقق من أن صمام الغاز مُشغّل. هواء داخل الخطوط.

ا واستمر في إغ�ق المق�ة، فاتصل  حال كان الغاز مفتوحا
 بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة.

عبارة  M4000تعرض شاشة 
HOT-HI-1. 

هايت  413ة أكثر من وعاء الم��درجة حرارة   درجة فهرن
 ، CE درجة مئوية( أو، في الدول التي تحمل ع�� 213)

هايت ) 395درجة الحرارة   درجة مئوية(. 232درجة فهرن

ا واتصل بمركز الصيانة المعتمد من  أغلق المق�ة فورا
 المصنع للمساعدة.

عبارة  M4000تعرض شاشة 
تعطل ���جابة وأصوات "

 ."المنبه

 مدة��ستجابة المدة القصوى.تجاوزت 

 امسح الخطأ واكتم صوت المنبه عن طريق الضغط على 
هي المدة القصو������√. زر   . 3115بالنسبة للغاز 

  إذا استمر الخطأ، فاتصل بمركز الصيانة المعتمد من
 المصنع للمساعدة.

مقياس  M4000تعرض شاشة 
درجة حرارة خاطئ )بالفهرنهايت 

 مئوية(أو الدرجات ال

 تمت برمجة الشاشة على خيار خاطئ.

 بّدل المقياس من الفهرنهايت إلى الدرجات المئوية عن 
 طريق إدخال إعدادات المدير ثم اختيار درجة الحرارة 

 شغّل وحدة التحكم للتحقق  ثم تبديل مقياس درجة الحرارة.
 من درجة الحرارة. في حال لم يظهر المقياس المرغوب، 

 أِعد الخطوات.

عبارة  M4000تعرض شاشة 
أو تعطل الحد  HI-2مساعدة "

 ."المرتفع  افصل الكهرباء

 الحد المرتفع مُعطل

ا واتصل بمركز الصيانة المعتمد من  أغلق المق�ة فورا
 المصنع للمساعدة.

 

تعطل  M4000تعرض شاشة 
 مجس درجة الحرارة.

 بما مشكلة في مجموعة الدوائر الكهربائية لقياس درجة الحرارة 
في ذلك المجس أو تلف طاق������ التحكم أو الموصل 

 الخاص به.

أغلق الم����تصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع 
 للمساعدة.

عبارة  M4000تعرض شاشة 
ويتبعها رسالة  "تلزم الصيانة"

 .خطأ

 حدث خطأ يتطلب فني صيانة. 
تمد من لمتابعة الطهي واتصل بمركز الصيانة المع Xاضغط 

 المصنع للمساعدة. في بعض الحا�ت، لن يُسمح بالطهي.

 عبارة  M4000تعرض شاشة 
� توجد مجموعة قوائم متاحة "

 ."للتحديد

ليست  "كل الوصفات"��حظة1  تم مسح جميع مجموعات القوائم.
 مجموعة يمكن استخدامها لطهي الوصفات.

مة جديدة، بمجرد إنشاء قائ قم بإنشاء مجموعة قوائم جديدة.
 (.13-4أِضف وصفات إلى المجموعة )انظر القسم 

 

 اكتشاف أعطال التصفية التلقائية و��حها 7-8
 

 ��جراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة

 تتم تصفية المق�� بعد كل 
طهي.  دورة 

 إعدادات التصفية بعد الدورة غير صحيحة.

 

ادة كتابتها عن طريق قم بتغيير إعدادات التصفية بعد الدورة أو إع
إعادة إدخال مقدار التصفية بعد الدورة من إعدادات المدير ثم 

 .8-4خصائص التصفية الواردة في القسم 

 تأكد من أن الم���ند نقطة الضبط قبل البدء بصيانة المصفاة. درجة الحرارة شديدة ا��خفاض. فشل بدء صيانة المصفاة. 

كلمة  M4000تعرض شاشة 
 ."اة مشغولةالمصف"

 بسبب وجود دورة تصفية أخرى أو تغيير لوحة المصفاة.  .أ
 لوحة واجهة المصفاة لم ترسل إشارة إلى نظام التحقق. .ب

انتظر حتى تنتهي دورة التصفية السابقة لبدء دورة تصفية  .أ
 أخرى. قم بتغيير لوحة المصفاة إذا لزم����

 دقيقة ثم حاول مرة أخرى. 15انتظر  .ب

أو صمام ا�����صمام التصريف 
 يزال مفتوًحا.

 تعطل لوحة واجهة الصمام. .أ

 تعطل المشغّل. .ب
 اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة.
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 ��جراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة

مضخة المصفا���عمل أو يتوقف 
 الضخ أثناء التصفية.

 

سلك الطاقة غير موصل بالكهرباء أو قاطع الدائرة  .أ
 الكهربائية مُعطل.

المضخة مما تسبب في تعطل مفتاح  زيادة سخونة محرك .ب
 الحمل الحراري الزائد.

 انسداد في مضخة المصفاة. .ج

ا بالمقبس وأن قاطع  .أ تحقق من أن سلك الطاقة موصل تماما
 الدائرة غير معطل.

إذا كان المحرك شديد السخونة لدرجة�� يمكنك لمسه  .ب
�كثر من بضع ثواٍن، فمن المحتمل أن يكون مفتاح الحمل 

 اترك المحرك يبرد لمدة  زائد قد تعطل.الحراري ال
دقيقة على��� ثم اضغط على مفتاح إعادة ضبط  45

 (.5-5المضخة )انظر القسم 
 اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة. .ج

عبارة  M4000تعرض شاشة 
 ."أدخل الطاسة"

 طاسة المصفاة غير ُمدخلة بالكامل إلى المق�ة. .أ
 فاة مفقود.مغناطيس طاسة المص .ب
 هناك خلل في مفتاح طاسة الم��� .ج

اسحب طاسة المق�ة ثُم أِعد إدخالها بالكامل إلى المق�ة.  .أ
 على وحدة التحكم.  "P"تأكد من عدم ظهور الحرف 

تأكد من وجود مغناطيس طاسة المق�� في مكانه أو  .ب
 استبدله في حال فقدانه.

بالكامل إذا كان مغناطيس طاسة المصفاة يواجه المفتاح  .ج
هرة على وحدة التحكم،  "أدخل الطاسة"وظلت عبارة  ظا

 فقد يكون المفتاح به خلل. 

 التصفية التلقائية ���ل.

 مستوى الزيت شديد ا��خفاض. .أ

 درجة حرارة الزيت شديدة ا��خفاض. .ب

 طاسة المصفاة ليست في مكانها. .ج

 إعدادات التصفية في الوصفة على وضع  .د
 ."إيقاف التشغيل"

 ابع المصفاة.فشل تت .ه

تأكد من أن مستوى الزيت في أعلى خط تعبئة الزيت  .أ
 )في أعلى جهاز استشعار مستوى الزيت(.

 تأكد من أن درجة حرارة الزيت عند نقطة الضبط. .ب

على وحدة التحكم. تأكد  "P"تأكد من عدم ظهور حرف  .ج
ها بالكامل داخل المق��.  من أن طاسة المصفاة تم وضع

 أِعد تشغيل المق�ة.

 اضبط التصفية في الوصفات على وضع التشغيل. .د

 اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة. .ه

ضخ المصفاة يعمل  ولكن عودة 
 الزيت بطيئة جًدا.

 

عناصر طاسة المصفاة غير مركبة أو غير مجهزة بشكل  .أ
 صحيح.

 قد تكون شاشة المصفاة��ولية مسدودة. .ب
 

ة واستبدل لوحة قم بإزالة الزيت من طاسة المصفا .أ
المصفاة وتأكد من وجود شاشة المصفاة في مكانها 

  اللوحة. أسفل
تأكد، إذا كنت تستخدم لوحة، بأن الجانب الخشن موجه إلى 

 ا���
تحقق من أن الحلقات الدائرية موجودة وبحالة جيدة على 

 جهاز توصيل طاسة المصفاة.
 (.4-5-6نّظف المصفاة ا�ولية )انظر القسم  .ب
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 التصفية غير مكتملة 7-8-1
 

هرة على الشاشة ������ت ومعالجة الخطأ.  إذا فشلت عملية التصفية التلقائية ستظهر رسالة بحدوث خطأ.  اتبع التعليمات الظا

 

 ��جراء الشاشة

 هل الوعاء ممتلئ؟
تعطيل الطهي أو ستعود وحدة التحكم إلى وضع  )نعم( إذا كان الوعاء ممتلئاا للمتابعة. √اضغط زر  .1

ا. X. اضغط زر   إن لم يكن الوعاء ممتلئاا تماما

 ��يوجد إجراء مطلوب أثناء تشغيل المضخة. .2 جاِر التعبئة

 هل الوعاء ممتلئ؟
تعود وحدة التحكم إلى وضع تعطيل الطهي أو  )نعم( إذا كان الوعاء ممتلئاا للمتابعة. √اضغط زر  .3

ا. X. اضغط زر   إن لم يكن الوعاء ممتلئاا تماما

 ��يوجد إجراء مطلوب أثناء تشغيل المضخة. .4 جاِر التعبئة

 هل الوعاء ممتلئ؟

تعود وحدة التحكم إلى وضع تعطيل الطهي أو  )نعم( إذا كان الوعاء ممتلئاا للمتابعة. √اضغط زر  .5

ه X. اضغط زر  هذه  ا. إذا كانت  ي المرة السادسة على التوالي إن لم يكن الوعاء ممتلئاا تماما
 .13التصفية، فتخطى إلى الخطوة لعدم اكتمال 

 . ينقلك إلى  Xالضغط على زر  )نعم( للمتابعة. √اضغط زر  .6 هل تريد تغيير لوحة المصفاة؟

 أِزل طاسة المصفاة.  .7 أِزل الطاسة

 تغيير لوحة المصفاة

ثانية على  33المصفاة من الخزانة لمدة  سحب طاسةقم بتغيير لوحة المصفاة، وتأكد من أنه تم  .8
تأكد من  ثانية، ستعود وحدة التحكم إلى وضع تعطيل الطهي. 33بمجرد سحب الطاسة لمدة  ا���

ادفع طاسة المصفاة إلى داخل الم���مرة أخرى. تأكد من  أن الطاسة جافة وُمركبة بشكل صحيح.
  على وحدة التحكم. "P"عدم طهور حرف 

 وعاء ممتلئ؟هل ال
تعود وحدة التحكم إلى وضع تعطيل الطهي.  )نعم( إذا كان الوعاء ممتلئاا للمتابعة. √اضغط زر  .9

 . إن لم يكن الوعاء ممتلئاا وستنتقل وحدة التحكم إلى  Xاضغط زر 

 الصيانة مطلوبة
)نعم(  √اضغط على زر  إذا حدث خطأ في التصفية ست مرات متتالية، فسيتوقف صما���جاع. .13

  لكتم صوت المنبه والمتابعة.

 

 خطأ عدم ملء المضخة

هر النظام أن الزيت � يعود إلى الوعاء وأنه يلزم إجراء صيانة. .11 اتصل بمركز الصيانة المعتمد  يُظ
 من المصنع.

 هل �����خطأ النظام؟
ص�������اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع��لمتابعة الطهي إن أمكن.  Xاضغط زر  .12

تم تعطيل  دقيقة حتى ي��������� 15سيظهر الخطأ على الشاشة كل  وإعادة ضبطها.
 التصفية التلقائية والتعويض����حين إعادة ضبط الم���

 يُدخل فني مركز الصيانة المعتمد من المصنع رمز فني الصيانة �عادة ضبط المق�ة. .13 إدخال الرمز

 تعبئة الوعاء من طاسة التصريف؟هل ترغب في 
اتبع التنبيهات الفورية فور  )نعم( لتعبئة الوعاء من طاسة التصريف للمتابعة.√ اضغط على زر  .14

 لتخطي التعبئة من طاسة التصريف. Xاضغط على زر  ��� الوعاء.

 أِزل طاسة المصفاة. .15 أِزل الطاسة

 هل الطاسة فارغة؟
 اضغط على  )نعم( وانتقل إلى الخطوة التالية. √اضغط على زر  إذا كانت طاسة المصفاة فارغة .16

 لمتابعة تعبئة الوعاء. اتبع التنبيهات الفورية فور���� الوعاء. Xزر 

 

 ي������� التحكم. .17

 

 خطأ انسداد المصرف 7-8-2
الزيت عن عدم تصفية الزيت بالكامل من وعاء الم����د يكون ذلك نتيجة ��سداد  يحدث خطأ انسداد المصرف أثناء التصفية التلقائية عندما يكشف جهاز استشعار مستوى

 اتبع التعليمات الموضحة على شاشة وحدة التحكم لمعالجة الخطأ.المصرف أو تعطل جهاز استشعار الزيت. 

 

 ."صرف نظيف؟هل الم"ثانية لتظهر  15ثم ستتغير بعد  "تنظيف المصرف"عند حدوث ذلك، ستعرض وحدة التحكم 
 

 للمتابعة. √نّظف البقايا الموجودة في المصرف باستخدام قضيب تنظيف المق�ة ثم اضغط على زر  .1

. بمجرد أن يكشف جهاز استشعار مستوى الزيت أنه تم تصريف الزيت، سيتم استئناف عملية التصفية التلقائية "جاِر التصريف"ستعرض شاشة وحدة التحكم عبارة  .2
 العادية.
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 المصفاة مشغولة  7-8-8
دقيقة لمعرفة ما إذا كان قد تم  15انتظر  تكون لوحة واجهة المصفاة معلقة على وعاء آخر لتصفيته أو في انتظار إنهاء أي وظيفة أخرى. "المصفاة مشغولة"عند عرض 

 ع.إذا لم يتم إص������، فاتصل بمركز الصيانة المحلي المعتمد من المصن �������
 

 اكتشاف أعطال التعويض التلقائي و��حها   7-4
 

 ��جراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة

زيت التعويض في أوعية�����
 بارد.

 تأكد من أن نقطة الضبط صحيحة. نقطة الضبط غير صحيحة.

 أحد ������ يمتلئ بزيت التعويض.

 

 هناك خطأ في المصفاة. .أ

 ود خطأيلزم إجراء صيانة لوج .ب

مشكلة في الملف اللولبي أو المضخة أو المسامير، أو مشكلة  .ج
أو تعويض الزيت  RTDفي كاشفات المقاومة الحرارية 

 .ATOا���

في حال  عالج الخطأ في المصفاة بالشكل الصحيح. .أ
استمرت المشكلة، اتصل بمركز الصيانة المعتمد من 

 المصنع للمساعدة.

 ن المصنع للمساعدة.اتصل بمركز الصيانة المعتمد م .ب

 اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة. .ج

أوعية������ تمتلئ بزيت 
 التعويض. 

 

 درجة حرارة الم���شديدة ا��خفاض. .أ

 الزيت بارد جداا. .ب

 مؤشر تعويض الزيت يُضيء باللون ا�صفر  .ج

 يلزم إجراء صيانة لوجود خطأ .د

هون مفتاح وحدة��ذابة على وضع ا��ق .ه اف )في وحدات الد
 الصلبة فقط(

 مِصهر منفجر. .و

 يجب أن تصل درجة حرارة المق���� نقطة الضبط. .أ
تأكد من أن الزيت الموجود في خزان تعويض الزيت  .ب

هايت ) 73يتجاوز   درجة مئوية( 21درجة فهرن
تأكد من أن خزان تعويض الزيت ليس خالياا من الزيت.  .ج

من الزيت الغزير  استبدل خزان التعويض أو قم بملئه
 ثم أِعد ضبط نظام تعويض الزيت.

في حال استمرت المشكلة، اتصل بمركز الصيانة 
 المعتمد من المصنع للمساعدة..

 اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة. .د
 تأكد من ضبط مفتاح وحدة��ذابة على وضع التشغيل. .ه
 .ATOافحص المِصهر الموجود على يسار صندوق  .و

هون الصلبة، افحص ف ي حال استخدام وحدة إذابة الد
 المِصهر الموجود أسفل مفتاح وحدة ا�ذابة. 
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 اكتشاف مشك�� نظام الزيت الغزير و��حها 7-5
 

 ��جراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة

 خزان التعويض ���تلئ. 

 

 هناك خطأ في إجراءات الضبط. .أ

 هناك وظيفة أخرى قيد التنفيذ. .ب

ا. .ج  صمام التصريف غير مغلق تماما

 خزان الزيت الغزير فارغ. .د

 مشكلة في الملف اللولبي أو المضخة أو المفتاح. .ه

أغلق المق�ة ثم أِعد تشغيلها عن طريق فصل سلك الطاقة المكون  .أ
أسنان المتحكم بنظام الزيت الغزير الموجود في الجزء  5من 

 الخلفي للم���ثم إعادة توصيله مرة أخرى.

ل هناك تصفية أو أي وظيفة أخرى من وظائف قائمة المصفاة ه .ب
قيد التنفيذ أم تريد التصفية��� يتم عرض نعم/�� اختر نعم�، 

 أو كشط الوعاء، انتظر حتى تكتمل العملية ثم أِعد المحاولة.

 تأكد من إغ�ق مقبض صمام التصريف جيداا. .ج

 اتصل بمزود الزيت الغزير الخاص بك. .د

 مركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة.اتصل ب .ه

خزان التعويض أو ملء 
 الوعاء بطيء.

مشاكل المضخة أو الخط خارج نطاق اكتشاف المشغّل  .أ
 ��طا����حها.

 اتصل بمزود الزيت الغزير الخاص بك. .أ

 وعاء������ يمتلئ.

 

 هناك خطأ في إجراءات الضبط. .أ

ا. .ب  صمام التصريف غير مغلق تماما

 زان الزيت الغزير فارغ.خ .ج

 .RTIمشكلة في مضخة  .د

أغلق المق�ة ثم أِعد تشغيلها عن طريق فصل سلك الطاقة المكون  .أ
أسنان المتحكم بنظام الزيت الغزير الموجود في الجزء  5من 

 الخلفي للم���ثم إعادة توصيله مرة أخرى.
 تأكد من إغ�ق مقبض صمام التصريف جيداا. .ب

 الغزير الخاص بك. اتصل بمزود الزيت .ج

 اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة. .د

 

 رموز سجل الخطأ 7-3
 لمعرفة إرشادات الدخول إلى سجل الخطأ. 1-2-13-4انظر القسم 

 

 التوضيح رسالة الخطأ الرمز

E13 قراءة مجس درجة الحرارة خارج النطاق. تعطل مجس درجة الحرارة 
E16  هايت ) 413درجة حرارة الحد المرتفع أكثر من   1المرتفع تم تجاوز الحد درجة  213درجة فهرن

درجة  395درجة الحرارة  ECمئوية(، أو في���د التي ت������
هايت )  درجة مئوية(. 232فهرن

E17  تم فتح مفتاح الحد المرتفع.  2تم تجاوز الحد المرتفع 
E18  مشكلة في الحد المرتفع 

 كهرباءانقطاع ال
هايت ) 463درجة حرارة الوعاء تتجاوز  درجة مئوية(  238درجة فهرن
ا عن المق�ة واتصل  والحد المرتفع فشل في الفتح. افصل الكهرباء فورا

 بخدمة الصيانة.
E19  فشل التسخين- XXX  هايت أو  فشل قفل دائرة التحكم الحراري درجة مئوية XXXدرجة فهرن

 ي في القفل.فشل م��������حرار

E25  فشل مفاتيح ضغط الهواء في الغلق. المنفاخ -فشل التسخين 
E27  فشل مفاتيح ضغط الهواء في الغلق. ا��� بالصيانة -مفتاح الضغط  -فشل التسخين 
E28  فشل التسخين- XXX  هايت أو  فشلت المق�����شتعال وأوقفت وحدة ا���� درجة مئوية XXXدرجة فهرن
E29  ا��� بالصيانة -تعطل مجس تعويض الزيت ( قراءة كاشفات المقاومة الحراريةRTD���لمجس تعويض الزيت ا )

(ATO.خارج النطاق ) 

E32  تصال  -التصفية وتعويض الزيت مُعط�ن  -صمام التصريف غير مفتوح��
 بالصيانة

 صمام التصريف كان يحاول الفتح وكان ينقصه التأكيد

E33 تصال  -التصفية وتعويض الزيت مُعط�ن  -م التصريف غير مغلق صما��
 بالصيانة

 صمام التصريف كان يحاول الغلق وكان ينقصه التأكيد

E34  تصال  -التصفية وتعويض الزيت مُعط�ن  -صما���جاع غير مفتوح��
 بالصيانة

 صما���جاع كان يحاول الفتح وكان ينقصه التأكيد

E35 ��تصال  -التصفية وتعويض الزيت مُعط�ن  -رجاع غير مغلق صمام��
 بالصيانة

 صما���جاع كان يحاول الغلق وكان ينقصه التأكيد
 

 التوضيح رسالة الخطأ الرمز

E36  تصال  -التصفية وتعويض الزيت مُعط�ن  -تعطل لوحة واجهة الصمام��
 بالصيانة

 تعطل اللوحة. انقطاع ا����� بلوحة واجهة الصمام أو

E37  قراءة كاشفات المقاومة الحرارية للتصفية المتقطعة التلقائية خارج النطاق ا��� بالصيانة -تعطل التصفية  -تعطل مجس التصفية المتقطعة التلقائية 
E39 ساعة أو تم تفعيل منطق المصفاة المتسخة. 25انتهت مدة المؤقت وهي  تغيير لوحة المصفاة 
E41 يكشف النظام عن احتمالية وجود زيت في طاسة المصفاة. اص بوجود زيت في الطاسة خطأ خ 
E42 )لم يتم تفريغ الوعاء أثناء التصفية  انسداد المصرف )غاز 
E43  قد يكون جهاز استشعار مستوى الزيت مُعط�ا. ا��� بالصيانة -تعطل جهاز استشعار الزيت 
E44 ستجابة المدة القصوى. تجاوزت مدة خلل في��ستجابة�� 
E45 �����تجاوزت مدة��ستجابة المدة القصوى بدورتين أو أكثر. ا��� بالصيانة -خلل في ا 
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E46  جهة النظام  أو تعطل اللوحة. 1فقد��تصال بلوحة مربع دخل���� ا��� بالصيانة -مفقودة  1لوحة وا

E51  وحدتا تحكم أو أكثر لهما معرف الموقع نفسه. انة��تصال بالصي -معرف لوحة مزدوج 
E52  وحدة التحكم بها خطأ غير معروف. ا��� بالصيانة -خطأ في وحدة تحكم واجهة المستخدم 
E53  انقطع ا��� بين����� ا��� بالصيانة -خطأ في موصل كان 
E54  خطأ في وصلةUSB  انقطع��تصال بوصلةUSB تحديث. أثناء إجراء 

E55  جهة النظام  أو تعطل اللوحة. 2فقد��تصال بلوحة مربع دخل���� ا��� بالصيانة -مفقودة  2لوحة وا
 

E61 الم����بوطة لنوع طاقة غير الصحيح. نوع طاقة مضبوط بشكل غير صحيح 
E62  فحص مصدر الطاقة  -الوعاء ��يسخن- XXX  هايت أو   XXXدرجة فهرن

 يةدرجة مئو

 الوعاء � يسخن جيداا.

E63  يحدث خطأ معدل ا��فاع أثناء اختبار ا����� معدل ا��فاع 

E64  تصال  -التصفية وتعويض الزيت مُعط�ن  -تعطل لوحة واجهة التصفية��
 بالصيانة

 انقطاع ا����� بلوحة واجهة التصفية أو تعطل اللوحة.

E65 هاز استشعار عودة الز هايت أو  XXX -يت تنظيف ج درجة  XXXدرجة فهرن
 ا��� بالصيانة -مئوية 

هاز  جهاز استشعار عودة الزيت�� يكشف عن وجود زيت. -غاز  تنظيف ج
  (.2-6-6استشعار الزيت )انظر القسم 

E66  صمام التصريف مفتوح- XXX  هايت أو  صمام التصريف فُتح أثناء الطهي. درجة مئوية XXXدرجة فهرن
E67  تم تشغيل وحدة التحكم عندما كانت لوحة واجهة النظام غير مهيأة. ا��� بالصيانة -لوحة واجهة النظام غير مهيأة 
E68  تعطل المِصهر الحراري لجهاز استشعار عودة الزيت الموجود على لوحة  ا��� بالصيانة -انقطاع مِصهر جهاز استشعار عودة الزيت

VIB ولم يُعاد ضبطه 

E69  استبدل وحدة التحكم بوحدة تحكم  لم تتم برمجة وحدة التحكم بوصفات المنتج. ا��� بالصيانة -الوصفات غير متاحة
 مبرمجة من المصنع.

E70  درجة حرارةOQS  درجة حرارة الزيت شدي������ بالنسبة لقراءة  مرتفعةOQS  .الصحيحة 
هايت  333قم بالتصفية في درجة حرارة تتراوح بين   درجة فهرن

هايت ) 375درجة مئوية( و 149)  درجة مئوية(. 191درجة فهرن

E71  درجة حرارةOQS درجة حرارة الزيت شديدة ا��خفاض بالنسبة لقراءة  منخفضةOQS  .الصحيحة 
هايت  333بالتصفية في درجة حرارة تتراوح بين قم   درجة فهرن
هايت ) 375درجة مئوية( و 149)  مئوية(.درجة  191درجة فهرن

E72 الصيانة��نتاجية الشاملة شديدة ا��خفاض بالنسبة لقراءة  نطاق الصيانة��نتاجية الشاملة منخفضOQS .صحيحة 
قد يكون تم اختيار الزيت الخاطئ من  قد يظهر ذلك أيضاا مع الزيت الجديد.

قائمة الضبط. قد يكون جهاز ا��تشعار لم يعاير نوع الزيت. انظر الرسم 
إذا استمرت  .8197316التخطيطي��نواع الزيت في ������دات 

 المشكلة، فاتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع.

E73 نطاق الصيانة��نتاجية الشاملة شدي������ بالنسبة لقراءة  نطاق الصيانة��نتاجية الشاملة مرتفعOQS 
  قم بتصريف الزيت. صحيحة.

E74  خطأ فيOQS OQS  بها خطأ داخلي. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بمركز الصيانة المعتمد
 من المصنع.

E75  هواء عن وجود هواء في الزيت. افحص الحلقات الدائرية  OQSكشفت  OQSخطأ في 
هاز  هواء إلى ج وافحص/أحكم مصفاة الشاشة ا��� للتأكد من عدم دخول 

 اتصل بمركز الصيانة المعتمد . إذا استمرت المشكلة، فOQSاستشعار 
 من المصنع.

E76  خطأ فيOQS  جهاز استشعارOQS  هاز  به خطأ في ا���ل. افحص ���ج
إذا استمرت المشكلة،  . أعد تشغيل بطارية المق�� بالكامل.OQSاستشعار 

 فاتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع.
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 BIGLA30-Tالجیل الثالث من سلسلة  ™LOVمقالة غاز 
 (الزیت الغزیر) RTIإرشادات نظام  الملحق أ:

 
 

 
 
 
 

 

 أنظمة الزیت الغزیر    1-1-ج
 

تشتمل أنظمة الزیت الغزیر على صھاریج تخزین زیت كبیرة الحجم، 
 عادًة ما تكون في الجزء الخلفي من المطعم، موصلة بمشعب خلفي في

ُیضخ الزیت المستھلك من المقالة عبر الجھاز الموجود باألسفل  المقالة.
إلى صھاریج التفریغ، ثم ُیضخ الزیت الجدید من الصھاریج عبر الجھاز 

أِزل اللوحة التي تغطي  ).1الموجود باألعلى إلى المقالة (انظر الشكل 
 ).2، ووصلھا بالمقالة (انظر الشكل RTIوصلة نظام 

 

اكتمال دورة تشغیل نظام المقالة بالكھرباء بعد تغییر نظام  من الضروري
 إلى الزیت الغزیر. JIBالزیت من 

 

 
 1شكل 

 
 

     
 2شكل      

 
لالستخدام مع أنظمة الزیت الغزیر، كما تحتوي  ™LOVتم تصمیم مقالي 

. أِزل الغطاء وأدخل الجھاز RTIعلى وعاء زیت نظیف یعمل بنظام 
ى الوعاء مع تثبیت الغطاء المعدني على حافة الوعاء. ُیضخ القیاسي إل

 ). 3الزیت خارج الوعاء وداخلھ من الجھاز نفسھ (انظر الشكل 
 

 
 3شكل 

 

یستخدم المفتاح المؤقت، الخاص بإعادة ضبط المؤشر السفلي لخزان تعویض الزیت، أیًضا في ملء 
ط نظام تعویض الزیت، یسمح الضغط مع بعد الضغط على الزر إلعادة ضب .RTIالوعاء في نظام 

االستمرار على المفتاح المؤقت، الموجود أعلى خزان تعویض الزیت، للمشّغل بملء الوعاء من 
 ).4صھریج تخزین الزیت الغزیر (انظر الشكل 

 
  لملء الوعاء، اضغط مع االستمرار على زر إعادة ضبط تعویض الزیت حتى امتالء الوعاء، ثم اتركھ.*

 

 یحظر اإلفراط في ملء الوعاء. مالحظة:
 

 
 

لالطالع على إرشادات ملء الوعاء من الزیت الغزیر، 
 .9-3-5انظر القسم 

ثانیة  20وقد یستغرق األمر ما یصل إلى  في العمل. RTIثانیة، منذ الضغط على زر إعادة ضبط تعویض الزیت حتى تبدأ مضخة نظام  12یستغرق األمر حوالي    *مالحظة:
كما یستغرق ملء نصف وعاء حوالي دقیقة واحدة،  دقائق تقریًبا. 3وعادًة ما یستغرق ملء الخزان  بل بدء ارتفاع مستوى الزیت أعلى خزان تعویض الزیت.ق

  ودقیقتین لملء الوعاء الكامل.

 

وصلة الزیت 
 الجدید

وصلة الزیت 
 المستھلك

 

 تحذیر
یحظر إضافة الزیت الساخن أو 

 ھلك في خزان تعویض الزیت.المست

قد ال تنطبق ھذه  .RTIإرشادات ھذا الدلیل المتعلقة باستخدام نظام الزیت الغزیر لملء الزیت والتخلص منھ ُمخصصة لنظام  مالحظة:
 اإلرشادات على أنظمة الزیت الغزیر األخرى.

 أسالك توصیل 
  RTIنظام 

 مة التفریغ).(خلف عال

 
 4شكل 
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 BIGLA30-Tالجیل الثالث من سلسلة  ™LOVمقالة غاز 
 بخیار الدھن الصلب JIBإعداد خزان  الملحق ب:

 

 
 .JIBافتح الباب الثاني أو الثالث على یسار المقالة وانزع الحامل الموجود في خزانة  .1
بھ. اربط دعامة محاذاة العجالت بأسفل حامل صندوق خزان الزیت بالصوامیل المرفقة  .2

 .1انظر الشكل 
 ضع وحدة اإلذابة أمام الخزانة.  .3
 .2اسحب ألسنة وحدة اإلذابة في فتحات توجیھ محاذاة العجالت. انظر الشكل  .4
مع إدخال وحدة اإلذابة في دعامة توجیھ محاذاة العجالت، أدخل طاسة خزان الزیت الداخلیة  .5

 .3في الصینیة. انظر الشكل 
دة واسحب نبل أنبوبة االلتقاط في مقبس الشفط األنثى. ضع غطاء وحدة اإلذابة على الوح .6

 .4انظر الشكل 
استخدم المسامیر المرفقة لربط وحدة اإلذابة بأسفل القضبان الداخلیة على كال الجانبین  .7

 .5باستخدام الثقوب الموجودة. انظر الشكل 
ضاء ووصل على الجانب الخلفي من وحدة اإلذابة، اربط الموصالت مزدوجة المسامیر البی .8

 . 6الُموصل األسود بصندوق المخرج الُموضح في الشكل 
 .7التشغیل. انظر الشكل تأكد من ضبط مفتاح تشغیل وحدة اإلذابة على وضع ٍ .9
 

 

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

 
 

المفتاح 
البرتقالي یعید 
ضبط النظام 
بعد عرض 
 زیت قلیل.

   
اربط الموصالت البیضاء ذات المسمار المزدوج وأدخل الُموصل األسود في صندوق : 6شكل 

 *الحظ أن وضع الوصلة السوداء قد یختلف عن الصورة.ھو موضح. االستخدام كما

 

 
: ثّبت وحدة اإلذابة في الخزانة وأدخل األلسنة في فتحات توجیھ 2شكل 

 محاذاة العجالت.

 
 

 
طاسة خزان الزیت الداخلیة في  : أدرج3شكل 

 وحدة اإلذابة.

 

 
: ضع الغطاء على الطاسة واسحب أنبوب 4شكل 

 .التقاط الزیت في مقبس الشفط األنثى

 

 
: اربط وحدة اإلذابة بالقضبان على كال 5شكل 

 الجانبین.

 

 
 : وحدة اإلذابة المجمعة معروضة في مكانھا.7شكل 

مفتاح تشغیل 
 وحدة اإلذابة.
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 BIGLA30-Tالجیل الثالث من سلسلة  ™LOVمقالة غاز 
 استخدام وحدة إذابة الدھن الصلبلملحق د: ا

 

 
 
 

 احرص على ضبط وحدة إذابة الدھن على وضع التشغیل. •

 امأل وحدة اإلذابة بالدھن. •

 ضغط یحظر اترك الدھن الصلب لیذوب لمدة من ساعتین إلى ثالث ساعات.  •
 سیتم تشغیل الضوء  ط البرتقالي حتى یذوب الدھن الصلب.زر إعادة الضب

 الخاص بانخفاض الزیت في الخزان إذا احتاجت المقالة لزیادة الزیت قبل 
 ذوبان الدھن في وحدة اإلذابة. 

عند إذابة الدھن بالكامل، اضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط البرتقالي إلغالق  •
 الزیت.الضوء وإعادة ضبط نظام تعویض 

الزیت الساخن إلى وحدة إذابة الدھن. یجب أال تتخطى درجة حرارة یحظر إضافة  •

 أضف كمیات قلیلة من درجة مئویة).  60فھرنھایت ( 140خزان الزیت 
 الدھن الصلب إلى الخزان لضمان احتوائھ على كمیة كافیة من الزیت 

 لتشغیل نظام التعویض. 

 وحدة إذابة الدھن  ال تغلقللحصول على أفضل النتائج،  •
 الصلب خالل اللیل. 

كما یستخدم مفتاح تشغیل وحدة اإلذابة كمفتاح إعادة ضبط إذا وصل النظام لدرجة  •
 الحرارة القصوى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحذیر 
  بة.إلذاارتِد مالبس واقیة عند إضافة الدھن إلى وحدة ا یحظر لمسھا بالید المجردة. أسطح سخان الدھن الصلب ساخنة. 
 
 
 
 

مفتاح 
تشغیل 
وحدة 
 اإلذابة

 
 

 إعادة ضبط نظام التخزین 

ُیرفع بعنایة 
إلضافة 
 الدھن.
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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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