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 ملحوظة
 بريماستر من مباشر بشكل الُمشتراة المعدلة غير تدويرھا المعاد أو الجديدة القطعة غير ويلبيت لجھاز غيار قطعة العميل استخدم حالة في انالضم بھذا يُعمل ال
/  ماستر فراي ملتتح ال ذلك، على عالوة .األصلية ھيئتھا عن المستخدمة القطعة تعديل حالة في أو/و الضمان مدة أثناء المعتمدين صيانتھا مراكز من أي أو
 أي تركيب من جزئي أو كلي وبشكل مباشرة غير أو مباشرة كنتيجة العميل يتكبدھا التي النفقات أو األضرار أو المطالبات عن مسؤولية أية فروعھا وال دين
  .معتمد غير صيانة مركز أي من مستلمة غيار قطعة أو/و معدلة غيرا قطعة

 

 ملحوظة
 المعتمدين الخدمة فنيي قبل من واإلصالح والصيانة التركيب إجراء يجب.  فقط المؤھلون األفراد إال بتشغيله يقوم وال فقط المھني لالستخدام مصنوع الجھاز ھذا
 الشركة ضمان سريان مؤھلين غير أفراد قبل من اإلصالح أو الصيانة أو التركيب أعمال تبطل قد.  المؤھلين الفنيين من غيرھم أو Frymaster من

 .المؤھلين األفراد نوعية لمعرفة الدليل ھذا من األول الفصل انظر.  عةالمصن
 

 ملحوظة
 شروط انظر المواصفات، على لالطالع.  فيھا الجھاز تركيب يتم الذي المنطقة أو/و للبلد المناسبة والوطنية المحلية للقوانين وفقًا الجھاز ھذا تركيب يتم أن يجب

 . الدليل ھذا من الثاني الفصل في الوطني القانون
 

 العمالء األمريكيين للعمالء ملحوظة
 (.Building Officials and Code Administrators International, Inc) عن الصادر األساسي السباكة لقانون وفقًا المقالة ھذه تركيب يتعين 

  . ةاألمريكي والدواء الغذاء إلدارة التابع) Food Service Sanitation Manual( ودليل
 

 ملحوظة
  اإلداري التشغيل إجراءات مع تتطابق ال وقد والتنظيف التشغيل وإجراءات الفنية اإلجراءات توضيح إلى تھدف الدليل ھذا في المستخدمة والصور الرسومات

 .الموقع في
 

 تحكم بأدوات المزودة الوحدات لمالكي ملحوظة
 المتحدة الواليات

 تداخل حدوث في الجھاز ھذا يتسبب ال قد) 1:  اآلتيين للشرطين التشغيل يخضع.   الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد من 15 رقم الجزء مع الجھاز ھذا يتوافق
 جھاز ھو الجھاز ھذا أن حين في.  فيه مرغوب غير تشغيل حدوث في يتسبب قد الذي التدخل ذلك في بما مستلم تدخل أي الجھاز ھذا يقبل أن يجب) 2و ضار،
 .ب الدرجة بحدود يفي أنه تبين أ، الدرجة من معتمد

 كندا
  . الكندية االتصاالت بوزارة الخاص ICES-033 معيار في مبين ھو كما لالسلكيةا ءلضوضاا تنبعاثابا يتعلق فيما ب أو أ الدرجة حدود يتجاوز ال الرقمي الجھاز ھذا
  . الكندية االتصاالت بوزارة الخاص ICES-033 معيار في مبين ھو كما لالسلكيةا ءلضوضاا تثانبعابا يتعلق فيما ب أو أ الدرجة حدود يتجاوز ال الرقمي الجھاز ھذا

 

 تحذير 
 المقبس في بالكامل الشفّاط، تشغيل عن المسؤول فولت، 120بـ المزود للسلك الكھربائي القابس إدخال يجب والشفّاط، للمقالة والفّعال اآلمن التشغيل لضمان
 . لبةوج سن على يحتوي الذي



 

 ملحوظة
 أنظمة أي على التعليمات ھذه تنطبق ال قد. RTI لنظام ُمخصصة وتفريغه، الزيت ملء عند bulk الزيت نظام استخدام بشأن الدليل ھذا في الواردة التعليمات

 .أخرى bulk زيت
 

 تحذير 
 استخدم. الوصالت جميع عند غاز تسريبات وجود عدم من تحقق - غيرھاو والشعالت والصمام المقالة لمجمع الغاز نظام صيانة وبعد الغاز مقالة تركيب بعد

  .للغاز رائحة ھناك يكون أال ينبغي. فقاعات وجود عدم من وتأكد الوصالت لجميع سميك صابوني محلول
 

 خطر 
 التركيب إرشادات قراءة على احرص. وفاة أو إصابة أو أضرار حدوث إلى المعتمدة غير التغييرات أو والتعديالت الخدمة أو والصيانة والضبط التركيب يؤدي قد

  .الجھاز ھذا صيانة أو تركيب قبل بتمعن والصيانة والتشغيل
 

 خطر 
. تقييد سالسل تركيب طريق عن بعجالت المزودة المقالي جميع تثبيت يجب. الغاز خط وصلة على االعتماد دون الجھاز حركة من للحد مناسبة وسائل توفير يجب
 .المقالة استخدام عند األوقات جميع في إضافي تقييد كابل توصيل يجب مرن، غاز خط استخدام حالة في

 

 خطر 
 . الساخن بالزيت اتصال أو انسكابات أي نتيجة خطيرة إصابة حدوث يمكن. الجھاز على تقف ال! درجة ليست للجھاز األمامية الحافة

 

 خطر 
 .أخرى أجھزة أي أو الجھاز ھذا من بالقرب االشتعال سريعة سوائل أو أبخرة أي أو الجازولين استخدام أو تخزين يُحظر

 

 تحذير 
 أو السيراميك ألياف أو زجاجي صوف أو A (BPA) بيسفينول[ على تحتوي منتجات/كيميائية مواد إلى وصيانته وتركيبه المنتج ھذا تشغيل يُعّرضك قد

  أضرار أو األجنة تشوھات أو السرطان تُسبب بأنھا كاليفورنيا والية في معروفة المواد وتلك ،]الكربون أكسيد أحادي أو/و الكريستالين سيليكات
 . www.P65Warnings.ca.gov إلى انتقل المعلومات، من لمزيد. أخرى تناسلية

 تحذير 
 .    خطيرة حروق أو إصابات تسبب قد التي األسطح أو الساخن بالزيت تصالاال لتجنب المناسبة السالمة معدات وارتدِ  حذًرا كن

 

 خطر 
 .إصابة أو تلف حدوث إلى المشغالت إغالق يؤدي قد. المصارف عن بعيدة العناصر جميع ابق
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 BIGLA30-T سلسلة ™GEN 3 LOV غاز مقالي

 الخدمة إجراءات :1 الفصل
 

  M4000 القائمة ملخص شجرة  1-1

  M4000 القائمة شجرة 1-1-1
 .التحكم وحدة في العناوين على العثور خالله من سيتم الذي والترتيب M4000 في الرئيسية البرمجة أقسام أدناه تُوَضّح

Filtration Menu (              )
Auto Filtration (                  )
Maintenance Filter (with OQS – OQS Only) ((                                                       )              )
OQS Filter (OQS Only) (                         )                     ( )
Dispose Oil (                )
Drain Oil (            )
Fill Vat from Drain Pan (                           )
Fill Vat from Bulk (Bulk Only) (     Bulk) Bulk                     
Oil Pan to Waste (Bulk Only) (     Bulk)                
Deep Clean (               )

Home Button (                   ) 

Crew Mode (Cooking Mode) (              )         ( )
Menus (1234)         )1234(

Create New (           )
Recipes (1234)         )1234(

Product Name (           )
Temp (             )
Cook Time (          )
Load Size (          )
Quality Timer (            )
Shake 1 (       1 )
Shake 2 (       2 )
Filter (      )

Settings (         )
Manager (1234)        )1234(

Language (      )
Primary (        )
Secondary (         )

               )                                  
                            /                              )                          (

Sound (      )
Volume (            )
Tone (       )

Filter Attributes (              )
Filter After (Cooks) (             )          ( )
Filter Time (Hours) (             )       ( )
Filter Lockout (            )
Filtration Lockout Time (                 )

              )                            (
                )#         (

Brightness (       )

Service (1650) (       )1650( )
     )                        /                           (

Basket Configuration (            )

Energy Type (Gas / Electric) (            )   /       ( )
Vat Type (Full / Split) (            )    /      ( )

               )              )JIB( /     (
              )       /     /          (

                  )       /            /                       (

Service (        )

Manager (4321)        )4321(
E-Log (                       )
Passcode Setup (                 )
USB Menu Operation (USB            )

Service (1650)         )1650(
)               Manual Filtration ( 

)             Resets (

Password Reset (                        )

               USB           

Crew  )      ( 
Hi-Limit Test  )                   ( 

             )                        Factory Menu (Resets Product Recipes) (
                  )                  (Bad CRC (Resets Alert) 

                                      )                  (Recovery Fault Call Service (Resets Alert) 
                           )                                       (Reset Factory Resets (Resets to Factory Default) 

)               Toggle to Select (
F° to C°/ C° to F° (Toggles Temperature Scale)                             /                              )                          ( )

Filter Pad Time Setup (                       )
Clear Statistics (             )

                       )                    (Filter Stats Data (Clears Filter Stats) 
                       )                                 (E-Log (Clears E-Log Errors) 

              Software Upgrade 
Vat Tuning (Engineering only)            )           (
  Component Check (9000)             )9000(

FIB Reset 1(                                1 )
FIB Reset 2 (                                2 )

ATO Delay Time (                           )

Screen Saver (            )

Blower (        )

Filtration Time Settings (                    )
Filtration Type (Solid / Liquid) (             )     /      ( )

)               Demo Mode ( 

OQS Setup (                        )
                  )      /          (

          )           (
          )   /  (

            )                              )TPM((
               )                                    (

                

Replace OQS Sensor (Enable/Disable)                           )     /           (
Reset OQS (                              )

                 )                  (
               AIF/               )                  (

User Prompted Top Off Timer (                              )

(DST)

Tech Modes (              )
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 M4000 المعلومات إحصائيات قائمة شجرة  1-1-2
 

 .التحكم وحدة في العناوين على العثور خالله من سيتم الذي والترتيب M4000 في المعلومات إحصائيات أدناه تُوَضّح

 

Information Statistics )                 (

Filter (      )
1. Current Day and Date (                        )
2. Cooks Remaining Until Next Filter (                                     )
3. Daily Number of Cooks (                       )
4. Daily Number of Filters (                     )
5. Daily Number of Skipped Filters (                                    )
6. Average Cooks Per Filter (                           )
7. Filtration (      )

Oil  )     ( 
1. Last Dispose Date (                )
2. Cooks Since Last Dispose (                         )
3. Filters Since Last Dispose (                                      )
4. Skipped Filters Since Last Dispose (                                      )
5. Current Oil Life (                   )
6. Average Cooks Over Oil Life (                                 )

Life    )     ( 
1. Commission Date (              )
2. Unit Serial Number (                 )
3. Controller Serial Number (                      )
4. Total On Time (Hours) (                  )          ( )
5. Total Heat Cycle Count (                         )

Usage   )        ( 
1. Usage Start Date (                   )
2. Total Number of Cook Cycles (                       )
3. Total Number of Quit Cook Cycles (                              )
4. Total Vat On Time (Hours) (                        )          ( )

Recovery    )       ( 
1.                 

Last Load  )         ( 

1. Last Cooked Product (                 )
2. Last Load Start Time (                   )
3. Last Load Cook Time (                   )
4. Last Load Program Time (                      )
5. Last Load Max Vat Temp (                                    )
6. Last Load Min Vat Temp (                                    )
7. Last Load Avg Vat Temp (                                     )
8. % of Cook Time, Heat Is On (                %             )
9. Vat Temp Before Cook Starts (                                )

Software Version )             ( 
1. UIB Software Version (                 )
2. SIB Software Version (1, 2 – Splits) )            (  SIB              
3. VIB Software Version ((VIB            ))
4. FIB Software Version ((FIB            ))
5. OQS Software Version ((OOS            ))
6. Actual Vat Temp (L, R – Splits) ((L  R )         )                           
7. AIF RTD Temp (L, R – Splits) ((L  R )         )  AIF                                          
8. ATO RTD Temp (L, R – Splits) ((L  R )         )                                                             
9. Board ID (             )
10. Gateway Software Version (Gateway             )
11. Gateway IP Address (Gateway               IP       )

12. Gateway Link Quality (Gateway           )
13. Gateway Signal Strength and Noise (              Gateway          )

                            )                            4321(
Fresh Oil   )        ( 

1. Number of Cooks Since Last Dispose (                             )
2. Dispose Count Since Last Reset  )                                    ( 
3. Fresh Oil Counter Reset Date  )                                    ( 
4. Fresh Oil Counter  )                  ( 

Fresh Oil Reset )                              (       (Resets Fresh Oil Data 4321)  )                               ( 

TPM Statistics   )                                 ( 
Filter Reset )                               (        (Resets Filter Stats Data 4321)  )                                   ( 
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 M4000 السر كلمة رموز 1-2
 

 .SERVICE أو SETTINGS أو RECIPES أو MENUS قوائم إلى للدخول HOME( الرئيسية الصفحة) الزر على اضغط 

 1221 – (المدير) واإلعدادات الطعام، ووصفات الطعام، قوائم 

 1221 – مة  (المدير) الخد

 1561 – مة) اإلعدادات مة ،(الخد مة) الخد  Tech Mode وضع إلى ادخل( الخد

 0111 – مة) المكونات من التحقق مة ،(الخد مة) الخد  Tech Mode وضع إلى ادخل( الخد
 

 .به المطالبة عند التالي مزالر إدخال يتم

 1111 – مة ضبط إعادة رسالة  .الرمز إدخال منك ويطلب المشكلة إصالح يتم عندما ادخل – المطلوبة الخد
 

  المطلوبة الخدمة أخطاء 1-2
 

 التحكم وحدة تقوم. المنبه صوت كتم يتم ،YES على الضغط بعد .التحكم وحدة على للخطأ وصف مع SERVICE REQUIRED خطأ عرض يتم

مة من خطأ رسالة بعرض  إذا .YES/NO ؟SYSTEM ERROR FIXED رسالة بعرض تحكم وحدة تقوم ثم .الخطأ موقع مع مرات ثالث أدناه القائ

 حتى لخطأا عرض إعادة يتم ثم ممكنًا، ذلك كان إذا دقيقة 11 لمدة الطهي وضع إلى النظام فسيعود ال، اختيار تم إذا .1111 الرمز أدخل نعم، اختيار تم

 .المشكلة إصالح يتم

 

  األخطاء سجل رموز 1-1
 

مة زر على اضغط .الرئيسية الصفحة زر على اضغط األخطاء، سجل إلى للوصول  زر على واضغط 1321 أدخل .المدير زر على اضغط. الخد
 يشير .األحدث الخطأ هو األعلى الخطأ أن لعلما مع أسفل، إلى أعلى من األخيرة العشر األخطاء ترد .اإللكتروني السجل زر على اضغط. االختيار

مة األوعية في المحددة الجانبية األخطاء إلى يشار .التصفية في خطأ مثل عمومي خطأ إلى" G" الحرف  .لليمين R الحرف أو لليسار L بالحرف المنقس
 .فارغة الشاشة ستكون اء،أخط وجود عدم حالة وفي .األخطاء خالل بالتمرير يسمح السفلي األيسر السهم على والضغط

 

 الشرح الخطأ رسالة الرمز
E12  TUPTER MET PEERT AREPMET) النطاق خارج الحرارة درجة مجس قراءة )فشل مجس درجة الحرارة 

E15 EEDE PEUE  1 TILTTHTH ) 214) فهرنهايت 114 من أكثر بها المسموح القصوى الحرارة درجة تجاوزت )1تجاوز الحد المرتفع 
 (مئوية درجة 242) فهرنهايت 391 األوروبي، االتحاد دول في أو ،(مئوية ةدرج

E11 EEDE PEUE  2 TILTTHTH )  العالي الحد مفتاح فتح تم )2تجاوز الحد المرتفع. 

E11 EEDE PEUE  PEERPTU HEOLETTTL  PEGTE 
 )افصل الطاقة -مشكلة في الحد المرتفع  (

 مفتاح وفشل( مئوية درجة 232) رنهايتفه 164 الوعاء حرارة درجة تجاوزت
 .بالخدمة واتصل الفور على المقالة عن الكهرباء بفصل قم .الفتح في العالي الحد

E10 HEATING FAILURE – XXX F or XXX C 
 )درجة مئوية XXX -فهرنهايت  XXX -فشل التسخين (

 .التدفئة في التحكم وحدة قالب دائرة فشل
 .فلالق في الحرارة موصل فشل

E26 HEATING FAILURE – BLOWER  ( اإلغالق في الهواء ضغط( مفاتيح) مفتاح فشل )المنفاخ –فشل التسخين. 

E21 HEATING FAILURE - PRESSURE SWITCH - CALL SERVICE 
 )اتصل بالخدمة -مفتاح الضغط  -فشل التسخين (

 .فشل الذي الهواء ضغط مفتاح إغالق تم

E21 HEATING FAILURE – XXX F or XXX C 
 )درجة مئوية XXX -فهرنهايت  XXX -فشل التسخين (

 .اإلشعال وحدة بقفل وقامت اإلشعال في المقالة فشلت

E20 TOP OFF PROBE FAILURE - CALL SERVICE 
 )اتصل بالخدمة -فشل مجس الكشط (

ومة الحرارة درجة كاشفات قراءة  النطاق خارج التلقائي للكشط والمقا

E22 DRAIN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND TOP OFF 
DISABLED - CALL SERVICE 

 )اتصل بالخدمة -تم تعطيل التصفية والكشط  -صمام التصريف غير مفتوح (

 مفقود التأكيد ولكن الفتح يحاول الصرف صمام كان

E22 DRAIN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION AND TOP OFF 
DISABLED - CALL SERVICE 

 )اتصل بالخدمة -تم تعطيل التصفية والكشط  -صمام التصريف غير مغلق (

 مفقود التأكيد ولكن الغلق يحاول الصرف صمام كان

E21 RETURN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND TOP OFF 
DISABLED - CALL SERVICE 

 )اتصل بالخدمة -تم تعطيل التصفية والكشط  -صمام اإلرجاع غير مفتوح (

 مفقود التأكيد ولكن الفتح يحاول اإلرجاع صمام كان

E26 RETURN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION AND TOP OFF 
DISABLED - CALL SERVICE 

 )اتصل بالخدمة -تم تعطيل التصفية والكشط  -صمام اإلرجاع غير مغلق (

 مفقود التأكيد ولكن الغلق يحاول اإلرجاع صمام كان

E25 VALVE INTERFACE BOARD FAILURE - FILTRATION AND TOP 
OFF DISABLED - CALL SERVICE 

اجهة الصمام (  )اتصل بالخدمة -تم تعطيل التصفية والكشط  -فشل في لوحة و

جهة لوحة اتصاالت فُقدت  .اللوحة في فشل هناك أو الصمام وا

E21 AUTOMATIC INTERMITTENT FILTRATION PROBE FAILURE - 
FILTRATION DISABLED - CALL SERVICE 

 )اتصل بالخدمة -تم تعطيل التصفية  -فشل في مجس التصفية المتقطعة األوتوماتيكية (

ومة الحرارة درجة كاشفات قراءة جهة لوحة مجس) والمقا (( BER) الصمام وا
 النطاق خارج REA بحساس الخاصة

E20 LERTDT AEP TE PRH ) المصفاة منطق تنشيط تم أو ساعة، 21 لمدة المضبوط تالموق صالحية انتهت )تغيير لوحة المصفاة 
 .المتسخ
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 الشرح الخطأ رسالة الرمز

E41 EEP ET PRT TEEEE )المصفاة طاسة في زيت وجود احتمالية عن النظام يكشف )فشل الزيت في الطاسة. 

E42 CLOGGED DRAIN (Gas) ))التصفية عملية أثناء الوعاء تفريغ يتم لم )صرف مسدود )الغاز 

E43 OIL SENSOR FAILURE - CALL SERVICE 
 )اتصل بالخدمة - الزيتفشل في حساس (

 .فشل قد الزيت مستوى حساس يكون أن الممكن من

E44 ETLEBTER ARMP ) للوقت األقصى الحد االستعادة مدة تجاوزت )خطأ في االستعادة. 

E45 RECOVERY FAULT – CALL SERVICE 
 )بالخدمة اتصل - خطأ في االستعادة (

 .أكثر أو لدورتين للوقت األقصى الحد االستعادة مدة تجاوزت

E46 SYSTEM INTERFACE BOARD 1 MISSING - CALL SERVICE 
 )اتصل بالخدمة-مفقودة  1لوحة واجهة النظام (

جهة 1 رقم لوحة اتصال فقد  اللوحة في فشل هناك أو المفتاح لوا
 

E51 DUPLICATE BOARD ID - CALL SERVICE 
 )اتصل بالخدمة -وج معرف اللوحة مزد(

 .الموقع معّرف نفس على أكثر أو تحكم وحدتا تحتوي

E52 USER INTERFACE CONTROLLER ERROR - CALL SERVICE 
اجهة المستخدم (  ) اتصل بالخدمة -خطأ في وحدة تحكم و

 .معروف غير خطأ التحكم وحدة لدى

E53 CAN BUS ERROR - CALL SERVICE 
 ) بالخدمة اتصل - CANخطأ في ناقل (

 .األلواح بين االتصاالت فُقدت

E55 SYSTEM INTERFACE BOARD 2 MISSING - CALL SERVICE 
 )اتصل بالخدمة -مفقودة  2لوحة واجهة النظام (

جهة 2 رقم لوحة اتصال فقد  اللوحة في فشل هناك أو المفتاح لوا
 

E62 SLOW HEATING FAILURE XXXF OR XXXC - CHECK ENERGY 
SOURCE - CALL SERVICE 

تحقق من مصدر  -درجة مئوية  XXXفهرنهايت أو  XXXفشل في التسخين البطيء (
 )اتصل بالخدمة -الطاقة 

 .صحيح بشكل بالتسخين يقوم ال الوعاء

E63 ER T EA EEOT )االستعادة اختبار خالل االرتفاع معدل خطأ حدث )معدل االرتفاع. 

E64 FILTRATION INTERFACE BOARD FAILURE - FILTRATION 
AND TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE 

جهة التصفية (  )اتصل بالخدمة -تم تعطيل التصفية والكشط  -فشل في لوحة وا

جهة لوحة اتصاالت فُقدت  .اللوحة في فشل هناك أو التصفية وا

E65 CLEAN OIB SENSOR – XXX F OR XXX C - CALL SERVICE 
 )اتصل بالخدمة -درجة مئوية  XXXفهرنهايت أو  XXX  -ت تنظيف حساس مستوى الزي(

 الزيت حساس تنظيف .زيت وجود عن الحساس يكشف ال الزيت، إعادة تم - الغاز
 ( REDPR34-  EE دليل في 6.6.2 القسم انظر)

E66 DRAIN VALVE OPEN – XXXF OR XXXC 
 )درجة مئوية XXXفهرنهايت أو  XXX  -صمام التصريف مفتوح (

 .الطهي أثناء التصريف صمام فتح ميت

E67 SYSTEM INTERFACE BOARD NOT CONFIGURED - CALL SERVICE 
 )اتصل بالخدمة -لوحة واجهة النظام غير مكوَّنة (

جهة لوحة تكوين عدم عند التحكم جهاز تشغيل يتم  .المفتاح وا

E68 OIB FUSE TRIPPED – CALL SERVICE 
 )اتصل بالخدمة -ت تعثر مصهر حساس مستوى الزي(

جهة بلوحة الخاص EER مصهر تعثرت  .ضبطه إعادة تتم ولم( BER) الصمام وا

E69 ETLEPTO TE  RBREPRRPT) وحدة مع التحكم وحدة باستبدال قم .المنتج وصفات مع التحكم وحدة برمجة يتم لم )وصفات الطعام غير متاحة 
 .المصنع بضبط مبرمجة تحكم

E70 EGO  TUP EEDE )بعملية قم. الزيت جودة لحساس صالحة لقراءة للغاية مرتفعة الزيت حرارة درجة )رجة حرارة حساس جودة الزيت مرتفعةد 
( مئوية درجة 119) فهرنهايت درجة 344 بين تتراوح حرارة درجة عند التصفية

 (.مئوية درجة 191) فهرنهايت درجة 371و

E71 EGO  TUP PEG ) بعملية قم. الزيت جودة لحساس صالحة لقراءة للغاية منخفضة الزيت حرارة درجة )يت منخفضةدرجة حرارة حساس جودة الز 
( مئوية درجة 119) فهرنهايت درجة 344 بين تتراوح حرارة درجة عند التصفية

 (.مئوية درجة 191) فهرنهايت درجة 371و

E72  PU ERTDT PEG ) ويمكن .الزيت جودة لحساس صالحة لقراءة للغاية منخفضة القطبية دالموا إجمالي )نطاق إجمالي المواد القطبية منخفض 
 في الصحيح غير الزيت نوع تحديد يمكن .النقي الجديد الزيت مع هذا نرى أن أيضا
 لنوع البياني الرسم انظر. الزيت لنوع الحساس معايرة تتم ال قد. اإلعداد قائمة

 الخدمة ـبفنيي فاتصل لمشكلة،ا استمرت إذا .2197316 التعليمات وثيقة في الزيت
 Frymaster (FAS.) من المعتمدين

E73  PU ERTDT EEDE ) قم .الزيت جودة لحساس صالحة لقراءة للغاية مرتفعة القطبية المواد إجمالي قراءة )نطاق إجمالي المواد القطبية مرتفع 
  .الزيت من بالتخلص

E74 EGO TEEEE) س جودة الزيت خطأ داخلي. إذا استمرت المشكلة، فاتصل ـبفنيي الخدمة لدى حسا )خطأ في حساس جودة الزيت
 Frymaster (FAS.)المعتمدين من 

E75 EGO REE TEEEE) الدائرية الحلقات من تحقق. الزيت في هواء وجود عن الزيت جودة حساس يكشف )خطأ في كاشف الهواء بحساس جودة الزيت 
. الزيت جودة حساس إلى الهواء ولدخ عدم لضمان الشاشة مصفاة إحكام/وفحص

 Frymaster (FAS.) من المعتمدين الخدمة ـبفنيي فاتصل المشكلة، استمرت إذا

E76 EGO TEEEE) جودة بحساس االتصاالت من تحقق. االتصال في خطأ الزيت جودة حساس لدى )خطأ في حساس جودة الزيت 
 المشكلة، استمرت إذا .كاملبال المقالة بطارية بدورة الكهرباء بتوصيل قم. الزيت
 Frymaster (FAS.) من المعتمدين الخدمة ـبفنيي فاتصل
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  المكونات من التحقق 1-6

 

 .وحالتها الرئيسية المكونات من للتحقق وظيفة على M4000 التحكم وحدة تحتوي

 

 ألسفل بالتمرير قم ،Tech Modes حدد ،9444 لأدخ الخدمة، الخدمة، حدد .الرئيسية الصفحة زر على اضغط التحكم، وحدة تشغيل إيقاف عند

 .Component Check وحدد

 

 إذا .الزر على مذكور هو ما إلى الوظيفة حالة تغيير إلى الزر على الضغط سيؤدي .الوظيفة أسفل المكون حالة وتكون .زر كل أعلى المكون اسم يوجد

 حالة بعرض Waste Tank fullو JIB reset زر يقوم (.bulk مثل) الوظيفة هذه نتمكي يتم لم ما متاحة غير الوظيفة هذه فإن مظلالً، الزر كان

  .فقط المفتاح
 

 
 

 
 

 .األساسية حالتها إلى الصمامات جميع إرجاع لضمان المحركة الصمامات عرض إلى الوظيفة من للخروج الرئيسية الصفحة زر على الضغط سيؤدي
 أي إرجاع تم أنه من للتأكد YES على اضغط .ال نعم ؟FILL VAT FROM DRAIN PAN رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم االنتهاء، بمجرد

 . الوعاء إلى المصفاة طاسة في موجودة زيوت
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 الوظيفي الوصف 1-5
 

مة مقالة على BIGLA30-T سلسلة ™LOV غاز مقالي تحتوي  تحت شعةبأ شعلة نظام بواسطة مباشرة تسخينها يتم للصدأ المقاوم الفوالذ من ملحو

 .الحجم نفس لطهي التقليدية الشعلة من تقريبًا ٪13 بنسبة أقل طاقة يتطلب مما الكفاءة، عالي الحمراء
  

 كل تجهيز تم .جانب كل على واحد المقالة، جانبي على المرفقة القضبان في"( الشعالت" باسم إليها المشار) الذاتي االكتفاء ذات االحتراق غرف تركيب يتم
 تحت األشعة طريق عن المقالة إلى الحرارة بنقل البالط يقوم .الغاز/الهواء من مصطنع مزيج حرق طريق عن تسخينه يتم خاص خزفي ببالط قاحترا غرفة

 أثناء الجو في الحرارة درجة النخفاض نظًرا .التقليدية الشعالت تفعله مما أكثر بشكل المقالة سطح على وموحدًا ثابتًا حراريًا تشتتًا يوفر مما الحمراء،

 . عليها والحفاظ للمقالة المطلوبة الحرارة درجة لتحقيق الوقود من أقل قدر توفير يلزم ،"المفتوحة الشعلة" بتصميمات مقارنةً  العملية،
 

 لكل يكون المزدوجة، ءالوعا وحدات في. واحد كهروميكانيكي غاز صمام بواسطة الشعلتين كال إلى الغاز تدفق تنظيم يتم الكاملة، الوعاء وحدات في أما

 . اإللكتروني باإلشعال جميعًا تكوينها وتم ،21VAC متردد تيار بجهد غاز صمام بـنظام السلسلة هذه في المقالي جميع تجهيز تم .الخاص صمامها شعلة

 

  اإللكتروني اإلشعال نظام 1-1
 

( التحكم ةلوح خلف الموجود) المكونات صندوق أسفل المثبتة اإلشعال وحدة توصيل يتم

مة وظائف أربع اإلشعال وحدة تؤدي .الشعلة في إشعال بمجموعة  من حماية توفر فهي: مه

 الغاز، لصمام جهدًا وتوفر إشعال، شرارة وتوفر فولت، 21 الجهد ذات للدائرة المصهر

 على يعمل وملف ثواني أربع لمدة زمني تأخير دائرة على الوحدة تحتوي .الشعلة لهب وتثبت

 ذات وحدتين والمزدوجة الكاملة األوعية ذات المقالي جميع تستخدم .الغاز امصم تنشيط
 .واحدة شرارة

 

 .لهب وحساس تدعيم، وأنبوب شرر، قضيب من اإلشعال مجموعة تتكون
 

 باللمس تعمل التي الشاشة تحكم وحدة على الموجود الطاقة مفتاح وضع يتم التشغيل، بدء عند

 لوحة في الحرارة في التحكم بدارات متردد تيار جهد 21 يحوال وتزويد التشغيل، وضع في

هة هة لوحة على الحرارة مرحل ملفات من واحد جانب وإلى الذكية الواج  إذا .الذكية الواج
مة كانت  عن تقل القلي وعاء في الحرارة درجة أن إلى تشير الحرارة درجة مجس في المقاو

 تنشيط يتم حيث اإلذابة دورة وظيفة يطتنش يتم ،(مئوية درجة 22) فهرنهايت درجة 124

 درجة 124 الحرارة درجة كانت إذا .ثانية 21 لمدة تنشيطه وإلغاء ثوان   ست لمدة المؤقت

 توصيل يتم الحالتين، كلتا في .اإلذابة دورة تجاوز يتم أعلى، أو( مئوية درجة 22) فهرنهايت
 اإللكترونية المفاتيح تغلق والتي الحراري، المرحل ملفات من اآلخر الطرف إلى األرضي

 الغاز صمام إلى 21 متردد تيار جهد ذات اإلشعال وحدة في الموجودة الدارات تقوم .اإلشعال وحدة إلى التيار لتوفير 21 متردد تيار جهد ذات دائرة في
 زمني بتأخير مرحل ولوحة الشكل بيضاوي فغال داخل اإللكترونيات بواسطة فيه التحكم يتم الزيت مستوى وحساس عادة، مغلق الحد عالي مفتاح عبر

 طريق عن الشعلة إشعال من اللهب حساس يتحقق .الشعلة إلضاءة ثوان   أربع لمدة اإلشعال شرارة في الوحدة تتسبب الوقت، نفس وفي. ثوان 7 لمدة

ؤها تم أو) الشعلة تضيء لم إذا .اللهب خالل الدقيقة األمبيرات تدفق قياس  وحدة" قفل"و الغاز، صمام وغلق اإلشعال، وحدة عن لتيارا قطع فسيتم ،(إطفا

 درجة إلى الوصول يتم عندما .القلي وعاء في الحرارة درجة بمراقبة المجس يقوم .أخرى مرة تشغيله ثم الطاقة مفتاح تشغيل إيقاف يتم حتى اإلشعال
مة تتسبب المبرمجة، الضبط نقطة حرارة هة لوحة في الحرارية الدورة دارات تقوم أن في المجس في الموجودة المقاو  التيار تدفق بقطع الذكية الواج

 .الغاز صمام إغالق في تسبب مما اإلشعال، وحدة إلى 21 متردد تيار جهد فصل في يتسبب بدوره وهذا .الحرارة مرحل خالل
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جهة لوحة 1-1  (SIB) الذكية الوا
 

هة لوحة على السلسلة هذه في المقالي جميع تحتوي  في موجودة( SIB) ذكية واج

هة لوحة توفر. التحكم لوحة خلف المكونات صندوق  وحدة بين رابًطا الذكية الواج
 وتنفيذ الزائدة األسالك توصيل إلى الحاجة دون للمقالة الفردية والمكونات التحكم

 . واحدة مركزية نقطة من األوامر
 

K2 التحويل ثنائي القطب أحادي( 1)مرحل عن عبارة (SPDT )تيار جهد يزود 

 هذه على الموجودة المرحالت وتكون .الغاز وصمام اإلشعال بدوائر 21 متردد

مة اللوحة  عبارة K1. اللوحة استبدال فيجب المرحل، فشل إذا .اللوحة على ملحو

 وضغط العالي الحد مفتاح خالل من جهدًا يوفر( SPDT) التحويل ثنائي القطب أحادي مرحل عن

 .االختياري الهواء
 

هة لوحة مصابيح تصنيف يتم  .وإصالحها األخطاء استكشاف في للمساعدة اللوحة حول( LED7 إلى LED1 من المصنفة) الذكية الواج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة االختبار نقاط 14-1 الصفحة ىأعل في الموجود الجدول ويحدد اللوحة، عبر الحالي التدفق 9-1و 2-1 الصفحات في المخططات توضح  المستخد

 .متكرر بشكل

 لالطالع على مخطط استكشاف األخطاء وإصالحها. 1-11-1مالحظة: ارجع إلى القسم رقم 

 الخاصة بلوحة  LEDالتشخيصية بمصابيح اإلضاءات 
هة الذكية  الواج

 24VACالمرحل الحراري بمحول  LED 1مصباح 
 إلى وحدة التحكم 12VDCمحول  LED 2مصباح 
 24VACالمرحل القالب بمحول  LED 3مصباح 
 إلى المجسات والمفاتيح 5VDCمحول  LED 4مصباح 
 يرإلى المعالج الصغ 3.3VDCمحول  LED 1مصباح 
 اتصال إلى/من المعالج الصغير LED 7مصباح 

 

                    )SIB(  

     12VDC 
       
      2 

            
12VDC

           
 12VDC

J1 K2

K1

J2

J10 J9 J6 J8 J7

                     
      

     
      

P-Bus            

      

              

             

P-Bus

1

20

1

1

1

24

8075729

    
     

    
      
        

         
       . 
      
      7 

    
 5VDC 
       
      4 

2

2

1 6 1 6 1 8 1 4 1 4

3.3VDC
     
      
      6 

            
VDC

1
 2
 3 

1 
2

             
          

      
       3 

Heat Relay 
Blue

      
       1  

1  2  3 

          
        

J3

J11

 

مضاًءا ومشرقًا في  21VDCيجب أن يكون محول جهد التيار المباشر 
هناك شيئًا يخفض  LEDجميع األوقات. إذا كان مصباح  خافتًا فهذا يعني أن 

 21VDCالجهد. وتوصيله إلى األرض على دائرة ذات جهد تيار مباشر 
 خافتًا. LEDسيتسبب في جعل مصباح 

مضاًءا ومشرقًا  5VDCيجب أن يكون محول جهد التيار المباشر 
هناك  LEDفي جميع األوقات. إذا كان مصباح  خافتًا فهذا يعني أن 

شيئًا يخفض الجهد. وتوصيله إلى األرض على دائرة ذات جهد تيار 
 خافتًا. LEDسيتسبب في جعل مصباح  5VDCمباشر 

جهة المستخدم  إذا تم تشغيل وا
بشكل مرن على مؤشر 

الخاص  LEDمصباح 
هذا، سيتم أوالً  بالمرحل القالب 
التأكيد على إغالق الحد 
العالي. ومن ثم يأتي المنفاخ 
ويثبت مفتاح الهواء. ويكون 
المرحل عبارة عن دائرة قالب 
حقيقية وعند حدوث عطل بها 
 أو إيقاف تشغيلها، سيتم إيقاف

تشغيل المرحل الحراري 
 أيًضا.

جهة المستخدم للحرارة، سوف يتم تشغيل مصباح  وعند استدعاء وا
LED  هذا مع المرحل الحراري فقط بعد تثبيت المرحل القالب

هذا بعمل دورة مع  LED. سيقوم مصباح AIRوإثبات مفتاح 
 استدعاء الحرارة.

الوامض باللون األحمر، )نبضات القلب(. يجب  LEDمصباح 
ا في جميع األوقات هذا وامًضا ومشرقً  LEDأن يكون مصباح 

األخضر اآلخر  LEDعند تشغيل اللوحة. سوف يتسبب ضوء 
هذا المصباح.  الخافت أو الموقّف في إيقاف تشغيل 

 3.3VDCيجب أن يكون محول جهد التيار المباشر 
ضاًءا ومشرقًا في جميع األوقات. إذا كان خافتًا فهذا م

هناك شيئًا يخفض الجهد. وتوصيله إلى األرض  يعني أن 
سيتسبب في  3.3VDCعلى دائرة ذات جهد تيار مباشر 

 خافتًا. LEDجعل مصباح 
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جهة لوحة خالل من الكامل الوعاء تدفق  1-1-1  الذكية الوا

SM
A

R
T

IN
TE

R
FA

C
E

B
O

A
R

D
(S

IB
)

J1

24
VA

C

             
24    

            

                       
24    

            

             
24    

             

             
24    

            

           
12

V
D

C
J2

              
24    

            

                   
24    

            

                      
24    

            

             
24    

             

             
24    

            

                     
24    

            

                        
24    

            

            
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15 17 20

      
       

        
           

             
 

                                            

             
   

 
    
    

            
            

        
   5

      
  

     3

     6      
24    

 

      
        

11

            7

           1

                   

2

 
        

14 16 17 18 20
 

        

 
                   

            
        

             

13
    

                

    
         1

      
        

11

        
   5

      
  

     3

     6      
24    

 

      
         8

      
         8

21 22

              
12

V
D

C
           

              +
12

V
D

C
           

8
1 2 3

7 6 5
4

C N O N C

           
              

    
              

 )
SI

B
(  

 



 

 1-9 

جهة لوحة خالل من المنقسم الوعاء تدفق 1-1-2  الذكية الوا
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جهة للوحة متكرر لبشك المستخدمة االختبار نقاط  1-1-2  (SIB) الذكية الوا
 

  .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير حدوث الممكن من حيث الكهرباء عن األسالك فصل أثناء بالفحص تقم ال: مالحظة

 

جهة للوحة متكرر بشكل المستخدمة االختبار نقاط  1116011 الوا

 االختبار

 إعداد

 القياس النتائج السنون

جهة لوحة إلى 24VAC متردد تيار بجهد درةق  22-22 واألرضي J1 على 50VAC 1 متردد تيار بجهد مقياس الذكية الوا

 J6 12-12 على 2و 50VDC 7 مباشر تيار بجهد مقياس التحكم وحدة إلى 12VDC مباشر تيار جهد بقدرة محول

 22-22 واألرضي J2 على 50VAC 1 متردد رتيا بجهد مقياس اليمنى الوحدة إلى 24VAC متردد تيار بجهد قدرة

 22-22 واألرضي J2 على 50VAC 12 متردد تيار بجهد مقياس (وجدت إن) اليسرى الوحدة إلى 24VAC متردد تيار بجهد قدرة

 121-114 المنفاخ توصيالت 250VAC متردد تيار بجهد مقياس 120VAC متردد تيار بجهد قدرة

 121-114 المنفاخ توصيالت 250VAC متردد تيار بجهد مقياس المنفاخ إلى 120VAC متردد تيار بجهد قدرة

 22-22 واألرضي J1 على 50VAC 3 متردد تيار بجهد مقياس العالي الحد إلى 24VAC متردد تيار بجهد قدرة

ومة ومة المجس مقا  ** المجس أسالك عبر واالختبار التوصيل بفصل قم أوم x 1444 المقا

 *** واألرضي المجس موصل على 2 أوم x 1444 مةالمقاو المجس عزل

ومة العالي الحد استمرارية  J1 4 على 1و J1 على 3 أوم x 1 المقا

اومة مخطط انظر**   .11-1 القسم في المجس مق

 .أكثر أو أوم ميجا 6*** 

 

 

ها األخطاء استكشاف 1-1-1 جهة بلوحة الخاص وإصالح  (SIB) الذكية الوا

 التصحيحي اإلجراء لمحتملةا المسببات المشكلة

 بلوحة موصلة طاقة وجود عدم
جهة  الذكية الوا

A. وصلة J1 موصلة غير 

B. تالف المصهر. 

C. المحول في وظيفي خلل. 

A. تأمين من للتأكد تحقق J1 جهة لوحة أمام  بالكامل الذكية الوا

 .الموصل في

B. صندوق من السفلي الجزء في الموجود المصهر أن من تأكد 

 .الغلق محكم الغطاء وأن تالفًا ليس التحكم

C. في الجدول انظر .المحول في المناسب الجهد وجود من تحقق 

 .3-2-1 القسم
جهة لوحة رسالة عرض  1 الذكية الوا

 .التحكم وحدة على مفقودة

 

A. مرتخ   سلك توصيل . 

A. مقبس إلى بأمان الموصل توصيل من تأكد J6 لوحة على 

جهة  .الذكية الوا

جهة لوحة رسالة عرض  2 كيةالذ الوا

 .التحكم وحدة على مفقودة

A. مرتخ   سلك توصيل. A. بين آمن بشكل األسالك ضفائر جميع توصيل من تأكد J9 

جهة لوحات بين J10و  .الذكية الوا

جهة لوحة رسالة عرض  الذكية الوا

 .التحكم وحدة على مكونة غير
A. جهة لوحة جهة لوحة استبدال .A مكونة غير الذكية الوا  الذكية الوا
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جهة لوحة سنون مواضع 1-1-6 ها( SIB) الذكية الوا   وأسالك
  .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير حدوث الممكن من حيث( التلقائي والكشط الحرارة درجة مجسات ماعدا) الكهرباء عن األسالك فصل أثناء بالفحص تقم ال: مالحظة

 السلك لون الجهد الوظيفة # السنون # األسالك ضفيرة إلى/من الموصل

J1 

 المحول من 

 كامل 8076364

 منقسم 1115256

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار جهد مدخل 1

 أزرق  - أرضي 2 

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار جهد مخرج 3 العالي الحد إلى

 أزرق 24VAC محول 24VAC متردد تيار جهد مدخل 1 العالي الحد من

 أصفر 12VDC 12VDC المباشر التيار جهد مخرج 9  الغطاء مرحل إلى

  أصفر   14  

 بني   11  

 بني   12  

اجهة بلوحة اليسرى الوصلة  رمادي  - أرضي 17  الذكية الو

اجهة بلوحة اليسرى الوصلة  رمادي 5VDC 5VDC المباشر التيار جهد مخرج 12  الذكية الو

J2 

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار جهد مخرج 24VAC  1 متردد تيار بجهد نىاليم اإلشعال الوحدة إلى

 أخضر   أرضي 24VAC  2 متردد تيار بجهد اليمنى اإلشعال الوحدة من

 أصفر 24VAC محول اإلنذار مدخل 3  اليمنى اإلشعال وحدة من

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار بجهد محول مدخل 1  اليمنى الوحدة غاز صمام من

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار جهد مخرج Air  1 مفتاح إلى

 أزرق 24VAC محول 24VAC متردد تيار بجهد مدخل Air  6 مفتاح من

 متردد تيار بجهد اليسرى اإلشعال الوحدة إلى

24VAC 
 

 24VAC متردد تيار جهد مخرج 12
 أحمر 24VAC محول

 متردد تيار بجهد اليسرى شعالاإل الوحدة من

24VAC 
 

  أرضي 13
 أخضر 

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار بجهد محول مدخل 11  اليسرى الوحدة غاز صمام من

 بني 12VDC- المتردد التيار منفاخ مرحل 21  المتردد التيار منفاخ مرحل إلى

 أصفر 12VDC+ المتردد يارالت منفاخ مرحل 22  المتردد التيار منفاخ مرحل إلى

J3 1252215 التلقائي الكشط مجس 

 أصفر   أرضي 1

ومة الحرارة درجة كاشفات 2  أحمر 3.3VDC والمقا

3    

J6 التحكم وحدة  

  C-BUS + 5VDC تحكم ناقل 1

  C-BUS - 5VDC تحكم ناقل 2

  5VDC 5VDC المباشر التيار جهد 3

1 RS485 - 5VDC  

1 RS121 + 5VDC  

   إشارة أرضي 6

  12VDC 12VDC المباشر التيار جهد 7

   إشارة أرضي 2

J7 
  C-Bus تحكم ناقل أسالك ضفيرة

  

 أو 1116610

1116661  

  1VDC+ +5VDC المباشر التيار جهد 1

    مرتفع( CAN) النطاقي التحكم شبكة 2

    منخفض (CAN) النطاقي التحكم شبكة 3

    أرضي 1

J8 

  أو C-Bus تحكم ناقل أسالك ضفيرة
 الشبكة مقاوم

  (2و 2 السنون) 

 أو 1116610

 أو 1116661
 مقاوم)

1116522) 

  1VDC+ +5VDC المباشر التيار جهد 1

    مرتفع( CAN) النطاقي التحكم شبكة 2

3 
( CAN) النطاقي التحكم شبكة

    منخفض

    أرضي 1

J9 

 

 لوحة من P-Bus المعالج ناقل طاقة اتصال

اجهة اجهة لوحة إلى( SIB) الذكية الو  الصمام و

(VIB )بين أو RJ11 الخاص 
اجهة بلوحة  الذكية الو

 

 أو 1116666
1116662 

    أرضي 1

  P-BUS +5VDC المعالج ناقل طاقة 2

3 Modbus RS485 B   

1 Modbus RS485 A   

   إشارة أرضي 1

  P-BUS +12VDC المعالج ناقل طاقة 6

J10 

 لوحة من P-Bus المعالج ناقل طاقة اتصال

اجهة اجهة لوحة إلى( SIB) الذكية الو  الصمام و

(VIB )بين أو RJ11 الخاص 

اجهة بلوحة  الذكية الو

 أو 1116666
1116662 

    أرضي 1

  P-BUS +5VDC المعالج ناقل طاقة 2

3 Modbus RS485 B   

1 Modbus RS485 A   

   إشارة أرضي 1

  P-BUS +12VDC المعالج ناقل طاقة 6

J11 1252216 الطهي مجس 
 أصفر   أرضي 1

 أحمر 3.3VDC  مجس 2
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 الحرارة منظمات 1-0
 

 هذا في (.وعاء كل في مجس بمجسين، مزدوجة أوعية ذات قلي أوعية) قلي وعاء لكل األمامي الوسط خط على توجد حرارة درجة بمجسات المقالي تجهيز تم

مة تختلف ،(الترموستات) الحرارة منظمات من النوع  حوالي بمعدل المقاومة، وكذلك الحرارة، درجة ارتفاع مع وهذا، .الحرارة درجة مع مباشرة المجس مقاو

مة اقبةبمر التحكم جهاز في الموجودة الدارات تقوم. فهرنهايت درجة 1 لكل أوم 2 مة تزيد عندما الشعلة إشعال في والتحكم المجس مقاو  عن تنخفض أو المقاو

  (.محددة نقاط) المبرمجة الحرارة درجات
 

 الحد العالي الحرارة منظم يعمل صحيح، بشكل الزيت حرارة درجة في التحكم في المقالة فشل حالة في .الحد عالي ترموستات بخاصية أيًضا المقالي تجهيز تم

 أعلى حرارة درجات إلى التعرض عند يفتح عادةً  مغلق طاقة كمفتاح الحد العالي الحرارة منظم يعمل .الوميض نقطة إلى المقالة حرارة درجة ارتفاع منع ىعل

 الحد العالية ارةالحر منظمات من المختلفة األنواع تحتوي (.مئوية درجة 232 إلى مئوية درجة 212) فهرنهايت درجة 114 إلى فهرنهايت درجة 121 من

 . متبادل وغير األوروبي االتحاد وخارج األوروبي االتحاد موديالت من مختلفة أجزاء أرقام على
 

 للصيانة المقالي إلى الوصول 1-11
 

 خطر 

 من 6 الفصل في 1-2-6 القسم في الواردة التصريف تعليمات اتبع .تناثره أو الساخن السائل انسكاب إلى بالزيت المملوءة المقالة نقل يؤدي قد
 .للصيانة المقالة نقل محاولة قبل BIGLA30-T والتشغيل التثبيت دليل

 

 .الغاز مصدر عن الوحدة افصل .الطاقة كبل افصل .الوحدة إلى الغاز إمدادات أغلق .1

مة إلى للوصول المقالة ونقل مرفقة تقييدية أجهزة أي بإزالة قم .2  .الخد

: مالحظة. الكهربائية األسالك بتوصيل وقم التقييدية، األجهزة تركيب وأعد الغاز، إمداد وتشغيل الغاز بإمدادات الوحدة صيلتو أعد الصيانة، اكتمال بعد .3

 معشّقًا الغطاء، تشغيل على يعمل قد والذي ،121-111 الجهد لخط الكهربائي المقبس يكون أن يجب والغطاء، للمقالة والفعال اآلمن التشغيل لضمان

 .والجلبة السنون مقبس في كامل بشكل ومغلقًا
 

 

  الغاز صمام تهوية أنبوب تنظيف 1-11
 

 .OFF وضع على الغاز وصمام المقالة طاقة مفتاح اضبط .1

 .اإلزالة لسهولة التهوية أنبوب تقويم يمكن :مالحظة .الغاز صمام من بعناية التهوية أنبوب بفك قم .2

 .موانع أي إلزالة األنبوب عبر( صةبو 4.412 قطره) العادي الربط سلك من قطعة مرر .3

 .شوائب أي من خلوه من للتأكد األنبوب عبر وانفخ السلك انزع .1

 .األسفل إلى الفتحة تشير بحيث وثنيه األنبوب تركيب أعد .1
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 للشعلة المجمع األنبوب غاز ضغط فحص 1-12
 

 .OFF وضع في الغاز صمام مقبض أن من تأكد ،فقط األوروبي االتحاد خارج بمعايير للمقالي بالنسبة .1

 

Honeywell

ON

OFF

 
 

 .الغاز صمام مجموعة من الضغط سدادة قابس بفك قم .2

                        
                           

                        
                      

                 

 

 .الضغط سدادة فتحة في الغاز ضغط قياس لجهاز التركيبة أدخل .3

 .ON وضع في الغاز صمام ضع ،فقط األوروبي االتحاد خارج بمعايير للمقالي بالنسبة .1

 الغاز بضغط الغاز ضغط قراءة بمقارنة قم األقل، على واحدة دقيقة لمدة بثبات وتحترق الشعلة تضيء عندما .ON وضع في المقالة طاقة مفتاح ضع .1

 يمكن التي غازال أنواع من نوع لكل للشعلة المجمع األنبوب غاز ضغوط التالية الصفحة في الجداول تحدد. التالية الصفحة في المناسب الجدول في المماثل

امها  .الجهاز هذا مع استخد

 

 .الصحيح الضغط على واضبطه الغاز صمام منظم من الغطاء أزل الشعلة، غاز ضغط لضبط .6
                 
              

             
              

                    
 

 

 أعد ثم الضغط سدادة فتحة من التركيبة بفك قم .OFF وضع في( األوروبي االتحاد خارج بمعايير المقالي في الغاز وصمام) المقالة طاقة مفتاح ضع  .7

 .الضغط سدادة قابس تركيب
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 االتحاد األوروبي لضغط الغازمعايير خارج 

  BIGLA30-T  موديل المقالة
 )بروبان( LP )طبيعي( Nat نوع الغاز

الضغط األدنى الداخل عمود مائي/كيلو 
 باسكال/ميجا بار

6/2.. 1/2. .13 22/1.. ./1. .3. 

الضغط األقصى الداخل عمود مائي/كيلو 
 باسكال/ميجا بار

2./3.. 3/3. .3. 2./3.. 3/3. .3. 

 2.15 3.23 فتحة )ملم(حجم ال

 1 1 عدد الفتحات

ة عمود  ضغط األنبوب المجمع للشعل
 مائي/كيلو باسكال

3.13/3.33 3.15/1.35 

 H2Oملم  2301( ميجا بار = 2)

 معيار االتحاد األوروبي لضغط الغاز

  BIGA30-T موديل المقالة
 G20 الغاز نوع

غاز طبيعي 
Lacq 

G25 
غاز طبيعي 
Gronique 

G30 
 بوتان/بروبان

G31 
 بروبان

  .3  13/33  13 13 الضغط األدنى الداخل )ميجا بار(

 53 53 15 13 الضغط األقصى الداخل )ميجا بار(

 2.15 2.15 3.23 3.23 حجم الفتحة )ملم(

 1 1 1 1 عدد الفتحات

)ميجا  الوعاء الكامل لضغط المنظم
 بار(

. 23 2. 13.6 

الوعاء المزدوج لضغط المنظم 
 )ميجا بار(

3 22.1 2. 13.6 

الوعاء الكامل لضغط األنبوب 
 المجمع للشعلة )ميجا بار(

. 23 2. 13.6 

الوعاء المزدوج لضغط األنبوب 
 المجمع للشعلة )ميجا بار(

3 22.1 2. 13.6 

 H2Oملم  2301( ميجا بار = 2)
 المعيار الكوري لضغط الغاز

  BIGLA30-T  موديل المقالة
 )بروبان( LPG )طبيعي( LNG نوع الغاز

/كيلو الضغط األدنى الداخل عمود مائي
 باسكال/ميجا بار

./2.33/23.33 1.1/1.33/13.33 

الضغط األقصى الداخل عمود مائي/كيلو 
 باسكال/ميجا بار

23/1.53/15.33 23.1/3.33/33.33 

 2.15 3.23 حجم الفتحة )ملم(

 1 1 عدد الفتحات

ضغط األنبوب المجمع للشعلة عمود مائي/كيلو 
 باسكال

3.13/3.33 3.15/1.35 

 H2Oملم  2301بار = ( ميجا 2)
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 اللهب تيار قياس 1-12
 

 يمكن .Fenwal وحدات على أمبير2.1و أمبير2.4 بين تياًرا ينتج فإنه صحيح، بشكل الشعلة لهب ضبط عند

 خالل من اللهب يارت قياس يتم .Fenwal وحدات على أقل أو أمبير4.1 التيارات عند القفل عمليات تحدث أن

 على ذلك ويتم .اإلشعال على االستشعار سلك مع سلسلة في( milliamp وليس) microamp مقياس وضع

 :التالي النحو
 

 .OFF وضع في التحكم جهاز طاقة مفتاح ضع .1

 قم. للمقياس الموجب بالسلك بتوصيله وقم( 1 الشكل انظر) الشعلة مشعالت أحد عن االستشعار سلك افصل .2
 .منه االستشعار سلك إزالة تمت الذي بالطرف للمقياس السالب السلك لبتوصي

 إلى القلي وعاء حرارة درجة تصل أن بعد. الشعالت إلشعال ON وضع في التحكم جهاز طاقة مفتاح ضع .3

244فهرنهايت (93مئوية درجة)، كلما :مالحظة .القراءة من التحقق قبل األقل على واحدة دقيقة انتظر 

 .دقة أكثر القراءة كانت العادية، التشغيل حرارة درجة إلى أقرب دةالوح كانت
 

  المقالة مكونات استبدال 1-11
 

  التحكم جهاز أسالك ضفيرة أو التحكم وحدة استبدال 1-11-1
 

 .الفردية التحكم اديقصن من الطاقة إلزالة التحكم صندوق أسفل في الموجود المصهر إزالة يمكن. الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل .1

  .العليا الزوايا في بمسمارين مكانها في التحكم وحدة وضع يتم .2

  .التحكم لوحدة العليا الزوايا من المسمارين بفك قم .3

 .األعلى من فتحها وسيتم ألعلى التحكم وحدة حرك .1

هة لوحة عن RJ11 كابل افصل .1  .أوالً  الذكية الواج

 .التجميع إلعادة وضعها تحديد مع التحكم وحدة من الخلفي الجزء في موجودةال الموصالت عن األخرى الكابالت افصل .6

 .الحبل سير افصل .7

 . التحكم وحدة بإزالة قم .2

 

 
 2 الشكل    

هة وحةل إتالف إلى الحبل تثبيت إعادة في الفشل يؤدي قد .أوالً  الحبل سير ربط أعد التحكم، صندوق في ألسفل البديلة التحكم وحدة وضع مع .1  .الذكية الواج

 .6 إلى 1 من الخطوات عكس طريق عن التحكم وحدة تثبيت أعد .6

 في استبدالها تم التي التحكم وحدة كانت إذا. BIGLA30-T والتشغيل التركيب دليل من 1.7 القسم في الواردة اإلرشادات باتباع التحكم وحدة بإعداد قم .7

 قبل اإلعداد إجراء يجب. والتشغيل التثبيت دليل من 1.2 القسم في الموضحة التعليمات باتباع الحاليين والوقت التاريخ إعداد يلزم فسوف اليسار، أقصى

 .التعيين إعادة

 السلك األرضي

 سلك مكبر الصوت

 USBسلك 

 RJ-45طاقة / اتصال 

 سلك محدد الوضع

 سير الحبل

 
 1الشكل 

 أسالك حساس اللهب
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 2-19-1 القسم انظر. CYCLE POWER TO ENTIRE FRYER SYSTEM استبدالها، تم التي التحكم وحدات جميع على اإلعداد اكتمال بمجرد .2

 . التحكم قدرة تعيين إلعادة

 تحديث كان إذا .األمر لزم إذا بتحديثه وقم البرنامج إصدار من تحقق .9

 .1.23 القسم في البرنامج لتحديث اإلرشادات فاتبع ضروريًا، البرنامج
 

جهة لوحة استبدال 1-11-2   (SIB) الذكية الوا
 

 . 1.11.1 القسم من 2 إلى 1 من الخطوات بتنفيذ قم .1

 في األيمن المسمار وفك األيسر المسمار إزالة طريق عن الحافة بإزالة قم .2

 .الحافة من السفلي الجزء

هة بلوحة المرفقة الكابالت افصل .3   بوضع قم أو الذكية، الواج

مة  .االتصال إعادة لتسهيل تدوينها أو الموصالت على عال

هة لوحة تربط التي الست الصواميل بإزالة قم .1  .تثبيت أدوات وأي الواج

 فقد عدم على احرص اللوحة، إزالة عند .الصندوق من اللوحة رجأخ .1

 .اللوحة خلف الموجودة المسامير مع تتناسب التي الفواصل

 خلف الفواصل وجود من وتأكد االستبدال، لوحة لتثبيت اإلجراء اعكس .6

 .بمسمار التحكم جهاز موقع محدد سلك وتوصيل مكانها في اللوحة
 

  المنفاخ مرحل أو OIB الزمني التأخير مرحل لوحة أو[( الزيت حساس] الزيت مسترجع) OIB مرحل تركيب إعادة 1-11-2
 

 . 1.11.1 القسم من 2 إلى 1 من الخطوات بتنفيذ قم .1

 .الحافة من السفلي الجزء في األيمن المسمار وفك األيسر المسمار إزالة طريق عن الحافة بإزالة قم .2

مة وضع أو كابالت أي بفصل قم .3  .االتصال إعادة لتسهيل للموصالت مالحظة دوينت أو عال

 .المكون بإزالة قم .1

 .المكون لتثبيت اإلجراء اعكس .1
 

 

جهة لوحة مجس التلقائي، الكشط مجس أو الحرارة، درجة مجس استبدال 1-11-1  ،(OIB) الزيت مستوى حساس أو ،(AIF) الصمام وا
  الحد عالي حرارة منظم أو

 

 .المرتبط التحكم صندوق أسفل الموجود المصهر أزل أو الكهربائي ارالتي مصدر عن المقالة افصل .1

 مجسات بإزالة قمت إذا. استبداله المراد الترموستات أو المجس مستوى تحت الطهي زيت بتصريف قم .2

 .التالية الخطوة إلى تابع وإال ،1 الخطوة إلى انتقل الداخلية، الوعاء

 . 6 الخطوة إلى وانتقل الخارجية لمجساتا استبدال تم إذا الجوانب بإزالة قم .3

 (.1.11.7 القسم في 7 الشكل انظر) المنفاخ أزل  .1

 (.1-11-1 القسم في 1و 3 الخطوتين انظر) اإلشعال وحدات بخفض قم .1

 :يلي كما المكونات أسالك افصل .6

a. مجس أو الحرارة درجة مجس استبدال تم إذا ATO، هة لوحة فافصل  .الذكية الواج

b. الجزء على العلوي القابس وفصل المرتبطة األسالك موقع حدد العالي، الحد الاستبد عند 

 دافع باستخدام الموصل، من األسالك ادفع(. 1 الشكل انظر) المكونات صندوق من الخلفي

  .السنون

c. حساس استبدال حالة في OIB هة لوحة مجس أو  J1 الموصل افصل ،(AIF) الصمام واج

هة لوحة على  .الصمام واج

 
   

 
 3الشكل  

لوحة الواجهة 
 الذكية

 مرحل المنفاخ

 OIBمرحل 

لوحة مرحل 
تأخير الوقت 

OIB 
 

 المصهر وحدة اإلشعال
مفتاح الضغط 

 االختياري

 
 4الشكل 

مجس الكشط 
 التلقائي

 
 

مجس لوحة 
هة الصمام  واج

(AIF) 
 
 

مجس درجة 
 الحرارة

 
 

مجس الحد 
 العالي

 
 

حساس مستوى 
 (OIBالزيت )

لوحة الواجهة 
 مرحل المنفاخ الذكية

 OIBمرحل 

مفتاح الضغط  المصهر وحدة اإلشعال
 االختياري

لوحة مرحل 
الوقت  تأخير

OIB 
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 .القلي وعاء من الحرارة منظم أو المجس فك .7

 البديل الجزء سنون على يعادله ما أو Loctite® PST16761 األنابيب سن تسرب مانع بتطبيق قم .2

 الصمام، واجهة لوحة أو التلقائي الكشط مجس استبدال عند. القلي وعاء في البديل الجزء بربط قم ثم

 .رطل-بوصة 124 إلى المكون بلف قم. الربط إحكام قبل اءالوع جانب مع مستويًا المجس أن من فتأكد

 .اإلجراء إلكمال 7 إلى 1 من الخطوات اعكس .9
 

  اإلشعال وحدة استبدال  1-11-6
 

 التحكم صندوق أسفل الموجود المصهر أزل أو الكهربائي التيار مصدر عن المقالة افصل .1

 .المرتبط

 .المناسبة الوحدة زالةإل المنفاخ إزالة الضروري من المنقسم، الوعاء في .2

 (.6 الشكل انظر) باإلطار الوحدة مجموعة يربطان اللذين العلويين المسمارين بفك قم .3

 .خفضه ويمكن المكونات صندوق إطار أسفل بإخالء الخلفي الجزء سدادة تقوم حتى المكونات صندوق من الخلفي الجزء باتجاه الوحدة بتحريك قم .1

 .الوحدة مجموعة بإزالة للسماح الشرارة وكابل الحساس وسلك الوحدة، أسالك ضفيرة افصل .1

مة ووضع اإلشعال، وحدة من األسالك وإزالة الغطاء لوحة بإزالة قم .6  تدوين أو األسالك على عال

 .االتصال إعادة لتسهيل واألطراف عنها مالحظة

 .باللوحة الوحدة تربط التي الصواميل انزع .7

 .لةالبدي الوحدة لتثبيت اإلجراء اعكس .2
 

 

موعة استبدال 1-11-5  اإلشعال مج
 

 خطر 

 .أكثر االستمرار قبل القلي وعاء بتصريف قم
 

 .المرتبط التحكم صندوق أسفل الموجود المصهر أزل أو الكهربائي التيار مصدر عن المقالة افصل .1

 الغاز تدعيم أنبوب افصل (.7 الشكل انظر) لاإلشعا على الموجود الطرفي المقبض من بعناية الضغط طرف سحب طريق عن اللهب حساس سلك افصل .2

هك وسحبه به اإلمساك طريق عن اإلشعال جهاز عن اإلشعال كابل افصل. اإلشعال نهاية ضغط تركيبة عن  . برفق باتجا

 
 1 الشكل 

 

 .المقالة نم اإلشعال جهاز واسحب التثبيت بلوحة اإلشعال جهاز بتثبيت تقوم التي المعدنية اللوحة مسامير بفك قم .3

 .المقالة غاز لنوع المحدد اإلشعال جهاز مع باستبداله قم. البديل اإلشعال جهاز لتثبيت اإلجراء اعكس .1
 

 

 

 أسالك حساس اللهب
 
 

 أنبوب تدعيم الغاز
 
 

 كابل اإلشعال
 
 
 

 السلك األرضي
 
 
 

 
 5الشكل 

 
 1الشكل 
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 االحتراق هواء منفاخ تنظيف أو استبدال 1-11-1
 

 تنظيف حالة في .المقالة من المنفاخ مجموعة بإزالة قم ثم المنفاخ، مجموعة تركيب صواميل بإزالة وقم ،(2 الشكل انظر) المنفاخ أسالك ضفيرة افصل .1

 .6 الخطوة إلى انتقل ثم األسالك، ضفيرة توصيل وأعد البديل، المنفاخ بتثبيت قم ذلك، خالف ؛2 الخطوة تابع المحرك،

 

 

 
  1 الشكل

 

 (.9 الشكل انظر) اهأدن التوضيحي الرسم في موضح هو كما الغالف عن المنفاخ محرك وفصل المنفاخ محرك واقي بإزالة قم .2
 

                                    
                 .

                            
                     .

 
  0 الشكل

 

 العجلة اترك .المنفاخ وغالف عجلة على المنظفات أو الشحن مزيل برش قم (.14 الشكل انظر) إليها الماء دخول لمنع بالستيكية بلفافة المحرك بلف قم .3

 .نظيفة قماش بقطعة جففهما ثم الساخن، الصنبور بماء والغالف العجلة بشطف قم .دقائق خمس لمدة تنقع حتى
 

 فقط أستراليا - مالحظة

 المنقسمة الوعاء ولوحدات( مائي عمود بوصة 1.6) باسكال 122-كاملة وعاء وحدات: يلي ما االحتراق منفاخ على الهواء ضغط مفتاح يقرأ أن يجب

 (. مائي عمود بوصة 1.12) باسكال 111-

 توصيالت األسالك

 صواميل تركيب مجموعة المنفاخ



 

 1-19 

           

            

                              
                          

 11 الشكل 

 .المنفاخ واقي تثبيت أعد .المنفاخ وغالف محرك مجموعة تجميع بإعادة قم .المنفاخ محرك مجموعة من البالستيكي الغطاء بإزالة قم .1

مة األسالك توصيل وأعد المقالة في المنفاخ مجموعة تثبيت أعد .1  .1 الخطوة في المنقس

 .BIGLA30-T سلسلة ™LOV غاز مقالي وتشغيل تركيب دليل من 2-1-3 القسم ،3 الفصل في الموصوف لإلجراء وفقًا المقالة بإشعال قم .6

 االحتراق هواء منفاخ من جانب كل على الموجودة الشعلة عرض فتحات خالل من اللهب الحظ األقل، على ثانية 94 لمدة الشعالت إشعال يتم أن بعد .7

 (.11 الشكل انظر)
 

 
  11 الشكل        

 

 

 غاز/هواء خليط ضبط  1-11-1
 

 إغالق أو لفتح الغالق موضع اضبط ثم الغالق، بتحريك للسماح يكفي بما الصامولة بفك قم .المحرك مقابل المنفاخ غالف جانب على قفل بصامولة غلق لوحة يوجد

  (.12 الشكل انظر) القفل صامولة وأحكم موضعه في بعناية الغالق أمسك .قليالً  أغلقه ثم ساطع، أحمر-برتقالي ضوء على الحصول يتم حتى الهواء سحب فتحة

 ضوًءا الشعالت وتعرض 11-1 الصفحة في المطبق الجدول مع متفقًا للشعلة المجمع األنبوب ضغط يكون عندما صحيح بشكل الغاز/الهواء مزيج ضبط يتم

 .تعدياًل  يتطلب الغاز/الهواء مزيج فإن الشعلة، وجه على داكنة بقع هناك كانت إذا أو زرقاء شعلة وجود لوحظ إذا .ساطع أحمر-برتقالي

 .فتحة 1/2 من أكثر الغالق فتح عدم يجب .صفير حدوث إلى الهواء غالق فتح في المبالغة تؤدي قد :مالحظة

تقع فتحة العرض 
 اليمنى خلف المحرك.

 فتحة العرض اليسرى.
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  12 الشكل 
 

 الغاز صمام استبدال  1-11-0
 

 .والغاز ائيةالكهرب اإلمدادات عن المقالة افصل .1

 .الغاز صمام عن األسالك ضفيرة افصل .2

 .المرنة الغاز( خطوط) خط افصل .الصمام من التدعيم أنبوب وتركيبة( األوروبي االتحاد لمعايير التابعة غير للمقالي بالنسبة هذا) التهوية أنبوب بإزالة قم .3
 

 في الصمامات استبدال تم إذا .أدناه اإلرشادات فاتبع تكوين، أي على اليمين أقصى في الموجود الصمام أو اليسار أقصى في الموجود الصمام استبدال حالة في
 ".األخرى الصمامات جميع" إلى فانتقل أخرى، مواضع

 

A. الصيانة إلى للوصول المقالة بنقل قم. 

B. استبداله الجاري للصمام المجاور الباب بإزالة قم. 

C. أسفل الموجود الواحد والمسمار المقدمة، في الثالثة المسامير إزالة طريق عن استبداله يتم الذي غازال صمام إلى األقرب الجانبية اللوحة بإزالة قم 

 .الخلف في األربعة والمسامير المنتصف

D. (.المصفاة طاسة من قريبة صمامات) الوحدة من المصفاة طاسة بإزالة قم  

E. الوحدة من المرتبطة واألنابيب الغاز صمام وإزالة األنابيب وصلة بفك قم. 

F. باستخدام البديل الصمام على وتثبيتها الفاشل الصمام من بها المرتبطة واألنابيب التركيبات بفك قم Loctite® PST56765 األنابيب سن تسرب مانع أو 

 .الموازي

G. باستخدام المقالة إلى الغاز صمام مجموعة توصيل أعد Loctite® PST56765 ( خطوط) خط توصيل أعدو الموازي، األنابيب سن تسرب مانع أو

 الحد عالي الترموستات أسالك توصيل أعد (.األوروبي االتحاد لمعيار التابعة غير الوحدات على) التهوية وأنبوب التدعيم،( أنابيب) وأنبوب المرنة، الغاز

 .الصمام إلى األمان أسالك وتصريف

H. من وتأكد الغاز تسربات من للتحقق وصلة كل حول والصابون الماء من كثيف محلول بتطبيق قم .المقطوع الصمام وافتح الغاز بمصدر المقالة توصيل أعد 

دها قد فقاعات أي على بالقضاء قم .فقاعات وجود عدم  .للغاز رائحة هناك يكون أال ينبغي .تج

I. صحيح بشكل محاذاة المكونات جميع أن من للتأكد الوحدة في المصفاة طاسة بتثبيت قم. 

J. ب الخطوة في إزالته تمت الذي الباب تثبيت أعد السليم، التشغيل من التحقق عند .السليم التشغيل من وتحقق الكهربائية الطاقة صدربم المقالة توصيل أعد. 
 

 األخرى الصمامات جميع
 

 مثل في. األنابيب وصلة بواسطة المجمع باألنبوب الموصل الصمام على الموديالت بعض تحتوي قد :مالحظة. المجمع األنبوب من بعناية الصمام بفك قم .1

 .الوصلة فك طريق عن الصمام بإزالة قم الحاالت، هذه

 .الموازي األنابيب سن تسرب مانع أو Loctite® PST56765 باستخدام البديل، الصمام على وتثبيتها القديم الغاز صمام من التركيبات جميع بإزالة قم .1

( خطوط) خط توصيل وأعد الموازي، األنابيب سن تسرب مانع أو Loctite® PST56765 باستخدام المقالة إلى الغاز صمام مجموعة توصيل أعد .6

 الحد عالي الترموستات أسالك توصيل أعد (.األوروبي االتحاد لمعيار التابعة غير الوحدات على) التهوية وأنبوب التدعيم،( أنابيب) وأنبوب المرنة، الغاز

 .الصمام إلى األمان أسالك وتصريف

رج وبخصوص المنفاخ ذي معايير خا
االتحاد األوروبي، قم بفك هذه الصامولة 

 وأدر الغالق لفتح أو إغالق مدخل الهواء.
 

وبخصوص المنفاخ الحاصل على معايير 
االتحاد األوروبي، قم بفك كال الصامولتين 
المجنحتين وحرك الغالق لضبط مدخل 

 الهواء.
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 15الشكل 

 
 13الشكل 

 
 14الشكل 

 من وتأكد الغاز تسربات من للتحقق وصلة كل حول والصابون الماء من كثيف محلول بتطبيق قم .المقطوع الصمام وافتح الغاز بمصدر المقالة لتوصي أعد .7

دها قد فقاعات أي على بالقضاء قم .فقاعات وجود عدم  .للغاز رائحة هناك يكون أال ينبغي .تج

 .السليم التشغيل من حققوت الكهربائية الطاقة بمصدر المقالة توصيل أعد .2
 

موعة استبدال  1-11-11  الشعلة مج
 

 .والكهرباء الغاز مصدر عن الوحدة افصل .1

مة من" 1/2و" 7/16 ربط مفتاح باستخدام التدعيم وأنبوب الغاز خط بإزالة قم .2  . الشعلة مقد

 .بسهولة الشعلة إزالة لضمان الشعلة أسفل وأطلق الوصلة بإزالة قم .3

 .قالةالم ظهر بإزالة قم .1

 المشغالت إزالة األوعية بعض تتطلب .1

مة المدخنة غطاء تربط التي المسامير بفك قم .6  .بالدعا

مة بإزالة قم .7   .الخلف في العلوية الدعا

مة في واحد ومسمار الخلف في الموجودين المسمارين إزالة طريق عن المدخنة بإزالة قم .2  .المدخنة مقد

 .التجميع أداة وإزالة الخلف إلى المقابض بضغط وقم المداخن تجميع ةأدا على الموجودة البراغي جميع بإزالة قم .9

 (.11 الشكل انظر) التجميع أداة عزل لوحة على الموجودة األربعة المسامير بإزالة قم .14

 (.13 الشكل انظر) السفلي العزل على الحفاظ غطاء بتغطية وقم األربعة الصواميل بفك قم .11

 .إتالفها عدم على الحرص مع بعناية العازلة المواد بإزالة قم .12

 قنوات إخالء يتم حتى نحوك الشعلة واسحب. المقالة من الخلفي الجزء نحو وحركها بإحكام الشعلة أمسك .13

 .العملية هذه في السيراميك بالط إتالف عدم على الحرص مع الشعلة،

 .المقالة من الخلفي الجزء خارج الشعلة حرك .11

 .االحتراق ومنطقة لشعلةا قنوات من البقايا جميع بتنظيف قم .11

 .المحروقة أو المتشققة اللحامات عن بحثًا والسفلية العلوية الشعلة قضبان افحص .16

a. ارجع .القلي وعاء استبدال فيجب محروقة، أو متشققة السفلي القضيب في الموجودة اللحامات كانت إذا 

 .لإلجراء 1.11.12 القسم إلى

b. العلوي القضيب استبدال فيجب محروقة، أو متشققة علويال القضيب في الموجودة اللحامات كانت إذا. 
 .لإلجراء 1.11.12 القسم إلى ارجع

-226 الجزء رقم استخدم :مالحظة .للشعلة والسفلية والخلفية العلوية الحافة طول على جديد عازل شريط بلف قم .17

 .المزدوجة األوعية تذا القلي ألوعية 4932-226 الجزء ورقم الكاملة األوعية ذات القلي ألوعية 4931

 .تالفة أو ممزقة غير العازلة المواد أن من تأكد (.11 الشكل انظر) األسفل من قلياًل  برفعها وقم األعلى من بدًءا القضبان في بعناية البديلة الشعلة حرك .12

 .اإلمساك ولوحات العزل لوحات تجميع بإعادة قم العكسي، الترتيب في .19

 .المدخنة تجميع أداة بتثبيت قم .24

 .المدخنة بتثبيت قم .21

مة بتثبيت قم .22 مة على المدخنة غطاء تثبيت من للتأكد المتقاطعة الدعا  .الدعا

 .أخرى مرة المقالة باستبدال قم .23

مة إلى التدعيم وأنابيب الغاز وخط الوصلة بإعادة قم .21  .الشعلة مقد

 .األقل على دقائق 14 لمدة الوحدة يلبتشغ وقم اإلذابة، دورة وتجاوز المقالة، بتشغيل قم .بالزيت القلي وعاء بملء قم .21

 .نفسه هو الجانبين كال على والشدة اللون يكون أن يجب .بصريًا الشعلة لهب بفحص قم .26

 .مباشر بشكل مالحظتها يمكن ال التي المناطق في تسرب وجود من للتحقق فحص مرآة استخدم .27

 .26و 21 الخطوتين وكرر إضافية، دقائق خمس لمدة يعمل القلي وعاء واترك فلية،الس العزل صواميل جميع ربط بإحكام قم تسرب، وجود عن الكشف تم إذا .22
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 21 من الخطوات كرر .السفلى االحتراق غرفة عزل مثبتات زوايا من لالستفادة الخشب من صغيرة وكتلة مطاطية مطرقة فاستخدم التسرب، استمر إذا .29

  .تسرب أي عن الكشف يتم حتى الخطوة هذه كرر. 27 إلى

 

 المصفاة مضخة أو المصفاة محرك استبدال  1-11-11
 

 .الكهربائية الطاقة مصدر عن الوحدة افصل .1

 .الوحدة من المصفاة طاسة بإزالة قم .2

مة في الزيت إرجاع تركيبة أسفل وعاء ضع .3  .الحاوية في متبقية زيوت أي بتصريف يسمح مما التركيبة، عن المرن الزيت خط افصل. الصندوق مقد

 .المحول صندوق من( للمقالة الخلفي الجزء من يُرى كما) األيسر الموصل افصل المقالة، من خلفيال الجزء في .1

 .الخلفي المحرك حامل بدعم المحرك حامل تربط التي األربعة والبراغي الصواميل بفك قم .1

مة من الغطاء لوحة أزل المقالة، من األمامي الجزء في .6  .المحرك أسالك وافصل المحرك مقد

 والمسماريين الصامولتين بإزالة وقم للوحدة األمامي الجزء من بالقرب المحرك حامل أسفل( مشابه دعم أو( )سم 34.1) قدم بطول خشب قطعة ضع .7

مة المحرك حامل تربطان اللتين الباقيين  .األمامي للصندوق المتقاطعة بالدعا

 .الخلفي المحرك حامل دعم وإيقاف األمام إلى االنزالق الحامل من الخلفي للجزء يتيح مما األرض، إلى المحرك حامل وأنزل بحرص الدعم بإزالة قم .2

 .واستبداله الفاشل المكون إزالة ويمكن المقالة أسفل من والمضخة المحرك مجموعة سحب اآلن يمكن. المضخة من الخلفي المرن خط افصل .9

 ألعلى المحرك حامل من الخلفي الجزء ارفع. بالمضخة الزيت إلرجاع المرن الخط توصيل وأعد المقالة أسفل المضخة ومجموعة البديل المحرك ضع .14

 .الخلفي المحرك حامل دعم وعلى

مة ارفع .11  حامل تثبتان اللتين والمسمارين الصامولتين بتركيب قم. مشابه دعم أو( سم 34.1) قدم طولها الخشب من بقطعة وادعمها ألعلى المحرك مقد

مة على المحرك  . األمامي وقللصند المقطعية الدعا

 .الخلفي المحرك حامل بدعم المحرك حامل تربط التي األربعة والبراغي الصواميل وإحكام بتثبيت قم .12

مة في .13 مة في الموجودين والمسمارين الصامولتين اربط المقالة، مقد  . األسالك غطاء لوحة تثبيت وأعد المحرك طاقة أسالك توصيل أعد. المحرك حامل مقد

 .المصفاة طاسة تثبيت وأعد الزيت إلرجاع مرنال الخط توصيل أعد .11

 .السليم التشغيل من وتحقق بالزيت القلي أوعية بملء وقم الكهربائية، الطاقة بمصدر الوحدة توصيل أعد .11
 

 

 القلي وعاء استبدال  1-11-12
 

 .والكهرباء الغاز مصدر عن المقالة افصل .1

 أخرى معدنية حاوية أو( MSDU) الزيت من للتخلص ماكدونالدز وحدة إلى واحد وقت في القلي وعاء وتصريف الوحدة من المصفاة طاسة بإزالة قم .2

 (.1.19 القسم انظر) التحكم وحدة في اليدوي التصفية قسم تحت التصريف وظيفة باستخدام مناسبة
 

 خطر 

 .واحد وقت في( MSDU) الزيت من خلصللت ماكدونالدز وحدة إلى مقسمين قلي وعاءي أو واحد كامل قلي وعاء من أكثر تصريف تحاول ال
 

 .لألعلى العلوي الغطاء برفع وقم أمامية زاوية كل أسفل الموجودة المسامير إزالة طريق عن العلوي الغطاء بفك قم .3

 . التحكم لوحدة العليا الزوايا من العلوية المسامير بفك قم .1

 .تحكم وحدة كل من التأريض وأسالك التحكم وحدة أسالك صلاف .ألسفل التحكم وحدة وحرك تحكم وحدة لكل العلوية الحافة أمسك .1
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 .التحكم لوحة إطار في الفتحة من ورفعها الحبل فصل طريق عن التحكم وحدات بإزالة قم .6

هة لوحات عن الحرارة درجة ومجس التلقائي الكشط مجس حساس افصل .7 مة تضع التي الذكية الواج  .التجميع إعادة لتسهيل سلك كل على عال

 تركيبة عن الغاز تدعيم أنبوب افصل. اإلشعال أجهزة على الطرفية الشرائط من بعناية الضغط أطراف سحب طريق عن اللهب حساس أسالك افصل .2

هك وسحبها بها اإلمساك طريق عن اإلشعال أجهزة عن اإلشعال كابالت افصل .اإلشعال نهاية ضغط  .برفق باتجا

 .المكونات صندوق من الخلفي العلوي الجزء في األوسط والمسمار المكونات صندوق جوانب من جانب كل على الموجودين التثبيت مسماري بفك قم .9

 أي اقطع. الصندوق من الخلفي الجزء عن األسالك ضفيرة موصل لفصل يكفي بما جيدًا اسحبه .اإلطار خارج الصندوق من العلوي الجزء بتدوير قم .14

 .التحكم لوحة إطار من الخروج من الصندوق تمنع روابط

 .المقالة أعلى بوضعه وقم بعناية اإلطار من الصندوق اسحب .11

 .والتصريف اإلرجاع صمامات عن المشغالت افصل .12

 .إزالته المراد القلي وعاء في التصريف( صمامات) صمام من التصريف( أقسام) قسم بإزالة قم .13

 .اإلشعال ومجموعات الشعلة فتحات عن الغاز خطوط افصل .11
مة بإزالة قم .11  .القلي وعاء ثبيتت دعا

 .المقالة عن بعيدًا وارفعها المقالة على المدخنة غطاء لتأمين طرف كل في المدخنة غطاء وداخل الخلفية اللوحة في الموجودة المسامير بفك قم .16

 .إزالته المراد القلي وعاء عن الزيت إرجاع( خطوط) خط افصل .17

هة لوحة عن األسالك جميع افصل .12  (.VIB) الصمام واج

 .بعناية المقالة صندوق من القلي عاءو ارفع .19

 حساس ومجسات والمقاومة، الحرارة درجة كاشفات ومجسات الحد، عالي والترموستات الحرارة، درجة ومجس التصريف،( صمامات) صمام بإزالة قم .24

هة ولوحات الزيت، مستوى  في كانت إذا البديل القلي وعاء في تثبيتهاو بعناية المكونات هذه من كل بفحص قم .اإلشعال وتركيبات المشغالت الصمام، واج

مة صالحة حالة  .المكونات سنون في في مماثل تسرب مانع أو Loctite® PST16761 تسرب مانع استخدم .للخد

 .العميل قرار هذا ليظ ذلك، ومع القلي؛ وعاء استبدال تم كلما والترموستات المجسات باستبدال خبرتهم، على بناءً  بالخدمة، العاملين بعض يوصي :مالحظة

 .المقالة تجميع إلعادة 24-1 من الخطوات اعكس .21

 تمزيق إلى يؤدي قد هذا ألن ،144 فئة للصدأ المقاوم الفوالذ من المصنوعة القلي أوعية على زائد بشكل الصواميل لف لعدم الحذر توخي يجب :مالحظة

 .يًاكاف عزًما األمام إلى واحدة بلفة اليدوي اإلحكام ويعد. المادة

 .الشعلة عزل في تسرب وجود عدم من للتأكد 14-11-1 القسم من 12 إلى 11 من الخطوات نفذ .22
 

 تنبيه 
 الزيت، مستوى حساس ومجسات والمقاومة، الحرارة درجة كاشفات ومجسات الحد، عالية الحرارة ومنظمات الحرارة، درجة مجسات تثبيت قبل

 .يعادله ما أو Loctite® PST56765 للسنون تسرب ومانع السنون وتنظيف البديل، القلي وعاء على التصريف وصمامات اإلرجاع وصمامات

 

 العلوية الشعلة قضبان أو/و القلي وعاء قضبان استبدال  1-11-12
 

 .المكونات لتحديد أدناه لقليا لوعاء الممدد المنظر إلى ارجع .القلي لوعاء جديد عزل وتثبيت تماًما القلي وعاء فك الشعلة قضبان استبدال يتطلب :مالحظة
 

 .12-11-1 قسم لكل القلي وعاء بإزالة قم .1

 (.1) الشعلة مجموعات بإزالة قم .2

 (.2) الغطاء وعزل العزل مثبتات بإزالة قم .3

مة بفك قم .1  (.3) العلوي الزيت منطقة وعزل العلوية الزيت منطقة عزل دعا

 (.1) النفاخ التهوية جهاز بإزالة قم .1
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 وحدات تحتوي :مالحظة(. 6) السفلية االحتراق لغرفة الداخلي العزل ومثبت وعزل ،(1) األمامية السفلىة االحتراق غرفة عزل بتومث عزل بإزالة قم .6

 .واحدة قطعة من مكونات على المزدوجة الوعاء وحدات تحتوي .قطعتين من مكونة عزل ومثبتات عزل مكونات على الكاملة الوعاء

 (.7) العلوية االحتراق ةغرف عزل ومثبت عزل بإزالة قم .7

 (.2) الداخلية العلوية االحتراق غرفة عزل ومثبت عزل بإزالة قم .2

 .مثبتات وأربعة قطعتين من مكون ظهر على الكاملة الوعاء وحدات تتكون :مالحظة(. 9) الخلفية السفلية االحتراق غرفة ومثبتات وظهر عزل بإزالة قم .9
 .ومثبتين واحدة قطعة من كونم ظهر على المزدوجة الوعاء وحدات تتكون

 (.14) المدخنة مجموعة بإزالة قم .14
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 .التجميع إعادة توضيح على للحصول 26-1 الصفحة انظر 21 الشكل

 . المكونات لتحديد 26-1 صفحةال في القلي لوعاء الممدد المنظر إلى ارجع التالية، للخطوات بالنسبة :مالحظة (.11) العلوية الشعلة قضبان بإزالة قم .11

 .القلي وعاء خارج من متبقية زيوت أو/و للتسرب، موانع أو/و عزل، مواد أي بإزالة قم .12

 .المثبتة العلوية القضبان فتحتي لكال والخلفية األمامية الزوايا فيL( "1 )" الحرف شكل على تكون التي االحتراق غرفة عزل قطع ضع .13

 .الخشب من قصيرة وقطعة مطرقة باستخدام وذلك للشعلة، متين إحكام لضمان العزل فوق االحتراق رفةلغ الركنية المقابض فوق انقر .11

 االحتراق غرفة عزل قطع بتغطية القضبان ستقوم .القلي وعاء من الخلفي الجزء نحو المائلة الحرارية العاكسات مع( 2) العلوية الشعلة قضبان بتثبيت قم .11

 .سابقًا تركيبها تم التي "L" الحرف شكل على تكون التي

مة من جانب كل على العلويين المسمارين على( 3) العزل ومثبتات العلوية الداخلية االحتراق غرفة عزل ضع .16  باستخدام ربطهما وأحكم القلي وعاء مقد

 .البارزة العزل بقطع المثبتات تقوم أن الطبيعي ومن .24-”¼ ربط صواميل

 .القلي وعاء من الخلفي الجزء في السفلية األربعة المسامير على( 1) سفليةال الخلفية االحتراق غرفة عزل ضع .17
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 ثالثة هناك :مالحظة. القلي وعاء من الخلفي الجزء في( العلوية) المداخن مجموعة مسامير من كل على( 1) بوصة 1.621 طوله يبلغ أنبوبيًا فاصاًل  ضع .12

 .الصحيحة الفواصل تتثبي لضمان الحجم من تحقق .الفواصل من مختلفة أحجام

 صواميل أربع استخدم .المكونات لمحاذاة مفك أو مطاطية مطرقة استخدام الضروري من يكون قد .الشعلة قضبان فوق( 6) المداخن مجموعة على اضغط .19

 حافة ستقوم :مالحظة .فقط باإلصبع ربطها إحكام يجب .المرحلة هذه في المثبتة الصواميل ربط بإحكام تقم ال. المداخن مجموعة لتأمين 24-”¼ ربط

 . السفلي العزل من بوصتين إلى بوصة بتغطة المداخن

 .24 -” ¼ ربط صواميل باستخدام ربطه وأحكم .المدخنة مقابل في البارزة الحافة وضع مع( 7) والسفلية الخلفية االحتراق لغرفة الخلفي الجزء بتثبيت قم .24
 واحدة قطعة من مكون ظهر مع المزدوجة الوعاء وحدات تأتي .مثبتات وأربعة قطعتين من كونم ظهر على الكاملة الوعاء وحدات تتكون :مالحظة

 .فقط ومثبتين

 ثني يمكن. القضبان وخارج داخل بحرية الشعلة تنزلق أن يجب .القضبان بين والمحاذاة المسافات صحة من للتأكد القضبان في( 9) الشعالت أدخل .21

 .الشعلة إطار لتناسب قليالً  فتحها أو الفتحة حواف إغالق ويمكن الشعلة على الشد تقليل أو لزيادة قليالً  العلوي القضبان

 شريط تستخدم ال. الخارج من للشريط الزجاجي الجانب مع ،(9) الشعلة إطار وجوانب الخلفي الجزء حول وبعناية بإحكام( 2) الشعلة عزل بشريط بلف قم .22

 .شعلةال بإطار الشريط لربط الصقة مادة أو الصق

 حتى القضبان في ببطء الشعلة دفع في وابدأ طفيفة بزاوية الشعلة أدخل .العزل شريط على الشد على الحفاظ مع الشعلة قضبان مع الشعلة بمحاذاة قم .23

 .بشدة ليس لكن محكمة، التركيبة تكون أن يجب .الخلفية االحتراق غرفة تالمس

 !العزل تمزيق تحاول ال. قطرية كماشة أو بسكين القطع طريق عن للشعلة الزائد العزل بإزالة قم .الشعلة بانلقض األمامية للحافة محاذية الشعالت أن من تحقق .21

 بتثبيت قم .البعض لبعضها محاذية قطعة كل في الموجودة الثقوب أن من التأكد مع ،(11) به الخاص المثبت في( 14) العلوي األمامي العزل أدخل .21

 .بشدة الربط بإحكام تقم ال .24 -” ¼ ربط صواميل باستخدام ربطها وأحكم القلي وعاء جاهبات العزل جانب مع المجموعة

مة على السفلية األربعة المسامير من كل على ربط صامولة ضع .26  الفتحات وضع مع( 12) السفلي الداخلي األمامي العزل بتثبيت قم .القلي وعاء مقد

 مثبتات على الكاملة الوعاء وحدات تحتوي :مالحظة (.13) الداخلي السفلي األمامي العزل ثبتاتم بتثبيت قم .التصريف صمام وصلة نحو المستطيلة

 .واحدة قطعة من مثبت على المزدوجة الوعاء وحدات تحتوي .قطعتين من مكونة عزل

 (.11) والعزل الرؤية نظارة استبدل األمر، لزم إذا .27

 تثبيت لضمان الحجم من تحقق .الفواصل من مختلفة أحجام ثالثة هناك :مالحظة .سمارم كل على( 11) بوصة 1.222 وفاصل واحدة ربط حلقة ضع .22

 .الصحيحة الفواصل

 ربط صواميل باستخدام ربطه وأحكم .القلي وعاء على المجموعة بتركيب وقم( 17) األمامية السفلية العزل مثبتات في( 16) األمامي السفلي العزل أدخل .29

 على الكاملة الوعاء وحدات تحتوي: مالحظة ”.¼ الدق ذاتي مسمارين باستخدام معًا بتوصيلهما فقم مثبتين، يستخدم القلي وعاء كان إذا .20 - ”¼

 .واحدة قطعة من مكونات على المزدوجة الوعاء وحدات تحتوي .عزل وقطعتي قطعتين من مكونة عزل مثبتات

 .الربط واميلص جميع ربط وأحكم القلي وعاء من الخلفي الجزء إلى بالعودة قم .34

 (.12) النفاخ التهوية جهاز حشيات واستبدال بإزالة قم .31

 أنابيب من خالية الحشيات أن من تأكد (.24) النفاخ التهوية جهاز بتركيب وقم النفاخ التهوية جهاز تركيب مسامير على( 19) بوصة 4.932 فاصل ضع .32

” ¼ قفل صواميل باستخدام النفاخ التهوية جهاز ربط وأحكم مسمار كل على ربط حلقة ضع .قليالً  الخلف إلى النفاخ التهوية جهاز سحب طريق عن الشعلة

- 24. 

مة باستخدام العزل ربط أحكم .العلوية االحتراق بغرفة المعدنية األعمال أسفل عليه الضغط طريق عن( 21) الزيت لمنطقة العلوي العزل بتثبيت قم .33  دعا

 ”.¼ اللولبة ذاتية ومسامير( 22)

 الشعلة قضيب من السفلي الجزء تعليق تجنّب .القلي وعاء من العلوي الجزء نحو زائد عزل أي ضع (.23) العلوية الشعلة قضيب غالف عزل يتبتثب قم .31

 .المستقبل في صعوبة أكثر الشعلة استبدال جعل إلى المنطقة هذه في التعليق سيؤدي .العلوية

 .بوصة ¼ اللولبة ذاتية بمسامير باستخدام ربطه إحكام مع ،(21) عزل بمثبت العزل بتغطية قم .31

هة ولوحات التصريف، وصمامات المجسات، تثبيت أعد .36  تستخدم التي األنابيب تركيبات من وغيرها الحد، عالي والترموستات المشغالت، الصمام، واج

 .السنون على يعادلها ما أو Loctite® PST56765 للتسرب مانعة مادة

 .التجميع دةإلعا اإلضافية الخطوات اعكس .37
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 21 الشكل

 

ها األخطاء استكشاف 1-16   المشكلة وعزل وإصالح
 

مة بمعرفة الفنيين تزويد إلى القسم هذا يهدف الدليل، هذا في مواجهتها يمكن مشكلة أو حلها يمكن مشكلة كل تضمين محاولة الممكن من ليس ألنه نظًرا  عن عا

 مشكلة أي وتصحيح عزل على قادراً  الفني يكون أن يجب المعرفة، هذه خالل من. مشكلة لكل المحتملة واألسباب الجهاز بهذا المرتبطة لواسعةا المشكالت فئات

 .مواجهتها تم
 

 

 :فئات ست إلى تواجهها قد التي المشكالت تصنيف يمكن
 

 التسخين أو اإلشعال فشل .1

  صحيحة غير إشعال وظيفة .2

 الحرارة رجةد في صحيح غير تحكم .3

 اللوحة أو التحكم وحدة في خلل .1

 التصفية في خلل .1

 التسرب .6

 

 حل في للمساعدة الفصل نهاية في وإصالحها األخطاء استكشاف أدلة من سلسلة تضمين أيًضا يتم .التالية األقسام في فئة لكل المحتملة األسباب مناقشة تمت

 .شيوًعا األكثر المشكالت بعض
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  (اإلشعال) التسخين فشل  1-16-1
 

 ترسل هذا، يحدث عندما .باإلغالق تقوم ثم ومن ثوان   1 مدتها تأخير فترة خالل باللهب اإلحساس في اإلشعال وحدة تفشل عندما( اإلشعال) التسخين فشل يحدث

هة لوحة إنذار دائرة عبر 21 متردد تيار جهد الوحدة  .التحكم وحدة إلى الواج
 

 ".HEATING FAILURE" رسالة M1444 التحكم أجهزة تعرض
 

 :بالتالي تتعلق مشاكل هي االحتمالية، بترتيب المدرجة التسخين، لفشل الرئيسية الثالثة األسباب
 

 ([الزيت إرجاع) EER] البني الزيت مستوى حساس .1

 الكهربائية الطاقة أو/و الغاز إمدادات .2

 اإللكترونية الدارات .3

 الغاز صمام .1
 

 ([الزيت إرجاع) OIB] الزيت مستوى بحساس المتعلقة المشاكل

 ويصبح داكنًا OIB حساس يكون أن وهو بصري دليل وهناك .اإلشعال في تفشل قد أو متقطع بشكل تشعل قد المقالة أن هي المشكلة لهذه الرئيسية المؤشرات

 .1-1-21-1 قسمال في OIB أخطاء استكشاف راجع .المشكلة هذه منع في OIB لحساس المنتظم التنظيف يساعد .بالزيت اللون بني

 

 الكهربائية الطاقة أو/و الغاز بإمدادات المتعلقة المشاكل
 

 في فشل من تعاني التي المقالة على مضاءة مؤشر مصابيح وجود عدم أو/و اإلضاءة في المقالي من كاملة مجموعة فشل هي المشكلة لتلك الرئيسية المؤشرات

 بالغاز لإلمداد الرئيسي الصمام وأن والمقفل، الملتوي بالموصل موصولة المقالة وأن صحيح، شكلب متصلة السريع الفصل تركيبة أن من تحقق .التسخين

 .متعثر غير للمقالة الكهربائي باإلمداد الخاص الدائرة قاطع وأن مفتوح،
 

 اإللكترونية بالدارات متعلقة مشاكل
 

 مستوى حساس أن من تحقق .21 متردد تيار جهد الدائرة في مشكلة هو التسخين لفشل ترجيًحا األكثر السبب فإن الكهربائية، والطاقة بالغاز المقالة إمداد تم إذا

 . 1-16-1 القسم إلى ارجع. صحيح بشكل يعمل الزيت

 

 .وإصالحها متردد تيار فولت 21 الدائرة أخطاء استكشاف
 

 وجهاز معيب، إشعال وسلك معيبة، نمطية ووحدة اإلشعال، مجموعة في معيب استشعار سلك الفئة هذه في التسخين لفشل النموذجية األسباب بعض تتضمن

 .معيب إشعال
 

 الوحدة تتعرض ذلك مع ولكن المواصفات، ضمن الدقيقة القراءة وتكون للصيانة قابلة المكونات جميع أن يبدو حيث التسخين في عطل يحدث آلخر، حين ومن

 بما الوحدة تبرد وإصالحها، األخطاء الستكشاف الوحدة فتح عند .اإلشعال لوحدة المتقطع الفشل هو الحالة ذهه في المحتمل السبب .التشغيل أثناء التدفئة فشل إلى
 .وتفشل الوحدة سخونة تزداد الخدمة، في أخرى مرة ووضعها أخرى مرة الوحدة إغالق عند ذلك، ومع صحيح؛ بشكل للعمل يكفي

 

 الغاز بصمام متعلقة مشاكل
 

 2-16-1 القسم إلى ارجع الغاز، صمام استبدال قبل. نفسه الغاز صمام في ذلك يكون أن المرجح فمن ،21 متردد تيار جهد ذات الدائرة في المشكلة تكن لم إذا

 .وإصالحها الغاز صمام أخطاء استكشاف
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 صحيحة غير الشعلة وظيفة 1-16-2
 

 شدة وتقلب الشعلة، سيراميك على داكنة بقع ووجود ،"طقطقة صوت" مثل يةطبيع غير خصائص توجد ولكن الشعلة تشتعل الفئة، هذه في مشاكل وجود مع

 .المدخنة من خارج ولهب اللهب،
 

 الغاز" ينفجر" اإلشعال، يحدث عندما .الفور على تشعل ال الشعلة ولكن الرئيسي الغاز صمام يفتح الحالة، هذه في .اإلشعال تأخر إلى" الطقطقة صوت" يشير

 . بسالسة اإلشعال من الً بد اللهب، في الزائد
 

 :هي الطقطقة لصوت األساسية والمسببات

 متقلب أو صحيح غير غاز 
 معيب أو صحيح غير بشكل مضبوط احتراق هواء منفاخ 
 كافية غير هواء مكيفات 

 (مرتفع طقطقة صوت يسبب ما عادةً ) متشقق الشعلة بالط 

 الحرارة بسبب معيبة إشعال وحدة أو تحكم وحدة 
 معطوب إشعال سلك أو متشققة إشعال وحدة 
 معيبة إشعال وحدة 

 

 الضغط) الوارد الغاز ضغط أن من تحقق .متقلب أو صحيح غير الغاز ضغط يكون أن في المشكلة تكون فقد التشغيل، ذروة ساعات خالل فقط الطقطقة صوت حدث إذا

 إلى ارجع .االستخدام ساعات طوال ثابتًا الضغط يظل وأن المناسبة األوروبي حاداالت خارج ودول األوروبي االتحاد دول معايير مع يتوافق( الغاز صمام على

 .بها الموصى والضغوط الشعلة إلى المزود الغاز ضغط بفحص الخاص اإلجراء لمعرفة الدليل هذا في الشعلة مجموع غاز ضغط فحص ،12-1 القسم
 

 منطقة في" السلبي الضغط" ظروف وجود من تحقق. بالهواء اإلمداد كفاية عدم هو المحتمل سببال فإن التشغيل، ساعات جميع خالل الطقطقة صوت ثبات حالة في

دها يتم التي الهواء كمية أن إلى يشير هذا فإن المطبخ، منطقة إلى يتدفق الهواء كان إذا .المطبخ دها يتم التي الكمية من أكثر استنفا  .الهواء إلى الشعالت تحتاج وقد تجدي
 

 عالمات عن بحثًا التحكم ووحدة اإلشعال وحدة افحص .الكهربائية المكونات أحد في األرجح على المشكلة فستكون صحيحة، المقالة في والهواء الغاز داداتإم كانت إذا

 اإلشعال وحدة في االشتباه ويتم(. الئق رغي المدخنة أداء أن إلى عادة الحالة هذه تشير) المقالة في الحرارة تراكم في اإلفراط بسبب اللون تغير أو/و تشوه أو/و إذابة

  .المشكلة تتكرر أن المحتمل فمن الزائدة، الحرارة بها تسببت التي الحالة تصحيح يتم لم ما ذلك، ومع استبدالها؛ ويجب تلقائيًا المشوهة أو الذائبة
 

 المقالة، في المفرطة الحرارة بسبب الضرر كان إذا أخرى، مرة .الواضحة فالتل عالمات من خالي أنه ومن الطرفين كال في بإحكام متصل اإلشعال سلك أن من تحقق

 امسك. الطرف في المفك طرف إدخال مع ،(اإلشعال شمعة) اإلشعال جهاز عن السلك فصل خالل من السليم التشغيل من تحقق .أيًضا المشكلة هذه تصحيح فيجب

 .األقل على ثوان   أربع لمدة قوية زرقاء شرارة توليد يجب .معزول مفك مقبض باستخدام التشغيل، وضع في الطاقة مفتاح وضع عند المقالة إطار من بالقرب العمود

 خطر 

 .فولت 26111 من يقرب ما الشرر يشحن .النصل وليس بالمفك الخاص المعزول المقبض تمسك أنك من تأكد
 

 .المتشققة اإلشعال وحدة استبدال بيج .تشقق عالمات أي عن أن للبحث( اإلشعال شمعة) اإلشعال وحدة افحص
 

 .الشعلة استبدال فيجب تشقق، على العثور تم إذا .للتشقق عالمات أي عن بحثًا الشعلة بالط بفحص فقم األخرى، األسباب جميع استبعاد تم إذا
 

 الوارد الغاز ضغط من تحقق .المطبخ جو في لالختالفات نتيجة اأيضً  يكون قد ولكن المتقلب، أو السليم غير الغاز ضغط عن ناتجة المتقلبة اللهب شدة تكون ما عادةً 

 وتتوقف تبدأ التي التهوية أو/و التكييف وحدات بسبب المطبخ جو في االختالفات تحدث ما عادةً  .السابقة الفقرات في مناقشتها تمت التي" الطقطقة صوت" طريقة بنفس

 التي الهواء تدفق أنماط في تغييرات أيًضا تسبب قد .العكس أو السالب، إلى المحايد أو الموجب من المطبخ في ضغطال يتغير قد والتوقف، التشغيل بدء عند .اليوم خالل

 .اللهب شدة على تؤثر قد
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 .المشكلة هذه صحيحلت الخليط في الهواء كمية لتقليل االحتراق هواء منفاخ اضبط .المناسب غير الغاز/الهواء مزيج نتيجة هي الشعلة بالط على الداكنة البقع
 

 لم إذا. حرفيًا الهواء باتباع اللهب ويقوم الشعلة صندوق من الهواء امتصاص يتم .المطبخ في سلبي ضغط وجود على مؤشراً  المدخنة من الخارج اللهب يكون ما عادة
  .12-1 القسم في الموضحة لإلجراءات وفقًا الشعلة مجمع لغاز العالي الضغط ارتفاع من فتحقق السبب، هو السلبي الضغط يكن

 

 .الغاز صمام تهوية أنبوب انسداد إلى ربما أو للغاية، مرتفع الغاز ضغط أن إلى ،المدخنة فتحة أعلى المرئي اللهب مع وخاصةً  ،مفرط بشكل الصاخبة الشعلة تشير قد
 .معيبًا الغاز صمام ممنظ يكون أن المحتمل فمن مسدود، غير التهوية وأنبوب صحيًحا الوارد الغاز ضغط كان إذا

 

مة الزمنية الفترة طول) المقالة في بطيئًا االستعادة معدل يكون ذلك، مع ولكن صحيح، بشكل تعمل الشعلة أن يبدو قد األحيان، بعض في  حرارة درجة لرفع للمقالة الالز

 بشكل ممتلئة مقالة فتتضمن لذلك الرئيسية األسباب أما ((.يةمئو درجة 119 إلى مئوية درجة 121) فهرنهايت درجة 344 إلى فهرنهايت درجة 214 من الزيت

 عملية أثناء القلي وعاء إلى الزيت إضافة يؤدي سوف. معيب شعلة بالط أو/و الشعلة، لمجمع منخفض وضغط مضبوط، غير أو متسخ احتراق هواء ومنفاخ زائد،

 .االستعادة معدل بطء إلى أيًضا االستعادة
 

 ضبط إلجراء ،الشعلة مجمع غاز ضغط من تحقق ،12-1 القسم إلى ارجع .المضبوط غير الغاز صمام منظم هو المحتمل السبب فإن ألسباب،ا هذه استبعاد تم إذا

 .الغاز صمام
 

 الحرارة درجة في صحيح غير تحكم  1-16-2
 

 درجة مجس هو األساسي العنصر. صحيح بشكل يعمل أن يجب نهام كل مترابطة، عناصر عدة من وظيفة اإلذابة، دورة ذلك في بما الحرارة، درجة في التحكم يعد

هة لوحة على األخرى المكونات تشتمل .الحرارة  .اإلشعال ووحدة نفسها التحكم ووحدة الذكية الواج
 

 .بطالض نقطة مشاكل عند التحكم في وفشل اإلذابة دورة في مشكالت إلى الصحيحة غير الحرارة درجة في التحكم مشاكل تصنيف يمكن
 

  اإلذابة دورة في مشاكل
 

 لوحة على معطل حراري مرحل أو الحرارة درجة مجس من أو نفسه التحكم جهاز من المشكالت تنشأ قد .تلقائيًا M4000 تحكم وحدات مع اإلذابة دورة بدء يحدث

هة  (.SIB) الذكية الواج
 

 ضبط نقطة عند التحكم فشل
 

هة لوحة أو الحرارة جةدر مجس بسبب الفئة هذه في مشكالت تحدث قد  .التحكم وحدة أو( SIB) الذكية الواج
 

  التحكم وحدة في خلل  1-16-1
 

  االستعادة مدة
 

 درجة 121) فهرنهايت درجة 344 إلى فهرنهايت درجة 214 من الزيت حرارة درجة لرفع للمقالة الالزم الوقت إنه ببساطة، .المقالة أداء لقياس وسيلة هي - االستعادة مدة

 .األقل النطاقات استخدام تم إذا االختبار على تؤثر أن يمكن المحيطة المطبخ حرارة درجات ألن كمعيار النطاق هذا يُستخدَم (.مئوية درجة 119 إلى ئويةم
 

 المقالة فيه تكون وقت أي في تباراالخ نتائج عرض للمشغل يمكن .فيها المقالة حرارة درجة ترتفع مرة كل في االستعادة اختبار بإجراء M4000 التحكم وحدة تقوم

 في االختبار نتائج عرض سيتم .المقالة تشغيل عند االستعادة زر على الضغط ثم ؟ زر على الضغط طريق عن( مئوية درجة 119) فهرنهايت درجة 344 من أعلى

 (.3:11) ثانية عشرة وخمس دقائق ثالث BIGLA30-T سلسلة ™LOV غاز مقالي في االستعادة لمدة المقبول األقصى الحد يبلغ .وثواني دقائق
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 التصفية في خلل  1-16-6
 

  .المصفاة شاشة على وضعها من بدالً  المصفاة طاسة أسفل في لوحة//ورقة وضع هو شيوًعا األكثر األخطاء أحد .المشغل خطأ عن التصفية مشكالت غالبية تنشأ
 

 فتحقق ،"زيت أي فيةتص يتم ال ولكن المضخة، تعمل" الشكوى تكون عندما

 أثناء .الصحيح الحجم استخدام ذلك في بما التصفية، لوحة/ورقة تثبيت من

 أنبوب على دائرية حلقات وجود من تحقق التصفية، لوحة/ورقة بفحص قيامك

 المفقودة الدائرية الحلقات وتلك .جيدة حالة في أنها ومن المصفاة طاسة شفط

 من أيًضا تحقق .كفاءتها وتقليل واءاله امتصاص للمضخة تتيح البالية أو

( 22 الشكل انظر) بالكهرباء المتصل المسبق للمصفاة يمكن .المسبق المصفاة

( 23 الشكل انظر) لفتح المرفق الربط مفتاح استخدم. الزيت تدفق يبطئ أن

 (.21 الشكل انظر) المسبق المصفاة وتنظيف
 الحراري الزائد حملال إعتاق سيتم المضخة، محرك حرارة ارتفاع حالة في

 المضخة، محرك تشغيل يتم لم إذا .ضبطه إعادة يتم حتى المحرك يبدأ ولن

مة في الموجود األحمر الضبط إعادة مفتاح على فاضغط  إذا .المحرك مقد

 واحدة تصفيةها يتم التي المقالي من كبيرة عةمجمو في قلي أوعية عدة إلى ذلك يعزى وقد .المحرك حرارة ارتفاع في تسبب قد شيئًا هناك أن يعني فهذا المضخة، بدأت

 المضخة حرارة تزداد األحيان، أكثر وفي .الحالة هذه في مطلوب هو ما كل هو األقل على ساعة نصف لمدة تبرد المضخة وترك .المضخة حرارة وزيادة األخرى تلو

 :التالية األسباب من لسبب
 

 المقالة إلى الساخن الزيت إضافة إن .نفسه الشفط أنبوب أو المقالة أسفل الشفط أنبوب تجويف في السابق التصفية تماسك بعد المقالة في ظلت دهون 

 أبًدا تستخدم ال .المقالة أسفل في الموجود والتجويف الشفط أنبوب لتنظيف مرن سلك استخدام يمكن .المشكلة هذه يصحح ما عادة دقائق لبضع واالنتظار

 !الشفط أنبوب خارج الصلبة الدهون لنفخ مضغوط هواء

 الحرارة درجة وارتفاع المضخة محرك قوة زيادة إلى ذلك ويؤدي سماكة أكثر البارد الزيت يعتبر .تسخينه يتم لم الذي الزيت تصفية المشغل حاول. 
 

 الوسادة/الورقة أما .المضخة في انسداد فهناك تدور، ال المضخة ولكن صوتًا يصدر المحرك كان إذا
 إلى المصفاة طاسة عبر بالمرور الطعام وفضالت لبقايا ستسمح المثبتة، أو الصحيح غير الحجم ذات

 يؤدي مما المحرك، حمل وزيادة التروس ربط يمكن المضخة، إلى الفضالت دخول عند .المضخة

 نتائج مع انسدادها، إلى ستؤدي المضخة في الصلبة الدهون أن كما .الحراري الحمل زيادة إلى

 .مماثلة
 

 يدويًا التروس تحريك طريق عن الصلبة الدهون أو البقايا بسبب المسدودة المضخة تحرير عادةً  يمكن

 محرك تشغيل إيقاف من تأكد .التالية الصفحة في موضح هو كما أخرى أداة أو مفك باستخدام

 .ذلك محاولة قبل المضخة
 

 .التصفية نظام عن الطاقة افصل .1

 .المضخة من اإلدخال أنابيب شبكة بإزالة قم .2

 (.21 الشكل انظر) يدويًا التروس لتدوير مفك استخدم .3
 

 الصلبة البقايا تحرير إلى الخلف إلى المضخة تروس تحريك يؤدي  

 .بإزالتها والسماح

 التروس حركة بحرية والسماح المضخة خالل الصلبة والدهون ليونة األكثر األشياء دفع إلى األمام إلى المضخة تروس دفع يؤدي. 
 

 أو المصفاة طاسة أسفل الموجود الشفط أنبوب وانسداد الطعام وفضالت بقايا بمرور أيًضا تسمح فسوف صحيح غير بشكل تثبيتها تم التي التصفية بطانات/أوراق أما
 .اتالفت صينية استخدام عدم إلى الشفط أنبوب أو الشفط أنبوب تجويف لسد يكفي بما الكبيرة البقايا تشير قد .نفسه الشفط أنبوب

      
 24الشكل         23كل الش   22الشكل 

 26 الشكل

 .الكبيرة األسهم بواسطة الداخلي الزيت تدفق يوضح

 

 

              

      
 

          

          

FREEING A SEIZED PUMP
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 التسرب  1-16-5
 

 الحرارة، درجة ومجسات والمقاومة، الحرارة درجة كاشفات ومجسات صحيح، غير بشكل الحد العالي الترموستات تسرب منع بسبب القلي وعاء تسرب يكون ما عادةً 

 Loctite® PST56765 تسرب مانع باستخدام محكًما وناتالمك هذه من مكون كل يكون أن يجب االستبدال، أو التثبيت عند .والتصريف للحساسات األخرى والتركيبات

 .القلي وعاء استبدال يجب هذا، يحدث عندما .القلي بوعاء الملحومة الحواف أحد طول على تسرب يحدث قد جدًا، نادرة حاالت وفي .التسرب لمنع يعادله ما أو
 

 .التسرب من بدالً  القلي وعاء أعلى الزيت انسكاب هو ترجيًحا راألكث السبب فإن بالزيت، مغطاة القلي وعاء أطراف أو جوانب كانت إذا
 

 أثناء والتبريد الحرارة بعوامل وتقلصها األنابيب توسيع مع الوقت مرور مع التصريف أنبوب أقسام تمسك التي المطاطية األنابيب في الموجودة المشابك ترتخي قد

 في والمشابك المطاط أن من فتأكد األسباب، من سبب ألي التصريف بصمام المتصل التصريف أنبوب قسم إزالة تمت اإذ .تالفًا نفسه األنبوب يكون قد أيًضا، .االستخدام

 وال بالكامل طوله على التصريف من هبوًطا يسير التصريف أنبوب أن من أيًضا تحقق .تثبيته إعادة عند التصريف أنبوب حول صحيح بشكل ومركبان جيدة حالة

 .الزيت يتراكم حيث منخفضة نقاط على يحتوي
 

ها األخطاء استكشاف أدلة 1-15   وإصالح
 

مة فنيي مساعدة إلى التالية الصفحات في وإصالحها األخطاء استكشاف تهدف  عملية اتباع طريق عن المعدات في خلل لحدوث المحتملة األسباب عزل سرعة في الخد

 أن المقترح ومن. BIGLA30-T سلسلة وتشغيل تثبيت دليل من 7 الفصل في للمشغلين وإصالحها األخطاء استكشاف أدلة من إضافية مجموعة توجد. ومنهجية منطقية

مة فنيو يتعرف  . المجموعتين كال على الخد
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 وإصالحه 21 المتردد التيار جهد ذات الدائرة خطأ استكشاف 1-15-1

 حرارة وتتطلب التشغيل وضع في التحكم وحدة وأن طاقة بمصدر الوحدة توصيل من تأكد ،21 المتردد التيار جهد ذات بالدائرة المرتبطة المشاكل من التحقق قبل

 (. المسبق التسخين رسالة ويعرض الحرارة مؤشر يظهر)
 

 اإلشعال وحدات قإغال فسيتم ،ثوان   1 غضون في الوحدة إشعال يتم لم إذا. حرارة تتطلب التي الوحدة من ثوان   1 خالل الجهد قياسات جميع إجراء يجب :مالحظة

 .التشغيل إعادة ثم التحكم، وحدة تشغيل إيقاف ويجب

 .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير حدوث الممكن من حيث الكهرباء عن األسالك فصل أثناء بالفحص تقم ال
 

دهاواس 21 المتردد التيار جهد ذات الدائرة أخطاء استكشاف في التالية العمليات تساعدك سوف  :محتمل كسبب تبعا
 

 هة بلوحة 1 السن على موجودة غير 21 المتردد التيار جهد ذات الدائرة  J1 الواج
 

 التيار بجهد الدائرة محول في فشل أو تالف، أو مرتخ المصهر أن هي المحتملة األسباب فإن مستمر، بشكل مضاءة 6و 1و LED 2 مصابيح تكن لم إذا .1

هة ولوحة المحول بين األسالك فشل أو ،21 المتردد  .الواج
 

 هة بلوحة 1 السن على موجودة 21 المتردد التيار جهد ذات الدائرة  J1 الواج
 

 الحد عالي مفتوح ترموستات وجود هي المحتملة األسباب فإن ،(MV أطراف) الغاز لصمام الرئيسي الملف عبر متردد تيار فولت 21 وجود عدم حالة في .1

هة لوحة بين معطوب سلك أو   .المزدوجة األوعية وحدات على الصمامين كال من التحقق من تأكد. الغاز وصمام الواج

a. األسالك في المشكلة فتكمن صفر، كان إذا .الحد عالي الترموستات استمرارية من تحقق. 

هة لوحة أن أو اإلشعال( وحدات) وحدة فشل هي المحتملة األسباب فإن ،J2 1 السن على موجودة 21 المتردد التيار جهد ذات الدائرة كانت إذا .2  الواج

 .السبب لعزل جيدة معروفة بوحدة فيها المشكوك اإلشعال وحدة استبدل معطوبة

 تكون فقد ،21 المتردد التيار جهد ذات الدائرة وتعمل ،(MV أطراف) الغاز لصمام الرئيسي الملف عبر 21 متردد تيار جهد ذات دائرة وجود حالة في .3

 .المزدوجة األوعية وحدات على الصمامين كال من التحقق من أكدت .الغاز صمام في المشكلة

 . معيب قالب مرحل وجود هو المحتمل السبب فإن ،ON الوضع في التحكم وحدة مع مستمر بشكل LED 3 مصباح إضاءة يتم لم إذا .1

 . معيب حراري مرحل وجود هو المحتمل لسببا فإن حرارة، ويستدعي ON الوضع في التحكم وحدة مع مستمر بشكل LED 1 مصباح إضاءة يتم لم إذا .1
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 وإصالحه الغاز صمام مشكلة استكشاف  1-15-2
 

 صمام أن من تحقق األوروبي، االتحاد لمعيار التابعة غير للوحدات بالنسبة أيًضا،. حرارة تستدعي الوحدة أن من تأكد الغاز، بصمام المرتبطة المشاكل من التحقق قبل

 .ON يلالتشغ وضع في الغاز
 

دها الغاز صمام أخطاء استكشاف في التالية العمليات تساعدك سوف  :محتمل كسبب واستبعا
 

 لیلد لىإ جعار .21 متردد تيار جهد ذات الدائرة هو المحتمل السبب فإن الغاز، لصمام الرئيسي الملف عبر 21 متردد تيار جهد ذات دائرة وجود عدم حالة في 

 .1-16-1 لقسما في 21 متردد تيار جهد ذات ئروابالد صالخا صالحهاوإ ءألخطاا فستكشاا

 12-1 القسم في الجداول بين وقارن الوارد الغاز ضغط من تحقق الغاز، لصمام الرئيسي الملف عبر 21 متردد تيار بجهد دائرة وجود حالة في. 
 

 .المقالة إلى الغاز إمداد في مشكلة هو المحتمل السبب فإن صحيح، غير الوارد الغاز ضغط كان ذاإ .1

 .12-1 القسم في الموجودة بالجداول وقارنه الشعلة مجمع غاز ضغط من فتحقق صحيًحا، الوارد الغاز ضغط كان إذا .2

a. باتباع الصمام اضبط .صحيح غير بشكل معدّل أو معيب غاز امصم أنه هو المحتمل السبب فإن صحيح، غير الشعلة مجمع غاز ضغط كان إذا 

 .فاستبدله الصمام، ضبط تعذر إذا .الدليل هذا من 12-1 القسم في" الشعلة مجمع ضغط افحص" اإلجراء

b. يرام ما على الغاز صمام أن يعني فهذا صحيًحا، الصادر الغاز ضغط كان إذا. 
 

  الحرارة درجة مجسات خطأ استكشاف 1-15-2
 

 تنبيه 
جهة لوحة عن الحرارة درجة مجس افصل ومة اختبار قبل الذكية الوا  الصحيحة غير القراءات لتجنب الحرارة درجة مجس مقا

 

 ثنيه لةحا في واستبداله المجس بإزالة قم. القلي وعاء في وجوده أثناء التلف عن بحثًا المجس جسم افحص الحرارة، درجة بمجس مرتبطة مشاكل وجود من التحقق قبل

 .المجس استبدل وجدت، إذا. الخلل أو/و والكسر والحرق للبلى التوصيل أسالك أيًضا افحص. تشققه أو انبعاجه أو
 

دها الغاز صمام أخطاء استكشاف في التالية العمليات تساعدك سوف  :محتمل كسبب واستبعا
 

 .فيه المشكوك المجس طرف على الموجود البيرومتر أو الحرارة مقياس باستخدام الطهي زيت حرارة درجة حدد المجس، اختبار قبل

هة لوحة من الحرارة درجة مجس افصل مة الختبار الذكية الواج  .المجس مقاو

 مة تكن لم إذا مة تقريبًا مساوية الحرارة درجة مجس خالل المقاو مة مخطط في الواردة للمقاو  نييع فهذا المقابلة، الحرارة لدرجة 11-1 القسم في المجس مقاو
 .استبداله ويجب المجس فشل

 مة كانت إذا مة تقريبًا مساوية الحرارة درجة مجس خالل المقاو مة مخطط في الواردة للمقاو مة بقياس فقم المقابلة، الحرارة لدرجة المجس مقاو  خالل من المقاو

رها تم التي السنون من كل  .األرض على مسبقًا اختبا

مة تكن لم إذا .1  .استبداله ويجب المجس فشل يعني فهذا سن، كل في برأك أو أوم ميجا 1 المقاو

مة كانت إذا .2  .يرام ما على المجس أن يعني فهذا سن، كل في أكثر أو أوم ميجا 1 المقاو
 

  الغطاء مرحل أو الضبط إعادة مفتاح استبدال 1-15-1
 

 لتسهيل األسالك يميز الذي المرحل استبدل. المقالة من الخلفي الجزء في جودالمو المحول صندوق وأزل المقالة بنقل قم .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل

 . الطاقة توصيل أعد المرحل، استبدال بمجرد .التجميع
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ومة مخطط 1-11   المجس مقا

اومة مخطط  المجس مق
اومة الحرارة درجة كاشفات مجسات مع المصنعة ™LOV سلسلة مقالي مع لالستخدام  .طفق Minco والمق

 كولوم أوم فاراد  كولوم أوم فاراد  كولوم أوم فاراد  كولوم أوم فاراد  كولوم أوم فاراد

64 1419 16  134 1241 11  244 1314 93  274 1193 132  314 1631 171 

61 1474 12  131 1216 17  241 1361 96  271 1143 131  311 1611 171 

74 1424 21  114 1226 64  214 1371 99  224 1111 132  314 1611 177 

71 1491 21  111 1237 63  211 1321 142  221 1121 111  311 1661 179 

24 1141 27  114 1217 66  224 1391 141  294 1131 113  364 1671 122 

21 1112 29  111 1212 62  221 1142 147  291 1111 116  361 1621 121 

94 1122 32  164 1262 71  234 1112 114  344 1111 119  374 1691 122 

91 1133 31  161 1272 71  231 1122 113  341 1161 112  371 1741 191 

144 1113 32  174 1229 77  214 1132 116  314 1171 111  324 1711 193 

141 1111 11  171 1299 79  211 1112 112  311 1121 117  321 1721 196 

114 1161 13  124 1349 22  214 1113 121  324 1191 164  394 1731 199 

111 1171 16  121 1324 21  211 1163 121  321 1641 163  391 1711 242 

124 1121 19  194 1334 22  264 1173 127  334 1611 166  144 1711 241 

121 1191 12  191 1314 91  261 1123 129  331 1621 162  141 1761 247 

 

 التصفية خدمة وإجراءات( التلقائي الكشط) ATO إجراءات 1-11
 

مة في الموجود العلوي الحساس عن الزيت مستوى ينخفض عندما التلقائي الكشط نظام تنشيط يتم هة لوحة إلى اإلشارة إرسال يتم .القلي وعاء مقد ( AER) المصفاة واج

هة لوحة إلى إشارة ترسل التي  BERمن الزيت بسحب المضخة تقوم(. R E) التلقائي الكشط مضخة وتشغيل القلي بوعاء اإلرجاع مشغل تعشيقل( BER) الصمام واج

(Jug In Box )وإغالق المضخة إيقاف يتم الحساس، إلى الزيت مستوى وصول بمجرد. القلي وعاء من الخلفي الجزء إلى متعددة الخلفي اإلرجاع مجمع خالل من 

 .المشغل

 

 مختلف وإلى من( النطاقي التحكم شبكة) CAN عبر وترسلها البيانات تتلقى أنها كما .فيها والتحكم التصفية وظائف على باإلشراف( FIB) المصفاة هةواج لوحة تقوم

هة لوحات إلى المعلومات ترسل التي التصفية دورة بتنشيط وتقوم .التحكم وأجهزة واللوحات الحساسات  فتح فيه ينبغي الذي الوقت في تتحكم التي( VIB) الصمام واج

 . وإغالقها المحركات
 

هة لوحة لوحة تقع هة للوحة الطاقة توفير يتم (.29 الشكل انظر) األيمن الباب خلف الصندوق، داخل المصفاة واج  واج

هة لوحة صندوق في 24VDC المتردد التيار جهد ذي الطاقة مزود من المصفاة  جهد ذي الطاقة مزود ويقوم .المصفاة واج

هة لوحة عبر تمر طاقة بتوفير 24VDC المتردد التيار هة لوحة إلى المصفاة واج  الدوارة المشغالت إلى الصمام، واج

هة بلوحة الخاص الدقيق للمعالج الموصلة الطاقة أن كما .العلوية وللمضخة هة لوحة من مزودة الصمام واج  .الذكية الواج
 

هة لوحة صندوق عبر المحول صندوق في وجودالم 24VAC المتردد التيار جهد ذو المحول يمر  بتزويد ويقوم المصفاة واج

 .السائب للزيت بالطاقة النقي بالزيت الخاص اللولبي الملف
 

 

 

    

 وإصالحه التلقائي الكشط خطأ استكشاف 1-11-1
 

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة
 .صحيحة الضبط نقطة أن من تأكد .صحيحة غير ضبط نقطة .بارد للمقالة التلقائي الكشط

 بلوحة موصلة طاقة وجود عدم
جهة  المصفاة وا

A. وصلة J1 موصلة غير. 

B. الطاقة مزود في خلل. 

A. تأمين من للتأكد تحقق J1 جهة لوحة أمام  .الموصل في بالكامل المصفاة وا

B. الجدول انظر .الطاقة مزود في المناسب الجهد وجود من تحقق  

 .1-12-1 القسم في
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 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

M4000 رسالة يعرض E64 - 

RNCIATINNO NOIEARTLE 

 NTAL RTNCRAE – 

RNCIATINNO TOL INI 

NRR LNST CEL – LTCC 

SEAVNLE 

جهة لوحة في فشل)  تم - التصفية وا
 االتصال - والكشط التصفية تعطيل

مة  (بالخد

A. االتصال في عطل. 

B. جهة لوحة طاقة انقطاع  .المصفاة وا

C. جهة لوحة في فشل  .المصفاة وا

A. وحدد المعلومات، وضع دخلأ SOFTWARE، لوحة برنامج حالة واستعرض 

جهة جهة لوحة إذا. المصفاة وا  ،44.44.444 عرض بعرض قامت: المصفاة وا
جهة لوحة بين االتصال فقد يتم  .المصفاة وا

B. ضبط إعادة مفتاح باستخدام أكثر أو ثانية 34 لمدة الطاقة تشغيل بإيقاف قم 

 . الرئيسي الطاقة

C. إذا. األصفار سوى البرنامج إلصدار يظهر ال كان إذا مما للتحقق أ خطوةال كرر 

 .د الخطوة إلى تخط   موجودة، األصفار ظلت

D. جهة للوحة 2 ضبط إعادة بإجراء قم  – SERVICE قائمة من المصفاة وا

SERVICE. 

E. إذا. األصفار سوى البرنامج إلصدار يظهر ال كان إذا مما للتحقق أ الخطوة كرر 

 .و الخطوة إلى تخط   موجودة، صفاراأل ظلت

F. النطاقي التحكم شبكة اتصاالت أن من تأكد (CAN )جهة لوحة بين  الذكية الوا

جهة ولوحة  على الضغط عند) .آمنة اليمين أقصى على الموجودة المصفاة وا

جهة لوحة برنامج إصدار عرض يجب زر؟،  إصدار عرض تم إذا .المصفاة وا

جهة لوحة وكانت V00.00.000 من برنامج  فقد بالطاقة، موصلة المصفاة وا

 (.االتصال في مشكلة هناك تكون

G. إذا. األصفار سوى البرنامج إلصدار يظهر ال كان إذا مما للتحقق أ الخطوة كرر 

 .ح الخطوة إلى تخط   موجودة، األصفار ظلت

H. النطاقي التحكم شبكة اتصاالت أن من تأكد (CAN )للوحة 1 رقم الوعاء بين 

جهة جهة للوحة 2 رقم الوعاء إلى الذكية الوا  للوحة 3 رقم الوعاء إلى الذكية الوا

جهة ها الذكية الوا   .آمنة كل

 انقطاع يعني فهذا ،1 رقم الوعاء على فقط يظهر الخطأ كان إذا: مالحظة

 يعني فهذا ،2و 1 الوعاءين في الخطأ ظهر إذا. 2و 1 الوعاءين بين االتصال

 األوعية، جميع على الخطأ ظهور حالة في. 3و 2 الوعاءين بين الخطأ وجود

جهة لوحة إلى أعلى أو 3 الوعاء من االتصال في مشكلة وجود يعني فهذا  وا
 تعد لم اللوحة أن أو باللوحة؛ الطاقة توصيل في مشكلة هناك كان إذا أو المصفاة؛

ها إلى وتحتاج تعمل   .استبدال

I. إذا. األصفار سوى البرنامج ارإلصد يظهر ال كان إذا مما للتحقق أ الخطوة كرر 

 .ي الخطوة إلى تخط   موجودة، األصفار ظلت

J. أن من وتأكد المقالة من الخلفي الجزء في بعد عن المسجل اتصال راجع 

 بإزالة قم تلفها، حالة وفي. تتلف لم بُعد عن المراقبة جهاز إلى الموصلة الكابالت

 المنهي زمام يكون أن ىعل) األسالك ضفيرة وصلة في المحول وتثبيت الكابل

امة مربوًطا  (. الكابل تثبيت بدع

K. تم كان إذا ما لمعرفة ه حتى أ خالل من الخطوات كرر المنهى، تثبيت تم إذا 
 – INFOفي موجودة تزال ال األصفار كانت إذا. االتصال إعادة

SOFTWARE-FIB، ل الخطوة إلى فانتقل. 

L. جهة لوحة اتصال انقطاع  في صحيح كهربي جهد جودو من تأكد .المصفاة وا

جهة للوحة الطاقة مزود جهة للوحة الطاقة مزود ومن المصفاة وا  قم .المصفاة وا
 مزود استبدل .الخدمة في مطلوبة أخطاء أي ومسح اللوحة إلى الطاقة باستعادة

جهة بلوحة الطاقة جهة لوحة كانت إذا. المصفاة وا  باللون مضاءة المصفاة وا

جهة وحةل أن يعني فهذا األحمر،  .بالطاقة متصلة المصفاة وا

M. جهة لوحة تزويد تم إذا  جميع زالت وما ل الخطوة في بالطاقة المصفاة وا

جهة لوحة فاستبدل ،E61 تعكس أعاله األخرى الخطوات  بعد. المصفاة وا
جهة لوحة استبدال  البطارية تشغيل خالل من النظام ضبط أعد المصفاة، وا

 .ثانية 34 لمدة ألسفل بالكامل
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 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 .بالكشط تقوم ال القلي أوعية

 

 

A. فارغ الزيت خزان. 

 

B. التلقائي الكشط خطوط/مضخة انسداد 

(ATO.) 

 

C. من أقل التلقائي الكشط مجس حرار درجة 

 .الضبط نقطة

 

D. للغاية بارد الزيت. 

 

E. االتصال في عطل 

 

F. جهة لوحة في الطاقة انقطاع  أو الذكية الوا
جهة لوحة جهة لوحة أو الصمام وا  وا

 المصفاة

 

G. األسالك ضفيرة/الطاقة مزود في فشل. 

 

H. التلقائي الكشط مضخة في فشل. 

 

I. جهة لوحة في فشل  .المصفاة وا

 

J. جهة لوحة في فشل  . الصمام وا

A. الزيت خزان في زيت وجود من تأكد. 

B. التلقائي الكشط مضخة/الخطوط انسداد عدم من تأكد. 

C. الضبط نقطة عند المقالة حرارة درجة تكون أن يجب. المقالة تسخين من تحقق .

 على اضغط ".؟" زر على اضغط بالزيت، التلقائي الكشط مجس تغطية مع

 من وتأكد ألسفل السهم على اضغط .البرنامج إصدار على اضغط. ألسفل السهم
اومة الحرارة درجة كاشفات حرارة ودرجة الفعلية الوعاء حرارة درجة أن  والمق

 لوحة من التلقائي الكشط جسم افصل. نسبيًا قريبة التلقائي بالكشط الخاصة

جهة اومة من وتحقق الذكية الوا  معطوبًا، المجس كان إذا .التلقائي الكشط مجس مق

 .المجس فاستبدل

D. درجة 74 من أعلى الزيت خزان في الموجود الزيت حرارة درجة أن من تأكد 

هايت  (.مئوية درجة 21) فهرن

E. زر على اضغط ألسفل؛ السهم على اضغط ؛(؟) المعلومات زر على اضغط 
جهة لوحة برامج إصدارات ظهور من تأكد. البرنامح إصدار  ولوحة الذكية الوا

جهة جهة ولوحة الصمام وا  يكون فقد كذلك، األمر يكن لم إذا .المصفاة وا
جهة لوحة بين االتصال جهة ولوحة الصمام وا جهة لوحة بين أو الذكية الوا  الوا

جهة لوحة و الذكية  P-BUS المعالج ناقل موصالت أن من دتأك .سيئًا المصفاة وا

جهة لوحات بين محكمة جهة ولوحة( J2) الصمام وا  أو( J10 أو J9) الذكية الوا
جهة لوحات بين جهة ولوحة( J8 أو J7) الذكية الوا  (.J4 أو J3) المصفاة وا

F. جهة لوحة عن الطاقة فصل تم جهة لوحة أو الذكية الوا جهة لوحة أو الصمام وا  وا

 .الخدمة في مطلوبة أخطاء أي ومسح اللوحة إلى الطاقة باستعادة قم .المصفاة

G. جهة لوحة صندوق في الطاقة مزود أن من تأكد  .صحيح بشكل يعمل المصفاة وا
ها في بأمان األسالك ضفائر جميع توصيل من تأكد  .مكان

H. الكشط لمضخة الموصل الجهد من تحقق .التلقائي الكشط مضخة تشغيل من تأكد 

 .معيبة كانت إذا التلقائي الكشط مضخة تبدلاس .التلقائي

I. جهة لوحة افحص  موضع مخطط باستخدام المناسب الجهد لمعرفة المصفاة وا

جهة لوحة وجدت إذا. 1-12-1 القسم في الموجود السن  معيبة، المصفاة وا

ها  الممكن من حيث الكهرباء عن األسالك فصل أثناء بالفحص تقم ال. فاستبدل

 .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما نونالس في تقصير حدوث

J. السن موضع مخطط باستخدام المناسب الجهد لمعرفة الصمام واجهة لوحة افحص 

 .فاستبدلها معيبة، الصمام واجهة لوحة وجدت إذا. 2-21-1 القسم في الموجود
 حدوث الممكن من حيث الكهرباء عن األسالك فصل أثناء بالفحص تقم ال

 .اللوحة إتالف في يتسبب دق مما السنون في تقصير

 التلقائي، بالكشط يقوم واحد وعاء

 .ذلك في تفشل األخرى األوعية ولكن

A. مرتخ   سلك توصيل. 

B. المشغل في مشكلة. 

C. المشغل موصل في مشكلة. 

 

A. جهة لوحات إلى آمن بشكل األسالك ضفائر جميع توصيل من تأكد  الذكية الوا

جهة  .المصفاة ووا

B. المشغل عمل من كدللتأ اإلرجاع مشغل من تحقق. 

C. جهة لوحة في بالكامل اإلرجاع مشغل موصل تثبيت من تأكد  .الصمام وا

 خزان النخفاض األصفر المؤشر

 .يضيء ال الزيت

 

A. التلقائي الكشط مجس في مشكلة 

B. متسخ التلقائي الكشط مجس 

C. المجس وصلة 

 

A. على اضغط ".؟" زر على اضغط بالزيت، التلقائي الكشط مجس تغطية مع 

 من وتأكد ألسفل السهم على اضغط .البرنامج إصدار على اضغط. ألسفل السهم
اومة الحرارة درجة كاشفات حرارة ودرجة الفعلية الوعاء حرارة درجة أن  والمق

 . نسبيًا قريبة التلقائي بالكشط الخاصة

B. موجودة غير الفضالت وأن نظيف التلقائي الكشط مجس أن من تأكد  

 .المجس تجويف في

C. جهة بلوحة متصل التلقائي الكشط مجس أن من تأكد  .صحيح بشكل الذكية الوا
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 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 .صحيحة غير الوعاء كشط عمليات
A. صحيح غير األسالك توصيل. 

B. الخطأ بالوعاء المرنة الخطوط توصيل. 

A. الصحيح بالوعاء التلقائي الكشط مجس توصيل من تأكد. األسالك من التحقق 

 .األسالك وأوضاع

B. الصحيح بالوعاء المرنة الخطوط توصيل من تأكد. 

 .بالكشط يقوم ال واحد وعاء هناك

A. المصفاة في خطأ يوجد. 

B. أو المضخة أو المشغل في مشكلة هناك 
 الحرارة درجة كاشفات أو مرتخية وصلة

اومة جهة لوحة في أو والمق  .المصفاة وا

A. رسالة عرض عند .صحيح بشكل التصفية خطأ مسح "CHANGE FILTER 

PAD YES/NO"، ثالثين لمدة الوعاء إزالة يتم حتى زر أي على تضغط ال 

 أو التشغيل إيقاف وضع إلى التحكم وحدة تعود ثانية، ثالثين بعد .األقل على ثانية
 . السابقة العرض رسالة

B. جهة ولوحة التلقائي، الكشط ومضخة المشغل، افحص  وتوصيالت المصفاة، وا

اومة الحرارة درجة وكاشفات األسالك  .والمق

 E29 رسالة عرضب M4000 يقوم

TOP OFF PROBE 

FAILURE – CALL SERVICE 

  - الكشط مجس في فشل)

مة االتصال  (بالخد

A. اومة الحرارة درجة كاشفات مجس  والمق
 مفتوح أو قصير التلقائي للكشط

B. االتصال في عطل 

A. على اضغط ".؟" زر على اضغط بالزيت، التلقائي الكشط مجس تغطية مع 

 من وتأكد ألسفل السهم على اضغط .البرنامج إصدار على اضغط. ألسفل السهم
اومة الحرارة درجة كاشفات حرارة ودرجة الفعلية الوعاء حرارة درجة أن  والمق

 مفقودة، الحرارة درجة قراءة كانت إذا. نسبيًا قريبة التلقائي بالكشط الخاصة
جهة لوحة من التلقائي الكشط مجس افصل اومة من وتحقق الذكية الوا  مجس مق

 .المجس فاستبدل معطوبًا، المجس كان إذا .التلقائي طالكش

B. جهة بلوحة متصل التلقائي الكشط مجس أن من تأكد  .صحيح بشكل الذكية الوا
 . صحيح بشكل الموصل فصل من تأكد

 

  وإصالحه التصفية خطأ استكشاف 1.12.2

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 .تبدأ ال للتصفية التلقائية الصيانة

A. ها خارج المصفاة طاسة  .موضع

B. للغاية منخفض الزيت مستوى. 

C. للغاية منخفضة الزيت حرارة درجة 

 (.للغاية بارد الزيت رسالة تظهر)

D. المصفاة مرحل فشل. 

E. بمحرك الخاص الحراري المفتاح تعثر 

 .المصفاة

F. إلى الوصفة إعداد في المصفاة ضبط 

 (.فقط تلقاي) التشغيل إيقاف وضع

G. 4" إلى الضبط عدب المصفاة." 

H. إلى التصفية قفل ضبط ENABLED. 

I. النظام في خطأ. 

A. بعرض التحكم وحدة قامت إذا. المقالة في بالكامل المصفاة طاسة إدخال من تأكد 

 .الوعاء مفتاح في تماًما معشق غير الوعاء فإن ،"P" الحرف

B. العلوي الزيت مستوى حساس من أعلى الزيت مستوى أن من تأكد. 

C. هايت 314 من أعلى الزيت حرارة درجة أن من تأكد  (.مئوية درجة 111) فهرن

D. الجزء برقم 21 المباشر التيار جهد ذي المرحل مع المصفاة مرحل استبدل  

 .معيبًا كان إذا 807-4482

E. المصفاة لمحرك الحراري المفتاح على اضغط. 

F. إلى الوصفة إعداد في المصفاة اضبط ON. 

G. التصفية) المنقسم للوعاء بالنسبة 6 أو الكامل وعاءلل بالنسبة 12 إلى المصفاة اضبط 

 (.فقط التلقائي

H. إلى التصفية قفل اضبط DISABLED. 

I. قم. األخطاء عن بحثًا األخطاء سجل من تحقق .النظام في خطأ وجود عدم من تأكد 
 .الطاقة بدورة المقالة بتوصيل

 بلوحة موصلة طاقة وجود عدم
جهة  المصفاة وا

 موصلة طاقة وجود عدم مشكلة إلى انظر

جهة بلوحة  .1-12-1 القسم في المصفاة وا
جهة بلوحة موصلة طاقة وجود عدم مشكلة إلى انظر  .1-12-1 القسم في المصفاة وا

  بعد بالتصفية المقالة تقوم

 .طهي دورة كل

 .صحيح غير المصفاة إعداد

 

 إعدادات في القيمة بعد المصفاة إدخال إعادة طريق عن استبداله أو المصفاة إعداد بتغيير قم

 .BIGLA30-T IO دليل في 1.2 القسم في المصفاة وسمات المدير،

جهة لوحة تقوم لن   المصفاة وا

 .الخطأ بمسح
 .متطايرة الال الذاكرة في الخطأ يظل

 .أخرى مرة الخدمة على اضغط .الخدمة على اضغط. الرئيسية الصفحة زر على اضغط
 إعادة على اضغط .ألسفل السهم زر على ضغطا .التحقق على واضغط 1614 أدخل

جهة لوحة ضبط  زر على اضغط .التحقق على اضغط .نعم على اضغط .2 المصفاة وا
 لمسح ثانية 34 عن تقل ال لمدة بالخارج الطاسة أن من تأكد .للخروج الرئيسية الصفحة

 . CHANGE FILTER PAD رسالة
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 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 رسالة بعرض M4000 يقوم

FILTER BUSY. 

 (مشغولة ةالمصفا)

A. تغيير أو أخرى تصفية دورة هناك 

 . التشغيل قيد تزال ال المصفاة لوحة

B. جهة لوحة تقم لم  بمسح المصفاة وا

 .التحقق نظام

A. إعادة تتم حتى أو أخرى تصفية دورة لبدء السابقة التصفية دورة تنتهي حتى انتظر 

جهة لوحة ضبط  لوحة بتغيير قم .واحدة دقيقة إلى يصل ما هذا يستغرق قد .المصفاة وا

 .ذلك منك طُلب إذا المصفاة

B. معروضة" مشغولة المصفاة" رسالة ظلت إذا. أخرى مرة وحاول دقيقة 11 انتظر 
 الطاقة جميع واستعادة بإزالة وقم فارغة المصفاة طاسة أن من فتأكد نشاط، أي بدون

 .المقالة إلى

 اإلرجاع صمام أو التصريف صمام

 .مفتوًحا يبقى

A. الصمام هةواج لوحة فشل. 

B. المشغل فشل. 

C. الطاقة مزود فشل. 

A. جهة لوحة برنامج إصدارات وجود من تأكد جهة ولوحة الصمام وا  لإلشارة المصفاة وا

 .االتصال إلى

B. صحيح بشكل وتشغيله المشغل توصيل من تأكد. 

C. جهة لوحة صندوق في صحيح بشكل يعمل الطاقة مزود أن من تأكد . المصفاة وا
جهة لوحة افحص  السن موضع مخطط باستخدام المناسب الجهد لمعرفة الصمام وا

  .2-21-1 القسم في الموجود

 تتوقف أو تبدأ، ال المصفاة مضخة

 .التصفية خالل

 

A. تعثر أو الطاقة سلك توصيل يتم لم 

 .الدائرة قاطع

B. مما المضخة محرك حرارة ارتفاع 
 الزائد الحمل مفتاح تعثر في تسبب

 .الحراري

C. مصفاة مضخة في انسداد. 

A. متعثر غير الدائرة قاطع وأن تماًما موّصل الطاقة سلك أن من تحقق. 

B. ها يمكن ال لدرجة ساخنًا المحرك كان إذا ، بضع من ألكثر لمس  أن المحتمل فمن ثوان 

 11 عن تقل ال مدة يبرد المحرك اترك .تعثر قد الحراري الزائد الحمل مفتاح يكون

 .ةالمضخ ضبط إعادة مفتاح على اضغط ثم دقيقة،

C. انسدادات أي توجد وال صحيح بشكل تعمل المصفاة مضخة أن من تأكد. 

 رسالة بعرض M4000 تقوم

INSERT PAN. 
 )أدخل الطاسة(

A. في بالكامل المصفاة طاسة ضبط يتم لم 

 .المقالة

B. مفقود المصفاة طاسة مغناطيس. 

C. معيب المصفاة طاسة مفتاح. 

A. وحدة عرض عدم من تأكد. قالةالم في بالكامل وادخله للخارج المصفاة طاسة اسحب 

 . "P" الحرف التحكم

B. فقده حالة في واستبدله مكانه في المصفاة طاسة مغناطيس وجود من تأكد. 

C. في التحكم وحدة واستمرت تماًما المفتاح مقابل المصفاة طاسة مغناطيس كان إذا 

 .معيبًا المفتاح يكون فقد ،"P" أو INSERT PAN رسالة عرض

 إرجاع ولكن ل،تعم المصفاة مضخة

 .للغاية بطيء الزيت

 

A. مُعدّة أو مثبتة المصفاة طاسة مكونات 

 .صحيح غير بشكل

B. المسبق التصفية شاشة انسداد يتم قد. 

 

A. المصفاة شاشة أن من وتأكد المصفاة، لوحة واستبدل المصفاة طاسة من الزيت أخرج 

ها في   .اللوحة أسفل مكان

 .لوحة تستخدم كنت ذاإ ألعلى، موجه الخشن الجانب أن من تحقق

 .المصفاة طاسة وصلة تركيبة على جيدة حالة وفي الدائرية الحلقات وجود من تحقق

B. المسبق التصفية شاشة تنظيف. 

 رسالة بعرض M4000 يقوم

IS DRAIN CLEAR؟ 
 )هل الصرف غير مسدود؟(

A. في خلل هناك أو مسدود التصريف 

 (.OIB) الزيت مستوى حساس

B. الزيت مستوى حساس (OIB )متسخ . 

A. الزيت مستوى حساس (OIB )انسداد بسبب ربما الزيت تصريف عدم يكتشف 

 خطأ استكشاف انظر الصرف، سد يتم لم إذا .الصرف انسداد عدم من تأكد. التصريف

 .1-1-21-1 القسم في الزيت مستوى حساس

B. الزيت مستوى حساس تنظيف (OIB.) 

 رسالة بعرض M4000 يقوم

E43 OIL SENSOR FAIL 

CALL SERVICE. 

 - E43 زيت حساس في فشل)

مة االتصال  (بالخد

 .صحيح بشكل يعمل( OIB) الزيت مستوى حساس من تأكد .فشل قد الزيت حساس يكون أن الممكن من
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جهة لوحة صندوق من الخلفي الجزء على االختبار نقاط 1-11-2   المصفاة وا
 

 الجزء على سن 12 من موصل 1-11-2-1
جهة وحةل صندوق من الخلفي  المصفاة وا

(FIB) (C1) 
 

  نقاط الختبار هذه االختبار سنون استخدم

 .بسهولة االختبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

جهة لوحة صندوق من الخلفي الجزء على توصيالت 1-11-2-2  (FIB) المصفاة وا
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جهة لوحة تصفية 1-11-1 ها الكشط سنون مواضع( FIB) المصفاة وا  وأسالك
  .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير حدوث الممكن من حيث الكهرباء عن األسالك فصل أثناء بالفحص تقم ال :مالحظة

 

 إلى/من الموصل

 ضفيرة

 # األسالك

 السنون

 السلك لون الجهد الوظيفة #

J1 

 الطاقة مزود من اإلدخال

1115211 

 بني  - أرضي 1

 أرجواني 21VDC +24VDC مباشر تيار جهد مدخل 2

 بني  - أرضي 3

 أرجواني 21VDC +24VDC مباشر تيار جهد مدخل 1

 JIB ضبط إعادة مفتاح
 - أرضي 1

3.3VDC 
 أسود

 أحمر JIB انخفاض ضبط إعادة 6

 المصفاة مضخة مرحل
 + المضخة محرك 9

24VDC 
 أرجواني

 بني - المضخة محرك 14

 الطاسة احمفت
 - الطاسة مفتاح أرضي 13

3.3VDC 
 أحمر

 أحمر + الطاسة مفتاح 11

 التلقائي الكشط مضخة مرحل
 - المضخة مرحل أرضي 11

24VDC 
 أرجواني

 بني التلقائي الكشط مضخة مرحل 16

 21 متردد تيار جهد ذي محول من إدخال
 21VAC محول 17

 24VAC محول
 برتقالي

12 21VAC Ret أزرق 

 بقايا إضافة RTI JIB إلى
 21VAC محول 19

 24VAC محول
 أسود

24 21VAC Ret أسود 

 المقالة من الخلفي بالجزء RTI موصل

 برتقالي 24VAC محول (هيرشمان على 1) RTI محول من 21

 أزرق   (هيرشمان على Ret( )1) مشترك 22

 برتقالي 24VAC محول (هيرشمان على 3) RTI النقي الزيت مرحل إلى 23

21 

 " الفضالت لخزان الكامل الحساس" اختبار سنون من

RTI 22 (هيرشمان على 1 إلى 1) 21 إلى 

24VAC –كامل 

0VAC – غير 
 برتقالي كامل

 مغلق الفضالت مفتاح
 + مغلق مفتاح 21

3.3VDC 
 أسود

 أسود - مغلق مفتاح أرضي 26

 فتوحم الفضالت مفتاح
 + مفتوح مفتاح 27

3.3VDC 
 أسود

 أسود - مفتوح مفتاح أرضي 22

 وضع عند باإلشارة المصفاة مضخة مرحل اتصال

 ON التشغيل وضع في المضخة

 أحمر  متصلة المصفاة مضخة 29

 أسود  متصلة المصفاة مضخة 34

J2 

اجهة لوحة من 21 مباشر تيار جهد ذو قدرة خرج  و
اجهة لوحة إلى المصفاة  اليمين أقصى في الصمام و

(RJ45) 

1116111 

    أرضي 1

    أرضي 2

    أرضي 3

    أرضي 1

  24VDC+ الطاقة 1

  24VDC+ الطاقة 6

  24VDC+ الطاقة 7

  24VDC+ الطاقة 2

J3 
اجهة لوحة من C-Bus تحكم اقل  أقصى في الذكية الو

 (RJ11) اليمين
1116661 

  5VDC +5VDC المباشر التيار جهد 1

    مرتفع( CAN) النطاقي التحكم شبكة 2

    منخفض( CAN) النطاقي التحكم شبكة 3

    أرضي 1

J4 
( 2و 2 السنون) الشبكة مقاوم أو C-Bus تحكم ناقل

(RJ11 ) 

 مقاوم) 

1116522) 

  5VDC+ +5VDC المباشر التيار جهد 1

    مرتفع( CAN) النطاقي التحكم شبكة 2

    منخفض( CAN) النطاقي التحكم شبكة 3

    أرضي 1
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جهة لوحة استبدال 1-11-6  االختياريةSUI (KCCM ) لوحة أو الطاقة، مزود أو المصفاة، وا
 

هة لوحة صندوق ضع .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل   29 الشكل انظر) المصفاة واج

هة لوحة صندوق غطاء بإزالة قم (.الزيت خزان خلف ،(12-1 القسم في  مزود لكشف المصفاة واج

هة ولوحة الطاقة  أي بتمييز قم (.32 الشكل انظر) االختيارية SUI اتصاالت ولوحة المصفاة واج

 .ائرالضف أو األسالك جميع تثبيت وأعد المعيب المكون استبدل .الطاقة عن وفصلها ضفائر أو أسالك
  2-19-1 القسم انظر. بالكامل المقالة بنظام الطاقة توصيل أعد استبداله، بمجرد. الغطاء استبدل

 البرنامج تحديث كان إذا .األمر لزم إذا بتحديثه وقم البرنامج إصدار من تحقق. التحكم قدرة لدورة

 .23-1 القسم في البرنامج لتحديث اإلرشادات فاتبع ضروريًا،

 

هة لوحة برنامج إصدار من للتحقق البرنامج إصدار زر على اضغط ألسفل؛ السهم على اضغط ؛(?) المعلومات زر على اضغط  إصدار كان إذا. المصفاة واج

هة لوحة برنامج هة لوحة تكون ال فقد مرئي، غير المصفاة واج  .صحيح بشكل متصاًل  المصفاة واج
 

جهة بلوحة الخاصة LED مصابيح 1-11-6-1  االختبار ونقاط( FIB) المصفاة وا
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 التلقائي الكشط مضخة استبدال 1-11-5
 

 التلقائي الكشط مضخة ضع .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل

هة لوحة صندوق خلف ،(33 الشكل انظر)  أي بتمييز قم. المصفاة واج

 على األعلى من ألسفل اضغط .الطاقة عن وفصلها ضفائر أو أسالك

  (.31 الشكل انظر) األنابيب شبكة لتحرير لسريعةا االنقاطاعات

 التي األربعة الصواميل بفك قم .المضخة من األنابيب شبكة سحب يمكن

 المكون استبدال .الكهربائية الوصلة افصل. المضخة بصينية المضخة تربط

 توصيل أعد المرحل، استبدال بمجرد .أعاله الخطوات واعكس المعيب

 .الطاقة

  
 21 الشكل                                 22 الشكل   

 

جهة لوحة خدمة إجراءات 1-10  (FIB) المصفاة وا
 

مة وضع على التحكم وحدة تحتوي  اإلرجاع صمامات بفتح يسمح خد
 الكشط ومضخة المصفاة مضخة لمحرك اليدوي والتشغيل يدويًا والصرف

 .التلقائي
 

 :الخطوات هذه اتبع الوضع، إلى للدخول

 .الريسية الصفحة زر على اضغط .1

مة زر على اضغط .2  .الخد

مة زر على اضغط .3  .أخرى مرة الخد

مة على واضغط 1614 أدخل .1  .االختيار عال

 .Manual Filtration زر على اضغط .1

 انظر) العناوين تحت والمضخات للصمامات الحالية الحالة التحكم وحدة تعرض

 .الزر داخل اإلجراء تنفيذ إلى األزرار على الضغط يؤدي (.31 الشكل

 

  اليدوي التصفية وضع باستخدام يدويًا الكشط أو التصفية أو التعبئة إعادة أو التصريف 1-10-1

 مضخة أو المصفاة مضخة زر على الضغط يؤدي .المرتبط للوعاء اإلرجاع أو الصرف صمام تنشيط إلى اإلرجاع زر أو التصريف زر على الضغط يؤدي

 . المضخة رأس نتوء لمنع اإلرجاع صمام فتح تم إذا إال المضخة تنشيط يتم لن: مالحظة .المضخات نشيطت إلى التلقائي الكشط

هر سوف اليدوي، التصفية وضع من الخروج عند .اليدوي التصفية وضع من الخروج إلى الرئيسية الصفحة زر على الضغط يؤدي  رسالة التحكم وحدة تُظ

FILL VAT FROM DRAIN PAN؟ YES/NO الوعاء إلى الزيوت جميع إعادة من للتأكد التعليمات اتبع .المصفاة طاسة في زيت أي ترك عدم ضمانل . 

  التحكم طاقة ضبط إعادة مفتاح 1-10-2 
 

 ضبط يعيد والذي ،(36 الشكل انظر) اليسار أقصى المقالة صندوق في موجود لحظي، قالب مفتاح هو التحكم، طاقة ضبط إعادة مفتاح

 وبعد لوحة أو تحكم وحدة أي استبدال بعد الطاقة كل ضبط إعادة الضروري من. المقالة في واأللواح التحكم وحدات لجميع اقةالط جميع

 تصريف لضمان التحكم طاقة ضبط إعادة عند األقل على ثانية( 51) ستين لمدة المفتاح على االستمرار مع اضغط .اإلعداد في تغيير أي

  .كاف   بشكل اللوحات من الطاقة

 

 25 الشكل

 
 35الشكل 
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1-21  RTI (Restaurant Technology Inc.) الخدمة مشاكل  

جهة لوحة اختبارات 1-21-1   RTI بشركة الخاصة المصفاة وا
 

مة RTI (Restaurant Technology Inc.) شركة تقدم  الدليل هذا في الواردة اإلرشادات .McDonald لشركة والمهدر النقي bulk زيت خد

 .األخرى bulk زيوت أنظمة على التعليمات هذه تنطبق ال قد .فقط RTI لنظام مخصصة منه والتخلص الزيت لتعبئة bulk زيت ظامن الستخدام

 

مة مفتاح على تحتوي التي RTI أنظمة مع فقط ™LOV المقالة تعمل سوف مة المفتاح كان إذا .RTI بشركة خاص محدث جديد األقطاب ثالثي عوا  المفتاح هو العوا

مة مفاتيح تكون .RTI بـشركة فاتصل القطب، ثنائي قدماأل جهة لوحة تلف إلى وتؤدي األرضي الطرف إلى قصيرة تكون وقد باألقطاب خاصة العوا  .المصفاة وا
 

 :المقالة من الخلفي الجزء في هيرشمان موصل من المتردد التيار جهد قياسات

  

 .متردد تيار جهد 21 - 2 السن إلى 1 السن

 .ممتلئًا يكون ال عندما 4 المتردد التيار وجهد ممتلئًا، النفايات خزان يكون عندما متردد تيار جهد 21 - 1 السن لىإ 1 السن

 .يعمالن يكونا ال عندما 4 المتردد التيار وجهد يعمالن، والمضخة RTI إضافة مفتاح يكون عندما 21 متردد تيار جهد - 3 السن إلى 1 السن
  

 
هاوإ األخطاء استكشاف  صالح

  

هة لوحة ضبط إعادة أثناء المضخة وإيقاف والصرف اإلرجاع صمامات جميع إغالق يجب  التشغيل قيد المضخة أو الصمامات من أي كان إذا. المصفاة واج

هة لوحة تكون الضبط، إعادة أثناء  .قصيرة األسالك تكون أو االتصال، منقطعة المصفاة واج

 

 :يمتلئ ال الزيت خزان أو تعمل ال RTI مضخة

 

  .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير حدوث الممكن من حيث الكهرباء عن األسالك فصل أثناء السنون بفحص تقم ال :مالحظة

 

جهة لوحة) طبيعية قياسات جهة لوحة صندوق موصل من الخلفي الجزء أو سنًا 12 ذات C7 المصفاة وا  مع( سنًا J1 21) المصفاة وا
 (شيء كل اتصال

  

 .اإلبريق إلى الزيت إلضافة األولوية أخرى وظيفة أي إعطاء عدم من للتأكد 13-1 الصفحة انظر

 

اهد ثانية 64 انتظر الطاقة؛ ضبط أعد. 1  .يفتح الصمام كان إذا ما وش

 

 (:الزيت خزان) البرتقالي JIB زر على الضغط عند

هة لوحة لوحة عند الجهد يكون أن يجب. 2 هة لوحة) 6 السن إلى 1 السن من C7 المصفاة واج  متردد تيار جهد( 22 السن إلى 21 السن من J1 المصفاة واج

 .المحول من وتحقق 21 المتردد التيار جهد ذي RTI محول من الواردة االتصاالت من تحقق كذلك، يكن لم إذا ؛21

هة لوحة لوحة عند الجهد يكون أن يجب. 3 هة لوحة) 7 السن إلى 6 السن من C7 المصفاة واج  تيار جهد ذي( 23 السن إلى 21 السن من J1 المصفاة واج

هة لوحة انقطاع يعني فهذا كذلك، يكن لم إذا الوعاء، أو JIB ملء عند 21 متردد الهما أو المرحل ضخ أسالك قصر أو المصفاة واج  .ك

هة لوحة من األسالك من تحقق كذلك، يكن لم إذا ،21 متردد تيار جهد النقية اإلضافة مضخة مرحل عند الجهد يكون أن يجب. 1  ويتواجد. المصفاة واج

 .RTI نظام أعلى المرحل

  

 :للنفايات الكاملة اإلشارة

هة لوحة لوحة عند الجهد يكون أن يجب  هة لوحة) 7 السن إلى 6 السن من C7 المصفاة واج  تيار جهد ذي( 23 السن إلى 21 السن من J1 المصفاة واج

 لوحة أو RTI مفتاح من االتصال انقطاع يعني فهذا الجهد، مستوى يتغير لم إذا االمتالء، عدم عند متردد تيار جهد 4و بالكامل، ءاالمتال عند 21 متردد

هة  .المصفاة واج
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 ™Bulk (RTI) LOV نظام أسالك  1-21-2
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 Bulk زيت ظامن أنابيب ومخطط ™Frymaster LOV مقالة 1-21-2
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  ™BULK LOV الختبار السريع المرجع 1-21-1

 

 :BULK نظام من الوعاء ملء إعادة النفايات، من التخلص

  .المصفاة زر على اضغط .1

 .المنقسمة األوعية الختيار RIGHT VAT أو LEFT VAT حدد .2

 .DISPOSE OIL حدد .3

1. "DISPOSE OIL؟ YES/NO "معروضة* . 

 .الوعاء في الزيت من للتخلص)√(  التحقق زر على اضغط .1

 ".DRAINING IN PROGRESS" رسالة عرض تم .6

 ".YES ؟VAT EMPTY" رسالة عرض تم .7

 )√(. التحقق زر على اضغط الوعاء، تفريغ بمجرد .2

 ".Yes ؟CLEAN VAT COMPLETE" رسالة عرض تم .9

 (.التحقق)√  زر على اضغط .14

 ". OPEN DISPOSE VALVE" رسالة عرض تم .11

 .التخلص صمام افتح .12

 .دقائق ألربع" DISPOSING" رسالة عرض تم  .13

 ". REMOVE PAN" رسالة عرض تم .11

 .المصفاة طاسة بإزالة قم .11

 ".YES/NO ؟IS PAN EMPTY" رسالة عرض تم .16

 .المصفاة طاسة في الزيت ظل إذا" NO" حدد .فارغة المصفاة طاسة كان إذا)√(  التحقق زر على اضغط .17

  ".INSERT PAN" رسالة عرض تم .12

 .المصفاة طاسة أدخل .19

 ".CLOSE DISPOSE VALVE" رسالة عرض تم .24

 .التخلص صمام أغلق .21

 ".YES/NO ؟FILL VAT FROM BULK" رسالة عرض تم .22

 (.التحقق)√  زر على اضغط .23

 ".PRESS AND HOLD ؟START FILLING" رسالة عرض تم .21

 .الوعاء لملء الضغط في واستمر الزر على اضغط .21

 .الوعاء اكتمال عند الزر حرر .26

 .الوعاء اكتمال عند الزر حرر .27

 "Continue Filling Yes/No" رسالة عرض تم .22

 .للخروج" NO" على اضغط أو الملء الستمرار( التحقق)√  زر على اضغط .29
 

 .RTIبـ تصالباال قم "؟BULK TANK FULL" رسالة التحكم وحدة عرضت بالكامل، ممتلئًا الفضالت خزان كان إذا :مالحظة*
 

  :الفضالت من التخلص

  .المصفاة زر على اضغط .1

 .المنقسمة األوعية الختيار RIGHT VAT أو LEFT VAT حدد .2

 .DISPOSE OIL حدد .3

1. "DISPOSE OIL؟ YES/NO "معروضة* . 

 .الوعاء في الزيت من للتخلص)√(  التحقق زر على اضغط .1

 ".DRAINING IN PROGRESS" رسالة عرض تم .6

 ".YES ؟VAT EMPTY" رسالة عرض تم .7

 )√(. التحقق زر على اضغط الوعاء، تفريغ بمجرد .2

 ".Yes ؟CLEAN VAT COMPLETE" رسالة عرض تم .9

 (.التحقق)√  زر على اضغط .14

 ". OPEN DISPOSE VALVE" رسالة عرض تم .11

 .التخلص صمام افتح .12

 .دقائق ألربع" DISPOSING" رسالة عرض تم  .13

 ". REMOVE PAN" رسالة عرض تم .11

 .المصفاة طاسة ةبإزال قم .11

 ".YES/NO ؟IS PAN EMPTY" رسالة عرض تم .16

 .المصفاة طاسة في الزيت ظل إذا" NO" حدد .فارغة المصفاة طاسة كان إذا)√(  التحقق زر على اضغط .17

  ".INSERT PAN" رسالة عرض تم .12
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 .المصفاة طاسة أدخل .19

 ".CLOSE DISPOSE VALVE" رسالة عرض تم .24

 .التخلص صمام أغلق .21

 ".YES/NO ؟FILL VAT FROM BULK" رسالة عرض تم .22

 .والخروج فارًغا الوعاء ترك في ترغب كنت إذا" NO" على اضغط .23
 

  :BULK نظام من الوعاء ملء

 . المصفاة زر على اضغط .1

 .المنقسمة األوعية الختيار RIGHT VAT أو LEFT VAT حدد .2

 .DISPOSE OIL حدد .3

 ".YES/NO ؟FILL VAT FROM BULK" رسالة عرض تم .1

 (.التحقق)√  زر لىع اضغط .1

 ".PRESS AND HOLD ؟START FILLING" رسالة عرض تم .6

 .الوعاء لملء الضغط في واستمر الزر على اضغط .7

 .الوعاء اكتمال عند الزر حرر .2

 .الوعاء اكتمال عند الزر حرر .9

 "Continue Filling Yes/No" رسالة عرض تم .14

 .للخروج "NO" على اضغط أو الملء الستمرار( التحقق)√  زر على اضغط .11
 

  : *BULK نظام من الزيت خزان ملء
  .فارًغا( الكشط حاوية) الزيت خزان يكون ،TOP OFF OIL EMPTY رسالة عرض تم أو/و التحكم، وحدة على" YELLOW" المنخفض الزيت مؤشر إضاءة عند .1

 .الخزان كتملي حتى الخزان أعلى البرتقالي الضبط إعادة زر على االستمرار مع اضغط الخزان، ملء إلعادة .2

 .التعبئة إليقاف الزر حرر .3

 

 :يلي مما أي وجود حالة في الخزان ملء يجوز ال :مالحظة*
 

 SKIM, DEBRIS FROM VAT – PRESS أو ،YES/NO ؟FILTRATION REQUIRED – FILTER NOW رسالة ظهرت إذا

CONFIRM WHEN COMPLETE، اختيار يتم حتى أو مصفاة يكتمل حتى الخزان ملء زر تعطيل يتم NO. 

  :الزيت خزان بتعبئة السماح قبل يلي بما الوفاء يجب .الشروط هذه من أيًضا النظام يتحقق
 مغلق اللولبي الملف 

 ثواني 3 من أطول البرتقالي الملء زر على الضغط. 

 رسالة عرض يمكن ال FILTRATION REQUIRED – FILTER NOW؟ YES/NO، أو SKIM, DEBRIS FROM VAT – 

PRESS CONFIRM WHEN COMPLETE. 

 هة ولوحة التحكم وحدات - اللوحات جميع) النظام طاقة دورة هة ولوحة الذكية الواج هة ولوحة الصمام واج  JIB من اإلعداد تغيير بعد( المصفاة واج

 .ثانية( 21) ثالثين عن تقل ال لمدة الضبط إعادة على االستمرار مع الضغط من تأكد(. لحظية ضبط إعادة استخدم) Bulk إلى

 مة اختيار أو تصفية هناك يكون أن يمكن ال  .العملية في آخر مصفاة قائ
 

  - bulk نظام من الخزان بملء تسمح ال قد التي األخرى العوامل
 معيب لولبي ملف 
 معيب برتقالي ضبط إعادة مفتاح 

 مضخة في مشكلة RTI 

 مرحل RTI عالق 
 

 تحتوي .واحد برأس RTI وحدة لديهم كان إذا الوقت نفس في الوحدتين كال ملء من يتمكنان ال فقد ،RTI بنظام متصلين مقالة نظامي استخدام حالة في

 .واحد وقت في مألها يمكن مزدوجة رؤوس على RTI وحدات بعض
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جهة لوحة خدمة إجراءات 1-21   (VIB) الصمام وا
 

هة لوحة تتحكم  وإغالق بفتح تقوم التي المشغالت في( VIB) الصمام واج

هة لوحات توجد .واإلرجاع التصريف اماتصم  داخل( VIB) الصمام واج

 (.39 الشكل انظر) قلي وعاء كل تحت واق   غالف
 

 
 20 الشكل

 
 

 

 

 

 

جهة بلوحة الخاصة LED مصابيح 1-21-1-1  االختبار ونقاط( VIB) الصمام وا
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جهة بلوحة الخاص هاوإصالح األخطاء استكشاف 1-21-1  ( VIB) الصمام وا
 

  .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير حدوث الممكن من حيث الكهرباء عن األسالك فصل أثناء بفحص تقم ال: مالحظة
  

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة 

 . يعمل ال المشغل

A. جهة بلوحة موصلة طاقة وجود عدم  الصمام وا

 

B. بالطاقة موصل غير المشغل. 

 

C. جهة لوحة في فشل جهة لوحة/المصفاة وا  .الصمام وا

 

D. صحيح غير المشغل جهد. 

 

E. معيب المشغل.  

A. من 1و 1 السنون افحص J2 جهة لوحة لوحة على  المصفاة وا

(FIB.) 24 مباشر تيار جهد قراءة يجبVDC. من تحقق 

 ضفيرة من اآلخر الطرف في 1و 1 السنون على الجهد

 استمر .24VDC مباشر تيار جهد وجود من وتأكد الكاألس

 على 24VDC المباشر التيار لـجهد 1و 1 السنين فحص في

جهة لوحات على J4و J3 المقابس  (.VIB) الصمام وا

B. المناسبة بالوصلة المشغل توصيل من تأكد (J7 صمام إلرجاع 

 التحويل صمام إلرجاع J8و الدفق، صمام أو األيمن التحويل

 الدفق صمام أو األيمن التحويل صمام لتصريف J5و األيسر

 (.األيسر التحويل صمام لتصريف J6و

C. موصل في المشغل تشغيل مع المستمر التيار جهد من تحقق 

 تقم ال .يدويًا المشغل إغالق أو فتح محاولة أثناء المشكلة مشغل
 الممكن من حيث الكهرباء عن المشغل فصل أثناء بالفحص

 .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما سنونال في تقصير حدوث

 تيار جهد قراءة( أبيض) 1و( أسود) 1 السنون على يجب

 2 السنون على يجب .المشغل فتح عند 24VDC+ مباشر

 عند 24VDC- مباشر تيار جهد قياس( أبيض) 1و( أحمر)

 يكون أن المحتمل فمن جهد، أي فقد حالة في .المشغل إغالق

جهة لوحة أو( VIB) الصمام جهةوا لوحة في انقطاًعا هناك  وا

 توصيله طريق عن المحرك باختبار قم (.FIB) المصفاة

جهة لوحة فاستبدل يعمل، المشغل كان إذا .آخر بموصل  وا

 (.VIB) الصمام

D. 3 السن بين المشغل توصيل مع المباشر التيار جهد من تحقق 

 بالفحص تقم ال(. األبيض السلك) 1 والسن( األزرق السلك)
 حدوث الممكن من حيث الكهرباء عن المشغل فصل أثناء

=  مغلق .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير

 ميجا 1 من وأعلى 0.825VDC مباشر تيار جهد من أقل

 جهد من أقل من وأعلى 2.475V جهد من أقل=  مفتوح. فولت

 يكون وسوف السماح، خارج الجهد .0.825VDC مباشر تيار
 المباشر التيار جهد من أعلى القيم كانت إذا شلف حالة هناك

2.475VDC فولت ميجا 1 من أقل أو. 

E. المشغل يعمل وال الموصل عند موجودًا المناسب الجهد كان إذا 

  يعمل، ال ظل إذا. المقالة على الطاقة ضبط إعادة على

 .المشغل فاستبدل

 أو الخطأ الوعاء على المحرك وظائف
 .الخطأ الصمام

A. الخطأ بالموصل المشغل لتوصي تم. 

A. الصحيحة بالوصلة المشغل توصيل من تأكد (J7 إلرجاع 

 صمام إلرجاع J8و الدفق، صمام أو األيمن التحويل صمام

 صمام أو األيمن التحويل صمام لتصريف J5و األيسر التحويل

 (.األيسر التحويل صمام لتصريف J6و الدفق



 

 1-19 

جهة مشغل لوحة سنون مواضع 1-21-2 ها( VIB) امالصم وا   وأسالك
  .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير حدوث الممكن من حيث الكهرباء عن األسالك فصل أثناء بالفحص تقم ال :مالحظة

 السلك لون الجهد الوظيفة # السنون الجزء رقم األسالك إلى/من الموصل

J1 

اجهة لوحة مجسات  الصمام و

(AIF)، حساس ومجسات 

 (OIB) لزيتا مستوى

اجهة لوحة   الصمام و

 1115112 الكاملة
اجهة لوحة   الصمام و

 1115111 المنقسمة

 
اجهة لوحة مجس  فقط الصمام و

(AIF) 8263287 

 

1 
جهة لوحة مجس أرضي  الصمام وا
 األيمن

 أوم

 أصفر

جهة لوحة مجس 2  أحمر األيمن الصمام وا

3 
جهة لوحة مجس أرضي  الصمام وا
 األيسر

 أصفر

جهة لوحة مجس 1  أحمر األيسر الصمام وا

 أخضر  األيمن الزيت مستوى حساس أرضي 1

 أبيض األيمن الزيت مستوى حساس مجس 6

 أخضر  األيسر الزيت مستوى حساس أرضي 7

 أبيض األيسر الزيت مستوى حساس مجس 2

 + األيمن الزيت مستوى حساس مرحل 9
24VDC 

 أحمر

 أسود - األيمن الزيت مستوى حساس مرحل 14

 + األيسر الزيت مستوى حساس مرحل 11

24VDC 
 أحمر

12 

 األيسر الزيت مستوى حساس مرحل

 أسود -
    أرضي 13

11 24VDC + 24VDC  

J2 

 المعالج ناقل بطاقة االتصال

 P-BUS الواجة لوحة من 

 (RJ11) الذكية

1116666 

    أرضي 1

  P-BUS +5VDC المعالج ناقل طاقة 2

3 Modbus RS485 ب   

1 Modbus RS485 أ   

   إشارة أرضي 1

  P-BUS +12VDC المعالج ناقل طاقة 6

J3 

 مباشر تيار بجهد الطاقة دخل

24VDC اجهة لوحات بين  و

 (RJ45) الصمام

1116111 

    أرضي 1

    أرضي 2

    أرضي 3

    أرضي 1

   24VDC+ الطاقة 1

   24VDC+ الطاقة 6

   24VDC+ الطاقة 7

   24VDC+ الطاقة 2

J4 

 مباشر تيار بجهد الطاقة خرج

24VDC اجهة لوحات بين  و

 (RJ45) الصمام

1116111 

    أرضي 1

    أرضي 2

    أرضي 3

    أرضي 1

   24VDC+ الطاقة 1

   24VDC+ طاقةال 6

   24VDC+ الطاقة 7

   24VDC+ الطاقة 2

J5 (األيمن) الدفق صمام تصريف  

 أسود 24VDC+ (مفتوح+ ) الصرف 1

 أحمر 24VDC- (مغلق) – الصرف 2

 أزرق   الصرف وضع 3

 أبيض    أرضي 1

J6 
 التحويل صمام تصريف

 (األيسر)
 

 أسود 24VDC+ (مفتوح+ ) الصرف 1

 أحمر 24VDC- (مغلق) – الصرف 2

 أزرق   الصرف وضع 3

 أبيض    أرضي 1

J7 (األيمن) الدفق صمام إرجاع  

1 Ret ( +مفتوح) +24VDC أسود 

2 Ret – (مغلق) -24VDC أحمر 

 أزرق   Ret وضع 3

 أبيض    أرضي 1

J8 (األيسر) التحويل صمام إرجاع  

1 Ret ( +مفتوح) +24VDC أسود 

2 Ret – (مغلق) -24VDC أحمر 

 أزرق   Ret وضع 3

 أبيض    أرضي 1
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جهة لوحة استبدال    1-21-2   (VIB) الصمام وا
 

 يتم .الطاقة عن لهاوافص األسالك ضفيرة راقب. القلي وعاء أسفل استبدالها ليتم( VIB) الصمام واجهة لوحة موقع حدد .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل

 ينزلق ثم( 12 الشكل انظر) المجموعة تنسدل وسوف المسمار بفك قم (.11 الشكل انظر) واحد بمسمار مكانها في( VIB) الصمام واجهة لوحة مجموعة تثبيت

 الجديدة( VIB) الصمام واجهة لوحة مجموعة نأ من التأكد مع التجميع، إلعادة الخطوات بعكس قم (.13 الشكل انظر) القلي بوعاء المتصلة الدعامة من المقبض

 رقم من تحقق .التحكم قدرة تعيين إلعادة 1.19.2 القسم انظر .بالكامل المقالة بنظام الطاقة توصيل أعد االكتمال، بمجرد .الدعامة في الموجودة الفتحة إلى تنزلق

 .23-1 القسم في البرنامج لتحديث اإلرشادات فاتبع ضروريًا، البرنامج تحديث كان إذا .األمر لزم إذا بتحديثه وقم البرنامج إصدار

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 12 الشكل                           12 الشكل           11 الشكل
 

  الدوار المشغل استبدال 1-21-1
 

 مكانها في المشغالت وضع يتم .الطاقة عن وفصله المشغل بمراقبة وقم استبداله المراد المشغل موقع حدد .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل

 قم. التصريف مشغل إزالة عند الشعلة إلى الغاز خط إزالة الضروري من يكون قد. آلن طراز الملولبة المسامير بفك قم .آلن طراز ملولبين مسمارين بواسطة
 الطاقة توصيل أعد .آلن طراز الملولبين المسمارين ربط أحكم. الجديد بالمشغل طهورب الصمام ساق مع المشغل بمحاذاة قم .الصمام ساق من المشغل بإزالة

 .المشغل واختبر
 

 لبعضهما متطابقتان صورتان وهما ،(واألسود األزرق) بألوان ملونة رموز ذات أيًضا وهما لألجزاء مختلفين رقمين على الدوارة المشغالت تحتوي :مالحظة

  .يبالترك وضع مع تتوافقان البعض
 

 [(الزيت إرجاع] OIB) الزيت مستوى حساس 1-21-6

 

 (.11 الشكل انظر) القلي لوعاء الجاف اإلشعال لمنع يستخدم جهاز عن عبارة الزيت مستوى حساس
 مع التشغيل وضع في التحكم جهاز يكون عندما الحساس وينشط .العالي الحد حساس يشبه والحساس

 يتم عندما التصفية، أثناء. حوله الزيت باكتشاف الحساس مويقو الحساس تسخين يتم .سريع تشغيل

 لوحة خالل من به التحكم يتم .والهواء الزيت بين الفرق باستشعار الحساس يقوم الزيت، تصريف

 انظر) الشكل بيضاوي منقسم بالستيكي وجهاز( 11 الشكل انظر) الواجهة لوحة بجانب موجودة

 .فيةإضا إلكترونيات على يحتوي( 16 الشكل

 فهرنهايت درجة 144 إلى الحرارة درجات تصل قد حيث الحساس مع العمل عند الحذر توخ

  (.مئوية درجة 264)

 
 ألن الضبط نقطة إلى الوصول من السخان يمنع سوف الزيت فإن بالسخان، يحيط الزيت كان إذا

 إلى السخان يصل التصفية، أثناء الزيت إزالة بمجرد .الحراري المصرف بمثابة يعمل الزيت

، أربع مدة الدورة تجاوز لعدم ونظًرا .ثوان   أربع كل ترموستات بضبط ويقوم الضبط نقطة  .الغاز صمام فتح يتم ولن ثوان، لسبعة التأخير يتم فلن ثوان 

 
 44الشكل 
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( الدولية الوحدات على متردد تيار جهد 214-224) متردد تيار جهد 124-144 تزويد يتم

 الزيت مستوى لحساس الموصلة الطاقة في التحكم يتم .لمحولا صندوق من التحكم صندوق في

 مرحل لوحة خلف ويقع(. OIB) الصافي الزيت مستوى بحساس خاص طاقة مرحل خالل من

هة لوحة بواسطة المرحل في التحكم يتم. التحكم صندوق في الزمني التأخير  الصمام واج

(VIB )لمقبس 14و 9 السنون على J1 أو المزدوج الوعاء على ودالموج الصحيح للحساس 
 بواسطة المزدوج الوعاء على الموجود األيسر الحساس مرحل في التحكم يتم .الكامل الوعاء

هة لوحة  .J1 للمقبس 12و 11 السنون على( VIB) الصمام واج

 

  وإصالحه الزيت مستوى حساس خطأ استكشاف 1-21-6-1
 بالحساس المتعلقة النموذجية األعطال

-E65 ألخطاءا سجل في . 
 

 وصمام الغاز إمداد فحص وتم تسخينها، يتم ولم E61 عرض في التحكم وحدة استمرت إذا
 فاتبع الحرارة، استدعاء بدء عدم بسبب الحرارة مصباح يضيء ولم ذلك إلى وما الغاز

 :التالية الخطوات
 

 (أدناه البياني الرسم انظر) افحص -

 بعزل يقوم تراكم الحساس لدى يكون قد بالحساس، يحيط والزيت تشغيله إيقاف/تشغيله أثناء ثوان   1 لمدة يدور الزيت مستوى حساس كان إذا -

 .الكربون تراكم إلزالة خادشة غير لوحة استخدم .ذاتيًا الحساس

 متردد تيار جهد) 124-144 المتردد التيار جهد افحص. التحكم صندوق في( الزيت مستوى حساس من) الزيت حساس إلى الطاقة بتوصيل قم - 

 (. الدولية الوحدات على 224-214

 جهد 124-144 وجود لضمان 1و 2 السنين بين للملف الموصل الجهد من تحقق .المرحل لوحة على المرحل/السخان ملف إلى الطاقة بتوصيل قم -

، 1 لمدة الطاقة توصيل يتم فسوف فارًغا، لوعاءا كان إذا .الوعاء في الزيت مع( الدولية الوحدات على متردد تيار جهد 214-224) متردد تيار  ثوان 

 . ثوان   1 لمدة تنقطع ثم

 شائعة رسالة هناك .0VDC مباشر تيار وجهد للهواء 3.3VDC مباشر تيار جهد قراءة ويجب. المرحل لوحة على 2و 3 السنين بين الجهد افحص -

 .المصفاة طاسة في الزيت وجود مع" ؟IS DRAIN CLEAR" وهي مشكلة أو األسالك ضفيرة لقصر

هة لوحة أسالك ضفيرة افحص -  .التسخين من المقالة منع إلى المنقطع االتصال سيؤدي .J1 مقبس على الصمام واج
  

  الزيت مستوى حساس مخطط  1-21-6-2
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  M4000 التحكم وحدة خدمة إجراءات   1-22

 وإصالحه M4000 تحكم وحدة طأخ استكشاف 1-22-1
 

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 .التحكم وحدة على رسالة وجود عدم 

A.  بالمقالة موصلة طاقة وجود عدم. 

B.  التحكم وحدة فشل. 

C.  معطلة التحكم وحدة أسالك ضفيرة. 

D.  جهة لوحة أو الطاقة مزود مكون فشل  الوا

 (.SIB) الذكية

  

A. أن من تحقق .التحكم وحدة تنشيط يتم فلن بالطاقة، التحكم سلك توصيل يتم لم إذا 

 .متعثر غير الدائرة قاطع وأن تماًما موّصل التحكم بوحدة الخاص الطاقة سلك

B. ها معروفة تحكم وحدة مع التحكم وحدة بتبديل قم  خلل هناك كانت إذا .جيدة بأن

ها التحكم، وحدة في  .فاستبدل

C. ها معروفة أسالك يرةضف مع التحكم وحدة بتبديل قم  هناك كانت إذا .جيدة بأن

 .األسالك ضفيرة فاستبدل التحكم، وحدة في خلل

D. ولوحة المحول ذلك في بما) بالطاقة اإلمداد نظام في مكون أي فشل حالة في 

جهة   .تعمل ولن التحكم بوحدة الطاقة تزويد يتم فلن ،((SIB) الذكية الوا

 (.التحكم وحدة) المقالة إلى الطاقة واستعادة بإزالة قم .حكمالت وحدة في خطأ .التحكم وحدة قفل

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 E45 RECOVERY رسالة

FAULT. 

 )E16 االستعادة في فشل (

 لدورتين للوقت األقصى الحد االستعادة مدة تجاوزت

  .أكثر أو

 تقوم قالةالم كانت إذا ما تحقق. التحقق زر على بالضغط اإلنذار صوت بكتم قم

  انظر. 3:11 إلى الغاز الستعادة األقصى الحد يصل .جيد بشكل بالتسخين

 الشعلة لوظيفة 2-11-1 والقسم االستعادة لمدة شرح على للحصول 1-11-1 القسم

 .مناسبة غير

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 E61 رسالة

MISCONFIGURED 

ENERGY TYPE 

  E61) خاطئ بشكل مكّون الطاقة نوع(

 .الخدمة إعدادات في الخطأ الطاقة نوع تحديد تم
 الخدمة زر على اضغط. اإلعدادات زر على اضغط .الرئيسية الصفحة زر على اضغط

 .الصحيح الطاقة نوع وحدد Energy Type على اضغط .1614 أدخل .أخرى مرة

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 UNABLE TO READ رسالة

USB DRIVE 

 USB) على قراءة محركعدم القدرة (

 .آخر USB بمحرك USB محرك استبدل معيب USB محرك

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 FILE NOT FOUND رسالة
 )الملف غير موجود(

 .USB محرك على الصحيحة الملفات وجود من تأكد USB محرك على مفقودة ملفات

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 SOFTWARE UPDATE رسالة

CANCELLED – RESTART 

THE SYSTEM 
  -تم إلغاء تحديث البرنامج (

 )أعد تشغيل النظام

A. محرك إزالة تمت USB تحديث خالل 

 .البرنامج

B. البرنامج تحديث خالل الطاقة فقد. 

A. محرك إزالة عدم لضمان البرنامج تحميل وأعد النظام تشغيل أعد USB حتى 

 .بذلك مطالبتك تتم

B. محرك من البرنامج تحميل أعد USB 

 أو التلقائي المصفاة تشغيل بدء عدم
 .الصيانة مصفاة

 .للغاية منخفضة الحرارة درجة
هايت درجة 314 حرارة درجة عند المقالة تكون أن من تأكد ( مئوية درجة 111) فهرن

 .الصيانة مصفاة أو التلقائي المصفاة بدء قبل

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 SERVICE REQUIRED رسالة

 .الخطأ نوع مع )دمة مطلوبةالخ(

 .حدث قد خطأ هناك

 انظر .مرات ثالث الخطأ رسالة عرض تم .اإلنذار صوت لكتم نعم على اضغط

 رسالة بعرض تحكم وحدة تقوم. المشكلة بإصالح قم .1.1 القسم في المشاكل قائمة

SYSTEM ERROR FIXED؟ YES/NO. وحدة تقوم ثم .نعم على اضغط 

 سيؤدي .الخطأ رمز لمسح 1111 أدخل .ENTER CODE رسالة بعرض تحكم

 الخطأ رسالة عرض إعادة سيتم ولكن بالطهي للمقالة السماح إلى NO على الضغط

 .دقيقة 11 كل

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 حرارة درجة مقياس هناك هل" رسالة

 (".مئوية أو فهرنهايت) خاطئ

 .العرض لخيار صحيحة غير برمجة

 مرة الخدمة زر على اضغط. الخدمة زر على اضغط .الرئيسية صفحةال زر على اضغط

 .للتحديد التبديل على اضغط. Tech Modes على اضغط .1614 أدخل .أخرى
 YES اضغط. الحرارة درجة مقياس لتبديل° C مئوية درجة إلى° فهرنهايت على اضغط

 . للخروج الرئيسية الصفحة زر على اضغط .لإلكمال التحقق على اضغط. للتأكيد

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 VAT ID CONNECTOR رسالة

NOT CONNECTED 

ل معّرف الوعاء غير موَصّل(  )موّصِّ

جهة عن الوعاء معّرف موقع محدد موصل فصل  وا

 . التحكم صندوق في المؤرض الوضع أو المستخدم

جهة أسالك بضفيرة الوعاء موقع بمحدد الخاص الموصل توصيل من تأكد  وا
 التحكم صندوق على األسالك ضفيرة تأريض من والتأكد صحيح بشكل المستخدم

 .صحيح بشكل
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 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 NO MENU GROUP رسالة

AVAILABLE FOR 

SELECTION 
ال بوجد مجموعة قائمة متاحة (

ها  )لتحديد

 جميع: مالحظة .القائمة مجموعات جميع حذف تم
ها يمكن مجموعة ليست الوصفات  استخدام

 .الطهي لوصفات

 المجموعة إلى الوصفات أضف جديدة، قائمة إنشاء بمجرد .جديدة قائمة مجموعة إنشاء

 (.IO دليل من 14-1 القسم انظر)

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 CHANGE FILTER PAD رسالة
 .)تغيير لوحة المصفاة(

 أو المصفاة، لوحة انسداد أو المصفاة، في خطأ حدث
  مدار على المصفاة لوحة لتغيير محث ثحدو

هل أو ساعة، 21  على بناءً  المصفاة لوحة تغيير تجا

 .سابق محث

  ثانية 34 لمدة المقالة من المصفاة طاسة إزالة من وتأكد المصفاة لوحة بتغيير قم

  .األقل على

هل تقم ال  .CHANGE FILTER PAD بمطالبات بتجا

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 E16 HIGH LIMIT 1 لةرسا

EXCEEDED 

 .)E15 1 المرتفع الحد تجاوز(

 درجة 114 عن القلي وعاء حرارة درجة زيادة

هايت  االتحاد دول في أو،( مئوية درجة 214) فهرن

هايت درجة 391 األوروبي،  درجة 242) فهرن

 (.مئوية

 فشل كذل في بما الحرارة، درجة في التحكم دوائر في خلل وجود إلى إشارة في هذا

  .العادي التشغيل أثناء الحد عالي الترموستات

M4000 رسالة يعرض E17 

HIGH LIMIT 2 EXCEEDED 

 .)E11 2 المرتفع الحد تجاوز(

 لفتح كافية بدرجة مرتفعة القلي وعاء حرارة درجة
 فشل أو المعدن ثنائي مرتفع حدي فيزيائي مفتاح

 .المحول

 درجة 121 من أعلى الزيت حرارة درجة تكون عندما الرسالة هذه عرض يتم

هايت  يوقف مما المرتفع، الحدي الحرارة منظم فتح ويتم( مئوية درجة 212) فهرن

 المفتاح كان إذا ما لتحديد يبرد المرتفع الحدي الحرارة منظم اترك. الزيت تسخين

اومة من تحقق .ال أم يغلق  .العالي الحد مق

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 E18 HIGH LIMIT رسالة

PROBLEM – DISCONNECT 

POWER – CALL SERVICE 

 افصل - E18 المرتفع الحد في مشكلة(

مة اتصل - الطاقة  .)بالخد

  .العالي الحد فشل إلى لإلشارة الرسالة هذه عرض تم .العالي الحد فشل

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 HOT-HI 1 رسالة

 .)1N 1 مرتفعة لحرارة(

 . العالي الحد اختبار وضع في حكمالت وحدة دخول

 درجة أن إلى وتشير المرتفعة الحدية الدائرة اختبار أثناء فقط الرسالة هذه عرض يتم

هايت درجة 114 من أكثر تكون القلي وعاء حرارة  أو،( مئوية درجة 214) فهرن

هايت درجة 391 األوروبي، االتحاد دول في  (. مئوية درجة 242) فهرن

 بعرض M4000 حكمالت وحدة تقوم

 HELP HI-2 رسالة

 .)1N 2المساعدة (

 .العالي الحد اختبار وضع في التحكم وحدة دخول

 الحد أن إلى وتشير األعلى الحد ذات الدائرة اختبار أثناء فقط الرسالة هذه عرض يتم

 .صحيح بشكل فتح قد األعلى

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 HIGH LIMIT FAILURE رسالة

DISCONNECT POWER 

 .)الطاقة افصل - المرتفع الحد في فشل (

. العالي الحد اختبار وضع في التحكم وحدة دخول

 .العالي الحد فشل
  .األعلى الحد فشل إلى لإلشارة األعلى الحد اختبار أثناء الرسالة هذه عرض يتم

 رسالة بعرض M4000 تقوم

NOSEAI ITO) أدخل الطاسة(. 

A. في بالكامل فاةالمص طاسة إدخال يتم لم 

 .المقالة

B. مفقود المصفاة طاسة مغناطيس. 

C. معيب المصفاة طاسة مفتاح. 

A. المقالة في بالكامل وادخله للخارج المصفاة طاسة اسحب. 

B. فقده حالة في واستبدله مكانه في المصفاة طاسة مغناطيس وجود من تأكد. 

C. التحكم ةوحد واستمرت تماًما المفتاح مقابل المصفاة طاسة مغناطيس كان إذا 

 .معيبًا المفتاح يكون فقد ،INSERT PAN رسالة عرض في

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

  MELT CYCLE IN رسالة

PROGRESS 

 .)دورة اإلذابة قيد التشغيل(

 درجة 124 عن القلي وعاء حرارة درجة انخفاض

هايت  (.مئوية درجة 22) فهرن

 دورة وضع أثناء مرة ألول المقالة تشغيل عند طبيعية المعروضة الرسالة هذه تكون

 AITSS LECI LALCE  زر على اضغط اإلذابة، دورة لتجاوز .اإلذابة

 أثناء IAE1ETI رسالة بعرض التحكم وحدة تقوم .IAE1ETI بجوار

 .بالتسخين المقالة تقوم فلن الرسالة، عرض استمر إذا .الضبط نقطة إلى التسخين

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 .)ما قبل التسخين( IAE1ETI ةرسال

 درجة 124 عن القلي وعاء حرارة درجة ارتفاع

هايت  (.مئوية درجة 22) فهرن

  من أعلى المقالة حرارة درجة تكون عندما طبيعية هذه العرض رسالة تكون

هايت درجة 12  استمر إذا. الضبط نقطة من أقل ولكن( مئوية درجة 22) فهرن

 الحرارة درجة حساس بتنظيف قم .بالتسخين ةالمقال تقوم فلن الرسالة، عرض

 .الزيت مستوى بحساس الخاص

 E13 رسالة بعرض M4000 يقوم

TEMPERATURE PROBE  

FAILURE CALL SERVICE 

 - E13 الحرارة درجة مجس في فشل(
مة  .)اتصل بالخد

A. الحرارة درجة قياس دوائر مع مشكلة هناك 

 .المجس ذلك في بما

B. االتصال في عطل 

A. اومة من تحقق .الحرارة درجة قياس دوائر في مشكلة وجود إلى يريش هذا  مق

 .فاستبدله معيبًا المجس كان إذا المجس،

B. جهة بلوحة متصل الحرارة درجة مجس أن من تأكد  .صحيح بشكل الذكية الوا
 .صحيح بشكل الموصل فصل من تأكد

  رسالة M4000 التحكم وحدة تعرض

E19 HEATING FAILURE 

 )E10سخين فشل في الت(

A. الحرارة أو القالب دائرة فشل. 

B. جهة لوحة في فشل  (SIB) الذكية الوا

A. الحرارية الدائرة أو القالب دائرة من تحقق. 

B. جهة لوحة استبدال  الذكية الوا
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 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 E65 CLEAN OIB رسالة

SENSOR ) تنظيف حساس مستوى
 )E56الزيت 

 .الزيت مستوى حساس نظيفبت قم .الزيت مستوى حساس اتساخ

 رسالة M4000 التحكم وحدة تعرض

E28 HEATING FAILURE 

 )E21فشل في التسخين (

 أو متسخ، منفاخ أو مغلق، أو معيب غاز صمام
 أو معيب، حساس سلك أو الصغر، متناهي أمبير
 معيبة، إشعال وحدة أو معيب، مشعل/إشعال كابل

جهةا لوحة في فشل أو سليم، غير غاز ضغط أو  لوا

 .مفتوح عالي حد ذو ترموستات أو ،(SIB) الذكية

 المشكلة كانت إذا ما لمعرفة أخرى مرة تشغيله وإعادة الوعاء تشغيل بإيقاف قم

ها تصحح ها المقالة فقدت إذا الخطأ عرض يتم .ال أم نفس . الزيت تسخين على قدرت

 بعض في لرسالةا هذه تظهر .اإلشعال وحدة في اإلنذار إشارة من الخطأ هذا يأتي

  .الغاز خط في هواء هناك يكون عندما األحيان

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 تحكم لوحدة برنامج" رسالة

M4000، جهة لوحة أو  الذكية، الوا
جهة لوحة أو  لوحة أو الصمام، وا

جهة   ليس ولكن فقط المصفاة وا

 ".اللوحات جميع

 .معيبة أو مرتخية األسالك ضفيرة

جهة ولوحة M4000 تحكم وحدة بين األسالك ضفائر جميع أن من تأكد  الذكية الوا

جهة ولوحة جهة ولوحة الصمام وا  أسالك/سنون أي وجود من تحقق .آمنة المصفاة وا

 آلخر خزان من التحكم وحدة بتبديل فقم المشكلة، استمرت إذا. مقطوعة أو مرتخية

 .المقالة إلى الطاقة وتوصيل

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

  ؟IS VAT FULL رسالة

 .ال نعم )هل الوعاء ممتلئ؟(

 انسداد أو االتساخ بسبب المصفاة في خطأ حدث لقد
 أو التصفية مضخة انسداد أو المصفاة لوحة أو ورقة

 عدم أو التصفية لمضخة الحراري الزائد الحمل
 وجود أو صحيح بشكل المصفاة طاسة مكونات تثبيت
 أو الزيت برودة أو فقودةم أو بالية دائرية حلقات
 .المشغل في مشكلة

 .1-22-1 القسم في المخطط في الموجودة الخطوات اتبع

 

 

 وإصالحه M4000 الوظيفية التحكم وحدة خطأ استكشاف 1-22-1-1
 

 . M4000 التحكم وحدة على باللمس تعمل التي والشاشة الطاقة ئفوظا من للتحقق سريعة طريقة توفر والتي التحكم وحدة من الخلفي الجزء في بالحالة خاصة LED مصابيح( 1) أربعة توجد
 

 LED مؤشر لعرض التحكم وحدة بخفض قم .بالحافة التحكم وحدة يربطان اللذين المسمارين بإزالة قم تعمل، باللمس تعمل التي الشاشة وأن بالطاقة مزودة M4000 التحكم وحدة أن من للتحقق

 في مضاءة المصابيح هذه تكون أن يجب. التحكم وحدة في فولت 12و فولت 1و فولت 3 طاقة وجود إلى تشير التي الخضراء( 3) الثالثة LED مصابيح إضاءة من تحقق .التحكم لوحة قراءة على

 أثناء أيًضا األحمر LED مصباح يضيء سوف .(أدناه الصورة انظر) األحمر LED STATUS إضاءة إلى باللمس تعمل التي الشاشة مقدمة في مكان أي على الضغط سيؤدي .األوقات جميع

 .اللحظي التشغيل

 

 

 لوحة من فولت 12

جهة  (SIB) الذكية الوا

 

 لوحة من فولت 6
جهة  الذكية الوا

(SIB) 

 

 الطاقة مزود من فولت 2

 UIB على الموجود

 

 باللمس، تعمل التي الشاشة على الضغط عند

 الخاص STATUS LED مصباح سيُضاء

.األحمر باللون بالحالة
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  M4000 المصفاة خطأ مخطط 1-22-2
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 عند المطالبة رسالة عرض يتم .التصفية مشكلة مسح عملية يتبع المخطط هذا

 :يلي مما أي حدوث

 

 المصفاة، لوحة انسداد .1

 متعثرة، أو معيبة صفاةالم مضخة .2

 الالقط، األنبوب على للتسرب مانعة دائرية حلقة .3

 أو معيب، تصريف صمام/مشغل .1

 .معيب إرجاع صمام/مشغل .1
 

 قامت وحدة التحكم بعرض رسالة إذا

SEAVNLE AECRNAEL )الخدمة مطلوبة( ،
فيمكن استخدام المقالة في بعض الحاالت عن 

عند عرض رسالة  )ال( ONطريق اإلجابة 
  ?SYSTEM ERROR FIXED المطالبة

هل تم إصالح خطأ النظام؟( . تتكرر الرسالة كل )
دقيقة حتى يتم إصالح المشكلة  ومسح الخطأ  11

 1111ن قبل فني. لمسح رسالة الخطأ، أدخل م
 عند عرض سالة )نعم( AESبعد اإلجابة 

SASIEL EAANA RNOELE AES ON 
هل تم إصالح خطأ النظام؟ نعم ال( ( 
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  الصرف انسداد/معيب الزيت حساس خطأ مخطط 1-22-2
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  البرنامج إجراءات وتحديث تحميل  1-22
 

 هذه جميع اتباع الضروري من .المقالي تحديث أثناء المطبوخة المنتجات من يكفي ما على يحتوي المتجر أن من تأكد. المقالة لكامل دقيقة 21 حوالي البرنامج تحديث رقيستغ

 .مشكالت حدوث لمنع القائمة ملف تحديث يجبالبرنامج، تحديث عند .البرنامج تحديث نجاح لضمان الخطوات
 

 

 منفذ في تحميله إلى فقط البرنامج يحتاج USB التحكم وحدات جميع تحديث وسيتم اليسار، أقصى المقالة صندوق في 

  .النظام في واللوحات

 

 :بعناية الخطوات هذه اتبع ، البرنامج لتحديث
 

 اضغط سفل؛أل السهم على اضغط ؛(؟) المعلومات زر على اضغط .OFF التشغيل وضع إلى التحكم وحدات جميع بتبديل قد .1

 M4000 برامج إصدارات اكتب .INTIALIZING رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .البرنامح إصدار زر على

(UIB)/جهة لوحة جهة لوحة/الصمام وا جهة لوحة/المصفاة وا  .الحالية الذكية الوا

 .اليسار بأقصى التحكم وحدة على الموجود الرئيسية الصفحة زر على اضغط .2

 .الخدمة زر على اضغط .3

 .أخرى مرة الخدمة زر على اضغط .1

 .االختيار زر على واضغط 1614 أدخل .1

 .TECH MODES زر على اضغط .6

 .ألسفل السهم على اضغط .7

 . SOFTWARE UPGRADE زر على اضغط .2

  .INSERT USB رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .9

 (.12 الشكل انظر) ألعلى USB غطاء وحرك اليسر بأقصى الصندوق باب افتح .14

 (.19 الشكل انظر) USB فالش أقراص محرك أدخل .11

 YES NO ؟IS USB INSERTED رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .12

 .USB فالش أقراص محرك إدخال بعد YES زر على اضغط .13

 READING FILE FROM USB. PLEASE DO NOT REMOVE USB WHILE رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .11

READING. 

 .READING COMPLETED, PLEASE REMOVE USB لةرسا بعرض التحكم وحدة ستقوم .11

 .USB فتحة على الغطاء وخفض USB فالش أقراص محرك بإزالة قم .16

 .USB فالش أقراص محرك إزالة بعد YES زر على اضغط .17

 CONFIRM CONTROLLERS AVAILABLE FOR UPGRADE VIB, SIB, FIB رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .12

AND UIB. 

 .متابعةلل YES زر على اضغط .19

 UIB/VIB/SIB/FIB – DATA TRANSFER IN PROGRESS, WILL COMPLETE رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .24

IN X MINUTES لوحة لكل. 

 UIB/VIB/SIB/FIB – UPGRADE IN PROGRESS, WILL COMPLETE IN X رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .21

MINUTES لوحة لكل. 

 وحدات بقية يليها YES ؟UPGRADE COMPLETE رسالة اليسار أقصى في الموجودة التحكم وحدة ضستعر البرنامج، تحديث اكتمال عند .22

  .SOFTWARE UPGRADE COMPLETED رسالة تعرض التي التحكم

 .YES زر على اضغط .23

 وحدات وتستمر ؛UPGRADE COMPLETED, POWER CYCLE THE SYSTEM رسالة بعرض اليسار بأقصى التحكم وحدة تقوم .21

 .SOFTWARE UPDATE COMPLETED رسالة عرض في األخرى التحكم

 للمقالة، الطاقة توصيل قبل البرنامج تحديث اكتمل" رسالة بعرض التحكم وحدات جميع تقوم حتى انتظر 

 غير التحكم وحدة وجعل الذاكرة تلف إلى االنتظار في الفشل يؤدي قد .صحيح بشكل بالتحميل للبرنامج للسماح

 .العمل على قادرة

 االستمرار مع الضغط من تأكد(. 14 الشكل انظر) USB فتحة أسفل الضبط إعادة مفتاح باستخدام المقالة في التحكم وحدة إلى الطاقة توصيل قم .21

  .ثانية 51 لمدة المفتاح على

 .البرنامج لتحمي أثناء التشغيل إلعادة دقائق 14 إلى يصل ما التحكم وحدات بعض تستغرق قد المقالة، تشغيل إعادة أثناء .26

 .التالية الخطوة إلى انتقل الكهربائي، االستعداد مفتاح إلى التحكم وحدات جميع إرجاع بمجرد .27

 التحكم وحدة ستقوم .البرنامح إصدار زر على اضغط ألسفل؛ السهم على اضغط ؛(؟) المعلومات زر على بالضغط البرنامج تحديث من تحقق .22

جهة لوحة/M4000(UIB) برنامج إصدارات تحديث من تأكد .INTIALIZING رسالة بعرض جهة لوحة/الصمام وا جهة لوحة/المصفاة وا  . الذكية الوا
 

اجهة لوحة ،UIB :11.11.162: البرنامج إصدارات تكون أن يجب اجهة لوحة ،11.11.111(: SIB) الذكية الو اجهة ولوحة 1.11.111: الصمام و   11.11.111: المصفاة و
 

 .سيةالرئي الصفحة زر على اضغط .29

 .CREW MODE زر على اضغط .34

 
 44الشكل 

 
 53الشكل 

 
 42الشكل 
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 .البرنامج تحديث اكتمال تم   .31

 .القائمة ملف لتحديث أدناه الخطوات اتبع. البرنامج تحديث مع القائمة ملف تحديث يجب .32
 

 

 .القائمة ملف لتحديث أدناه الخطوات اتبع
 

 وإعادة ذلك إلى وما الحرارة ودرجات المنتجات طهي أوقات لتقديم محدود وقت أي إدخال إعادة هذا يتطلب قد .وإعداداتها الحالية المنتجات قائمة في عناصر أي استبدال إلى هذا سيؤدي: مالحظة

 .باللمس تعمل التي الشاشة تحكم وحدة على مواقعها إلى المنتجات تعيين

 

 .OFF التشغيل وضع إلى التحكم وحدات جميع بتبديل قد .1

 .الرئيسية الصفحة زر على اضغط .2

 . لخدمةا زر على اضغط .3

 .المدير زر على اضغط .1

 .1321 أدخل .1

 .التحقق زر على اضغط .6

 .USB – MENU OPERATION زر على اضغط .7

 COPY MENU FROM USB TO FRYER زر على اضغط .2

  .INSERT USB رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .9

 (.12 الشكل انظر) ألعلى USB غطاء وحرك اليسر بأقصى الصندوق باب افتح .14

 (.19 الشكل انظر) USB فالش أقراص محرك أدخل .11

 YES NO ؟IS USB INSERTED رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .12

 .USB فالش أقراص محرك إدخال بعد YES زر على اضغط .13

 .READING FILE FROM USB. PLEASE DO NOT REMOVE USB WHILE READING رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .11

 . MENU UPGRADE IN PROCESS إلى UI – UI DATA TRANSFER IN PROGRESS تغيير رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .11

  ؟UPGRADE COMPLETE رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .16

 YES على اضغط .17

 .MENU UPGRADE COMPLETED, REMOVE THE USB AND RESTART THE ENTIRE BATTERY رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .12

 .USB فتحة على الغطاء ضوخف USB فالش أقراص محرك بإزالة قم .19

 .USB فالش أقراص محرك إزالة بعد YES زر على اضغط .24

 (.14 الشكل انظر) USB فتحة أسفل الضبط إعادة مفتاح باستخدام المقالة في التحكم وحدة إلى الطاقة توصيل قم .21

 . ثانية 51 لمدة المفتاح على االستمرار مع الضغط من تأكد  .22

 .تحكم وحدة كل في إدخالها إعادة إلى محدودة زمنية عروض منتجات أي تحتاج وقد مواقعها إلى تعيينها إعادة إلى المنتجات تحتاج قد  .23

 

 .التحديث أثناء إعداداتها استبدال تم التي التحكم وحدات في( LTO) محدودة لفترة عرض أي برمجة أعد

 

 .أخيرة واحدة مرة الطاقة ضبط أعد وأخيًرا،

 

 المفتاح على االستمرار مع الضغط من تأكد(. 14 الشكل انظر) USB فتحة أسفل الضبط إعادة مفتاح باستخدام المقالة في لتحكما وحدة إلى الطاقة توصيل قم .33

  .ثانية 51 لمدة
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 األسالك مخططات 1-21

 BIGLA30-T سلسلة ™GEN 3 LOV المبسطة األسالك 1-21-1
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 المتحدة بالواليات محليًا األوروبي االتحاد معايير خارج الكامل للوعاء لمباشرا الشرر أسالك مخطط 1-21-2
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 المتحدة بالواليات محليًا األوروبي االتحاد معايير خارج المزدوج للوعاء المباشر الشرر أسالك مخطط    1-21-2
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 المتحدة بالواليات محليًا األوروبي االتحاد معايير خارج 121/621 محول سالكأ مخطط    1-21-1
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  األوروبي االتحاد بمعايير الكامل للوعاء المباشر الشرر أسالك مخطط     1-21-5
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 األوروبي االتحاد بمعايير المزدوج للوعاء المباشر الشرر أسالك مخطط   1-21-6
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  األوروبي االتحاد بمعايير 121/621 محول أسالك مخطط   1-21-7
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 بأستراليا الكامل للوعاء المباشر الشرر أسالك مخطط   1-21-1
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 بأستراليا المزدوج للوعاء المباشر رالشر أسالك مخطط 1-21-0
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هون الحراري الشريط أسالك مخطط 1-21-11  الصلبة للد
 

 



 

 

FRYMASTER 
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800 

800-551-8633 
318-865-1711 
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EMAIL: FRYSERVICE@WELBILT.COM 
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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®. 

Bringing innovation to the table · welbilt.com 
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