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 ملحوظة
 مراكز من أي أو بريماستر من مباشر بشكل الُمشتراة المعدلة غير تدويرھا المعاد أو الجديدة القطعة غير ويلبيت لجھاز غيار قطعة العميل استخدم حالة في الضمان بھذا يُعمل ال

 عن مسؤولية أية فروعھا وال دين/  ماستر فراي تتحمل ال ذلك، على عالوة>I{ .األصلية ھيئتھا عن المستخدمة عةالقط تعديل حالة في أو/و الضمان مدة أثناء المعتمدين صيانتھا
 مركز أي من مستلمة غيار قطعة أو/و معدلة غيرا قطعة أي تركيب من جزئي أو كلي وبشكل مباشرة غير أو مباشرة كنتيجة العميل يتكبدھا التي النفقات أو األضرار أو المطالبات
  }I.<معتمد غير صيانة

 

 ملحوظة
 من المعتمدين الخدمة فنيي قبل من واإلصالح والصيانة التركيب إجراء يجب .فقط المؤھلون األفراد إال بتشغيله يقوم وال فقط المھني لالستخدام مصنوع الجھاز ھذا

Frymaster األول الفصل انظر .المصنعة الشركة ضمان سريان مؤھلين غير أفراد قبل من اإلصالح وأ الصيانة أو التركيب أعمال تبطل قد .المؤھلين الفنيين من غيرھم أو 
 .المؤھلين األفراد نوعية لمعرفة الدليل ھذا من

 

 ملحوظة
 الوطني القانون شروط انظر المواصفات، لىع 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

 

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

)Food Service Sanitation Manual (األمريكية والدواء الغذاء إلدارة التابع . 
 

 ملحوظة
 وغيرھا، الجزارة ومحال المخابز مثل التجارية والمؤسسات والمستشفيات والمقاصف المطاعم مطابخ في المثال سبيل على التجارية، للتطبيقات لالستخدام مصنوع الجھاز ھذا
 .الغذائية لموادا من المستمر الشامل لإلنتاج ليس ولكن

 

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

 

 باللمس تعمل التي الشاشة في تحكم بأدوات المزودة الوحدات لمالكي ملحوظة
 تحدةالم الواليات
 أن يجب) 2و ضار، 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
 بحدود يفي أنه تبين أ، الدرجة من معتمد جھاز ھو الجھاز ھذا أن ينح في .فيه مرغوب غير تشغيل حدوث في يتسبب قد الذي التدخل ذلك في بما مستلم تدخل أي الجھاز ھذا يقبل

 .ب الدرجة
 
 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 لوزارة ICES-033 معيار في مبين ھو كما اإلذاعة ضوضاء بانبعاثات يتعلق فيما ب أو أ الدرجة دودح يتجاوز ال الرقمي الجھاز ھذا

 

  خطر 
 الكندي، الكھربائي انونالق أو ،ANSI/NFPA 70 المحلي الكھربائي بالقانون عماًل  غيابھا، حال في أو المحلية، للقوانين وفقًا كھربائيًا الجھاز ھذا تأريض يجب التركيب، عند

CSA C22.2، التركيب فيھا يتم التي للدولة المناسب المحلي القانون أو. 
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 تحذير 
   .الزيت أو بالدھن فيھا الماء يتصل ال التي بالطريقة واستخدامه الجھاز تركيب يجب

 

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

  .الجھاز ھذا صيانة أو تركيب قبل بتمعن والصيانة
 

  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

 

  خطر 
 بدون الطعام جزيئات ضبع تحترق قد حيث. يوم كل في القلي عمليات نھاية بعد للنار مضاد وعاء في تصفية بنظام المجھزة المقالة في الموجودة الخبز فتات صينية تفريغ يجب
 الدھنية المواد لبعض امتصاصھا حالة في قصد

 

 تحذير 
 إلى الدھن إلزالة والشريط القلي سالت بين االحتكاك يؤدي حيث .القلي أوعية ربط بإحكام يقوم والذي بالمقالة، الملحق بالشريط األواني من غيرھا أو القلي سالت احتكاك تجنب
 .التنظيف عند فقط إزالته ويلزم ومحكمة متوافقة بطريقة تصميمه تم أنه كما ثباته، على لسلببا يؤثر مما الشريط تشويه

 

  خطر 
 مفقودة، الكبح مجموعة كانت إذا .المقالة مع كبح مجموعة توفير يتم .لھا اإلجھاد نقل أو الكھربية القناة على االعتماد دون الجھاز حركة من للحد مناسبة وسائل توفير يجب
  .المحلية KES بـ صلفات

 

  خطر 
 إصالحھا، أو اختبارھا أو ماستر فراي مقالة نقل قبل .بأكمله للنظام األسالك خماسي واحد كابل على يحتوي وقد قلي وعاء لكل) الطور ثالثي( طاقة كابل على المقالة ھذه تحتوي
  .الكھربائية الطاقة إمداد مصدر من الكھرباء أسالك جميع افصل

 

  خطر 
 .إصابة أو تلف حدوث إلى المشغالت إغالق يؤدي قد. المصارف عن بعيدة العناصر جميع بقا
 

 تحذير 
 يخضعون لم ما معرفة أو خبرة قلة أو العقلية أو الحسية أو البدنية القدرات في عجز من يعانون الذين األشخاص أو 16 سن تحت األطفال قبل من لالستخدام مصنوع الجھاز ھذا

 .ازالجھ بھذا باللعب لألطفال السماح يحظر. سالمتھم عن مسؤول شخص بواسطة الجھاز باستخدام يتعلق فيما إلشراف
 

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

 

 ملحوظة
 .أخرى bulk زيت 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

  خطر 
 .الجھاز باب داخل الموجودة التقييم لوحة في محدد ھو كما والطور الجھد نفس له طاقة بمصدر الجھاز ھذا توصيل يجب
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 تحذير 
  .خطيرة حروق أو إصابات تسبب قد التي األسطح أو الساخن بالزيت االتصال لتجنب المناسبة ةالسالم معدات وارتدِ  حذًرا كن

 

  خطر 
 .تشغيله أثناء الجھاز ھذا محيط في األيروسوالت رش يحظر

 

  خطر 
 .1-800-551-8633 رقم دين ماستر فراي لخدمات ساخنال بالخط اتصل لالستعالم .الشفاط تحت المقالة لتثبيت إزالتھا أو المقالة على ھيكلية مادة أي تغيير عدم يجب

 

 تحذير 
 .المقالي أسفل أو القاعدة حول المنطقة بسد تقم ال
 

 تحذير 
 .الجھاز ھذا لتنظيف مياه رشاشات تستخدم ال
 

 تحذير 
 وتلك ،]الكريستالين وسيليكات السيراميك وألياف زجاجي وصوف) A )BPA بيسفينول[ على تحتوي منتجات/كيميائية مواد إلى وصيانته وتركيبه المنتج ھذا تشغيل يُعّرضك قد

  . www.P65Warnings.ca.gov إلى انتقل المعلومات، من لمزيد. أخرى تناسلية أضرار أو األجنة تشوھات أو السرطان تُسبب بأنھا كاليفورنيا والية في معروفة المواد
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هربائية ™LOV-T مقالة ضمان بيان  الك
 

 :فقط األصلي للمشتري غیاره وقطع الجھاز على التالیة المحدودة الضمانات .Frymaster، L.L.C شركة تقدم
 

 المقالي - الضمان شروط      .أ
 

 .عامین لمدة والتصنیع المواد عیوب ضد المكونات لجمیع ضمانًا .Frymaster L.L.C شركة تمنح .1

 

 .المقالة تركیب تاريخ بعد عامین لمدة والصمامات، الدائرية والحلقات القلي وعاء باستثناء األجزاء، جمیع لىع الضمان يسري .2

 

  فستدفع التركیب، تاريخ من عامین أول خالل الدائرية، المصفاة وحلقات الصمامات باستثناء غیار، قطعة أي تلف حال في .3

 تصل لمسافة السفر لتكالیف باإلضافة الغیار، قطعة الستبدال تینساع حتى المتواصل عملال مدة تكالیف أيًضا Frymaster شركة

 (.اتجاه كل في متر كیلو 01/ میل 01)  متر كیلو 161/ میل 111 إلى
 

 القلي أوعية - الضمان شروط   .ب
   

 Frymaster فإن التركیب، بعد التسريب يف المقالي أوعیة أحد بدأ إذا .الحیاة مدى القلي وعاء وتشغیل غیار قطع ضمان يسري

 الضمان سیشمل .Frymaster لشركة بھا المسموح المتواصل العمل ساعات لجدول وفقًا مدة بأقصى يسمح مما المقالة، وعاء ستستبدل
 استبدالھم لزم إذا المتصلة والمشابك والسدادات، والحشوات، والمجس، المرتفع، الحد مثل القلي بوعاء الملحقة المكونات لجمیع الحیاة مدى

دداماال سوء عن الناتجة التسريبات .القلي وعاء استبدال مع  المرتفعة، والحدود والحساسات، المجسات، مثل المربوطة األجزاء أو ست

 .الضمان في مشمولة غیر عةالراج واألنابیب التصريف، وصمامات

 

 اللمس سهلة بالشاشة التحكم وحدة – الضمان شروط   .ج
 

 لقطع سنوات ثالث لمدة التصنیع أو المواد عیوب ضد اللمس سھلة بالشاشة التحكم لوحدة ضمانًا .Frymaster L.L.C شركة نحمت

 .األصلي التثبیت تاريخ من والعمل الغیار

  

 الغيار قطع إعادة   .د

 

 بعد .األموال ادةالستع يوًما 61 خالل عتمدالم Frymaster صیانة مركز إلى الضمان في المشمولة التالفة الغیار قطع جمیع إعادة يجب

 .األموال باستعادة يُسمح لن يوًما، 61 مرور

 الضمان استثناءات  .ـه

 

ددام سوء نتیجة للتلف تعرضت التي المعدات الضمان ھذا يشمل ال داطئ االستعمال أو االست  :مثل حوادث بسبب أو تعديالت إجراء أو ال

  

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

 دلیل توفیر يلزم .لديك الصیانة شروط بطاقات في مبین ھو كما المحددة الصیانة إجراءات أو/و الصحیحة التركیب تعلیمات اتباع عدم 
 الضمان؛ على للحفاظ المحددة الصیانة



iii 

 صحیح؛ غیر كلبش الصیانة 

 الشحن؛ أثناء التلف 

 ددام  الطبیعي؛ غیر االست

 دلص أو منھا أي على تعديل إجراء أو التاريخ رمز أو التصنیف لوحة إزالة دین؛ عناصر من منھا الت  التس

 الوعاء؛ داخل أخرى سوائل أي أو زيوت دون القلي وعاء تشغیل 

 بشأنھا لیمس تشغیل نموذج نتلق   لم مقالة أي على ضمان منح يتم لن. 

 

 :يشمل ال الضمان ھذا أن كما
 

 ساعتین؛ من ألكثر السفر أو ،(اتجاه كل في متر كیلو 01/ میل 01)  متر كیلو 161/ میل 111 من ألكثر السفر أو النقل 

 العطالت؛ أو اإلضافي الوقت رسوم 

 ددام سوء أو الوقت ضیاع أو األرباح خسارة أو ،(متضررة أخرى ممتلكات استبدال أو إصالح تكلفة مثل) المترتبة األضرار   أي أو االست

 .نوع أي من أخرى عرضیة أضرار

 

ة أو السوق في العرض لصالحیة ضمنیة ضمانات توجد ال ددام ألي المالءم  .معین غرض أو است

 

ة ھذه ترةف خالل الضمان ھذا ينطبق د دضع المطبوعة النس  .للتغییر وي

 

 الكهربائية الطاقة مواصفات

 

 ورالط الجهد
 السلك
ة  الخدم

 األدنى الحد
 للحجم

 السلك عداد
 األمريكي

 (2مم)

 مرحلة لكل األمبيرات عدد

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة

208 3 3 6 (16) 39 39 39 

240 3 3 6 (16) 34 34 34 

480 3 3 8 (10) 17 17 17 

220/380 3 4 6 (16) 21 21 21 

240/415 3 4 6 (16) 20 20 21 

230/400 3 4 6 (16) 21 21 21 
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 BIELA14-T سلسلة ™GEN III LOV الكهربائية المقالة

 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 (1234) (        )1234( )

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 معلومات إحصاءات 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 سر كلمة رموز 1-2
 

دمة أو اإلعدادات أو الطعام وصفات أو الطعام قوائم قوائم إلى للدخول الرئيسية الصفحة الزر على اضغط   .الخ

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

 1221 – (المدير) الخدمة 

 1561 – مة) اإلعدادات مة) الخدمة ،(الخد  الفني الوضع وضع إلى ادخل( الخد

 0111 – مة) المكونات من التحقق مة ،(الخد مةال) الخد  الفني الوضع وضع إلى ادخل( خد

 .به المطالبة عند التالي الرمز إدخال يتم

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

   المطلوبة الخدمة أخطاء  1-2
 

مة) SERVICE REQUIRED خطأ عرض يتم  التحكم وحدة تقوم. المنبه صوت كتم يتم نعم، على الضغط بعد .التحكم وحدة على للخطأ وصف مع( وبةالمطل الخد
( النظام خطأ إصالح تم هل) ?SYSTEM ERROR FIXED رسالة بعرض تحكم وحدة تقوم ثم. الخطأ موقع مع مرات ثالث أدناه القائمة من خطأ رسالة بعرض

YES/NO (ال/نعم .)اختيار تم إذا. 1111 الرمز أدخل ،نعم اختيار تم إذا NO  )إعادة يتم ثم ممكنًا، ذلك كان إذا دقيقة 11 لمدة الطهي وضع إلى النظام فسيعود ،)ال 
 .المشكلة إصالح يتم حتى الخطأ عرض

  األخطاء سجل رموز  1-1
 

مة زر على اضغط .الرئيسية الصفحة زر على اضغط األخطاء، سجل إلى للوصول  على اضغط. االختيار زر على واضغط 4321 أدخل. المدير زر على اضغط. الخد
 خطأ مثل عمومي خطأ إلى" G" الحرف يشير .األحدث الخطأ هو األعلى الخطأ أن العلم مع أسفل، إلى أعلى من األخيرة العشر األخطاء ترد  .اإللكتروني السجل زر
 خالل بالتمرير يسمح السفلي األيسر السهم على والضغط. لليمين R الحرف أو لليسار L بالحرف المنقسمة األوعية في المحددة الجانبية األخطاء إلى يشار. التصفية في

 .فارغة الشاشة ستكون أخطاء، وجود عدم حالة وفي. األخطاء
 

 الشرح الخطأ رسالة الرمز
E12 TEMPERATURE PROBE FAILURE  

 (الحرارة درجة مجس فشل)
 .النطاق خارج الحرارة درجة مجس قراءة

E15 HIGH LIMIT 1 EXCEEDED  

 (1 المرتفع الحد تجاوز)

 دول في أو ،(مئوية درجة 214) فهرنهايت 014 من أكثر بها المسموح القصوى الحرارة درجة تجاوزت

 .(مئوية درجة 242) فهرنهايت 391 األوروبي، االتحاد

E11 E DE C E 2 2 IILIIHIH (2 المرتفع الحد تجاوز) المرتفع الحد احمفت فتح تم. 

E11 HIGH LIMIT PROBLEM (المرتفع الحد مشكلة) 

DISCONNECT POWER (الطاقة افصل) 

 قم .الفتح في المرتفع الحد مفتاح وفشل( مئوية درجة 232) فهرنهايت 064 الوعاء حرارة درجة تجاوزت

 .بالخدمة واتصل الفور على المقالة عن الكهرباء بفصل

E10 HEATING FAILURE – XXX F or XXX C  

 (مئوية درجة XXX أو فهرنهايت XXX - التسخين فشل)

 .التدفئة في التحكم وحدة قالب دائرة فشل

 .القفل في الحرارة مالمس فشل

E26 HEATING FAILURE - BLOWER  

 (المنفاخ - التسخين فشل)
 .اإلغالق في الهواء ضغط( مفاتيح) مفتاح فشل

E21 HEATING FAILURE - PRESSURE SWITCH CALL 

SERVICE (بالخدمة االتصال - الضغط مفتاح - التسخين فشل) 
 .فشل الذي الهواء ضغط مفتاح إغالق تم

E21 HEATING FAILURE – XXX F or XXX C  

 (مئوية درجة XXX أو فهرنهايت XXX - التسخين فشل)
 .اإلشعال وحدة بقفل وقامت اإلشعال في المقالة فشلت

E20 TOP OFF PROBE FAILURE - CALL SERVICE (مجس فشل 

 (بالخدمة االتصال - الكشط
ومة الحرارة درجة كاشفات قراءة  .النطاق خارج التلقائي للكشط والمقا

E22 DRAIN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND TOP 

OFF DISABLED - CALL SERVICE (مفتوح غير التصريف صمام - 

 (بالخدمة تصالاال - والكشط التصفية تعطيل تم

 .مفقود التأكيد ولكن الفتح يحاول الصرف صمام كان

E22 DRAIN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION AND TOP 

OFF DISABLED - CALL SERVICE (مغلق غير التصريف صمام - 

 (بالخدمة االتصال - والكشط التصفية تعطيل تم

 .مفقود التأكيد ولكن الغلق يحاول الصرف صمام كان

E21 RETURN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND TOP 

OFF DISABLED - CALL SERVICE (مفتوح غير اإلرجاع صمام - 

 (بالخدمة االتصال - والكشط التصفية تعطيل تم

 .مفقود التأكيد ولكن الفتح يحاول اإلرجاع صمام كان

E26 RETURN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION AND 

TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE (غير اإلرجاع صمام 

ة االتصال - والكشط التصفية تعطيل تم - مغلق  (بالخدم

 .مفقود التأكيد ولكن الغلق يحاول اإلرجاع صمام كان

E25 VALVE INTERFACE BOARD FAILURE - FILTRATION 

AND TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE (لوحة فشل 

جهة  (بالخدمة االتصال - والكشط التصفية تعطيل تم - الصمام وا

جهة لوحة اتصاالت فُقدت  .اللوحة في فشل هناك أو الصمام وا
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 الشرح الخطأ رسالة الرمز
E21 AUTOMATIC INTERMITTENT FILTRATION PROBE 

FAILURE - FILTRATION DISABLED - CALL SERVICE (فشل 

 (بالخدمة االتصال - التصفية تعطيل تم - األوتوماتيكية المنقطعة التصفية مجس

ومة الحرارة درجة اشفاتك قراءة جهة لوحة مجس) والمقا   AIF بحساس الخاصة(( VIB) الصمام وا

 .النطاق خارج

E20 CHANGE FILTER PAD (المصفاة لوحة تغيير) المتسخ المصفاة منطق تنشيط تم أو ساعة، 21 لمدة المضبوط الموقت صالحية انتهت. 

E11 OIL IN PAN ERROR (الطاسة في الزيت خطأ) المصفاة طاسة في زيت وجود احتمالية عن النظام فيكش. 

E12 CLOGGED DRAIN (Gas) ((غاز) مسدود صرف) التصفية عملية أثناء الوعاء تفريغ يتم لم. 

E12 OIL SENSOR FAILURE - CALL SERVICE (الزيت حساس فشل - 

 (بالخدمة االتصال
 .فشل قد الزيت مستوى حساس يكون أن الممكن من

E11 RECOVERY FAULT (االستعادة خطأ) للوقت األقصى الحد االستعادة مدة تجاوزت. 

E16 RECOVERY FAULT – CALL SERVICE (بالخدمة االتصال - االستعادة خطأ) أكثر أو لدورتين للوقت األقصى الحد االستعادة مدة تجاوزت. 

E15 SYSTEM INTERFACE BOARD 1 MISSING - CALL 

SERVICE (بالخدمة االتصال - مفقودة 1 النظام ةواجه لوحة) 

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

 

E61 DUPLICATE BOARD ID - CALL SERVICE (اللوحة معرف 

 (بالخدمة االتصال - مزدوج
 .الموقع معّرف نفس على أكثر أو تحكم وحدتا تحتوي

E62 USER INTERFACE CONTROLLER ERROR - CALL 

SERVICE (بالخدمة االتصال - المستخدم بواجهة الخاصة التحكم وحدة خطأ) 
 .معروف غير خطأ التحكم وحدة لدى

E62 CAN BUS ERROR - CALL SERVICE (التحكم شبكة ناقل خطأ 

 (بالخدمة االتصال -( CAN) النطاق
 .األلواح بين االتصاالت فُقدت

E66 SYSTEM INTERFACE BOARD 2 MISSING - CALL 

SERVICE (اجهة لوحة  (بالخدمة االتصال - مفقودة 2 النظام و

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

 

E52 SLOW HEATING FAILURE XXXF OR XXXC - CHECK 

ENERGY SOURCE - CALL SERVICE (البطيء التسخين في فشل XXX 

 (بالخدمة االتصال - الطاقة مصدر افحص - ةمئوي درجة XXX أو فهرنهايت

 .صحيح بشكل بالتسخين يقوم ال الوعاء

E52 RATE OF RISE (االرتفاع معدل) االستعادة اختبار خالل االرتفاع معدل خطأ حدث. 

E51 FILTRATION INTERFACE BOARD FAILURE - 

FILTRATION AND TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE 

 (بالخدمة االتصال - والكشط التصفية تعطيل تم - المصفاة هةواج لوحة فشل)

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

E56 CLEAN OIB SENSOR – XXX F OR XXX C  - CALL 

SERVICE (الزيت مستوى حساس تنظيف - XXX أو فهرنهايت XXX درجة 

 (بالخدمة االتصال - مئوية

  2-6-6 القسم انظر) الزيت حساس تنظيف .زيت وجود عن الحساس يكشف ال الزيت، ادةإع تم - الغاز

 .(BIGLA30-T IO دليل في

E55 DRAIN VALVE OPEN – XXXF OR XXXC  

 (مئوية درجة XXX أو فهرنهايت XXX - مفتوح التصريف صمام)
 .الطهي أثناء التصريف صمام فتح يتم

E51 SYSTEM INTERFACE BOARD NOT CONFIGURED - 

CALL SERVICE (اجهة لوحة ة غير النظام و ة االتصال - مكوّن  (بالخدم
جهة لوحة تكوين عدم عند التحكم جهاز تشغيل يتم  .المفتاح وا

E51 OIB FUSE TRIPPED – CALL SERVICE  

ة االتصال - متعثر OIB مصهر)  (بالخدم
جهة بلوحة الخاص OIB مصهر تعثر  .ضبطه إعادة تتم ولم( VIB) الصمام وا

E69 RECIPES NOT AVAILABLE (متوفرة غير الطعام وصفات) المصنع بضبط مبرمجة تحكم وحدة مع التحكم وحدة باستبدال قم .المنتج وصفات مع التحكم وحدة برمجة يتم لم. 

E70 
OQS TEMP HIGH (مرتفعة الزيت جودة حساس حرارة درجة) 

 حرارة درجة عند التصفية بعملية قم. الزيت جودة لحساس صالحة ةلقراء للغاية مرتفعة الزيت حرارة درجة

 (.مئوية درجة 191) فهرنهايت درجة 371و( مئوية درجة 109) فهرنهايت درجة 344 بين تتراوح

E71 
OQS TEMP LOW (منخفضة الزيت جودة حساس حرارة درجة) 

 حرارة درجة عند التصفية بعملية قم. الزيت جودة لحساس صالحة لقراءة للغاية منخفضة الزيت حرارة درجة

 (.مئوية درجة 191) فهرنهايت درجة 371و( مئوية درجة 109) فهرنهايت درجة 344 بين تتراوح

E72 

TPM RANGE LOW (منخفض القطبية المواد إجمالي نطاق) 

 الزيت مع هذا نرى أن أيضا ويمكن .الزيت جودة لحساس صالحة لقراءة للغاية منخفضة القطبية المواد إجمالي

. الزيت لنوع الحساس معايرة تتم ال قد. اإلعداد قائمة في الصحيح غير الزيت نوع تحديد يمكن .النقي الجديد

 الخدمة بـفنيي فاتصل المشكلة، استمرت إذا .8197316 التعليمات وثيقة في الزيت لنوع البياني الرسم انظر

 .Frymaster (FAS) من المعتمدين

E73 TPM RANGE HIGH (مرتفع القطبية المواد إجمالي نطاق) الزيت من بالتخلص قم. الزيت جودة لحساس صالحة لقراءة للغاية مرتفعة القطبية المواد إجمالي قراءة. 

E74 
OQS ERROR (الزيت جودة حساس خطأ) 

 من المعتمدين الخدمة ـبفنيي فاتصل المشكلة، استمرت إذا. داخلي خطأ الزيت جودة حساس لدى

Frymaster (FAS). 

E75 

OQS AIR ERROR (هواء وجود عن الكشف في الزيت جودة حساس خطأ) 

 مصفاة إحكام/وفحص الدائرية الحلقات من تحقق. الزيت في هواء وجود عن الزيت جودة حساس يكشف

 الخدمة ـبفنيي فاتصل المشكلة، استمرت إذا. الزيت جودة حساس إلى الهواء دخول عدم لضمان الشاشة

 .Frymaster (FAS) من المعتمدين

E76 

OQS ERROR (الزيت جودة حساس خطأ) 

 بتوصيل قم. الزيت جودة بحساس االتصاالت من تحقق. االتصال في خطأ الزيت جودة حساس لدى

 من المعتمدين الخدمة ـبفنيي فاتصل المشكلة، استمرت إذا  .بالكامل المقالة بطارية بدورة الكهرباء

Frymaster (FAS). 
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  المكونات من التحقق  1-6

 

ها الرئيسية المكونات من للتحقق وظيفة على M4000 التحكم وحدة تحتوي  .وحالت
 

دمة، الخدمة، حدد .الرئيسية الصفحة زر على اضغط التحكم، وحدة تشغيل إيقاف عند  .المكون فحص وحدد ألسفل بالتمرير قم الفنية، األوضاع حدد ،9444 أدخل الخ
 

 الوظيفة هذه فإن مظلالً، الزر كان 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

  .فقط المفتاح حالة بعرض ممتلئ النفايات وخزان JIB ضبط إعادة زر يقوم (.bulk مثل) الوظيفة هذه تمكين يتم لم ما متاحة غير
 

 
 

 
 

ها إلى الصمامات جميع إرجاع لضمان المحركة الصمامات عرض إلى الوظيفة من للخروج الرئيسية الصفحة زر على الضغط سيؤدي  التحكم وحدة ستقوم االنتهاء، بمجرد .األساسية حالت

هل تريد ملء الوعاء من طاسة FILL VAT FROM DRAIN PAN? YES NO رسالة بعرض  في موجودة زيوت أي إرجاع تم أنه من للتأكد نعم على اضغط التصريف؟ نعم ال(. )

  .الوعاء إلى المصفاة طاسة
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ها األخطاء استكشاف 1-5   المشكلة وعزل وإصالح
 

ها يمكن مشكلة كل تضمين محاولة الممكن من ليس ألنه نظًرا ها يمكن مشكلة أو حل  الواسعة المشكالت فئات عن عامة بمعرفة الفنيين تزويد لىإ القسم هذا يهدف الدليل، هذا في مواجهت

ها تم مشكلة أي وتصحيح عزل على قادراً  الفني يكون أن يجب المعرفة، هذه خالل من. مشكلة لكل المحتملة واألسباب الجهاز بهذا المرتبطة  .مواجهت
 

ها قد التي المشكالت تصنيف يمكن  :فئات ست إلى تواجه
 

 التسخين فشل .1

 الحرارة درجة في صحيح يرغ تحكم .2

 اللوحة أو التحكم وحدة في خلل .3

 التصفية في خلل .0

 التلقائي الكشط في أعطال .1

 RTI أعطال .6

 التسرب .7
 

 تهدف. شيوًعا األكثر تالمشكال بعض حل في للمساعدة قسم كل في وإصالحها األخطاء استكشاف أدلة من سلسلة تضمين أيًضا يتم .التالية األقسام في فئة لكل المحتملة األسباب مناقشة تمت

 مجموعة توجد. ومنهجية منطقية عملية اتباع طريق عن المعدات في خلل لحدوث المحتملة األسباب عزل سرعة في الخدمة فنيي مساعدة إلى التالية الصفحات في وإصالحها األخطاء استكشاف

 . المجموعتين كال على الخدمة فنيو يتعرف أن المقترح ومن. BIELA14-T سلسلة وتشغيل تثبيت دليل من 7 الفصل في للمشغلين وإصالحها األخطاء استكشاف أدلة من إضافية
 

   عامة معلومات 1-5-1
 

 .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل بك، الخاصة Frymaster مقالة على صيانة أي إجراء قبل
 

 تحذير 

 في بالكامل الشفّاط، تشغيل عن المسؤول فولت، 121 بـ المزود للسلك الكهربائي القابس إدخال يجب والشفّاط، للمقالة والفعّال اآلمن التشغيل لضمان

 .وجلبة سن على يحتوي الذي المقبس

 

دها يوصى الكهربائية، األسالك فصل عند  .التجميع إعادة تسهل بطريقة بتحدي

 

 للصيانة المقالي إلى الوصول 1-5-2
 

  خطر 

 دليل من 6 الفصل في 1-2-6 القسم في الواردة التصريف تعليمات اتبع. تناثره أو الساخن السائل انسكاب إلى بالزيت وءةالممل المقالة نقل يؤدي قد

 .للصيانة المقالة نقل محاولة قبل BIELA14-T والتشغيل التثبيت
 

 .الطاقة كبل افصل .1

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

 الكهربائي المقبس يكون أن يجب والغطاء، للمقالة والفعال اآلمن التشغيل لضمان: مالحظة. الكهربائية األسالك بتوصيل وقم المقيدة، األجهزة توصيل أعد الصيانة، اكتمال بعد .3

 .لجلبةوا السنون مقبس في كامل بشكل ومغلقًا معشّقًا الغطاء، تشغيل على يعمل قد والذي ،121-111 الجهد لخط
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  التسخين فشل   1-1
 

جهة لوحة إنذار دائرة عبر 20 متردد تيار جهد الوحدة ترسل هذا، يحدث عندما .ويغلق معشقًا يبقى أن في التسخين مالمس يفشل عندما التسخين فشل يحدث  .التحكم وحدة إلى الوا
 

 (.التسخين فشل)" HEATING FAILURE" رسالة M0444 التحكم أجهزة تعرض
 

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

 الكهربائية الطاقة إمدادات .1

 اإللكترونية الدارات .2

 المالمس مشاكل .3
 

 الكهربائية الطاقة بإمدادات المتعلقة المشاكل
 

 الملتوي بالموصل موصولة المقالة أن من تحقق .التسخين في فشل من تعاني التي المقالة على مضاءة مؤشر مصابيح وجود وعدم المقالة تشغيل عدم هي المشكلة لتلك الرئيسية المؤشرات

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

 اإللكترونية بالدارات متعلقة مشاكل
 

  إلى ارجع. صحيح بشكل يعمل المحول كان إذا مما تحقق .20 متردد تيار جهد الدائرة في مشكلة هو التسخين لفشل ترجيًحا األكثر سببال فإن الكهربائية، بالطاقة المقالة إمداد تم إذا

 . 0-7-1 القسم

 

 وإصالحها متردد تيار فولت 21 الدائرة أخطاء استكشاف
 

جهة لوحة أو معيبًا مالمًسا أو معيبًا مرحاًل  وأ معيبًا محواًل  تتضمن الفئة هذه في التسخين لفشل النموذجية األسباب بعض  .معيبة عناصر أو( SIB) معيبة ذكية وا
 

 

ها التي الكهربائية الدائرة أعطال تصليح 1-7-1  متردد تيار فولت 21 قوت
 الحرارة مؤشر يظهر) حرارة وتتطلب التشغيل وضع في التحكم ةوحد وأن طاقة بمصدر الوحدة توصيل من تأكد ،20 المتردد التيار جهد ذات بالدائرة المرتبطة المشاكل من التحقق قبل

 (. المسبق التسخين رسالة ويعرض
 

  التحكم، وحدة تشغيل إيقاف ويجب التحكم وحدة قفل يتم فقد الوحدة، في خطأ هناك كان إذا. حرارة تتطلب التي الوحدة من ثوان   1 خالل الجهد قياسات جميع إجراء يجب :مالحظة

ها إعادة ثم  .تشغيل

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

 

دها 20 المتردد التيار جهد ذات الدائرة أخطاء استكشاف في التالية العمليات تساعدك سوف  :محتمل كسبب واستبعا
 

 جهة بلوحة 1 السن على موجودة غير 21 المتردد التيار جهد ذات الدائرة  .J1 الوا

 فشل أو ،20 المتردد التيار بجهد الدائرة محول في فشل أو تالف، أو مرتخ المصهر أن هي المحتملة األسباب فإن مستمر، بشكل مضاءة 6و 0و LED 2 مصابيح تكن لم إذا .1

جهة ولوحة المحول بين األسالك  .الوا

 

 جهة بلوحة 1 السن على موجودة 21 المتردد التيار جهد ذات الدائرة  .J1 الوا

 معيب سلك أو معيب مزالج مرحل أو المرتفع، الحد ذي المفتوح الحرارة منظم في تتمثل المحتملة األسباب فإن المزالج، مالمس في متردد تيار جهد 20 وجود عدم حالة في .1

جهة لوحة بين جهة لوحة أو المزالج ومالمس الوا   .معيبة وا

 .األسالك في المشكلة فتكمن صفر، كان إذا .الحد عالي الترموستات مراريةاست من تحقق .أ 

 سلك أو معيب مزالج مالمس أو معيب مزالج مرحل أو معيب، حرارة مرحل في تتمثل المحتملة األسباب فإن الحرارة، مالمس في متردد تيار جهد 20 وجود عدم حالة في .2

جهة لوحة بين معيب هة لوحة أو معيب اختياري ميل حمفتا أو حرارة ومالمس الوا    .معيبة واج

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

 . معيب حراري مرحل وجود هو ملالمحت السبب فإن حرارة، ويستدعي تشغيل الوضع في التحكم وحدة مع مستمر بشكل LED 1 مصباح إضاءة يتم لم إذا .0



 1-2 

 (SIB) الذكية الواجهة لوحة   1-1-2
 

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

 الحاجة دون للمقالة الفردية والمكونات التحكم وحدة بين رابًطا الذكية الواجهة لوحة توفر. التحكم لوحة

 . واحدة مركزية نقطة من األوامر وتنفيذ الزائدة األسالك توصيل إلى

 

 
 

K2 التحويل ثنائي القطب أحادي مرحل عن عبارة (SPDT )اللوحة على ملحومة اللوحة هذه على الموجودة المرحالت وتكون .والحرارة المزالج بدوائر 20 متردد تيار جهد يزود . 

 .المرتفع الحد مفتاح خالل من جهدًا يوفر( SPDT) التحويل ثنائي القطب أحادي مرحل عن عبارة K1 .اللوحة استبدال فيجب المرحل، فشل إذا
 

جهة لوحة مصابيح تصنيف يتم ها األخطاء استكشاف في للمساعدة اللوحة حول( LED7 إلى LED1 من المصنفة) الذكية الوا  .وإصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .متكرر بشكل المستخدمة االختبار نقاط 0-7-1 القسم في الموجود الجدول ويحدد اللوحة، عبر الحالي التدفق 3-7-1 القسم في المخططات توضح

                    )SIB(  
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       1  
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J3

J11

اجهة بلوحة الخاصة LED بمصابيح التشخيصية اإلضاءات  الذكية الو

 24VAC بمحول الحراري المرحل LED 1 مصباح

 التحكم وحدة إلى 12VDC محول LED 2 مصباح

 24VAC بمحول القالب المرحل LED 3 حمصبا

 والمفاتيح المجسات إلى 5VDC محول LED 4 مصباح

 الصغير المعالج إلى 3.3VDC محول LED 6 مصباح

 الصغير المعالج من/إلى اتصال LED 7 مصباح

 

 12VDC المباشر التيار جهد محول يكون أن يجب

 مصباح كان إذا. األوقات جميع في ومشرقًا مضاًءا

LED (2) الجهد يخفض شيئًا هناك أن يعني فهذا خافتًا .
 مباشر تيار جهد ذات دائرة على األرض إلى وتوصيله

12VDC مصباح جعل في سيتسبب LED خافتًا. 

 5VDC المباشر التيار جهد محول يكون أن يجب

 مصباح كان إذا. األوقات جميع في ومشرقًا مضاًءا

LED (4) الجهد يخفض شيئًا هناك أن يعني فهذا خافتًا .
 مباشر تيار جهد ذات دائرة على األرض إلى وتوصيله

5VDC مصباح جعل في سيتسبب LED خافتًا. 

جهة تشغيل تم إذا  وا
 على مرن بشكل المستخدم

 LED (3) مصباح مؤشر
 القالب بالمرحل الخاص

 على التأكيد أوالً  سيتم هذا،

. لمرتفعا الحد إغالق
 عن عبارة المرحل ويكون
 وعند حقيقية قالب دائرة

ها عطل حدوث  إيقاف أو ب
 تشغيل إيقاف سيتم تشغيلها،

 .أيًضا الحراري المرحل

جهة استدعاء وعند  يتم سوف للحرارة، المستخدم وا

 المرحل مع LED (1) الحرارة مصباح تشغيل

 سيقوم. القالب المرحل تثبيت بعد فقط الحراري

 استدعاء مع دورة بعمل هذا LED مصباح

 .الحرارة

 نبضات) األحمر، باللون الوامض LED (7) مصباح

 ومشرقًا وامًضا هذا LED مصباح يكون أن يجب(. القلب

 ضوء يتسبب سوف. اللوحة تشغيل عند األوقات جميع في

LED إيقاف في الموقّف أو الخافت اآلخر األخضر 

 .المصباح هذا تشغيل

 المباشر التيار بجهد LED (6) مصباح نيكو أن يجب

3.3VDC خافتًا كان إذا. األوقات جميع في ومشرقًا مضاًءا 

 األرض إلى وتوصيله. الجهد يخفض شيئًا هناك أن يعني فهذا

 في سيتسبب 3.3VDC مباشر تيار جهد ذات دائرة على

 .خافتًا LED مصباح جعل
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واجهة لوحة خالل من المنقسم/الكامل الوعاء تدفق  1-1-2   (SIB) الذكية ال

S
M

A
R

T

 I
N

T
E

R
F

A
C

E

B
O

A
R

D

 (
S

IB
)

J
1

 
  

  
2

4
V

A
C

  
      

     
2

4
    

     
    

    

      
 

  
     

    
      

       
    

    
2

4

 
 

 
   

  
      

   
       

    
    

2
4

V
A

C

 
 

 
   

  
    

 
  

    
       

    
    

2
4

V
A

C

  
 

 
  

   
  

1
2

V
D

C
J
2

    
      

  

) 
    

 
 (

 
  

    
 

  
  

     
       

       

   
 

 
 

  
      

    
2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1
1

1
2

1 3 4 5 6 7

1
0

1
1

1
2

1
4

1
5 1
7

2
0

  
 

 
  

  
 

  
   

     
   

    
       

   
 

 
   

 
  

  
 

   
        

    
 

1
4

1
6

1
7

1
8 2
0

 
   

1
      

 
  

  
2

4
V

A
C

 
     

           
D

V

 
     

           
D

V
  

       
    

          
 

 
  

  
 

  
  

     
          

 )
S

IB
(



 1-14 

واجهة للوحة متكرر بشكل مةالمستخد االختبار نقاط   1-1-1  (SIB) الذكية ال
 

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

واجهة للوحة متكرر بشكل المستخدمة االختبار نقاط  1116010 ال

 االختبار

 إعداد

 اسالقي النتائج السنون

جهة لوحة إلى 24VAC متردد تيار بجهد قدرة  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 J1 على 50VAC 7 متردد تيار بجهد مقياس القفل لمالمس موصل 20 متردد تيار بجهد طاقة

 22-22 واألرضي J1 على 50VAC 2 متردد تيار بجهد مقياس الحرارة لمالمس موصل 20 متردد تيار بجهد طاقة

ومة المزالج مالمس ملف  أوم 14-3 واألرضي J1 على 7 أوم x 1 المقا

ومة الحرارة مالمس ملف  أوم 11-11 واألرضي J1 على 2 أوم x 1 المقا

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

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

ومة المجس عزل  *** واألرضي المجس موصل على 2 أوم x 1444 المقا

ومة المرتفع الحد استمرارية  J1 4 على 0و J1 على 3 أوم x 1 المقا

 .2-1-1 القسم في المجس مقاومة مخطط انظر** 

 .أكثر أو أوم ميجا 6*** 

 

 

ها األخطاء استكشاف  1-1-6 واجهة بلوحة الخاص وإصالح  (SIB) الذكية ال

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 بلوحة موصلة طاقة وجود عدم
جهةالو  الذكية ا

 .موصلة غير J1 وصلة .أ 

 .تالف المصهر .ب 

 .المحول في وظيفي خلل .ج 

جهة لوحة بين األسالك ضفيرة تقصير تم .د   ولوحة الصمام وا

جهة  .الذكية الوا

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

 .الموصل في

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

 .الغلق محكم الغطاء وأن تالفًا ليس مالتحك

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

 .0-7-1 القسم

 .الضفيرة أسالك تقصير عدم من تأكد .د 

واجهة لوحة رسالة عرض  1 الذكية ال

 .التحكم وحدة على مفقودة

 

 . مرتخ   سلك توصيل .أ 

 حةلو على J6 مقبس إلى بأمان الموصل توصيل من تأكد .أ 

جهة  .الذكية الوا

واجهة لوحة رسالة عرض  2 الذكية ال

 .التحكم وحدة على مفقودة
 J9 بين آمن بشكل األسالك ضفائر جميع توصيل من تأكد .أ  .مرتخ   سلك توصيل .أ 

جهة لوحات بين J10و  .الذكية الوا

واجهة لوحة رسالة عرض  الذكية ال

 .التحكم وحدة على مكونة غير
جهة لوحة .أ  ة لوحة استبدال .أ  .كونةم غير الذكية الوا  .الذكية الواجه



 1-11 

جهة لوحة سنون مواضع  1-1-5 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 صلالمو

J1 

 المحول من 
 أو الكامل الوعاء 8075951

 المنقسم الوعاء من األيمن الجزء

  األيسر المنقسم الوعاء 1116062

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار جهد مدخل 1

 أزرق  - أرضي 2 

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار دجه مخرج 3 المرتفع الحد إلى

 أزرق 24VAC محول 24VAC متردد تيار جهد مدخل 0 المرتفع الحد من

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار جهد مخرج 7  المزالج مالمس إلى

 برتقالي 24VAC محول 24VAC متردد تيار جهد مخرج 2  الحرارة مالمس إلى

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

  أصفر   14  

 بني   11  

 أزرق   10  

 أزرق   16  

اجهة بلوحة اليسرى الوصلة  أسود  - أرضي 17  الذكية الو

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

 برتقالي   24  

J2 مستخدم غير      

J3 1252215 التلقائي الكشط مجس 

 أصفر   أرضي 1

ة الحرارة درجة كاشفات 2  أحمر 3.3VDC مباشر تيار جهد والمقاوم

3    

J6 التحكم وحدة  

  5VDC المباشر التيار جهد ناقل الوصالت + تحكم ناقل 1

  5VDC المباشر التيار جهد ناقل الوصالت - تحكم ناقل 2

  5VDC المباشر التيار جهد 5VDC المباشر التيار جهد 3

0 RS485 - 5 المباشر التيار جهدVDC  

1 RS485 + 5 المباشر التيار جهدVDC  

   إشارة أرضي 6

  12VDC المباشر التيار جهد 12VDC المباشر التيار جهد 7

   إشارة يأرض 2

J7 

  تحكم ناقل أسالك ضفيرة
 ناقل الوصالت

  
  1116661 أو 1116610

  5VDC+ المباشر التيار جهد +5VDC المباشر التيار جهد 1

    مرتفع( CAN) النطاقي التحكم شبكة 2

3 
( CAN) النطاقي التحكم شبكة

    منخفض

    أرضي 0

J8 
 التناقل الوص تحكم ناقل أسالك ضفيرة

  (2و 2 السنون) الشبكة مقاوم أو
  1116661 أو 1116610

 (8075632 مقاوم)

  5VDC+ المباشر التيار جهد +5VDC المباشر التيار جهد 1

    مرتفع( CAN) النطاقي التحكم شبكة 2

3 
( CAN) النطاقي التحكم شبكة

    منخفض

    أرضي 0

J9 

 
 وصالتناقل ال المعالج ناقل طاقة اتصال

اجهة لوحة من  إلى( SIB) الذكية الو

اجهة لوحة  بين أو( VIB) الصمام و

RJ11 اجهة بلوحة الخاص  الذكية الو

 

1116662 

    أرضي 1

  5VDC+ المباشر التيار جهد ناقل الوصالت المعالج ناقل طاقة 2

3 Modbus RS485 ب   

0 Modbus RS485 أ   

   إشارة أرضي 1

 ناقل الوصالت المعالج ناقل اقةط 6

 المباشر التيار جهد

+12VDC  

J10 

 ناقل الوصالت المعالج ناقل طاقة اتصال

اجهة لوحة من  إلى( SIB) الذكية الو

اجهة لوحة  بين أو( VIB) الصمام و

RJ11 اجهة بلوحة الخاص  الذكية الو

1116666 

    أرضي 1

  5VDC+ المباشر تيارال جهد ناقل الوصالت المعالج ناقل طاقة 2

3 Modbus RS021 ب   

0 Modbus RS021 أ   

   إشارة أرضي 1

 ناقل الوصالت المعالج ناقل طاقة 6

 المباشر التيار جهد

+12VDC  

J11 1252161   الطهي مجس 
 أصفر   أرضي 1

 أحمر 3.3VDC مباشر تيار جهد  مجس 2
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  التحكم دوقصن مكونات استبدال 1-1-1

جهة لوحة)   (والمرحل والمحول، ،(BIS) الذكية الوا
 

 . 3-9-1 القسم من 2 إلى 1 من الخطوات بتنفيذ قم .1

 .الحافة من السفلي الجزء في المربوطين( 2) المسمارين فك طريق عن الحافة بإزالة قم .2

هات أو الموصالت على عالمة بوضع قم أو بالمكون، المرفقة الكابالت افصل .3  لتسهيل دوين

 .االتصال إعادة

 .بالمكون المرفقة المربوطة المسامير أو الصواميل بفك قم .0

 التي الفواصل فقد عدم على احرص اللوحة، إزالة عند .الصندوق من المكون بإزالة قم .1

 .اللوحة خلف الموجودة المسامير مع تتناسب

 متردد تيار بجهد يعمل الذي رحلالم استخدام من تأكد المصفاة، مرحل استبدال عند: مالحظة

20 (2470022.)  

جهة لوحة استبدال عند .البديل المكون لتثبيت اإلجراء اعكس .6  وجود من تأكد الذكية، الوا

ها في اللوحة خلف الفواصل  .بمسمار التحكم جهاز موقع محدد سلك وتوصيل مكان

 .الخدمة إلى مقالةال وأعد االستبدال واستكمل التجميع، إلعادة أعاله الخطوات اعكس .7

 

  الحرارة درجة في صحيح غير تحكم 1-1
 

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

هة لوحة األخرى المكونات  .والعناصر والمالمسات والمزالج، الحرارة ومرحالت نفسها، التحكم ووحدة ،(SIB) الذكية الواج

 

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

 

  اإلذابة دورة في مشاكل
 

 (.SIB) الذكية الواجهة 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
 

 ضبط نقطة عند التحكم فشل
 

جهة لوحة أو الحرارة درجة مجس بسبب الفئة هذه في مشكالت تحدث قد  .المقالة عن الكهربائية الدائرة مرحلة فصل أو العناصر عن الطاقة فصل أو التحكم وحدة أو( SIB) الذكية الوا

 

 الحرارة منظمات 1-1-1
 

 تختلف ،(الترموستات) الحرارة منظمات من النوع هذا في(. وعاء كل في مجس بمجسين، مزدوجة أوعية ذات قلي أوعية) عنصر كل على توجد حرارة درجة بمجسات المقالي تجهيز تم

اومة هذا، .رةالحرا درجة مع مباشرة المجس مق هايت درجة 1 لكل أوم 2 حوالي بمعدل المقاومة، وكذلك الحرارة، درجة ارتفاع مع و  التحكم جهاز في الموجودة الدارات تقوم. فهرن

اومة بمراقبة اومة تزيد عندما العنصر تسخين في والتحكم المجس مق   (.محددة نقاط) المبرمجة الحرارة درجات عن تنخفض أو المق
 

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

هايت درجة 021 من أعلى حرارة درجات إلى التعرض عند يفتح عادةً  مغلق طاقة كمفتاح الحد العالي الحرارة منظم يعمل .الوميض نقطة إلى المقالة حرارة  درجة 014 إلى فهرن

هايت  االتحاد وخارج األوروبي االتحاد موديالت من مختلفة أجزاء أرقام على الحد العالية الحرارة منظمات من المختلفة األنواع تحتوي (.مئوية درجة 232 إلى مئوية درجة 212) فهرن

 . متبادل وغير األوروبي

 
 1 الشكل

هةلوحة الواج
الذكية

 مرحل المنفاخ

 20 متردد تيار بجهد محول

هة لوحة)  (الذكية الواج

جهةال لوحة  الذكية وا

 20 متردد تيار بجهد محول

هة لوحة)  (المصفاة واج

 ؛(فقط األيسر الصندوق) المصفاة مرحل

 (فقط األيمن الصندوق) الضبط إعادة مفتاح مرحل 
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   الحرارة درجة مجس أعطال تصليح 2-8-1
 

 تنبيه 

واجهة لوحة عن الحرارة درجة مجس افصل ومة اختبار قبل الذكية ال  .الصحيحة غير القراءات لتجنب الحرارة درجة مجس مقا
 

 أو انبعاجه أو ثنيه حالة في واستبداله سالمج 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. العنصر يلمس ال المجس أن من تأكد. تشققه
 

ها الحرارة درجة مجس أخطاء استكشاف في التالية العمليات تساعدك سوف  :محتمل كسبب واستبعاد
 

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

جهة لوحة من الحرارة درجة مجس افصل اومة الختبار الذكية الوا  .المجس مق

 مة تكن لم إذا مة تقريبًا مساوية الحرارة درجة مجس خالل المقاو  المجس فشل يعني فهذا المقابلة، الحرارة لدرجة 2-1-1 القسم في المجس اومةمق مخطط في الواردة للمقاو

 .استبداله ويجب

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

 .األرض على مسبقًا هااختبار تم التي

اومة تكن لم إذا .1  .استبداله ويجب المجس فشل يعني فهذا سن، كل في أكبر أو أوم ميجا 1 المق

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

 

ومة مخطط   1-1-2    المجس مقا

 المجس مقاومة مخطط
اومة الحرارة درجة كاشفات مجسات مع المصنعة ™LOV سلسلة مقالي مع لالستخدام  .فقط ocniM والمق

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

64 1419 16  134 1240 10  244 1314 93  274 1093 132  304 1630 171 

61 1474 12  131 1216 17  241 1361 96  271 1143 131  301 1600 170 

74 1424 21  104 1226 64  214 1371 99  224 1110 132  314 1610 177 

71 1491 20  101 1237 63  211 1321 142  221 1120 101  311 1660 179 

24 1141 27  114 1207 66  224 1391 140  294 1130 103  364 1670 122 

21 1112 29  111 1212 62  221 1042 147  291 1100 106  361 1620 121 

94 1122 32  164 1262 71  234 1012 114  344 1110 109  374 1690 122 

91 1133 31  161 1272 70  231 1022 113  341 1160 112  371 1740 191 

144 1103 32  174 1229 77  204 1032 116  314 1170 110  324 1710 193 

141 1110 01  171 1299 79  201 1002 112  311 1120 117  321 1720 196 

114 1160 03  124 1349 22  214 1013 121  324 1190 164  394 1730 199 

111 1170 06  121 1324 21  211 1063 120  321 1640 163  391 1700 242 

124 1121 09  194 1334 22  264 1073 127  334 1610 166  044 1710 240 

121 1191 12  191 1304 91  261 1023 129  331 1620 162  041 1760 247 

 

   المرتفع الحد ذي الحرارة منظم استبدال 1-1-1
 

 .الطاسة وظيفة إلى التصريف التحكم باستخداموحدة المرتفع الحد ترموستات مستوى أسفل الطهي زيت بتصريف قم .1

 وضعه وأعد المرتبط التحكم صندوق أسفل الموجود المصهر أزل أو الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل .2

 .المقالة من لخلفيا الجزء إلى للوصول 

 .السفلية الخلفية اللوحة من واأليمن األيسر الجانبين من األربعة المسامير بفك قم .3

 .سنًا 12 من المكون C-6 بموصل الموصلين األسود اللون ذي السلكين واتبع استبداله يتم الذي المرتفع الحد مكان حدد .0

ها قبل األسالك توصيل مكان الحظ  لدفع سنون دافع واستخدم سنًا 12 من المكون C-6 موصل افصل .الموصل من إزالت

 .الموصل خارج إلى المرتفع الحد مسامير

 . استبداله ليتم بعناية المرتفع الحد حرارة منظم بفك قم .1

 البديل الجزء بربط قم ثم البديل الجزء سنون على يعادله ما أو Loctite® PST56765 األنابيب سن تسرب مانع بتطبيق قم .6

 .رطل-بوصة 124 إلى المكون بلف قم. القلي ءوعا في

 من الخلفي الجزء من يُرى كما) المزدوجة الوعاء وحدة من األيسر النصف أو الكاملة الوعاء لوحدات بالنسبة (.3 الشكل انظر) سنًا 12 من المكون C-6 موصل في األسالك أدخل .7

 إلى األسالك تُوَصّل ،(المقالة من الخلفي الجزء من يُرى كما) المزدوجة الوعاء وحدة من األيمن للنصف سبةبالن .بالموصل 2و 1 الموضعين إلى األسالك تُوَصّل ،(المقالة

 .القطبية يهم ال الحالتين، من أي في .2و 7 الموضعين

 
 2 الشكل

 المرتفع الحد
 الحرارة منظم
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 .مرتخية أسالك أي إلحكام أسالك مرابط استخدم .سنًا 12 من المكون C-6 الموصل المقبس توصيل أعد .2

ها وأعد العادم، غطاء أسفل المقالة وضع وأعد المالمس، مقبس ووقاءات الخلفية، واحاألل تركيب أعد .9  الطاقة بمصدر توصيل

 .الخدمة إلى المقالة إلعادة الكهربائية

 

  الحرارة درجة مجس استبدال 1-1-6
 

 ."الطاسة وظيفة إلى التصريف" التحكم وحدة المصفاةباستخدام طاسة إلى الطهي زيت بتصريف قم .1

 .المرتبط التحكم صندوق أسفل الموجود المصهر أزل أو الكهربائي التيار مصدر عن المقالة لافص .2

 .مقالة من الخلفي الجزء إلى الوصول الكتساب المقالة وضع أعد .3

 يسراأل الجانبين كال على الموجودين المسمارين بفك قم ثم. السفلية الخلفية اللوحة من الجانبين من األربعة المسامير بفك قم .0

 .المقالة من إلزالته ألعلى مباشرةً  المائل الغالف ارفع. المائل للغالف الخلفي الجزء من واأليمن

 مكان الحظ. استبداله المراد الحرارة درجة لمجس واألبيض األصفر أو األسود أو األحمر األلوان ذات األسالك مكان حدد .1

ها قبل األسالك توصيل   مسامير لدفع سنون دافع واستخدم سنًا 12 من المكون C-6 موصل افصل .الموصل من إزالت

 .الموصل خارج إلى الحرارة درجة مجس

ة بإزالة قم .6 مة المجس دعام  المشبك بإزالة قم(. 1و 0 الشكلين انظر) بالعنصر المجس ربط تحكم التي المعدني المربط ولفائف المحك

 .المجس ترس على الموجود األرضي

  .العنصر أنبوب مجموعة خالل ومن المقالة من الخلفي الجزء أعلى األسالك واسحب برفق، التثبيت وحلقة رةالحرا درجة مسبار اسحب .7

ها في التثبيت حلقة أن من التأكد مع األنبوب مجموعة في( أوالً  األسالك) البديل الحرارة درجة مجس أدخل .2  على المسبار ثبت .مكان

امة باستخدام العناصر ها تم التي المعدني المربط ولفائف 6 الخطوة في اإزالته تمت التي الدع  . االستبدال مجموعة في تضمين

 إلى Heyco جلب خالل من المقالة من الخلفي الجزء أسفل العنصر أسالك باتباع األنبوب مجموعة خارج المجس أسالك بتوجيه قم .9

 .األرضي المشبك ارفق  .ألسالكا مربط باستخدام بالغالف األسالك ربط أحكم  .سنًا 12 من المكون C-6 موصل

 النصف أو الكاملة الوعاء لوحدات بالنسبة(. 6 الشكل انظر) سنًا 12 من المكون C-6 موصل في الحرارة درجة مجس أسالك أدخل .14

 والسلك 3 الموضع إلى( األصفر أو) األحمر السلك ينتقل ،(المقالة من الخلفي الجزء من يُرى كما) المزدوجة الوعاء وحدة من األيمن

 السلك ينتقل ،(المقالة من الخلفي الجزء من يُرى كما) المزدوجة الوعاء وحدة من األيسر للنصف بالنسبة .للموصل 0 الموضع في األبيض

 األيمن الجزء يشير :مالحظة. 14 الموضع في األبيض والسلك 9 الموضع إلى( األصفر أو) األحمر

 .لخلفيا الجزء من تُرى كما المقالة إلى واأليسر

 قم .اليايات حركة في تداخل أي وجود عدم من وتأكد األسالك، بمربط مرتخية أسالك أي ربط أحكم .11

 .مضغوطة غير األسالك وأن مقيدة غير الحركة أن من التأكد مع وألسفل، ألعلى العناصر بتدوير

 وأعد لعادم،ا غطاء أسفل المقالة وضع أعد. المالمس مقبس ووقاءات الخلفية، األلواح تركيب أعد .12

ها  .الخدمة إلى المقالة إلعادة الكهربائية الطاقة بمصدر توصيل
 

 

  التحكم وحدة في خلل  1-0
 

  االستعادة مدة
 

 من الزيت حرارة درجة لرفع للمقالة الالزم الوقت إنه ببساطة، .المقالة أداء لقياس وسيلة هي - االستعادة مدة

هايت درجة 214  هذا يُستخدَم  (.مئوية درجة 109 إلى مئوية درجة 121) تفهرنهاي درجة 344 إلى فهرن
 النطاقات استخدام تم إذا االختبار على تؤثر أن يمكن المحيطة المطبخ حرارة درجات ألن كمعيار النطاق

 .األقل
 

ها المقالة حرارة درجة ترتفع مرة كل في االستعادة اختبار بإجراء M4000 التحكم وحدة تقوم  يمكن .في

هايت درجة 344 من أعلى المقالة فيه تكون وقت أي في االختبار نتائج عرض للمشغل  عن( مئوية درجة 109) فهرن

 .وثواني دقائق في االختبار نتائج عرض سيتم .المقالة تشغيل عند االستعادة زر على الضغط ثم ؟زر على الضغط طريق
 وأربعون دقيقة BIELA14-T سلسلة ™GEN III LOV الكهربائية للمقالة االستعادة لزمن المقبول األقصى الحد يبلغ

هون( 1:04) ثانية هون( 3:44) دقائق وثالث السائلة للد ها فتحقق مرتفعة، االستعادة كانت إذا .الصلبة للد  من للتأكد من

 واطع،الق مراحل جميع في موجودة الطاقة أن من للتأكد تحقق. المقبس علبة في بالكامل الطور الثالثية المقابس تثبيت

 .والعناصر والمالمسات المقبس، وعلبة

 الحرارة درجة مجس
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 الحرارة درجة مجس
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  M4000 تحكم وحدة أعطال تصليح 1-0-1
 

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 .التحكم وحدة على رسالة وجود عدم 

 .بالمقالة موصلة طاقة وجود عدم  .أ 

 .التحكم وحدة فشل  .ب 

 .معطلة التحكم وحدة أسالك ضفيرة  .ج 

جهة لوحة أو ةالطاق مزود مكون فشل  .د   الذكية الوا

(SIB.) 

جهة لوحة بين المعيبة األسالك ضفيرة .ه   الصمام وا

جهة ولوحة  .الذكية الوا

 من تحقق .التحكم وحدة تنشيط يتم فلن بالطاقة، التحكم سلك توصيل يتم لم إذا .أ 
 غير الدائرة قاطع وأن تماًما موّصل التحكم بوحدة الخاص الطاقة سلك أن

 .متعثر

ها معروفة تحكم وحدة مع التحكم دةوح بتبديل قم .ب   هناك كانت إذا .جيدة بأن

ها التحكم، وحدة في خلل  .فاستبدل

ها معروفة أسالك ضفيرة مع التحكم وحدة بتبديل قم .ج   كانت إذا .جيدة بأن

 .األسالك ضفيرة فاستبدل التحكم، وحدة في خلل هناك

 المحول ذلك في بما) بالطاقة اإلمداد نظام في مكون أي فشل حالة في .د 

جهة ولوحة  ولن التحكم بوحدة الطاقة تزويد يتم فلن ،((SIB) الذكية الوا

  .تعمل

 .الضفيرة أسالك تقصير عدم من تأكد .ه 

 (.التحكم وحدة) المقالة إلى الطاقة واستعادة بإزالة قم .التحكم وحدة في خطأ .التحكم وحدة قفل

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 E45 RECOVERY رسالة

FAULT (االستعادة خطأ.) 

 لدورتين للوقت األقصى الحد االستعادة مدة تجاوزت

  .أكثر أو

 تقوم المقالة كانت إذا ما تحقق. التحقق زر على بالضغط اإلنذار صوت بكتم قم

 وأربعون دقيقة الكهربائية للمقالة الستعادة األقصى الحد يبلغ. جيد بشكل بالتسخين

هون( 3:44) دقائق ثالثو السائلة للدهون( 1:04) ثانية  القسم انظر. الصلبة للد

 .االستعادة زمن لشرح 1-9

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 E61 MISCONFIGURED رسالة

ENERGY TYPE (الطاقة نوع 

  (خاطئ بشكل مكّون

 .الخدمة إعدادات في الخطأ الطاقة نوع تحديد تم
 زر على اضغط. اتاإلعداد زر على اضغط .الرئيسية الصفحة زر على اضغط

 .الصحيح الطاقة نوع وحدد Energy Type على اضغط .1614 أدخل .الخدمة

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 UNABLE TO READ رسالة

USB DRIVE (على القدرة عدم 

 (USB محرك قراءة

 .آخر USB بمحرك USB محرك استبدل معيب USB محرك

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 FILE NOT FOUND رسالة

 (موجود غير الملف)

 .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 (تحديث إلغاء تم 

 (النظام تشغيل أعد - البرنامج

 تحديث خالل USB محرك إزالة تمت .أ 

 .لبرنامجا

 .البرنامج تحديث خالل الطاقة فقد .ب 

 USB محرك إزالة عدم لضمان البرنامج تحميل وأعد النظام تشغيل أعد .أ 

 .بذلك مطالبتك تتم حتى

 .USB محرك من البرنامج تحميل أعد .ب 

 أو التلقائي المصفاة تشغيل بدء عدم
 .الصيانة مصفاة

 .للغاية منخفضة الحرارة درجة
هايت درجة 314 حرارة درجة عند ةالمقال تكون أن من تأكد  درجة 110) فهرن

 .الصيانة مصفاة أو التلقائي المصفاة بدء قبل( مئوية

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 SERVICE REQUIRED رسالة

مة)  .الخطأ نوع مع (مطلوبة الخد

 .حدث قد خطأ هناك

 انظر .مرات ثالث الخطأ رسالة عرض تم. اإلنذار صوت لكتم نعم على اضغط

 بعرض تحكم وحدة تقوم. المشكلة بإصالح قم .0-1 القسم في المشاكل قائمة

( النظام؟ خطأ إصالح تم هل) ?SYSTEM ERROR FIXED رسالة

ONB/EY (ال/نعم.) رسالة بعرض تحكم وحدة تقوم ثم .نعم على اضغط 

NEON  EYNN (الرمز أدخل.) سيؤدي. الخطأ رمز لمسح 1111 أدخل 
 رسالة عرض إعادة سيتم ولكن بالطهي للمقالة السماح ىإل ال على الضغط

 .دقيقة 11 كل الخطأ

هل هناك  M4000وحدة التحكم 
مقياس درجة حرارة خاطئ )فهرنهايت 

 أو درجة مئوية(.
 .العرض لخيار صحيحة غير برمجة

 زر على اضغط. الخدمة زر على اضغط .الرئيسية الصفحة زر على اضغط

 على اضغط. الفنية األوضاع على اضغط. 1614 أدخل. أخرى مرة الخدمة

 درجة مقياس لتبديل °C مئوية درجة إلى °فهرنهايت على اضغط .للتحديد التبديل

 زر على اضغط .لإلكمال التحقق على اضغط. للتأكيد )نعم( SIY  اضغط. الحرارة

 . للخروج الرئيسية الصفحة

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 VAT ID CONNECTOR رسالة

NOT CONNECTED (ل  موّصِّ

 (موَصّل غير الوعاء معّرف

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
 وقصند على األسالك ضفيرة تأريض من والتأكد صحيح بشكل المستخدم

 .صحيح بشكل التحكم
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 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 NO MENU GROUP رسالة

AVAILABLE FOR 

SELECTION (مجموعة بوجد ال 

ها متاحة قائمة  (لتحديد

 .القائمة مجموعات جميع حذف تم
ة مجموعة إنشاء  إلى الوصفات أضف جديدة، قائمة إنشاء بمجرد .جديدة قائم

 (.IO دليل من 14-0 القسم انظر) المجموعة

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 CHANGE FILTER PAD رسالة

 (.المصفاة لوحة تغيير)

 أو المصفاة، لوحة انسداد أو المصفاة، في خطأ حدث

 ساعة، 20 مدار على المصفاة لوحة لتغيير محث حدوث

هل أو  .سابق محث على بناءً  المصفاة لوحة تغيير تجا

 ثانية 34 لمدة المقالة من المصفاة طاسة إزالة من وتأكد المصفاة لوحة بتغيير قم

  .األقل على

هل تقم ال  (.المصفاة لوحة تغيير) CHANGE FILTER PAD بمطالبات بتجا

  M4000 التحكم وحدة تقوم

 E16 HIGH LIMIT 1 رسالة بعرض

EXCEEDED (1 المرتفع الحد تجاوز.) 

 درجة 014 عن القلي وعاء حرارة درجة زيادة

 االتحاد دول في أو،( مئوية درجة 214) تفهرنهاي

 (.مئوية درجة 242) فهرنهايت درجة 391 األوروبي،

 ذلك في بما الحرارة، درجة في التحكم دوائر في خلل وجود إلى إشارة في هذا

  .العادي التشغيل أثناء الحد عالي الترموستات فشل

M4000 رسالة يعرض E17 HIGH 

LIMIT 2 EXCEEDED (تجاوز 

 (.2 المرتفع دالح

 لفتح كافية بدرجة مرتفعة القلي وعاء حرارة درجة
 فشل أو المعدن ثنائي مرتفع حدي فيزيائي مفتاح

 .المحول

 درجة 021 من أعلى الزيت حرارة درجة تكون عندما الرسالة هذه عرض يتم

هايت  مما المرتفع، الحدي الحرارة منظم فتح ويتم( مئوية درجة 212) فهرن

 كان إذا ما لتحديد يبرد المرتفع الحدي الحرارة منظم اترك. لزيتا تسخين يوقف

اومة من تحقق .ال أم يغلق المفتاح  .المرتفع الحد مق

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 E18 HIGH LIMIT رسالة

PROBLEM – DISCONNECT 

POWER – CALL SERVICE 

 افصل - E18 المرتفع الحد في مشكلة)

 (.ةبالخدم اتصل - الطاقة

  .المرتفع الحد فشل إلى لإلشارة الرسالة هذه عرض تم .المرتفع الحد فشل

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

  HOT-HI 1 رسالة

 (.HI 1 مرتفعة الحرارة)

 . المرتفع الحد اختبار وضع في التحكم وحدة دخول

 درجة أن إلى وتشير المرتفعة الحدية الدائرة اختبار أثناء فقط الرسالة هذه عرض يتم

 في أو،( مئوية درجة 214) فهرنهايت درجة 014 من أكثر تكون القلي وعاء حرارة

 (. مئوية درجة 242) فهرنهايت درجة 391 األوروبي، االتحاد دول

 بعرض M1111 التحكم وحدة تقوم

  HELP HI-2 رسالة

 (.HI 2 المساعدة)

 .المرتفع الحد اختبار وضع في التحكم وحدة دخول

 أن إلى وتشير المرتفع الحد ذات الدائرة اختبار أثناء فقط الرسالة هذه عرض يتم

 .صحيح بشكل فتح قد المرتفع الحد

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 HIGH LIMIT FAILURE رسالة

DISCONNECT POWER (فشل 

 (.الطاقة افصل - المرتفع الحد في

. المرتفع الحد اختبار وضع في التحكم وحدة دخول

 .المرتفع لحدا فشل
  .المرتفع الحد فشل إلى لإلشارة المرتفع الحد اختبار أثناء الرسالة هذه عرض يتم

 رسالة بعرض M4000 تقوم

INSERT PAN (الطاسة أدخل.) 

 .المقالة في بالكامل المصفاة طاسة إدخال يتم لم .أ 

 .مفقود المصفاة طاسة مغناطيس .ب 

 .معيب المصفاة طاسة مفتاح .ج 

 .المقالة في بالكامل وادخله للخارج المصفاة طاسة اسحب .أ 

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

 وحدة واستمرت تماًما المفتاح مقابل المصفاة طاسة مغناطيس كان إذا .ج 

 يكون فقد ،(الطاسة أدخل) INSERT PAN رسالة عرض في التحكم

 .معيبًا المفتاح

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 MELT CYCLE IN رسالة

PROGRESS (قيد اإلذابة دورة 

 (.التشغيل

 درجة 124 عن القلي وعاء حرارة درجة انخفاض

هايت  (.مئوية درجة 22) فهرن

 وضع أثناء مرة ألول المقالة تشغيل عند طبيعية المعروضة الرسالة هذه تكون

 BYPASS MELT زر على اضغط اإلذابة، دورة لتجاوز .اإلذابة دورة

CYCLE (اإلذابة دورة تجاوز) بجوار PREHEAT (التسخين قبل ما.) تقوم 

 إلى التسخين أثناء (التسخين قبل ما) PREHEAT رسالة بعرض التحكم وحدة

 .بالتسخين المقالة تقوم فلن الرسالة، عرض استمر إذا .الضبط نقطة

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 (.التسخين قبل ما) PREHEAT رسالة

 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

 . بالتسخين المقالة تقوم فلن الرسالة، عرض

 E13 رسالة عرضب M4000 يقوم

TEMPERATURE PROBE 

FAILURE CALL SERVICE  

  الحرارة درجة مجس في فشل)

مة اتصل -  (.بالخد

 بما الحرارة درجة قياس دوائر مع مشكلة هناك .أ 

 .المجس ذلك في

 االتصال في عطل .ب 

 من تحقق .الحرارة درجة قياس دوائر في مشكلة وجود إلى يشير هذا .أ 

اومة  .فاستبدله معيبًا المجس كان إذا المجس، مق

جهة بلوحة متصل الحرارة درجة مجس أن من تأكد .ب   بشكل الذكية الوا

 .صحيح بشكل الموصل فصل من تأكد .صحيح

 رسالة M4000 التحكم وحدة تعرض

E19 HEATING FAILURE  

 (التسخين في فشل)

 .الحرارة أو القالب دائرة فشل .أ 

هة لوحة في فشل .ب   (SIB) الذكية الواج

 .المرتفع الحد ذا ارةالحر منظم افتح .ج 

 .الحرارية الدائرة أو القالب دائرة من تحقق .أ 

ة لوحة استبدال .ب   .الذكية الواجه

 . مفتوح غير المرتفع الحد ذو الحرارة منظم أن من تأكد .ج 
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 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 ،M4000 تحكم لوحدة برنامج" رسالة
جهة لوحة أو  لوحة أو الذكية، الوا

جهة حةلو أو الصمام، واجهة  وا
 جميع ليس ولكن فقط المصفاة

 ".اللوحات

 .معيبة أو مرتخية األسالك ضفيرة

هة ولوحة M4000 تحكم وحدة بين األسالك ضفائر جميع أن من تأكد  الواج

جهة ولوحة الذكية جهة ولوحة الصمام وا  أي وجود من تحقق .آمنة المصفاة وا

 التحكم وحدة بتبديل فقم المشكلة، استمرت إذا. مقطوعة أو مرتخية أسالك/سنون

 .المقالة إلى الطاقة وتوصيل آلخر خزان من

 بعرض M4000 التحكم وحدة تقوم

 IS VAT FULL? YES NO رسالة
ممتلئ؟ نعم ال(.  )هل الوعاء 

 انسداد أو االتساخ بسبب المصفاة في خطأ حدث لقد
 أو التصفية مضخة انسداد أو المصفاة لوحة أو ورقة

 تثبيت عدم أو التصفية لمضخة اريالحر الزائد الحمل
 حلقات وجود أو صحيح بشكل المصفاة طاسة مكونات

 في مشكلة أو الزيت برودة أو مفقودة أو بالية دائرية

 .المشغل

 .6-14-1 القسم في المخطط في الموجودة الخطوات اتبع

 

 

 

 M4000 تحكم وحدة في الوظيفية األعطال تصليح   1-0-2
 

 . FQ4000 التحكم وحدة على باللمس تعمل التي والشاشة الطاقة وظائف من للتحقق سريعة طريقة توفر والتي التحكم وحدة من الخلفي الجزء في بالحالة خاصة LED يحمصاب( 0) أربعة توجد
 

 لعرض التحكم وحدة بخفض قم .بالحافة التحكم وحدة ربطاني اللذين المسمارين بإزالة قم تعمل، باللمس تعمل التي الشاشة وأن بالطاقة مزودة FQ4000 التحكم وحدة أن من للتحقق

 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 LED مؤشر

 يضيء سوف (.7 الشكل انظر) األحمر LED مصباح حالة إضاءة إلى باللمس تعمل التي الشاشة مقدمة في مكان أي على الضغط سيؤدي .األوقات جميع في مضاءة المصابيح هذه

 .التشغيل أثناء لحظيًا أيًضا األحمر LED مصباح
 

 
 1 الشكل

 

 
 لوحة من فولت 12

جهة  (SIB) الذكية الوا
 من فولت 6

 واجهةال لوحة

 (SIB) الذكية

 مزود من فولت 2
 الموجود الطاقة

 UIB على

 التي الشاشة على الضغط عند
 مصباح سيُضاء باللمس، تعمل

STATUS LED الخاص 

 .األحمر باللون بالحالة
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 التحكم جهاز أسالك ضفيرة أو التحكم وحدة استبدال 1-0-2
 

 .الفردية التحكم صناديق من الطاقة إلزالة التحكم صندوق أسفل في الموجود المصهر إزالة يمكن. يةالكهربائ الطاقة مصدر عن المقالة فصلا .1

ها في التحكم وحدة وضع يتم .2   .العليا الزوايا في بمسمارين مكان

  .التحكم لوحدة العليا الزوايا من المسمارين بفك قم .3

ها وسيتم ألعلى التحكم وحدة حرك .0  .األعلى من فتح

 .الواقي المحبس خالل ألعلى التحكم وحدة ستنزلق .1

جهة لوحة عن RJ01 كابل افصل .6  .أوالً  الذكية الوا

ها تحديد مع التحكم وحدة من الخلفي الجزء في الموجودة الموصالت عن األخرى الكابالت افصل .7  .التجميع إلعادة وضع

 .الحبل سير افصل .2

 .التحكم بوحدة الخاص الواقي حبسالم وخارج ألعلى التحكم وحدة ستنزلق .التحكم وحدة بإزالة قم .9

 

 

 

 

 

 
 1 الشكل        

هة لوحة إتالف إلى الحبل تثبيت إعادة في الفشل يؤدي قد .أوالً  الحبل سير ربط أعد التحكم، صندوق في ألسفل البديلة التحكم وحدة وضع مع .14  .الذكية الواج

 .7 ىإل 1 من الخطوات عكس طريق عن التحكم وحدة تثبيت أعد .11

ها تم التي التحكم وحدة كانت إذا. BIELA14-T والتشغيل التركيب دليل من 0.7 القسم في الواردة اإلرشادات باتباع التحكم وحدة بإعداد قم .12  يلزم فسوف اليسار، أقصى في استبدال

 .العنونة إعادة قبل اإلعداد إجراء يجب. يلوالتشغ التثبيت دليل من 0.2 القسم في الموضحة التعليمات باتباع الحاليين والوقت التاريخ إعداد

 . التحكم قدرة لدورة 13-1 القسم انظر. بأكمله المقاله نظام إلى الطاقة بتوصي قم استبدالها، تم التي التحكم وحدات جميع على اإلعداد اكتمال بمجرد .13

 INTIALIZING رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .البرنامح إصدار زر على غطاض ألسفل؛ السهم على اضغط ؛(؟) المعلومات زر على بالضغط البرنامج إصدار من تحقق .10

جهة لوحة/M4000 (UIB) برامج إصدارات تطابق من تأكد (.التجهيز جار  ) جهة لوحة/الصمام وا جهة لوحة/المصفاة وا  تكن لم إذا .األخرى التحكم وحدات مع OQS/الذكية الوا

 .11-1 القسم في البرنامج لتحديث اإلرشادات فاتبع ضروريًا، البرنامج تحديث كان إذا  .البرنامج بتحديث فقم متطابقة، البرنامج إصدارات

 السلك األرضي

 سلك مكبر الصوت

 USBسلك 

 RJ-54طاقة / اتصال 

 سلك محدد الوضع

 سير الحبل
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 التصفية في خلل   1-11

 المدمج التصفية نظام خدمة إجراءات   1-11-1
 

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

 التصفية، لوحة/ورقة بفحص قيامك أثناء .الصحيح الحجم استخدام ذلك في بما التصفية، لوحة/ورقة تثبيت من فتحقق ،"زيت أي تصفية يتم ال ولكن المضخة، تعمل" الشكوى تكون عندما

ها ومن المصفاة طاسة شفط أنبوب على دائرية حلقات وجود من تحقق ها وتقليل الهواء امتصاص للمضخة تتيح البالية أو المفقودة الدائرية الحلقات وتلك .جيدة حالة في أن  أيًضا تحقق .كفاءت

 انظر) المسبق المصفاة وتنظيف( 14 الشكل انظر) لفتح المرفق الربط مفتاح استخدم. الزيت تدفق يبطئ أن( 9 الشكل انظر) بالكهرباء المتصل المسبق للمصفاة يمكن .المسبق المصفاة من

 (.11 الشكل

 
 يبدأ ولن الحراري الزائد الحمل إعتاق سيتم المضخة، محرك حرارة ارتفاع حالة في

 مفتاح على فاضغط المضخة، محرك تشغيل يتم لم إذا .ضبطه إعادة يتم حتى المحرك

 أن يعني فهذا المضخة، بدأت إذا .المحرك مقدمة في الموجود األحمر الضبط إعادة

 في قلي أوعية عدة إلى ذلك يعزى وقد .المحرك حرارة ارتفاع في تسبب قد شيئًا هناك
 حرارة وزيادة األخرى تلو واحدة تصفيةها يتم التي المقالي من كبيرة مجموعة

 في مطلوب هو ما كل هو األقل على ساعة نصف لمدة تبرد المضخة وترك .المضخة

 :التالية األسباب من لسبب المضخة حرارة تزداد األحيان، أكثر وفي .الحالة هذه
 

 هون  أنبوب تجويف في السابق التصفية تماسك بعد المقالة في ظلت د

 إلى الساخن الزيت إضافة إن .نفسه الشفط أنبوب أو المقالة أسفل الشفط

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

هون لنفخ مضغوط هواء أبًدا تستخدم ال .المقالة   خارج الصلبة الد

 !الشفط أنبوب

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

 

 

 

 

 

 

 التصفية نظام مشكلة حل  1-11-2
 

ما .المضخة في انسداد فهناك تدور، ال المضخة ولكن صوتًا يصدر المحرك كان إذا  الحجم ذات الوسادة/الورقة أ

 دخول عند .المضخة إلى المصفاة طاسة عبر بالمرور الطعام وفضالت لبقايا ستسمح المثبتة، أو الصحيح غير

 أن كما .الحراري الحمل زيادة إلى يؤدي مما المحرك، حمل وزيادة التروس ربط يمكن المضخة، إلى الفضالت

هون دها، إلى ستؤدي المضخة في الصلبة الد  .مماثلة نتائج مع انسدا
 

هون أو البقايا بسبب المسدودة المضخة تحرير عادةً  يمكن  مفك باستخدام يدويًا التروس تحريك طريق عن الصلبة الد

 .ذلك محاولة قبل المضخة محرك تشغيل إيقاف من تأكد .12 شكلال في موضح هو كما أخرى أداة أو
 

 .التصفية نظام عن الطاقة افصل .1

 .المضخة من اإلدخال أنابيب شبكة بإزالة قم .2

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

 ها والسماح الصلبة البقايا تحرير إلى الخلف إلى المضخة تروس تحريك يؤدي  .بإزالت

 هون ليونة األكثر األشياء دفع إلى األمام إلى المضخة تروس دفع دييؤ  .التروس حركة بحرية والسماح المضخة خالل الصلبة والد
 

         
 11 الشكل                      11 الشكل    0 الشكل

 تنبيه 

ها في المصفاة شاشة أن من كدتأ  الرئيسي السبب هو صحيح غير الشاشة وضع يكون. التصفية مضخة وتشغيل المصفاة ورقة/لوحة وضع قبل مكان

 .التصفية نظام لخلل

 

 12 الشكل
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ما ها تم التي التصفية بطانات/لوحات أ ها أو تثبيت  تشير قد .المصفاة طاسة أسفل الموجود الشفط أنبوب وانسداد الطعام وفضالت بقايا بمرور أيًضا تسمح فسوف صحيح غير بشكل تحجيم

هون ترك حالة في أيًضا الطاسة في انسداد يحدث أن يمكن .الفتات صينية استخدام عدم إلى الشفط أنبوب لسد يكفي بما الكبيرة البقايا ها المقالة في الد  طريق عن االنسداد إزالة يمكن .وتصلب

 .االنسداد إزالة إلجبار األخرى المضغوطة الغازات أو المضغوط الهواء استخدام عدم بيج .الصرف أنابيب مسلّك أو بريمة باستخدام خارًجا العنصر إجبار

 وإصالحه التصفية خطأ استكشاف  1-11-2

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 .تبدأ ال للتصفية التلقائية الصيانة

ها خارج المصفاة طاسة .أ   .موضع

 .للغاية منخفض الزيت مستوى .ب 

 للغاية منخفضة الزيت حرارة درجة .ج 

 (.للغاية بارد الزيت رسالة تظهر)

 .المصفاة مرحل فشل .د 

 بمحرك الخاص الحراري المفتاح تعثر .ه 

 .المصفاة

 إلى الوصفة إعداد في المصفاة ضبط .و 

 (.فقط تلقائي) التشغيل إيقاف وضع

 ".4" إلى الضبط بعد المصفاة .ز 

 .التمكين إلى التصفية قفل ضبط .ح 

 .النظام في خطأ .ط 

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

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

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

هايت 314 من أعلى الزيت حرارة درجة أن من تأكد .ج   (.مئوية درجة 110) فهرن

 الجزء برقم 20 المباشر التيار جهد ذي المرحل مع المصفاة مرحل لاستبد .د 

 .معيبًا كان إذا 2470022

 .المصفاة لمحرك الحراري الضبط إعادة مفتاح على اضغط .ه 

 .التشغيل وضع إلى الوصفة إعداد في المصفاة اضبط .و 

 المنقسم للوعاء بالنسبة 6 أو الكامل للوعاء بالنسبة 12 إلى المصفاة اضبط .ز 

 (.فقط التلقائي فيةالتص)

 (.التعطيل) DISABLED إلى التصفية قفل اضبط .ح 

. األخطاء عن بحثًا األخطاء سجل من تحقق .النظام في خطأ وجود عدم من تأكد .ط 

 .الطاقة بدورة المقالة بتوصيل قم

 بلوحة موصلة طاقة وجود عدم
 المصفاة واجهة

 موصلة طاقة وجود عدم مشكلة إلى انظر

جهة بلوحة  .1-11-1 القسم في ةالمصفا وا
جهة بلوحة موصلة طاقة وجود عدم مشكلة إلى انظر  .1-11-1 القسم في المصفاة وا

  كل بعد بالتصفية المقالة تقوم

 .طهي دورة
 .صحيح غير المصفاة إعداد

 

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

 .BIELA14-T IO دليل في 2-0 القسم في المصفاة وسمات المدير، إعدادات

  المصفاة واجهة لوحة تقوم لن

 .الخطأ بمسح
 .متطايرة الال الذاكرة في الخطأ يظل

 مرة الخدمة على اضغط .الخدمة على اضغط. الرئيسية الصفحة زر على اضغط

 على اضغط .ألسفل السهم زر على اضغط .التحقق على واضغط 1614 أدخل .أخرى

اجهة لوحة ضبط ادةإع  على اضغط .التحقق على اضغط .نعم على اضغط .2 المصفاة و

 ثانية 34 عن تقل ال لمدة بالخارج الطاسة أن من تأكد  .للخروج الرئيسية الصفحة زر

 (. المصفاة لوحة تغيير) CHANGE FILTER PAD رسالة لمسح

 رسالة بعرض M4000 يقوم

FILTER BUSY  

 (.مشغولة المصفاة)

 لوحة تغيير أو أخرى تصفية دورة اكهن .أ 

 . التشغيل قيد تزال ال المصفاة

جهة لوحة تقم لم .ب    بمسح المصفاة وا

 .التحقق نظام

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

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

 .ذلك منك طُلب إذا المصفاة لوحة

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

 .المقالة إلى الطاقة

  صمام أو التصريف صمام

 .مفتوًحا يبقى اإلرجاع

جهة لوحة فشل .أ   .الصمام وا

 .المشغل فشل .ب 

 .الطاقة مزود فشل .ج 

جهة لوحة برنامج إصدارات وجود من تأكد .أ  ة ولوحة الصمام وا  المصفاة واجه

 .االتصال إلى لإلشارة

 .صحيح بشكل وتشغيله المشغل توصيل من تأكد .ب 

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

  .2-12-1 القسم في الموجود

 تتوقف أو تبدأ، ال المصفاة مضخة

 .التصفية خالل

 

 قاطع تعثر أو الطاقة سلك توصيل يتم لم .أ 

 .الدائرة

 تسبب مما المضخة محرك حرارة ارتفاع .ب 

 .الحراري الزائد الحمل مفتاح تعثر في

 .مصفاة مضخة في انسداد .ج 

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

ها يمكن ال لدرجة ساخنًا المحرك كان إذا .ب   المحتمل فمن ثواٍن، بضع من ألكثر لمس

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

 .المضخة ضبط إعادة مفتاح على اضغط ثم دقيقة، 01

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

 رسالة بعرض M4000 تقوم

INSERT PAN (الطاسة أدخل.) 

 في بالكامل المصفاة طاسة ضبط يتم لم .أ 

 .المقالة

 .مفقود المصفاة طاسة مغناطيس .ب 

 .معيب المصفاة طاسة مفتاح .ج 

 عرض عدم من كدتأ. المقالة في بالكامل وادخله للخارج المصفاة طاسة اسحب .أ 

 . "P" الحرف التحكم وحدة

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

ًما المفتاح مقابل المصفاة طاسة مغناطيس كان إذا .ج   في التحكم وحدة واستمرت تما

 .معيبًا المفتاح يكون فقد ،"P" أو( الطاسة إدخال) INSERT PAN رسالة عرض

 إرجاع ولكن تعمل، فاةالمص مضخة

 .للغاية بطيء الزيت

 

 مُعدّة أو مثبتة المصفاة طاسة مكونات .أ 

 .صحيح غير بشكل

 .المسبق التصفية شاشة انسداد يتم قد .ب 

 

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

ها في المصفاة   .اللوحة أسفل مكان

 .لوحة تستخدم كنت إذا على،أل موجه الخشن الجانب أن من تحقق .ب 

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

 .المسبق التصفية شاشة تنظيف .د 
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جهة لوحة خدمة إجراءات  1-11-1  (FIB) المصفاة وا
 

 والتشغيل يدويًا والصرف اإلرجاع صمامات بفتح يسمح خدمة وضع على التحكم وحدة تحتوي

 .التلقائي الكشط ومضخة المصفاة مضخة لمحرك اليدوي
 

 :الخطوات هذه اتبع الوضع، إلى للدخول

 .الرئيسية الصفحة زر على اضغط .1

 .الخدمة زر على اضغط .2

 .أخرى مرة الخدمة زر على اضغط .3

 .االختيار عالمة على واضغط 1614 أدخل .0

 .اليدوية التصفية زر على اضغط .1

 (.13 الشكل انظر) العناوين تحت والمضخات للصمامات اليةالح الحالة التحكم وحدة تعرض
 .الزر داخل اإلجراء تنفيذ إلى األزرار على الضغط يؤدي

 

 

 

   اليدوي التصفية وضع باستخدام يدويًا الكشط أو التصفية أو التعبئة إعادة أو التصريف 1-11-6
 

 إلى التلقائي الكشط مضخة أو المصفاة مضخة زر على الضغط يؤدي .المرتبط للوعاء اإلرجاع أو رفالص 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 تنشيط
 

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

FROM DRAIN PAN? (التصريف؟ طاسة من الوعاء ملء تريد هل )YES/NO (ال/نعم )إعادة من للتأكد التعليمات اتبع .المصفاة طاسة في زيت أي ترك عدم لضمان 

 . الوعاء إلى الزيوت جميع

 

 
 12 الشكل
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 أي حدوث عند المطالبة رسالة عرض يتم.  التصفية مشكلة مسح عملية يتبع المخطط هذا 

 :يلي مما

 

 المصفاة، لوحة انسداد .1

 ،مسدودة المسبقة المصفاة .2

 ثرة،متع أو معيبة المصفاة مضخة.  2

 الالقط، األنبوب على للتسرب مانعة دائرية حلقة.  3

 أو معيب، تصريف صمام/مشغل.  0

 .معيب إرجاع صمام/مشغل.  1

 SERVICE رسالة بعرض التحكم وحدة قامت إذا

REQUIRED (مة  استخدام فيمكن ،(بةمطلو الخد

( ال) NO اإلجابة طريق عن الحاالت بعض في المقالة

 SYSTEM ERROR المطالبة رسالة عرض عند

FIXED? (النظام؟ خطأ إصالح تم هل )YES NO 

 إصالح يتم حتى دقيقة 11 كل الرسالة تتكرر (.ال نعم)

 الخطأ، رسالة لمسح. فني قبل من الخطأ ومسح المشكلة

 عرض عند (نعم) YES إلجابةا بعد 1111 أدخل

 تم هل) ?SYSTEM ERROR FIXED رسالة
 (.ال نعم) YES NO( النظام؟ خطأ إصالح
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 المصفاة مضخة أو المصفاة محرك استبدال  1-11-1
 

 .المقالة من والخلفي األمامي الجزئين كال إلى للوصول وضعه وأعد الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل .1

 .الوحدة من المصفاة وغطاء طاسة بإزالة قم .2

 .السفلية الخلفية اللوحة بإزالة قم .3

 .المصفاة طاسة وصلة طرف في المضخة بشفط الخاص المرن الخط وكذلك المقالة من الخلفي الجزء في الزيت إرجاع مجمع إلى يمر الذي المرن الخط بفصل قم .0

 .المحرك أسالك وافصل المحرك مقدمة من الغطاء لوحة بإزالة قم .1

 .الخلفية العمودية الكتيفة على المصفاة مضخة حركم عارضة تثبت التي اللولبية والمسامير الصواميل بفك قم .6

 . السفلية الخلفية بالكتيفة العارضة تثبت التي المسامير بفك قم .7

  .بالكتيفة العارضة مقدمة تثبت التي الصامولة بفك قم .2

ها المجموعة وضع الخلفية الكتيفة من برفق واسحبها جيدًا، العارضة امسك .9  .المقالة مقدمة خارج المجموعة اسحب األرض، على المجموعة وضع جردبم .األرض على األسفل إلى بأكلم

  .العارضة تركيب إلعادة 9-2 الخطوات اعكس المطلوبة، الخدمة اكتمال عند .14

 كامل وعاء استخدام عند المثال، لسبي على) المصفاة قائمة في الموجودة الوظائف باستخدام صحيح بشكل تعمل المضخة أن من وتحقق الكهربائية الطاقة بمصدر الوحدة توصيل أعد .11

 .(الخلفي التدفق منفذ في ودفق المأخذ تركيبة عند قوي شفط هناك يكون أن ويجب بالتشغيل المحرك يبدأ أن يجب العمل، عند الطاسة وظيفة من

 .المصفاة وغطاء وطاسة الخلفية اللوحات تثبيت أعد السليم، التشغيل من التحقق عند .12

 .الخدمة إلى المقالة إلعادة العادم غطاء لأسف المقالة وضع أعد .13
 

 

 والتصفية( ATO) التلقائي الكشط صيانة إجراءات 1-11
 

جهة لوحة إلى اإلشارة إرسال يتم .القلي وعاء مقدمة في الموجود العلوي الحساس عن الزيت مستوى ينخفض عندما التلقائي الكشط نظام تنشيط يتم  إشارة ترسل التي( FIB) المصفاة وا

جهة لوحة إلى  مجمع خالل من JIB (Jug In Box) من الزيت بسحب المضخة تقوم(. ATO) التلقائي الكشط مضخة وتشغيل القلي بوعاء اإلرجاع مشغل لتعشيق( VIB) الصمام وا

 .المشغل وإغالق المضخة إيقاف يتم الحساس، إلى الزيت مستوى وصول بمجرد. القلي وعاء من الخلفي الجزء إلى متعددة الخلفي اإلرجاع
 

جهة لوحة تقوم ها والتحكم bulk وزيت التصفية وظائف على باإلشراف( FIB) المصفاة وا ها كما .في ها البيانات تتلقى أن  عبر وترسل

CAN (النطاقي التحكم شبكة )المعلومات ترسل التي التصفية دورة بتنشيط وتقوم .التحكم وأجهزة واللوحات الحساسات مختلف وإلى من 

هة لوحات إلى ها المحركات فتح فيه ينبغي الذي الوقت في تتحكم التي( VIB) الصمام واج  . وإغالق
 

ة لوحة لوحة تقع هة للوحة الطاقة توفير يتم (.17 الشكل انظر) الزيت خزان خلف الصندوق، داخل المصفاة واجه  ومرحل المصفاة، واج

جهة لوحة صندوق في 24VDC المباشر يارالت جهد ذي الطاقة مزود من الكشط ومضخة المصفاة، مضخة  مزود ويقوم .المصفاة وا

جهة لوحة عبر تمر طاقة بتوفير 24VDC المتردد التيار جهد ذي الطاقة هة لوحة إلى المصفاة وا  .الدوارة المشغالت إلى الصمام، واج
جهة بلوحة الخاص الدقيق للمعالج الموصلة الطاقة أن كما جهةالو لوحة من مزودة الصمام وا  .الذكية ا

 

   .bulk نظام لزيت النقي بالزيت اللولبي الملف تشغيل على األيسر المكونات الصندوق في الموجود 24VAC محول يعمل

 
 

 

 

 

 وإصالحه التلقائي الكشط خطأ استكشاف 1-11-1
 

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

 بلوحة موصلة طاقة وجود عدم

 .المصفاة واجهة
 .موصلة غير J1 وصلة .أ 

 .الطاقة مزود في خلل .ب 

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

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

 .0-11-1 القسم في

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

 .الخطأ بالوعاء المرنة الخطوط توصيل .ب 

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

 .األسالك وأوضاع

 .الصحيح بالوعاء المرنة الخطوط توصيل من تأكد .ب 
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 .بالكشط يقوم ال واحد وعاء هناك

 .المصفاة في خطأ يوجد .أ 

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

اومة جهة لوحة في أو والمق  .المصفاة وا

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

PAD YES/NO( "ال/نعم المصفاة، لوحة تغيير)، زر أي على تضغط ال 

 وحدة تعود ثانية، ثالثين بعد .األقل على ثانية ثالثين مدةل الوعاء إزالة يتم حتى

 . السابقة العرض رسالة أو التشغيل إيقاف وضع إلى التحكم

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

ة الحرارة درجة وكاشفات األسالك  .والمقاوم

 التلقائي، بالكشط يقوم واحد وعاء

 .ذلك في تفشل األخرى وعيةاأل ولكن

 .مرتخ   سلك توصيل .أ 

 .المشغل في مشكلة .ب 

 .المشغل موصل في مشكلة .ج 

 

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

جهة  .المصفاة ووا

 .المشغل عمل من للتأكد اإلرجاع مشغل من تحقق .ب 

هة لوحة في بالكامل اإلرجاع مشغل موصل تثبيت من تأكد .ج   .الصمام واج

 خزان النخفاض األصفر المؤشر

 .يضيء ال الزيت

 

 التلقائي الكشط مجس في مشكلة .أ 

 متسخ التلقائي الكشط مجس .ب 

 المجس وصلة .ج 

 

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

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

اومة  . نسبيًا قريبة التلقائي بالكشط الخاصة والمق

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

 .المجس تجويف

جهة بلوحة متصل التلقائي الكشط مجس أن من تأكد .ج   .صحيح بشكل الذكية الوا

 رسالة بعرض M4000 يقوم

E29 TOP OFF PROBE 

FAILURE – CALL 

SERVICE (الكشط مجس فشل -  

مة االتصال  (بالخد

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

 االتصال في عطل .ب 

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

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

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

اومة  .المجس فاستبدل معطوبًا، المجس كان إذا .التلقائي شطالك مجس مق

جهة بلوحة متصل التلقائي الكشط مجس أن من تأكد .ب   .صحيح بشكل الذكية الوا
 . صحيح بشكل الموصل فصل من تأكد
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M4000 رسالة يعرض E64 -

FILTRATION INTERFACE 

BOARD FAILURE – 

FILTRATION AND TOP 

OFF DISABLED – CALL 

SERVICE (جهة لوحة فشل  وا

 والكشط التصفية تعطيل تم - المصفاة

مة االتصال -  (بالخد

 .معيبة SUI لوحة/معيبة وصلة .أ 

جهة لوحة طاقة انقطاع .ب   .المصفاة وا

جهة لوحة في فشل .ج   .المصفاة وا

 

 واستعرض ،(البرنامج) SOFTWARE وحدد ،(المعلومات) INFO وضع أدخل .أ 

ة ةلوح إذا. المصفاة واجهة لوحة برنامج حالة  األصفار عرض يتم: المصفاة واجه

 الذكية الواجهة ولوحة المصفاة واجهة لوحة بين االتصال فقد ويتم ،44.44.444

 خالل من هذا في التسبب ويمكن (CAN) النطاقي التحكم شبكة ناقل تحميل يتم أو

 حالة في. الكهرباء عن SUI لوحة افصل(. تركيبها تم إذا) المعيبة SUI لوحة
 لوحة في الموجود القابس بفصل قم المصفاة، واجهة لوحة برنامج ارإصد إرجاع

ة  . SUI لوحة استبدال يمكن حتى SUI لوحة بها الموصل المصفاة واجه

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

 . الرئيسي الطاقة

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

 .د الخطوة إلى تخط   موجودة، األصفار ظلت

جهة للوحة 2 ضبط إعادة بإجراء قم .د  مة قائمة من المصفاة وا  .الخدمة - الخد

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

 .و الخطوة إلى تخط   موجودة، األصفار ظلت

ة لوحة بين( CAN) النطاقي التحكم شبكة اتصاالت أن من تأكد .و   الذكية الواجه

ة ولوحة  ؟، زر على الضغط عند) .آمنة اليمين أقصى على الموجودة المصفاة واجه

ة لوحة برنامج إصدار عرض يجب  برنامج إصدار عرض تم إذا .المصفاة واجه

 هناك ونتك فقد بالطاقة، موصلة المصفاة واجهة لوحة وكانت V00.00.000 من

 (.االتصال في مشكلة

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

 .ح الخطوة إلى تخط   موجودة، األصفار ظلت

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

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

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

ها إلى وتحتاج تعمل  . استبدال

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

 .ي الخطوة إلى تخط   موجودة، األصفار ظلت

 للتطبيق قابل كان إذا المقالة من الخلفي الجزء في بعد عن المسجل اتصال راجع .ي 

هاز إلى الموصلة الكابالت أن من وتأكد  حالة وفي. تتلف لم بُعد عن المراقبة ج

 يكون أن على) األسالك ضفيرة وصلة في المحول وتثبيت الكابل بإزالة قم تلفها،

امة مربوًطا يالمنه زمام  (. الكابل تثبيت بدع

 إعادة تم كان إذا ما لمعرفة ه حتى أ خالل من الخطوات كرر المنهى، تثبيت تم إذا .ك 

-INFO – SOFTWARE في موجودة تزال ال األصفار كانت إذا. االتصال

FIB، ل الخطوة إلى فانتقل. 
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 .السابقة الصفحة من تابع

 

M4000 رسالة يعرض E64 -

FILTRATION INTERFACE 

BOARD FAILURE – 

FILTRATION AND TOP 

OFF DISABLED – CALL 

SERVICE (جهة لوحة فشل  وا

 والكشط التصفية تعطيل تم - المصفاة

مة االتصال -  (بالخد

 

جهة لوحة اتصال انقطاع .ل   في صحيح كهربي جهد وجود من تأكد .المصفاة وا

جهة للوحة الطاقة مزود جهة حةللو الطاقة مزود ومن المصفاة وا  قم .المصفاة وا

ة في مطلوبة أخطاء أي ومسح اللوحة إلى الطاقة باستعادة  مزود استبدل .الخدم

ة بلوحة الطاقة هة لوحة كانت إذا. المصفاة واجه  باللون مضاءة المصفاة واج

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

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

جهة لوحة فاستبدل ،E60 تعكس أعاله األخرى الخطوات  بعد. المصفاة وا
جهة لوحة استبدال  البطارية تشغيل خالل من النظام ضبط أعد المصفاة، وا

 .ثانية 34 لمدة ألسفل بالكامل

 .بالكشط تقوم ال القلي أوعية

 

 

 .فارغ الزيت خزان .أ 

 

 التلقائي الكشط خطوط/مضخة انسداد .ب 

(ATO.) 

 

 من أقل التلقائي الكشط مجس حرار درجة .ج 

 .الضبط نقطة

 

 .للغاية بارد الزيت .د 

 

 االتصال في عطل .ه 

 

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

 المصفاة

 

 .األسالك ضفيرة/الطاقة مزود في فشل .ز 

 

 .التلقائي الكشط مضخة في فشل .ح 

 

جهة حةلو في فشل .ط   .المصفاة وا

 

جهة لوحة في فشل .ي   . الصمام وا

 .الزيت خزان في زيت وجود من تأكد .أ 

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

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

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

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

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

جهة اومة من وتحقق الذكية الوا  المجس كان إذا .ئيالتلقا الكشط مجس مق

 .المجس فاستبدل معطوبًا،

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

هايت  (.مئوية درجة 21) فهرن

 زر على اضغط ألسفل؛ السهم على اضغط ؛(؟) المعلومات زر على اضغط .ه 

ة لوحة برامج إصدارات ظهور من تأكد. البرنامح إصدار  ولوحة ةالذكي الواجه

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

ة لوحة و الذكية ناقل  المعالج ناقل موصالت أن من تأكد .سيئًا المصفاة واجه
ة الوصالت ة لوحات بين محكم جهة ولوحة( J2) الصمام واجه   الذكية الوا

(J9 أو J10 )جهة لوحات بين أو جهة ولوحة( J8 أو J7) الذكية الوا  المصفاة وا

(J3 أو J4.) 

جهة لوحة عن الطاقة فصل تم .و  ة لوحة أو الصمام واجهة لوحة أو الذكية الوا  واجه

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

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

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

 .معيبة كانت إذا التلقائي الكشط مضخة استبدل .التلقائي

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

ة لوحة وجدت إذا. 0-11-1 القسم في الموجود السن  معيبة، المصفاة واجه

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

 .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير حدوث

 موضع مخطط باستخدام المناسب لجهدا لمعرفة الصمام واجهة لوحة افحص .ي 

ة لوحة وجدت إذا. 2-12-1 القسم في الموجود السن  معيبة، الصمام واجه

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

 .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير
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جهة لوحة صندوق نم الخلفي الجزء على اختبار نقاط 1-11-2  ( FIB) المصفاة وا

 

 سنًا 12 من مكون موصل  1-11-2-1
 لوحة صندوق من الخلفي الجزء على

جهة  (C7) (FIB) المصفاة وا

 
 األخطاء الستكشاف هذه االختبار نقاط استخدم

ها  .وإصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهة لوحة صندوق من الخلفي الجزء على توصيالت 1-11-2-2  ( FIB) المصفاة وا
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(FIB) المصفاة واجهة بلوحة الخاصة LED ومصابيح اختبار نقاط  1-11-2

1

30 2

J3 J4

1 4 1 4

J2

1 8

     5 
JIB       

             
      

VAC 24 
      

LED     

     6 
      
        

     
       

VAC 24 
      

LED     

     7 
     
     
      
       
       

 24 VDC 
      

LED      

     8 
     
      
        

 24 VAC 
      

LED      

J1

     
      

     
      

    
 MOD-BUS

         
        
      

LED 1

     4 VDC 24       LED     

     3 VDC 5       LED     

     3 VDC 3.3       LED     

     
       

                   )FIB(

 
 21 الشكل
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جهة لوحة تصفية  1-11-1 ها الكشط سنون مواضع( FIB) المصفاة وا   وأسالك

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

 إلى/من الموصل

 ضفيرة

 # األسالك

السنو
 السلك لون الجهد الوظيفة # ن

J1 

 الطاقة مزود من اإلدخال

1115211 

 بني  - أرضي 1

 أرجواني 24VDC +24VDC مباشر تيار جهد مدخل 2

 بني  - أرضي 3

 أرجواني 24VDC +24VDC مباشر تيار جهد مدخل 0

 JIB ضبط ادةإع 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 مفتاح
 - الطاسة مفتاح أرضي 13

3.3VDC 
 أحمر

 أحمر + الطاسة مفتاح 10

 التلقائي الكشط مضخة مرحل
 - المضخة مرحل ضيأر 11

24VDC 
 أرجواني

 بني التلقائي الكشط مضخة مرحل 16

  من مدخل

 21 متردد تيار بجهد محول

 24VAC محول 17
 24VAC محول

 برتقالي

12 24VAC Ret أزرق 

 بقايا إضافة RTI JIB إلى
 24VAC محول 19

 24VAC محول
 أسود

24 24VAC Ret أسود 

 المقالة من الخلفي ءبالجز RTI موصل

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

 أزرق   (هيرشمان على Ret( )0) مشترك 22

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

20 

" الفضالت لخزان الكامل الحساس" اختبار سنون من

RTI 22 (هيرشمان لىع 0 إلى 1) 20 إلى 

24VAC –كامل 

0VAC – برتقالي كامل غير 

 مغلق الفضالت مفتاح
 + مغلق مفتاح 21

3.3VDC 
 أسود

 أسود - مغلق مفتاح أرضي 26

 مفتوح الفضالت مفتاح
 + مفتوح مفتاح 27

3.3VDC 
 أسود

 أسود - مفتوح مفتاح أرضي 22

 وضع عند باإلشارة المصفاة مضخة مرحل اتصال
 نعم التشغيل وضع في المضخة

   متصلة المصفاة مضخة 29

   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 0

  24VDC+ الطاقة 1

  24VDC+ الطاقة 6

  24VDC+ الطاقة 7

  24VDC+ الطاقة 2

J3 
اجهة لوحة من ناقل الوصالت تحكم اقل  الذكية الو

 (RJ11) اليمين أقصى في
1116661 

  5VDC +5VDC المباشر التيار جهد 1

    مرتفع( CAN) النطاقي التحكم شبكة 2

    ضمنخف( CAN) النطاقي التحكم شبكة 3

    أرضي 0

J4 
  الشبكة مقاوم أو ناقل الوصالت تحكم ناقل

 ( RJ11( )2و 2 السنون)
 مقاوم) 

1116522) 

  5VDC+ +5VDC المباشر التيار جهد 1

    مرتفع( CAN) النطاقي التحكم شبكة 2

    منخفض( CAN) النطاقي التحكم شبكة 3

    أرضي 0
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  االختيارية SUI اتصال لوحة أو الطاقة، مزود أو المصفاة، اجهةو لوحة استبدال  1-11-6
 

جهة لوحة صندوق ضع .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل  في 17 الشكل انظر) المصفاة وا

هة لوحة صندوق غطاء بإزالة قم (.الزيت خزان خلف ،(11-1 القسم  الطاقة مزود لكشف المصفاة واج

جهة ولوحة  أو أسالك أي بتمييز قم (.21 الشكل انظر) االختيارية SUI اتصاالت ولوحة لمصفاةا وا

ها ضفائر  استبدل .الضفائر أو األسالك جميع تثبيت وأعد المعيب المكون استبدل .الطاقة عن وفصل

. تحكمال قدرة لدورة 13-1 القسم انظر. بالكامل المقالة بنظام الطاقة توصيل أعد استبداله، بمجرد. الغطاء

 اإلرشادات فاتبع ضروريًا، البرنامج تحديث كان إذا  .األمر لزم إذا بتحديثه وقم البرنامج إصدار من تحقق

 .11-1 القسم في البرنامج لتحديث
 

 من للتحقق البرنامج إصدار زر على اضغط ألسفل؛ السهم على اضغط ؛(?) المعلومات زر على اضغط

جهة لوحة برنامج إصدار جهة لوحة برنامج إصدار كان إذا. ةالمصفا وا  ال فقد مرئي، غير المصفاة وا

جهة لوحة تكون  .صحيح بشكل متصاًل  المصفاة وا

 

 اللولبي الملف أو التلقائي الكشط مضخة استبدال 1-11-5
 

 انظر) التلقائي الكشط مضخة ضع .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل

 وفصلها ضفائر أو أسالك أي بتمييز قم. التلقائي الكشط صندوق خلف ،(22 الشكل

 شبكة لتحرير السريعة االنقاطاعات على األعلى من ألسفل اضغط .الطاقة عن

 بفك قم .المضخة من األنابيب شبكة سحب يمكن (.23 الشكل انظر) األنابيب

 .الكهربائية الوصلة افصل. المضخة بصينية المضخة تربط التي األربعة الصواميل
 أعد المرحل، استبدال بمجرد .أعاله الخطوات واعكس المعيب المكون بدالاست

 .الطاقة توصيل

  
 22 الشكل                                        22 الشكل   

 

  (AIF) مامالص واجهة لوحة أو التلقائي الكشط مجس استبدال 1-11-1
 

 .المقالة من الخلفي الجزء إلى للوصول وضعه وأعد الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل .1

 .المجس أسالك ضفيرة إلى للوصول الخارجي، المجس استبدال حالة في المرتبطة، الجانبية اللوحة بإزالة قم .2

 .استبداله المراد المجس مستوى تحت الطهي زيت بتصريف قم .3

 :يلي كما المكونات كأسال افصل .0

ها التلقائي، الكشط مجس استبدال عند .أ  جهة لوحة من افصل  .الذكية الوا

ة لوحة مجس استبدال حالة في .ب   لوحة على J1 الموصل من السنون لدفع ورقيًا دبوًسا استخدم ،(AIF) الصمام واجه

جهة  .الصمام وا

 .القلي وعاء من المجس فك .1

 في البديل الجزء بربط قم ثم البديل الجزء سنون على يعادله ما أو Loctite® PST56765 األنابيب سن تسرب مانع بتطبيق قم .6

جهة لوحة أو التلقائي الكشط مجس استبدال عند. القلي وعاء  إحكام قبل الوعاء جانب مع مستويًا المجس أن من فتأكد الصمام، وا

 .رطل-بوصة 124 إلى المكون بلف قم. الربط

 .اإلجراء إلكمال 1 إلى 1 من الخطوات اعكس .7

 
 21 الشكل

 جهد ذو طاقة مزود

 21 مباشر تيار

اجهة لوحة  و
 المصفاة

 
 21 الشكل

 التلقائي مجس الكشط
 
 

هة  مجس لوحة واج
 (AIFالصمام )
 
 

 طاقة مزود

SUI جهد ذو 

 21 مباشر تيار

  اتصال لوحة

SUI (KCCM) 

 منفذ

SUI USB 
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   (VIB) الصمام واجهة لوحة صيانة إجراءات 1-12
 

هة لوحة تتحكم  التصريف صمامات وإغالق بفتح تقوم التي المشغالت في( VIB) الصمام واج

جهة لوحات توجد .واإلرجاع  انظر) قلي وعاء كل تحت واقٍ  غالف داخل( VIB) الصمام وا

 (.21 الشكل
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 (VIB) الصمام واجهة لوحة أعطال تصليح 1-12-1
 

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

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة 

 . يعمل ال المشغل

جهة بلوحة موصلة طاقة وجود دمع .أ   الصمام وا

 

 .بالطاقة موصل غير المشغل .ب 

 

جهة لوحة في فشل .ج  جهة لوحة/المصفاة وا  .الصمام وا

 

 .صحيح غير المشغل جهد .د 

 

  .معيب المشغل .ه 

ة لوحة لوحة على J2 من 1و 0 السنون افحص .أ   واجه

 .24VDC مباشر تيار جهد قراءة يجب (.FIB) المصفاة
 من اآلخر الطرف في 1و 0 لسنونا على الجهد من تحقق

 مباشر تيار جهد وجود من وتأكد األسالك ضفيرة

24VDC. التيار لـجهد 1و 0 السنين فحص في استمر 

 لوحات على J4و J3 المقابس على 24VDC المباشر

جهة  (.VIB) الصمام وا

 إلرجاع J7) المناسبة بالوصلة المشغل توصيل من تأكد .ب 

 صمام إلرجاع J2و الدفق، صمام أو األيمن التحويل صمام

 أو األيمن التحويل صمام لتصريف J5و األيسر التحويل

 (.األيسر التحويل صمام لتصريف J6و الدفق صمام

 موصل في المشغل تشغيل مع المستمر التيار جهد من تحقق .ج 

 ال .يدويًا المشغل إغالق أو فتح محاولة أثناء المشكلة مشغل
 من حيث الكهرباء عن المشغل فصل أثناء بالفحص تقم

 إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير حدوث الممكن

 قراءة( أبيض) 0و( أسود) 1 السنون على يجب .اللوحة

 على يجب  .المشغل فتح عند 24VDC+ مباشر تيار جهد

- مباشر تيار جهد قياس( أبيض) 0و( أحمر) 2 السنون

24VDC فمن جهد، أي فقد حالة في .المشغل إغالق عند 
جهة لوحة في انقطاًعا هناك يكون أن المحتمل  الصمام وا

(VIB )جهة لوحة أو  المحرك باختبار قم (.FIB) المصفاة وا

 يعمل، المشغل كان إذا .آخر بموصل توصيله طريق عن

جهة لوحة فاستبدل  (.VIB) الصمام وا

 3 السن بين المشغل توصيل مع المباشر التيار جهد من تحقق .د 

 بالفحص تقم ال(. األبيض السلك) 0 سنوال( األزرق السلك)
 حدوث الممكن من حيث الكهرباء عن المشغل فصل أثناء

=  مغلق .اللوحة إتالف في يتسبب قد مما السنون في تقصير

 ميجا 0 من وأعلى 0.825VDC مباشر تيار جهد من أقل

 من أقل من وأعلى 2.475V جهد من أقل=  مفتوح. فولت

 السماح، خارج الجهد .0.825VDC مباشر تيار جهد
 جهد من أعلى القيم كانت إذا فشل حالة هناك يكون وسوف

 .فولت ميجا 0 من أقل أو 2.475VDC المباشر التيار

 يعمل وال الموصل عند موجودًا المناسب الجهد كان إذا .ه 

 ال ظل إذا. المقالة على الطاقة ضبط إعادة على المشغل

 .المشغل فاستبدل يعمل،

 أو الخطأ الوعاء ىعل المحرك وظائف
 .الخطأ الصمام

 .الخطأ بالموصل المشغل توصيل تم .أ 

 إلرجاع J7) الصحيحة بالوصلة المشغل توصيل من تأكد .أ 

 صمام إلرجاع J8و الدفق، صمام أو األيمن التحويل صمام

 أو األيمن التحويل صمام لتصريف J5و األيسر التحويل

 (.األيسر التحويل صمام لتصريف J6و الدفق صمام
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جهة مشغل لوحة سنون مواضع  1-12-2 ها( VIB) الصمام 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 ةلوح مجس  الصمام و

(AIF) 

اجهة لوحة   الصمام و

 1111125 الكاملة
اجهة لوحة   الصمام و

 1111121 المنقسمة

 
اجهة لوحة مجس  فقط الصمام و

(AIF) 8263287 

 

1 
اجهة لوحة مجس أرضي  الصمام و
 األيمن

 أوم

 أصفر

جهة لوحة مجس 2  أحمر األيمن الصمام وا

3 
اجهة لوحة مجس أرضي  الصمام و

 يسراأل
 أصفر

جهة لوحة مجس 0  أحمر األيسر الصمام وا

1   

6   

7   

2   

9  
 

 

14   

11  
 

 

12   

    أرضي 13

10 24VDC + 24VDC  

J2 

 المعالج ناقل بطاقة االتصال
 الواجة لوحة منناقل الوصالت 

 (RJ11) الذكية
1116666 

    أرضي 1

  5VDC+ ناقل الوصالت المعالج ناقل طاقة 2

3 Modbus RS485 ب   

0 Modbus RS485 أ   

   إشارة أرضي 1

  12VDC+ ناقل الوصالت 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 0

  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 0

  24VDC+ الطاقة 1

  24VDC+ الطاقة 6

  24VDC+ الطاقة 7

  24VDC+ الطاقة 2

J5 
  الدفق صمام تصريف

 (األيمن)
 

 أسود 24VDC+ (مفتوح+ ) الصرف 1

 أحمر 24VDC- (مغلق) – الصرف 2

 أزرق   الصرف وضع 3

 أبيض    أرضي 0

J6 
 التحويل صمام تصريف

 (األيسر)
 

 أسود 24VDC+ (مفتوح+ ) الصرف 1

 أحمر 24VDC- (مغلق)  – الصرف 2

 أزرق   الصرف وضع 3

 أبيض    أرضي 0

J7 (األيمن) الدفق صمام إرجاع  

1 Ret ( +مفتوح) +24VDC أسود 

2 Ret –  (مغلق) -24VDC أحمر 

 أزرق   Ret وضع 3

 أبيض    أرضي 0

J8 (األيسر) التحويل صمام إرجاع  

1 Ret ( +فتوحم) +24VDC أسود 

2 Ret –  (مغلق) -24VDC أحمر 

 أزرق   Ret وضع 3

 أبيض    أرضي 0
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 (VIB) الصمام واجهة لوحة استبدال  1-12-2
جهة لوحة موقع حدد .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل ها ليتم( VIB) الصمام وا ها األسالك ضفيرة راقب. القلي وعاء أسفل استبدال  مجموعة تثبيت يتم .الطاقة عن وافصل

جهة لوحة ها في( VIB) الصمام وا امة من المقبض ينزلق ثم( 22 الشكل انظر) المجموعة تنسدل وسوف المسمار بفك قم (.27 الشكل انظر) واحد بمسمار مكان  بوعاء المتصلة الدع

ة لوحة مجموعة أن من التأكد مع التجميع، إلعادة الخطوات بعكس قم (.29 الشكل انظر) القلي امة في الموجودة الفتحة إلى تنزلق الجديدة( VIB) الصمام واجه  االكتمال، بمجرد .الدع

 فاتبع ريًا،ضرو البرنامج تحديث كان إذا  .األمر لزم إذا بتحديثه وقم البرنامج إصدار رقم من تحقق .التحكم قدرة لدورة 13-1 القسم انظر .بالكامل المقالة بنظام الطاقة توصيل أعد

 .11-1 القسم في البرنامج لتحديث اإلرشادات

     
 20 الشكل                              21 الشكل                   21 الشكل

 

   الدّوار المُشغل استبدال 1-12-1
 

 في المشغالت وضع يتم .الطاقة عن وفصله المشغل اقبةبمر وقم استبداله المراد المشغل موقع حدد .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل

ها  بمحاذاة قم .الصمام ساق من المشغل بإزالة قم. آلن طراز الملولبة المسامير بفك قم (.34 الشكل انظر) آلن طراز ملولبين مسمارين بواسطة مكان

طهما، في المبالغة عدم من التأكد مع آلن رازط الملولبين المسمارين ربط أحكم. الجديد بالمشغل وربطه الصمام ساق مع المشغل  يؤدي ال حتى رب

 .المشغل واختبر الطاقة توصيل أعد .الغالف إزالة إلى
 

هما لألجزاء مختلفين رقمين على الدوارة المشغالت تحتوي :مالحظة هما ،(واألسود األزرق) بألوان ملونة رموز ذات أيًضا و  صورتان و
  .التركيب وضع مع فقانتتوا البعض لبعضهما متطابقتان

 

   التحكم وحدة طاقة مفتاح 1-12
 

 في يتحكم والذي ،(31 الشكل انظر) USB منفذ أعلى األيسر التحكم صندوق مقدمة في يقع رداد مفتاح هو الطاقة في التحكم مفتاح

 تحكم وحدة أي استبدال بعد الطاقة لك توصيل إعادة الضروري من. المقالة في واللوحات التحكم وحدات لجميع الموصلة الطاقة جميع

 لضمان التحكم طاقة توصيل إعادة عند األقل على ثانية( 21) ستين لمدة المفتاح بإيقاف قم .اإلعداد في تغيير أي وبعد لوحة أو

  .كافٍ  بشكل اللوحات من الطاقة تصريف
 

 التسرب 1-11
 

ومة، الحرارة درجة كاشفات ومجسات المرتفع، الحد ذي الترموستات تسرب منع بسبب القلي وعاء تسرب يكون ما عادةً   والمقا

 محكًما المكونات هذه من مكون كل يكون أن يجب االستبدال، أو التثبيت عند .صحيح غير بشكل اإلرجاع/التصريف وتركيبات

 أحد طول على تسرب يحدث قد جدًا، نادرة حاالت وفي .التسرب لمنع يعادله ما أو Loctite® PST56765 تسرب مانع باستخدام

مة الحواف  .القلي وعاء استبدال يجب هذا، يحدث عندما .القلي بوعاء الملحو
 

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

ها األنابيب توسيع مع الوقت مرور مع التصريف أنبوب أقسام تمسك التي يةالمطاط األنابيب في الموجودة المشابك ترتخي قد  وتقلص

 بصمام المتصل التصريف أنبوب قسم إزالة تمت إذا .تالفًا نفسه األنبوب يكون قد أيًضا، .االستخدام أثناء والتبريد الحرارة بعوامل

 التصريف أنبوب أن من أيًضا تحقق .تثبيته إعادة عند التصريف أنبوب حول صحيح بشكل ومركبان جيدة لةحا في والمشابك المطاط أن من فتأكد األسباب، من سبب ألي التصريف

 .الزيت يتراكم حيث منخفضة نقاط على يحتوي وال بالكامل طوله على التصريف من هبوًطا يسير
 

 21 الشكل

  21 الشكل
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  وتحديثه البرنامج تحميل إجراءات 1-16
 

 التحكم وحدات جميع تحديث وسيتم اليسار، أقصى المقالة صندوق في USB منفذ في تحميله إلى فقط البرنامج يحتاج .المقالة امللك دقيقة 34 حوالي البرنامج تحديث يستغرق

 :بعناية الخطوات هذه اتبع البرنامج، لتحديث. النظام في واللوحات

 ستقوم .البرنامح إصدار زر على اضغط ألسفل؛ السهم على ضغطا ؛(؟) المعلومات زر على اضغط .إيقاف التشغيل وضع إلى التحكم وحدات جميع بتبديل قد .1

جهة لوحة/M4000 (UIB) برامج إصدارات اكتب (.التجهيز جار  ) N2 IC I ND  رسالة بعرض التحكم وحدة جهة لوحة/الصمام وا  لوحة/المصفاة وا

جهة  .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 .0

 .االختيار زر على واضغط 1614 أدخل .1

 (.الفنية األوضاع) TECH MODES زر على اضغط .6

 .ألسفل السهم على اضغط .7

 (. البرنامج ترقية) SOFTWARE UPGRADE زر على اضغط .2

   (.USB أدخل) INSERT USB رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .9

 (.32 الشكل انظر) ألعلى USB غطاء وحرك اليسر بأقصى الصندوق باب افتح .14

 (.33 الشكل انظر) USB فالش أقراص محرك أدخل .11

 (ال نعم) YES NO( ؟USB إدخال تم هل) ?IS USB INSERTED رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .12

 .USB فالش أقراص محرك إدخال بعد( نعم) YES زر على اضغط .13

)قراءة الملف  READING FILE FROM USB. PLEASE DO NOT REMOVE USB WHILE READING رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .10
 أثناء القراءة(. USB. الرجاء عدم إزالة USBمن 

 تم) READING COMPLETED, PLEASE REMOVE USB رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .11

 (.USB إزالة الرجاء القراءة، اكتمال

 .USB فتحة على الغطاء وخفض USB فالش أقراص محرك الةبإز قم .16

 .USB فالش أقراص محرك إزالة بعد( نعم) YES زر على اضغط .17

 LNNT IE LNN2INCCIIY IAI CILCI TNI  MDIIHI رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .12

A LB Y LB T L INH   L (هة لوحة لترقية المتاحة التحكم وحدات تأكيد هة ولوحة الصمام، واج  الواج

جهة ولوحة الذكية،  (.L  و المصفاة، وا

 .للخروج( ال) NO أو للمتابعة( نعم) YES زر على اضغط .19

 ,UIB/VIB/SIB/FIB – DATA TRANSFER IN PROGRESS رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .24

WILL COMPLETE IN X MINUTES لوحة لكل (UIB/جهة لوحة جهة لوحة/الصمام وا  الوا

 (.دقيقة X خالل سينتهي التنفيذ، قيد البيانات نقل - المصفاة ةواجه لوحة/الذكية

جهة لوحة) UIB/VIB/SIB/FIB – UPGRADE IN PROGRESS, WILL COMPLETE IN X MINUTES رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .21  وا

ة لوحة/الصمام جهة لوحة/الذكية الواجه  .لوحة لكل (دقيقة X خالل سينتهي التنفيذ، قيد الترقية - المصفاة وا

 .اليسار أقصى في الموجودة التحكم وحدة على نعم( الترقية؟ اكتمال تم هل) ؟UPGRADE COMPLETE رسالة التحكم وحدة ستعرض البرنامج، تحديث اكتمال عند .22

 (.نعم) YES زر على اضغط .23

هاز الطاقة بتوصيل قم رقية،الت اكتمال تم) UPGRADE COMPLETED, POWER CYCLE THE SYSTEM رسالة بعرض التحكم وحدة تقوم .20  (.بالج

 األيسر المالمس صندوق على الموجود المفتاح باستخدام بالمقالة الخاصة التحكم بوحدة الطاقة بتوصيل قم .21

  .ثانية 21 لمدة المفتاح تشغيل إيقاف من تأكد(. 30 الشكل انظر)

 أثناء التشغيل إلعادة دقائق 14 إلى يصل ما التحكم وحدات بعض تستغرق قد المقالة، تشغيل إعادة أثناء .26

 .البرنامج تحميل

 .التالية الخطوة إلى انتقل الكهربائي، االستعداد مفتاح إلى التحكم وحدات جميع إرجاع بمجرد .27

 زر على اضغط ألسفل؛ السهم على اضغط ؛(؟) المعلومات زر على بالضغط البرنامج تحديث من تحقق .22

 تحديث من تأكد (.التجهيز جار  ) INTIALIZING رسالة رضبع التحكم وحدة ستقوم .البرنامح إصدار

جهة لوحة/M4000(UIB) برنامج إصدارات جهة لوحة/الصمام وا جهة لوحة/المصفاة وا  .الذكية الوا

 .الرئيسية الصفحة زر على اضغط .29

 (.الطاقم وضع) CREW MODE زر على اضغط .34

  .البرنامج تحديث اكتمال تم .31

 انظر. للتشغيل قابلة غير المقالة جعل إلى الملف قائمة تحديث في الفشل ييؤد قد .القائمة ملف بتحديث قم .32

  .IO دليل في القائمة ملف تحديث إرشادات

 

 

 
  22 الشكل

الشكل 

 
  22 الشكل
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  المقالة مكونات استبدال 1-15

   المالمس صندوق مكونات استبدال 1-15-1
 

  .الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل .1

 .األمر لزم إذا المقالة مكان تحديد أعد .2

 األيسر الجزء بإزالة قم الغطاء، مرحل استبدال عند .3

 .المقالة من

 . المالمس صندوق مكان حدد .0

 صندوق غطاء يثبتان اللذين المسمارين بفك قم .1

 (.31 الشكل انظر) المالمس صندوق من المالمس

 صندوق من الداخلي الجزء لكشف الغطاء بإزالة قم .6

 (. 36 الشكل انظر) المالمس

 سنون بمسامير والمرحالت المالمسات ثبيتت يتم .7
 الستبدال الصامولة فك فقط يتطلب بحيث ملولبة

 . المكون

   .التجميع لتسهيل األسالك يميز الذي( المكونات) المكون استبدل .2

زمة، الخدمة إجراء بعد .9  . أخرى مرة التشغيل إلى والعودة التركيب الكتمال المقالة إلعادة الخطوات اعكس الال

 

  التسخين عنصر استبدال 1-15-2

 

 .الحرارة درجة مجس استبدال ،1.2.1 القسم من 0-1 الخطوات بإجراء قم .1

 أو األحمر األلوان ذات األسالك مكان حدد .استبداله يتم الذي بالعنصر الموصلة المجس، أسالك على تحتوي التي سنًا 12 من المكون C-6 موصل أسالك ضفيرة افصل .2

ها قبل األسالك توصيل مكان الحظ  .استبداله المراد الحرارة درجة لمجس واألبيض( األصفر أو) األسود  .الموصل من إزالت

  .سنون دافع باستخدام سنًا، 12 من المكون الموصل من المجس أسالك افصل  .3

 األيمن للعنصر سنون 9 من المكون الموصل أو( الةالمق مقدمة من موضح هو كما) األيسر للعنصر سنون 6 من المكون الموصل افصل المقالة، من الخلفي الجزء في .0

 العنصر أسالك وتحرير الموصل لتمديد الحر الطرف على للخارج السحب أثناء الموصل من جانب كل على الموجودة المقابض على اضغط   .المالمس بصندوق المتصل

  .األسالك عازل وخارج الموصل خارج األسالك اسحب (.37 الشكل انظر)

 

 
 21 كلالش

 

 

 .العناصر وادعم الكامل الوضع إلى العنصر ارفع .1

 األنبوب داخل الصواميل تثبيت يمكن :مالحظة .القلي وعاء خارج العنصر واسحب األنبوب بمجموعة العنصر تثبت التي السداسية الرأس ذات والصواميل المسامير بفك قم .6

ها  الوعاء لوحدات بالنسبة .معًا مثبتين مزدوج وعاء عنصري من الكامل الوعاء عناصر تتكون .2304028 رقم القطعة ،RE العنصر أنبوب صامولة مفك باستخدام وفك

 .األنبوب مجموعة في العنصر تثبت التي والمسامير الصواميل إزالة قبل العنصر مشابك بإزالة قم الكامل،

امة باستعادة قم ممكنًا، ذلك كان إذا .7  باستخدام القلي وعاء في البديل العنصر بتثبيت قم. البديل العنصر على بتثبيتهما وقم ستبدالها يتم الذي العنصر من والمجس المجس دع

ها تم التي والمسامير الصواميل  .والعنصر األنبوب مجموعة بين الحشية وجود من تأكد. األنبوب بمجموعة 6 الخطوة في فك

 

 

 

 
 25 الشكل

 مرحل الغطاء

 
 26 الشكل

 المالمسات



1-37 

 إبقائها مع ،Heyco جلب خالل األسالك عازل مسار تحديد إعادة من تأكد .االحتكاك لمنع ألسالكا عازل وحتى العنصر أنبوب مجموعة خالل العنصر أسالك مسار حدد .2
 على اضغط .األسالك احتكاك من األنبوب مجموعة حافة لحماية األنبوب مجموعة إلى األسالك عازل امتداد من أيًضا وتأكد (.أدناه الصور انظر) الرفع يايات من خالية

ها في األسالك لقفل الموصل وأغلق أدناه البياني للرسم قًاوف الموصل في السنون  .االحتكاك لمنع األسالك عازل خالل األسالك مسار تحديد المهم من :مالحظة  .مكان
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 21 الشكل

 

  الكامل الوعاء عنصر أسالك مسار تحديد
 

 من بجان كل على الموجودة الجلب خالل العنصر أسالك اسحب

 أسالك مسار تحديد يجب. الخلفي الجزء وأسفل القلي وعاء جوانب
 التلقائي الكشط حرارة درجة مجس من األيمن الجزء إلى العنصر

 .القلي وعاء من الخلفي الجزء على الموجود

 

 
 20 الشكل

 

 المزدوج الوعاء عنصر أسالك مسار تحديد
 

 من جانب كل على الموجودة الجلب خالل العنصر أسالك اسحب

 أسالك مسار تحديد يجب. الخلفي الجزء وأسفل القلي وعاء جوانب
 الكشط حرارة درجة مجسات بين القلي وعاء وسط إلى العنصر

 .التلقائي

 

 

 
 11 الشكل
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 األسالك مسار وتحديد العنصر تأريض
 وعاء إطار في الموجودة الفتحة استخدم العنصر، أسالك لتأريض

ها تمر التي الجلبة لأسف الموجود القلي  استخدم. العنصر أسالك ب
 وعاء إلى بتوصيله وقم األرضية، األسالك حلقة طرف خالل مسماًرا

 ربط لفافة استخدم. بالمجس الخاص األرضي المشبك باستخدام القلي

 ال. الجلبة خالل من األسالك سحب بعد العنصر أسالك نصف لربط
ها بإحكام، اللفائف بسحب تقم  بقطر الشيء بعض خيةمرت واترك

 .الحركة ببعض للسماح واحدة بوصة حوالي

 

 
 11 الشكل

 

 .المزالج قفل يضمن بما العنصر موصل توصيل أعد .9

 الوعاء وحدة من األيمن النصف أو الكامل، الوعاء لوحدات بالنسبة (.02 الشكل انظر) سنًا 12 المكون موصل أسالك ضفيرة في الحرارة درجة مجس أسالك أدخل .14

 والسلك 9 الموضع إلى األحمر السلك يمر المزدوج، الوعاء وحدة من األيمن للنصف بالنسبة .0 الموضع إلى األبيض والسلك 3 الموضع إلى األحمر السلك يمر المزدوج،

 .الخلفي الجزء من تُرى كما المقالة إلى واأليسر األيمن الجزء يشير :مالحظة .14 الموضع إلى األبيض
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ها تم التي األسالك لضفيرة سنًا 12 من المكون الموصل توصل أعد .14  .2 رقم الخطوة في فصل

 .الكامل األسفل الوضع إلى العنصر بخفض قم .11

ها وأعد العادم، غطاء أسفل المقالة وضع أعد. المالمس مقبس ووقاءات الخلفية، األلواح تركيب أعد .12  .الكهربائية الطاقة بمصدر توصيل

 

 

 القلي وعاء استبدال 1-15-2
 

 أخرى معدنية حاوية أو( MSDU) الزيت من للتخلص ماكدونالدز وحدة إلى المصفاة، نظام على القلي وعاء استبدال حالة في أو المصفاة، طاسة إلى القلي وعاء بتصفية قم .1

 .الوحدة من المصفاة وغطاء طاسة بإزالة قم التصفية، نظام على القلي وعاء استبدال عند .مناسبة
 

  خطر 

 .واحد وقت في( MSDU) الزيت من للتخلص ماكدونالدز وحدة إلى مقسمين قلي وعاءي أو واحد كامل قلي وعاء من أكثر بتصريف تقم ال

 

 .المقالة من والخلفي األمامي الجزئين كال إلى للوصول وضعه وأعد الكهربائية الطاقة مصدر عن المقالة افصل .2

 .لألسفل بالتحرك التحكم لوحدة والسماح الشاشة حماية وسائل إلزالة الوحدة ارفع. التحكم لوحدة العليا الزوايا من المسمارين كبف قم .3

  .التحكم وحدات من الخلفية األجزاء عن األرضية واألسالك األسالك ضفائر افصل .0

 .التحكم وحدة بإزالة وقم الحبل افصل .1

 .الحافة من السفلي الجزء في األيمن المسمار وفك األيسر المسمار ةإزال طريق عن الحافة بإزالة قم .6

ها أو الموصالت على عالمة بوضع قم أو بالمكون، المرفقة الكابالت افصل .7  .االتصال إعادة لتسهيل تدوين
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  .العلوية لخلفيةا اللوحة إلزالة أواًل  المائل الغالف إزالة يجب. المقالة من الخلفية واللوحات المائل الغالف بإزالة قم .2

  .المقالة وخارج ألعلى الغالف رفع يمكن .للغالف الخلفية الحافة من السداسية الرأس ذات المسامير بإزالة قم المائل، الغالف إلزالة .9

 .الجانبين كال على المثبتة والصواميل الوسط في المثبت المسمار بفك التحكم لوحة بإزالة قم .14

 . الحجيرة في تثبتها التي المسامير بفك المكون صناديق فك .11

 .الحجيرة في لتثبيته طرف كل في الموجودة الصواميل بفك العلوي الغطاء بإزالة قم .12

 . الكتيفة عبر بالحجيرة القلي وعاء من األمامي الجزء يثبت الذي السداسي الرأس ذي المسمار بفك قم .13

 .المجاور القلي وعاء مع المفصل يغطي الذي العلوي التوصيل شريط بإزالة قم .10

 .المقالة من األنبوب مجموعة بإزالة وقم التصريف أنبوب من قسم كل مقدمة في الموجودة الصامولة بفك قم .11

 .األسالك وافصل واإلرجاع التصريف صمامات من المشغالت بإزالة قم .16

 .أسالك وأي األوتوماتيكي الكشط وحساسات أوتوماتيكية تصفية مجسات أي افصل .17

 من أخرى أسالك أي أفصل .المرتفع الحد ذي الحرارة منظم أسالك وافصل السنون، دافع باستخدام ،C-6 سنًا 12 من المكون الموصل افصل لمقالة،ا من الخلفي الجزء في .12

 .المجس أسالك

 .الزيت بإرجاع الخاص المرن خط افصل .19

 .العنصر يايات وافصل" ألعلى" الوضع إلى العناصر ارفع .24

ها وقم برفق القلي وعاء من العناصر مجموعة ارفع .القلي بوعاء العنصر أنبوب مجموعة تثبت لتيا اآللة وصواميل مسامير بفك قم .21  الجزء في المتقاطعة الكتيفة على بتثبيت

 .شريط أو أسالك مربط باستخدام المقالة من الخلفي

 .ثابت عمل سطح على مقلوبًا وضعه برفق المقالة من القلي وعاء ارفع .22

جهة ولوحات والمشغالت، الزيت، بإرجاع الخاص المرن الخط وصلة وتركيبة ريف،التص صمام باستعادة قم .23  وعاء من المرتفع الحد ذي الحرار ومنظم ،(AIF) الصمام وا

ها المستعادة األجزاء أسالك على مماثل تسرب مانع أو Loctite® PST56765 تسرب مانع بتطبيق وقم االسالك بتنظيف قم .القلي  .البديل القلي وعاء على وثبت

 .بالمقالة القلي وعاء لتثبيت 11 الخطوة في فكه تم الذي السداسي الرأس ذي المسمار تثبت أعد .المقالة إلى برفق البديل القلي وعاء بخفض قم .20

ها تم التي اآللة وصواميل مسامير تثبيت وأعد القلي وعاء في العنصر أنبوب مجموعة مكان حدد .21  .19 الخطوة في فك

 .المرنة بالخطوط السخان شرائط تثبيت األمر، لزم إذا ، األلمنيوم شريط واستبدل القلي، وعاء إلى الزيت بإرجاع الخاصة المرنة طالخطو توصيل عد .26

ها تم التي المرتفع الحد ذي الحرارة منظم أسالك أدخل .27  (.السنون لمواضع 10-1 الصفحة في التوضيح انظر) 12 الخطوة في فصل

 .واإلرجاع التصريف لصمامات الصحيح الموضع من لتأكدا مع المشغالت، توصيل أعد .22

 . التلقائي والكشط التلقائية التصفية مجسات توصيل أعد .29

 .التصريف أنبوب مجموعة تثبيت أعد .34

 .الخلفية واللوحات المائل والغالف العلوي والغطاء العلوية، التوصيل شرائط تثبيت أعد .31

 .األرضية واألسالك األسالك ضفائر توصيل وأعد التحكم لوحة إطار في التحكم وحدات تثبيت أعد .32

ها وأعد العادم، غطاء أسفل المقالة وضع أعد .33  .الكهربائية الطاقة بمصدر توصيل
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 BIELA14-T سلسلة ™GEN III LOV الكهربائية المقالة

   الخدمة مشاكل RTI (Restaurant Technology Inc.): أ الملحق

 

جهة لوحة اختبارات 1-أ   RTI بشركة الخاصة المصفاة وا

 هذا في واردةال اإلرشادات .McDonald لشركة والمهدر النقي bulk زيت خدمة RTI (Restaurant Technology Inc.) شركة تقدم

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

 

 المفتاح انك إذا .RTI بشركة خاص محدث جديد األقطاب ثالثي عوامة مفتاح على تحتوي التي RTI أنظمة مع فقط ™LOV-T المقالة تعمل سوف

مة مة مفاتيح تكون .RTI بـشركة فاتصل القطب، ثنائي األقدم المفتاح هو العوا  وتؤدي األرضي الطرف إلى قصيرة تكون وقد باألقطاب خاصة العوا

هة لوحة تلف إلى  .(BIF) المصفاة واج

 

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

  

 .متردد تيار جهد 22 - 2 السن إلى 1 السن

 .ممتلئًا يكون ال عندما 0 المتردد التيار وجهد ممتلئًا، النفايات خزان يكون عندما متردد تيار جهد 22 - 2 السن إلى 1 السن

 .يعمالن نايكو ال عندما 0 المتردد التيار وجهد يعمالن، والمضخة RTI إضافة مفتاح يكون عندما 22 متردد تيار جهد - 3 السن إلى 1 السن
  

 
 وإصالحها األخطاء استكشاف

  

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

هة لوحة تكون الضبط، إعادة أثناء التشغيل  .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

 

 (شيء كل اتصال مع( سنًا J1 03) المصفاة واجهة لوحة صندوق موصل من الخلفي الجزء أو سنًا 11 ذات C7 المصفاة واجهة لوحة) طبيعية قياسات

  

 .اإلبريق إلى الزيت إلضافة األولوية أخرى وظيفة أي إعطاء عدم من للتأكد 2-أ الصفحة انظر

 

اهد ثانية 00 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) 0 السن إلى 5 السن من C7 المصفاة واج  تيار جهد( 22 السن إلى 21 السن من J1 المصفاة واج

 .المحول من وتحقق 22 المتردد التيار جهد ذي RTI محول من الواردة االتصاالت من تحقق كذلك، يكن لم إذا ؛22 متردد

هة لوحة لوحة عند الجهد يكون أن يجب. 3 هة لوحة) 7 السن إلى 0 السن من C7 المصفاة واج  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 22 متردد تيار  .كالهما أو المرحل ضخ أسالك قصر أو المصفاة واج

هة لوحة من األسالك من تحقق كذلك، يكن لم إذا ،22 متردد تيار جهد نقيةال اإلضافة مضخة مرحل عند الجهد يكون أن يجب. 2  ويتواجد. المصفاة واج

 .RTI نظام أعلى المرحل

  

 :للنفايات الكاملة اإلشارة

هة لوحة لوحة عند الجهد يكون أن يجب  جهة لوحة) 7 السن إلى 0 السن من C7 المصفاة واج  تيار جهد ذي( 23 السن إلى 21 السن من J1 المصفاة وا

 لوحة أو RTI مفتاح من االتصال انقطاع يعني فهذا الجهد، مستوى يتغير لم إذا االمتالء، عدم عند متردد تيار جهد 0و بالكامل، االمتالء عند 22 متردد

هة  .المصفاة واج
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  RTI إشعال مفتاح مع ™LOV بمقالة RTI أسالك  1-.أ
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 RTI Bulk الزيت ونظام فرايماستر من ™LOV بمقالة المتعلق السباكة مخطط 0-أ
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   ™RTI LOV الختبار سريع مرجع 4-أ

 :BULK نظام من الوعاء ملء إعادة النفايات، من التخلص 1-4-أ

  .المصفاة زر على اضغط .1

مة األوعية الختيار مناألي الوعاء أو األيسر الوعاء حدد .2  .المنقس

 (.الزيت من التخلص) DISPOSE OIL حدد .3

2. "DISPOSE OIL? YES/NO" * .هل تريد التخلص من الزيت؟ نعم/ال( معروضة( 

 .الوعاء في الزيت من للتخلص)√(  التحقق زر على اضغط .5

 (.التصريف جاري" )DRAINING IN PROGRESS" رسالة عرض تم .0

 )هل الوعاء فارغ؟ نعم(. "VAT EMPTY? YES" رسالة عرض تم .7

 )√(. التحقق زر على اضغط الوعاء، تفريغ بمجرد .8

 )هل اكتمل تنظيف الوعاء؟ نعم(. "CLEAN VAT COMPLETE? Yes" رسالة عرض تم .9

 (.التحقق)√  زر على اضغط .10

 (. التخلص صمام فتح" )OPEN DISPOSE VALVE" رسالة عرض تم .11

 .التخلص صمام افتح .12

 .دقائق ألربع( التخلص" )DISPOSING" ةرسال عرض تم  .13

 (. الطاسة إزالة" )REMOVE PAN" رسالة عرض تم .12

 .المصفاة طاسة بإزالة قم .15

 )هل الطاسة فارغة؟ نعم/ال(. "IS PAN EMPTY? YES/NO" رسالة عرض تم .10

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

  (.الطاسة إدخال" )INSERT PAN" رسالة عرض تم .18

 .المصفاة طاسة أدخل .19

 (.التخلص صمام غلق" )CLOSE DISPOSE VALVE" رسالة عرض تم .20

 .التخلص صمام أغلق .21

 )هل تريد ملء الوعاء من نظام؟ نعم/ال(. "FILL VAT FROM BULK? YES/NO" رسالة عرض تم .22

 (.التحقق)√  زر على اضغط .23

 )هل تريد بدء الملء؟ اضغط مع االستمرار(. "START FILLING? PRESS AND HOLD" رسالة عرض تم .22

 .الوعاء لملء الضغط في واستمر الزر على اضغط .25

 .الوعاء اكتمال عند الزر حرر .20

 .الوعاء اكتمال عند الزر حرر .27

 (ال/نعم الملء في االستمرار" )Continue Filling Yes/No" رسالة عرض تم .28

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

هل خزان  "BULK TANK FULL? YES" رسالة التحكم وحدة عرضت بالكامل، ممتلئًا الفضالت خزان كان إذا :مالحظة* (BULK .)ممتلئ؟ نعم 
 .RTIبـ واتصل ،(التحقق)√  زر على اضغط

  :الفضالت من التخلص 1-4-أ

 . المصفاة زر على اضغط .1

مة األوعية الختيار األيمن الوعاء أو األيسر الوعاء حدد .2  .المنقس

 (.الزيت من التخلص) DISPOSE OIL حدد .3

2. "DISPOSE OIL? YES/NO" * .هل تريد التخلص من الزيت؟ نعم/ال( معروضة( 

 .الوعاء في الزيت من للتخلص)√(  التحقق زر على اضغط .5

 (.التصريف جاري" )DRAINING IN PROGRESS" رسالة عرض تم .0

 )هل الوعاء فارغ؟ نعم(. "VAT EMPTY? YES" رسالة عرض تم .7

 )√(. التحقق زر على اضغط الوعاء، تفريغ بمجرد .8

 )هل اكتمل تنظيف الوعاء؟ نعم(. "CLEAN VAT COMPLETE? Yes" رسالة عرض تم .9

 (.التحقق)√  زر على اضغط .10

 (. التخلص صمام فتح)" OPEN DISPOSE VALVE" رسالة عرض تم .11

 .التخلص صمام افتح .12

 .دقائق ألربع( التخلص" )DISPOSING" رسالة عرض تم  .13

 (. الطاسة إزالة" )REMOVE PAN" رسالة عرض تم .12
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 .المصفاة طاسة بإزالة قم .15

 )هل الطاسة فارغة؟ نعم/ال(. "IS PAN EMPTY? YES/NO" رسالة عرض تم .10

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

  (.الطاسة إدخال" )INSERT PAN" رسالة عرض تم .18

 .المصفاة طاسة أدخل .19

 (.التخلص صمام غلق" )CLOSE DISPOSE VALVE" رسالة عرض تم .20

 .التخلص صمام أغلق .21

 )هل تريد ملء الوعاء من نظام؟ نعم/ال(. "FILL VAT FROM BULK? YES/NO" رسالة عرض تم .22

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

  :BULK نظام من الوعاء ملء 0-4-أ

 . المصفاة زر على اضغط .1

مة األوعية الختيار األيمن الوعاء أو األيسر الوعاء حدد .2  .المنقس

 .ألسفل السهم زر على اضغط .3

 .BULK نظام من الوعاء ملء حدد .2

 )هل تريد ملء الوعاء من نظام؟ نعم/ال(. "FILL VAT FROM BULK? YES/NO" رسالة رضع تم .5

 (.التحقق)√  زر على اضغط .0

 )هل تريد بدء الملء؟ اضغط مع االستمرار(. "START FILLING? PRESS AND HOLD" رسالة عرض تم .7

 .الوعاء لملء الضغط في واستمر الزر على اضغط .8

 .الوعاء اكتمال عند الزر حرر .9

 .الوعاء اكتمال عند الزر حرر .10

 (ال/نعم الملء في االستمرار" )Continue Filling Yes/No" رسالة عرض تم .11

 .للخروج( ال" )NO" على اضغط أو الملء الستمرار( التحقق)√  زر على اضغط .12

   :*BULK نظام من الزيت خزان ملء 4-4-أ

  TOP OFF OIL EMPTY رسالة عرض تم أو/و التحكم، وحدة ىعل( أصفر" )YELLOW" المنخفض الزيت مؤشر إضاءة عند .1
  .فارًغا( الكشط حاوية) الزيت خزان يكون ،(فارغ الكشط زيت)

 .الخزان يكتمل 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*
 أو ،(ال/نعم) YES/NO( اآلن؟ التصفية يتم هل - تصفية إجراء يتطلب) ?FILTRATION REQUIRED – FILTER NOW رسالة ظهرت إذا

SKIM, DEBRIS FROM VAT – PRESS CONFIRM WHEN COMPLETE (االكتمال عند التأكيد اضغط - الوعاء من والبقايا الدهون إزالة)، يتم 

 .ال اختيار يتم حتى أو مصفاة يكتمل حتى الخزان ملء زر تعطيل

   :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 يجب. 

 رسالة عرض يمكن ال FILTRATION REQUIRED – FILTER NOW? (اآلن؟ التصفية يتم هل - تصفية إجراء يتطلب) YES/NO، أو 

SKIM, DEBRIS FROM VAT – PRESS CONFIRM WHEN COMPLETE (اضغط - الوعاء من والبقايا الدهون إزالة ال،/نعم 

 (.االكتمال عند التأكيد

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

 .ثانية( 03) ثالثين عن تقل ال لمدة الضبط إعادة على االستمرار مع الضغط من تأكد(. لحظية ضبط إعادة استخدم) Bulk إلى JIB من

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

  - bulk نظام من الخزان بملء تسمح ال قد التي خرىاأل العوامل
 معيب لولبي ملف 
 معيب برتقالي ضبط إعادة مفتاح 

 مضخة في مشكلة RTI 

 مرحل RTI عالق 

 

 بعض ويتحت .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
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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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