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 ملحوظة
رها المعاد أو الجديدة القطعة غير ويلبيت لجهاز غيار قطعة العميل استخدم حالة في الضمان بهذا يُعمل ال  بريماستر من مباشر بشكل المُشتراة المعدلة غير تدوي

 وال ماستر فراي تتحمل ال ذلك، على عالوة .يةاألصل هيئتها عن المستخدمة القطعة تعديل حالة في أو/و الضمان مدة أثناء المعتمدين صيانتها مراكز من أي أو
دها التي النفقات أو األضرار أو المطالبات عن مسؤولية أية فروعها  غيار قطعة أي تركيب من جزئي أو كلي وبشكل مباشرة غير أو مباشرة كنتيجة العميل يتكب

مة غيار قطعة أو/و معدلة  .معتمد غير صيانة مركز أي من مستل
 

 ملحوظة

  معتمد مركز واإلصالحات والصيانة التركيب أعمال بإجراء يقوم .فقط المؤهلون األفراد إال بتشغيله يقوم وال فقط المهني لالستخدام مصنوع هازالج هذا

 ضمان سريان مؤهلين غير أفراد قبل من اإلصالح أو الصيانة أو التركيب أعمال تبطل قد .المؤهلين المهنيين األفراد من غيره أو ماستر فراي مصنع من

  .المصنعة الشركة
 

 ملحوظة

  .فيها الجهاز تركيب يتم الذي المنطقة أو/و للبلد المناسبة والوطنية المحلية للقوانين وفقًا الجهاز هذا تركيب يتم أن يجب
 

 تحكم بأدوات المزودة الوحدات لمالكي ملحوظة
 المتحدة الواليات

 تداخل حدوث في الجهاز هذا يتسبب ال قد( 5: اآلتيين للشرطين التشغيل يخضع  .الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد من 51 رقم الجزء مع الجهاز هذا يتوافق

 جهاز هو الجهاز هذا أن حين في .فيه مرغوب غير تشغيل حدوث في يتسبب قد الذي التدخل ذلك في بما مستلم تدخل أي الجهاز هذا يقبل أن يجب( 2و ضار،

 .ب الدرجة بحدود يفي أنه ينتب أ، الدرجة من معتمد

 
 كندا

 االتصاالت بوزارة الخاص ICES-003 معيار في مبين هو كما لالسلكیةا ءلضوضاا تنبعاثابا يتعلق فيما ب أو أ الدرجة حدود يتجاوز ال الرقمي الجهاز هذا

 . الكندية

 . الكندية االتصاالت لوزارة NMB-003 معيار في مبين هو كما إلذاعةا ضوضاء بانبعاثات يتعلق فيما ب أو أ الدرجة حدود يتجاوز ال الرقمي الجهاز هذا
 

 خطر 

رها أو ماستر فراي مقالة نقل قبل    .المقالة من الكهرباء أسالك جميع افصل إصالحها، أو اختبا
 

 خطر 

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

 خطر 

 .الطهي حرارة درجة إلى الزيت تسخين يتم عندما الساخن السائل يتناثر فقد وإال. الزيت تعبئة قبل القلي وعاء من الماء نقاط جميع بإزالة قم
 

 تحذير 

 .JIB نظام إلى المستخدم أو الساخن الزيت بإضافة تقم ال
 

 تحذير 

 جودة حساس) OQS أو المحمولة المصفاة وحدة أو المدمجة التصفية وحدة أو زيتال من التخلص وحدة في تنظيف محلول أو مغلي محلول تصفية يحظر

 .الضمان ويبطل المحلول من ضرًرا بها يلحق وقد الغرض لهذا مصنوعة غير الوحدات هذه(. الزيت



 

 خطر 

 .الحاوية ىعل الموجود للتعبئة األقصى الحد خط أعلى التخلص وحدة تمأل ال التخلص، وحدة إلى الزيت تصريف عند
 

 خطر 

 .منه للتخلص معدنية حاوية إلى الزيت تصريف قبل( فهرنهايت درجة 511) مئوية درجة 83 إلى يصل حتى يبرد الزيت اترك
 

 خطر 

 للمقالي أكثر أو أدنى كحد( جالونات 4) لتر 51 على الحاوية احتواء من تحقق المناسبة، المعدنية الحاوية أو الدهن من التخلص وحدة في الزيت تصريف عند
FQE30-T أو FQG30-T .إصابة حدوث في يتسبب مما الزيت يفيض فقد كافية، الحاوية سعة تكن لم وإن. 

 

 خطر 

 FQE30U-T للمقالي أكثر أو أدنى كحد (جالونات 4) لتر 51 على الحاوية احتواء من تحقق المناسبة، المعدنية الحاوية في المغلي المحلول زيت تصريف عند

 .إصابات وقوع في ويتسبب الساخن السائل يتدفق قد وإال .FQG30U-T أو
 

 خطر 

 .والسقوط واالنزالق بالغة حروق حدوث يسبب قد الذي الساخن الزيت تناثر لتجنب ببطء المصفاة طاسة افتح
 

 خطر 

هما المصفاة وطاسة القلي وعاء جفاف من تأكد هما ومن بالكامل ومكونات هما قبل الماء نم خاليان أن  السائل تناثر إلى سيؤدي بذلك القيام وعدم .بالزيت ملئ

 . الطهي حرارة درجة إلى ووصوله الزيت تسخين عند الساخن
 

 تحذير 
 التجفيف راءاتوإج الزيت تصفية جوانب والسيما الساخن، بالزيت القلي نظام تشغيل في الكامنة بالمخاطر المشغلين إخطار بمسؤولية الميداني المشرف يضطلع

 .والتنظيف
 

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

 .وسقوط
 

 تحذير 

 المصفاة مضخة بتلف الماء سيقوم حيث .المصفاة طاسة إلى الماء تصريف يحظر
 

 رتحذي 

 انسداد إلى المصفاة لوحة/ورقة إدخال في الفشل يؤدي قد .منه التخلص أو تصريفه أو الزيت تصفية قبل مكانها في المصفاة لوحة/ورقة وضع من تأكد

 .المضخات أو/و الخطوط
 

 خطر 
 إلى يؤدي قد الذي الساخن الزيت وانسكاب انفيض لتجنب واحدة مرة مدمجة تصفية وحدة في منفصلين قلي وعائي أو كامل قلي وعاء من أكثر تصفية يحظر

 . وسقوط وانزالق شديدة، حروق حدوث
 

 تحذير 

 .النظام في زيت وجود دون المصفاة نظام تشغيل يحظر



 

 تحذير 

 .الصرف منطقة إلى القديم الزيت لنقل المصفاة طاسة استخدام يحظر
 

 تحذير 

 على التشغيل إيقاف وضع إلى( التشغيل إيقاف/تشغيل) ON/OFF مفتاح على اضغط المحلول، فاض إذا .انالغلي عملية خالل مراقبة بدون المقالة ترك يحظر

 .الفور
 

 تحذير 

 معرفة أو خبرة قلة أو العقلية أو الحسية أو البدنية القدرات في عجز من يعانون الذين األشخاص أو 51 سن تحت األطفال قبل من لالستخدام مصنوع الجهاز هذا

 .الجهاز بهذا باللعب لألطفال السماح يحظر. سالمتهم عن مسؤول شخص بواسطة الجهاز باستخدام يتعلق فيما إلشراف يخضعون لم ما
 

 تحذير 

 وسيليكات السيراميك وألياف زجاجي وصوف A (BPA) بيسفينول] على تحتوي منتجات/كيميائية مواد إلى وصيانته وتركيبه المنتج هذا تشغيل يُعرّضك قد

هات أو السرطان تُسبب بأنها كاليفورنيا والية في معروفة المواد وتلك ،[كريستالينال  إلى انتقل المعلومات، من لمزيد. أخرى تناسلية أضرار أو األجنة تشو

www.P65Warnings.ca.gov.  

 

 

 

http://www.p65warnings.ca.gov/
http://www.p65warnings.ca.gov/
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  FILTERQUICK™ FQ4000مقالة :  1الفصل 

 تعليمات وحدة التحكم
 

مات عامة عن مقالة  1-1  FQ4000معلو
 

ة من FQ4000مرحبًا بك في مقالة  تبدأ دورة الطهي لمنتج . منتًجا 04، وهي تعد أداة تحكم سهلة االستخدام تعمل باللمس مع إمكانية استخدام قائم
 .وحدة التحكم االنتقال بسالسة من منتج إلى آخركما يمكن ل. محدد بضغطة زر واحدة

 

 .مع المقالي الكهربائية والغاز، لألوعية الكاملة والمنقسمة FQ4000وستعمل وحدة التحكم 
 

 FQ4000وظائف ووصف زر  1-2
 أزرار التنقل    1-2-1

           

                   

)                         

                  (              

            
             

            

       -       

)        

                .

           (

            

      /            /         /             

            

       

                     

)          (

            

 
 شريط زر القائمة الرئيسية    1-2-1-1

 

 ط زر القائمة الرئيسية الموجود أسفل الشاشة للتنقل بين يستخدم شري

 (.1انظر الشكل ) FQ4000القوائم المختلفة لوحدة التحكم 

 

 

 زر الصفحة الرئيسية    1-2-1-2

 

 (.  2انظر الشكل )يستخدم زر الصفحة الرئيسية للتبديل إلى الشاشة الرئيسية 

 Menus، و(وضع الطاقم) Crew Modeتحتوي الشاشة الرئيسية على أزرار 

 Serviceو، (اإلعدادات) Settings، و(الوصفات) Recipes، و(القوائم)
)التصفية(،  Filter)تغيير اللغة(، و Change Language)الخدمة(، و

 )إحصاءات المعلومات(. Information Statisticsو

 Change، و(الخدمة) Serviceو

Language (تغيير اللغة)و ،Filter 

 Information، و(يةالتصف)

Statistics (إحصاءات المعلومات.) 
 

 
 1الشكل 

 
 2الشكل 
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 وضع الطاقم زر    1-2-1-3

 

 (. 3انظر الشكل )ينتقل زر وضع الطاقم من الشاشة الرئيسية إلى وضع الطهي 

 

 

 

 

 

زر القوائم    1-2-1-4

 

 

الدجاج يتم استخدام زر القوائم إلعداد قوائم متعددة مع منتجات محددة مثل المقليات و
 والمنتجات األخرى أو وجبات اإلفطار والغداء أو قوائم التغيير 

 (.  0انظر الشكل )

 

 

 

 زر وصفات الطعام    1-2-1-5

 

 (. 5انظر الشكل )يسمح زر وصفات الطعام بتعديل المنتجات أو إضافتها 

 

 

 

 

 

  زر اإلعدادات    1-2-1-6

 

 (. 6انظر الشكل )ت المقالة يسمح زر اإلعدادات بالوصول إلى تعديل إعدادا

 

 

 

 
 
 
 
 زر الخدمة    1-2-1-7

 

 (.7انظر الشكل )يسمح زر الخدمة بالوصول إلى وظائف الخدمة في المقالة 

 
في حالة عدم وجود أي نشاط خالل دقيقة واحدة، أثناء البرمجة والوظائف األخرى، تعود 

 .وحدة التحكم إلى وضع التشغيل السابق

  

 
 3  الشكل

 
 4 الشكل

 

 
 5 الشكل

 
 6 الشكل

 

 
 7 الشكل

 



1-3 

 
 10 الشكل

 

 

 زر الطاقة    1-2-1-8
 

يؤدي الضغط على .  يؤدي الضغط مع االستمرار على زر الطاقة إلى تشغيل واجهة المستخدم وتشغيل المقالة
 (.8انظر الشكل )عندما تكون المقالة في وضع التشغيل إلى إيقاف تشغيل المقالة  .زر الطاقة

 

 زر اللغة    1-2-1-9
 

ين اللغة األساسية واللغة الثانوية إذا تم تكوين الميزة في إعدادات يؤدي الضغط على زر اللغة إلى التبديل ب
 (.9انظر الشكل )المدير 

 

 زر قائمة المصفاة    1-2-1-11
 

الضغط على زر قائمة المصفاة يوفر إمكانية الوصول إلى الوظائف المرتبطة بالتصفية، والتخلص، 
عندما تكون اليد باللون االصفر، فهذا يعني (. 14كل انظر الش)والتصريف، والملء والتنظيف العميق لألوعية 

وعندما تكون باللون األحمر، فهذا يعني تجاوز التصفية ألكثر من مرة ويتطلب .  تجاوز التصفية مرة واحدة
 .إجراء التصفية

 

 زر درجة الحرارة    1-2-1-11
 

ء ودرجة حرارة نقطة الضبط يؤدي الضغط على زر درجة الحرارة إلى عرض درجة الحرارة الفعلية للوعا
 (.11انظر الشكل )
 

 زر القائمة    1-2-1-12
 

 (.12انظر الشكل )يسمح الضغط على زر القائمة بالتبديل بين القوائم المختلفة إذا تم تكوينها 

 
 

 زر موّفر الطاقة    1-2-1-13
 

ضبط درجة حرارة أقل عندما  يؤدي الضغط على زر موّفر الطاقة إلى التبديل من نقطة ضبط قياسية إلى نقطة
 (.13انظر الشكل )تكون المقالة في وضع الخمول، لتوفير تكاليف الطاقة 

 
 

 زر إحصاءات المعلومات    1-2-1-14
 

الضغط على زر إحصاءات المعلومات يوفر معلومات حول إحصاءات المصفاة وإحصاءات الزيت وإحصاءات 
  (.10انظر الشكل )دة وإحصاءات الحمل األخير وإصدارات البرامج الصالحية وإحصاءات االستخدام وزمن االستعا

 

 زر تعبئة الزيت اليدوية    1-2-1-15
 

  (.15انظر الشكل )الضغط على زر تعبئة الزيت اليدوية يسمح للمستخدم بتعبئة زيت الوعاء يدوياً 

 

 
 

 عناصر قائمة الهروب    1-2-1-16
 

، اضغط على زر سهم (القوائم الفرعية) SUB-MENUSو( القوائم) MENUSللهروب أو الخروج من 
Home (الصفحة الرئيسية ) أوBack (16انظر الشكل ( )الرجوع.) 

 
 

 (حساس جودة الزيت) OQS( إجمالي المواد القطبية) TPMزر     1-2-1-17
 

ا من قراءات يومً  34عندما يكون ثابتًا، إلى عرض آخر ( إجمالي المواد القطبية) TPMيؤدي الضغط على زر 
TPM (إجمالي المواد القطبية / )OQS (17انظر الشكل ( )حساس جودة الزيت  .) الضغط على زرTPM 

ساعة منذ آخر تصفية لحساس جودة  20عند الوميض، يدل على أنه قد مر أكثر من ( إجمالي المواد القطبية)
 (.OQS)وستتم مطالبتك بتصفية حساس جودة الزيت ( OQS)الزيت 
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  FQ4000شجرة ملخص القائمة       1-3
والترتيب الذي سيتم من خالله العثور على عناوين القائمة الفرعية أسفل األقسام الموجودة في دليل  FQ4000تُوَضّح أدناه أقسام البرمجة الرئيسية في 

 .  التركيب والتشغيل
) Filtration Menu�            (

) Quick Filter               (
) Clean and Filter (with OQS)                 )                   )OQS((

) Dispose       (
) Advanced Filter Options                       (

) Home Button                  (

) Crew Mode (Cooking Mode)             )         ((
) Menus (1650)       (
) Create New          (

) Recipes (1650)       (
) Product Name          (

) Temp            (
) Cook Time �       (
) Sensitivity        (

) Shake 1      1(
) Shake 2      2(

) Filter On/Off     /             (
) Hold Timer  �        (
) Instant On   �        (

) Filter Count           (

) Settings        (
) Manager (1656)      (

) Language     (
) Primary       (

) Secondary        (
) Date & Time            � (

)                            /                              )                          ((
) Sound     (

) Volume           (
) Tone      (

) Filter Attributes             (

) Energy Savings (Enabled, Temperature, Time)           �  )                            ((

) Lane Assignments (# of Product Buttons)                )#                ((
) Brightness      (

) Service (3000)     (
) Locale (CE / Non-CE)     )                        /                           ((

) Basket Configuration           (

)Energy Type (Gas / Electric)        �  )   /       ((

) Vat Type (Full / Split)           )    /      ((

) Oil System Type (JIB / Bulk)               )              )JIB( /     ((
) Waste Oil (Disposal Unit/Bulk/Wand Frt/Wand Ext.)              )          /     /    

      /          ((

) Auto Top Off Vat (On / Off)                       )     /             ((

) Service       (

) Manager (1656)      (
) E-Log               (

) Passcode Setup                (
) USB Menu Operation      �     (USB

) Copy Menu from USB to Fryer               USB           (

) Crew      (
) Hi-Limit Test                   (

) ATO Delay Time                          (

) ATO Type (Auto, Push Button, Both)                   )                             ((

) OQS Setup                       (

) OQS (Enable/Disable)                  )      /          ((

) Oil Type (Oil Curve)          )           ((

) Display Type (Number/Text)          ) � /  ((

) Discard Now (TPM Value)            )�                             )TPM(( 

) Discard Soon (TPM Offset Value)        �      )�                                   (( 

) Dispose Delay Timer                (
) Basic Auto Filter (Enable/Disable)                             )     /     ((

) Screen Saver         � (
) Alarm Attributes            (

) Shake Alarm Mode (Auto / Manual)                  )          /    ((

) Hold Alarm Mode (Auto / Manual)                 )          /    ((

) Alarm Timer (Shake Timer / Hold Timer)  �         )  �          /   �        ((

) Temperature (Enable/Disable)             )     /     ((

) Basket Lift (On/Off)          )     /             ((
) Oil Dragout          (

) OQS-Filter               -       (
) Fill Vat from Pan                    (

) Fill Vat from Bulk (Bulk Only)                   Bulk) Bulk    ((
) Pan to Waste (Bulk Only)           )Bulk    ((

) Drain to Pan                  (
) Clean       (
) Polish       (

) AIF/ATO Temp Display (Enable/Disable)               AIF/                  )     /     ((

) Menu Book (Enable/Disable)             )     /     ((

) Low Temp Alarm (Enable/Disable)                          )     /     ((

) Sediment Tray (Enable/Disable)              )     /     ((

) Initial Delay Time                (
) Skipped Filter Type                    (

 
) Filter After Time (Hours)             �        )       ((

) Filter After Cook                 (
) Filter Lockout (Enable/Disable)�           )     /     ((

) Skipped Filter Count                    (
) Quick Filter Settings                       (

) Skipped Cook Count                  (
) Skipped Percentage               (
) Skipped Delay Time                   (

) Filter Off Time (On/Off) �                )     /             ((
) Filter Off Settings                           (
) Clean (Cold/Hot)        )    /    ((

) Auto Menu Change                        (

) Fryer Type          (

) Filtration Time Settings                   (

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

) Filter Prompt           (
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  FQ4000شجرة ملخص معلومات       1-4
 .والترتيب الذي سيتم من خالله العثور على عناوين القائمة الفرعية في وحدة التحكم FQ4000تُوَضّح أدناه إحصائيات المعلومات في 

) Information Statistics                 (
) Report Card   �       (

1. ) Today’s Report           (
2. ) Yesterday’s Report          (
3. ) Weekly Report               (

) Life     (
1. ) Commission Date             (
2. ) Unit Serial Number �              (
3. ) Controller Serial Number �                   (
4. ) Total On Time (Hours)                 )          ((
5. ) Total Heat Cycle Count                        (
6. ) Total Energy Saving Time                     � (
7. ) Total Cook Time        �       (

) 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 Recovery Time                (

) 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                  �            (

10. ) Vat Temp at Cook End                                (

) Software Version             (
1. ) UIB Software Version            (UIB

2. ) SIB Software Version (1, 2 – Splits)            SIB )            ((

3. ) VIB Software Version            (VIB

4. ) FIB Software Version            (FIB

5. ) OQS Software Version            (OQS

6. ) Actual Vat Temp (L, R – Splits)                           )        L  (R(

7. ) AIF RTD Temp (L, R – Splits)                                         AIF )        L  (R(

8. ) ATO RTD Temp (L, R – Splits)                                                              )        L  R((

9. ) Board ID            (

10 ) Gateway Software Version            (Gateway

11. ) Gateway IP Address      IP               (Gateway

12. ) Gateway Link Quality          (Gateway

13. ) Gateway Signal Strength and Noise�         Gateway             (

                         )                            1656(
) 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                  (

                                   )                                1656(

) 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. ) Weekly Number of Filters                     (

8. ) Weekly Number of Skipped Filters                                     (

9. ) Filtration     (

) TPM Statistics                                 (

) 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                                (

7. ) Daily Dispose Bypass Count                           (

8. ) Oil Dragout per Dispose                  (

9. ) Oil Dragout per Day                  (

10 ) Oil Dragout per Hour                   (

                        )                                   1656( 
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 التشغيل األساسي 1-5

                     FQ4000 
                           

                               
3                    .               
             .                       
                                    . 
                                     

               YES )   (.

                                  
                        .      

                                     
          .

              
                             .       
    �                .

            

                               
       .                        
                             
            . �                 .

                
                    "X"              
       .

           
                  
)                         
                  (

      
       

      
      

       

                 

     
                   

       

                 
                                
            .

                                
REMOVE )      (

            REMOVE )     (        
CHECK )      (                   .
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 الطهي  1-6

            FQ4000

9

10

2

                     �                      . 3

        SHAKE )       (                               �                  . 4

            REMOVE )     (/CHECKMARK )           (             . 

6

5

              REMOVE )     (             CHECKMARK )           ( 
                     .

            SHAKE )       (/BASKET )     (             SHAKE )       (.

7

1                         . �                                            
              .                                                           
      . �                 .

     HOLD TIMERS )  �        (                            
                    �        . 8

                                  .

          HOLD TIMER EXPIRED PRODUCTS )         
            �        (                    �             �        .

                  PRODUCT )      (                                  . 
                  CHECKMARK )           (             �           
                                                           .

 



1-8 

 المقالة( خدمة)برمجة إعداد  1-7
يشتمل اإلعداد على اإلعدادات المحلية ونوع الطاقة ونوع الوعاء .  من الضروري تكوين معايير المقالة عند التشغيل األولي أو عند تغيير وحدة التحكم

 .  هو من يقوم بتغيير هذه اإلعدادات فقطالفني : مالحظة. ونوع الزيت النظيف ونوع الزيت المهدور وإعدادات التعبئة التلقائية
 

 اإلجراء الشاشة

       

الصفحة الرئيسية، عندما تكون وحدة التحكم في  )emoH(اضغط على زر  .1
 .االستعداد/إيقاف التشغيل (off/standby) وضع

 
 .اإلعدادات (sHiitteS)اضغط على زر  .2

 
 .الخدمة (Service)اضغط على زر  .3

 .3111دخل أ .0 0 0 0 3

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .5

□ LLCCLE )اضغط على زر اإلعدادات المحلية .6 )اإلعدادات المحلية. 

CE NON-CE ) المعايير المطابقة للمفوضية
المعايير غير المطابقة للمفوضية  األوروبية

 )األوروبية

 لمفوضيةالمعايير المطابقة للمفوضية األوروبية أو المعايير غير المطابقة لحدد  .7
المعايير ) Non-CEأو  (المعايير المطابقة للمفوضية األوروبية) CE  األوروبية

 (غير المطابقة للمفوضية األوروبية

ETUT CLATLETE RELTCRT TUE 
LELTEA )اكتمل اإلعداد إعادة بدء النظام( 

 .ال يوجد إجراء .8

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .9

□ EPER E TETE )على زر نوع الطاقةاضغط  .14 )نوع الطاقة. 

GAS ELECTRIC )كهرباءأو  غازحدد  .11 )كهرباء غاز 

SETUP COMPLETE RESTART 

THE SYSTEM ) اكتمل اإلعداد إعادة 

 )بدء النظام

 .ال يوجد إجراء .12

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .13

 □VAT TYPE )اضغط على زر نوع الوعاء .10 )نوع الوعاء. 

FULL VAT SPLIT VAT 

 )وعاء منقسم  وعاء كامل( 
 وعاء منقسمأو  وعاء كاملحدد  .15

8  /24 
للتمكن من  8قم بضبط السلة إلى . )تكوين السلة( Basket Configurationحدد  .16

 .منتًجا لكل جانب متاح 12للتمكن من وضع  20منتجات لكل جانب متاح أو  0وضع 

 

ات كرر الخطو. واختر المنتج المطلوب )المنتج(  Productاضغط على رمز  .17
 .للممرات األخرى

 

 .عند االكتمال )حفظ( Saveاضغط على زر  .18

SETUP COMPLETE RESTART 

THE SYSTEM ) اكتمل اإلعداد 

 )إعادة بدء النظام

 .ال يوجد إجراء .19

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .24
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 اإلجراء الشاشة

 

 .اضغط على زر السهم ألسفل .21

 □OIL SYSTEM TYPE  

 )نوع نظام الزيت(
 .الزيتاضغط على زر نوع نظام  .22

KI   ULK  

 BULK)و JIBأنظمة الزيت (

 . BULKأو  JIBحدد  .23

حاوية زيت من  BIB (Bag in a Box)أو  JIB (Jug in a Box)يعد   :مالحظة
على خزانات زيت كبيرة متصلة بالمقالة  bulkيحتوي نظام . النوع القابل للتخلص منه

 .والتي يمكنها ملء خزان المقالة

SETUP COMPLETE RESTART THE 

SYSTEM )اكتمل اإلعداد إعادة بدء النظام( 
 .ال يوجد إجراء .20

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .25

 □WASTE OIL )اضغط على زر الزيت المهدور .26 )الزيت المهدور. 

DISPOSAL UNIT (وحدة التخلص   ) 
BULK    

WAND FRONT )العصا األمامية(   
WAND EXTERNAL )العصا الخارجية( 

 . العصا الخارجيةأو  العصا األمامية، أو BULK، أو لتخلصوحدة احدد  .27
في حالة التخلص من الزيت في ( وحدة التخلص) DISPOSAL UNITحدد   :مالحظة

في حالة  BULKحدد .  أو حاوية معدنية أخرى( SDU)وحدة التخلص من الدهون 
ات زيت ، والذي يحتوي على خزان(BULK)التخلص من الزيت إلى نظام الزيت الغزير 

في حالة التخلص ( العصا األمامية) WAND FRONTحدد . كبيرة متصلة بالمقالة
في ( العصا الخارجية) WAND EXTERNALحدد . باستخدام العصا المتصلة بالمقالة

 .حالة التخلص الخارجي باستخدام العصا مع أداة شفط الستخراج الزيت من وعاء القلي

SETUP COMPLETE RESTART THE 

SYSTEM )اكتمل اإلعداد إعادة بدء النظام( 
 .ال يوجد إجراء .28

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .29

 

 .اضغط على زر السهم ألسفل .34

 □ATO DELAY TIME ) زمن تأخير(ATO 31.  اضغط على زر زمن تأخيرATO. 

 دقيقة 1

 

م اضغط على الوقت لتغيير زمن التأخير بعد تغيير خزان زيت التعبئة قبل أن يبدأ النظا .32
هون (.  التحقق√ )اضغط على زر .  في عملية التعبئة يكون الزمن االفتراضي للد

 .للدهون السائلة 4أدخل قيمة أكبر من . دقيقة 4السائلة 

SETUP COMPLETE  )اكتمل اإلعداد( 

 

اكتمل ) SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .33
 (.اإلعداد

 □ATO DELAY TIME )نوع (ATO 30.  اضغط على زر نوعATO. 

AUTO (تلقائي )PUSH BUTTON  

 (كالهما) BOTH( زر الدفع)

 

 PUSH BUTTONحدد .  إذا تم تركيب التعبئة التلقائية (تلقائي) AUTOحدد  .35

إلى تم تركيب  (كالهما) BOTHحدد .  إذا تم تركيب التعبئة اليدوي فقط (زر الدفع)
 .وكانا مطلوبينكل من التعبئة التلقائية واليدوي 

SETUP COMPLETE  )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.اكتمل اإلعداد) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .36
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 □AUTO TOP OFF VAT  

 )وعاء التعبئة التلقائية(
 .اضغط على زر وعاء التعبئة التلقائية .37

   

لألوعية  (يمنالوعاء األ) RIGHT VATأو ( الوعاء األيسر) LEFT VATحدد  .38
 (.األوعية المنقسمة فقط)المنقسمة 

LP )تشغيل(  LFF )تشغيليكون الخيار االفتراضي هو . إذا لم يكن التعبئة مطلوبًا لهذا الوعاء تشغيلحدد  .39 )إيقاف التشغيل. 

 

 .اضغط على زر السهم ألسفل .04

 □OQS SETUP  

 )(OQS)إعداد حساس جودة الزيت (

إذا تم تركيب حساس جودة الزيت ( OQS)لزيت اضغط على زر حساس جودة ا .01
(OQS.) 

 □OQS ENABLE/DISABLE 

 )(OQS)تعطيل حساس جودة الزيت /تمكين(

 

تعطيل حساس /لتمكين( OQS)تعطيل حساس جودة الزيت /اضغط على زر تمكين .02
 (.OQS)جودة الزيت 

ENABLE DISABLE )تمكين تعطيل( 
لتعطيل حساس جودة  تعطيلأو  (OQS)لتمكين حساس جودة الزيت  تمكينحدد  .03

 (.OQS)الزيت 

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.اكتمل اإلعداد) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .00

 □OIL TYPE )اضغط على زر نوع الزيت .05 )نوع الزيت. 

OC01v01و ،OC02v02إلخ ،. 

 

سهم ألسفل للتمرير إلى اضغط على زر ال.  حدد منحنى نوع الزيت الصحيح .06
استخدم الجدول الموجود في ورقة التعليمات .  المنحنيات اإلضافية لنوع الزيت

 .تأكد من تطابق نوع الزيت مع ما يستخدمه الخزان. لتحديد نوع الزيت 8197316

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.إلعداداكتمل ا) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .07

 □DISPLAY TYPE )اضغط على زر نوع العرض .08 )نوع العرض. 

PUA ER TEUT )رقمي نصي( 

 

إذا تم الضبط إلى الوضع الرقمي، فسيظهر إجمالي : مالحظة.  نصيأو  رقميحدد  .09
إذا تم الضبط إلى الوضع النصي، فسيتم عرض فقط رسالة .  المواد القطبية كرقم

هل قريبًا  .ت جيد أو تجاهل اآلنالتأكيد أو الزي/تجا

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.اكتمل اإلعداد) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .54

 □DISCARD NOW )اضغط على زر تجاهل اآلن .51 )تجاهل اآلن. 

TPM VALUE )قيمة إجمالي المواد القطبية( 
بمجرد الوصول إلى قيمة إجمالي .  يةاضغط على الرقم أعلى قيمة إجمالي المواد القطب .52

 .للزيت، ستطالب المقالة بتجاهل الزيت( TPM)المواد القطبية 

 

جاهل اآلن إجمالي المواد القطبية  .53  (.TPM)استخدم لوحة المفاتيح إلدخال قيمة ت

 
 .بمجرد إدخال القيمة( التحقق√ )اضغط على زر  .50
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 .لحفظ القيمة( التحقق) √اضغط على زر  .55

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.اكتمل اإلعداد) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .56

 

 .اضغط على زر السهم ألسفل .57

 □DISCARD SOON )هل قريبًا هل قريبًا .58 )تجا  .اضغط على زر تجا

TPM VALUE )قيمة إجمالي المواد القطبية( 

هل قريبً  .59 عادةً ما يتم اختيار . ا إجمالي المواد القطبيةاضغط على الرقم أعلى قيمة تجا
ستقوم هذه القيمة .  هذه القيمة كرقم أسفل قيمة تجاهل اآلن إجمالي المواد القطبية

هل قريبًا إجمالي المواد القطبية  هل قريباً عند بلوغ قيمة تجا بعرض رسالة تجا
(TPM .)تخلص منه قريبًاويعد هذا بمثابة إخطار للموظفين بأن الزيت يحتاج إلى ال. 

 

هل قريبًا إجمالي المواد القطبية  .64  (.TPM)استخدم لوحة المفاتيح إلدخال قيمة تجا

 
 .بمجرد إدخال القيمة( التحقق√ )اضغط على زر  .61

 
 .لحفظ القيمة( التحقق) √اضغط على زر  .62

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.اكتمل اإلعداد) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .63

 □DISPOSE DELAY TIMER  
 )مؤقت تأخير التخلص(

يشير إلى مقدار الوقت بمجرد عرض رسالة .  اضغط على زر مؤقت تأخير التخلص .60
DISCARD NOW (تجاهل اآلن ) وتجاوزها قبل إعادة رسالةDISCARD 

NOW (الدنيا هي القيمة.  دقيقة 34: يكون الزمن االفتراضي هو(.  )تجاهل اآلن 
:44  =DISABLED (معطل) ى هي  .(ساعة 0:44، والقيمة القصو

 
 

 .  اضغط على مربع الساعة إلدخال وقت التأخير بالساعات .65

 
 

 .باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الوقت بالساعات .66

 
 

 . اضغط على مربع الدقائق إلدخال وقت تأخير بالدقائق .67

 
 

 .ل الوقت بالدقائقباستخدام لوحة المفاتيح، أدخ .68
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 .لحفظ القيمة( التحقق) √اضغط على زر  .69

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.اكتمل اإلعداد) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .74

 
 .اضغط على زر الرجوع عند االكتمال .71

 □BASIC AUTO FILTER  
 )التصفية التلقائية األساسية(

 .لتصفية التلقائية األساسيةاضغط على زر ا .72

ENABLE DISABLE )تمكين تعطيل( 
 بدونالتصفية التلقائية للوحدات التي )التصفية التلقائية األساسية ( تمكين) ENABLEحدد  .73

التصفية التلقائية األساسية  (تعطيل) Disableأو (( OIB)حساسات مستوى الزيت 
 ((.OIB)اسات مستوى الزيت حس تحتوي علىالتصفية التلقائية للوحدات التي )

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.اكتمل اإلعداد) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .70

 □FILTRATION TIME SETTINGS 
 )إعدادات وقت التصفية(

 .اضغط على زر إعدادات وقت التصفية .75

 □POLISH TIME )وقت التلميع( 
 □CLEAN TIME )تنظيفوقت ال( 

 □AUTO FILTER FLUSH TIME 
 )وقت غسل المصفاة التلقائية(

 □CLEAN & FILTER FLUSH TIME 
 )التنظيف ووقت غسل المصفاة التلقائية(

 

هذه اإلعدادات إال إذا طلب المصنع ذلك .76  .يجب عدم ضبط 
ة هي  :اإلعدادات االفتراضي

 300-وقت التلميع  □
 3600-وقت التنظيف  □
 25-اة التلقائية وقت غسل المصف □
 25-تنظيف ووقت غسل المصفاة  □

 .اضغط على زر الرجوع عند االكتمال

 
 .اضغط على زر السهم ألسفل .77

 □LOW TEMP ALARM  
 )إنذار انخفاض درجة الحرارة(

 .اضغط على زر انخفاض درجة الحرارة .78

ENABLE DISABLE )تمكين تعطيل( 
 DISABLEدرجة الحرارة أو لتمكين إنذار انخفاض  (تمكين) ENABLEحدد  .79

 .لتعطيل إنذار انخفاض درجة الحرارة (تعطيل)

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.اكتمل اإلعداد) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .84

 
 .اضغط على زر السهم ألسفل .81

 □SEDIMENT TRAY )اضغط على زر صينية الرواسب .82 )الرواسب صينية. 

ENABLE DISABLE )تمكين تعطيل( 
 Disableفي حالة استخدام صواني الرواسب أو  (تمكين) ENABLEحدد  .83

 . في حالة عدم استخدام صواني الرواسب (تعطيل)

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.اكتمل اإلعداد) SETUP COMPLETEداخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .80

 
 .سيةاضغط على زر الصفحة الري .85
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 (الطاقم) CREWوضع 

 (.وضع الطاقم) CREW MODEاضغط على زر  .86

 

تأكد من الضغط مع .  اضغط مع االستمرار على المفتاح اللحظي إلعادة الضبط .87
في المقالي األحدث، يتواجد المفتاح أسفل منفذ   .دقيقة 1االستمرار على المفتاح لمدة 

USB .أما . سفل مربع التحكم أقصى اليساروفي وحدات الغاز األقدم، يتواجد الزر أ
في الوحدات الكهربائية األقدم، فيتواجد الزر في الجزء الخلفي من صندوق التحكم 

 .JIBخلف مفتاح إعادة ضبط 

 

ثانية ويعود إلى وضع إيقاف  05يتم إعادة تشغيل النظام في حوالي  .88
 .االستعداد/التشغيل

 

 المقالة( مدير)برمجة إعدادات  1-8
  

يشتمل اإلعداد على اللغة والتاريخ والوقت .  الضروري تكوين إعدادات المدير المحلية للمقالة عند التشغيل األولي أو عند تغيير وحدة التحكممن 
يقوم  الفني فقط أو المدير من. ومقياس درجة الحرارة وإعدادات الصوت وإعدادات المصفاة ووفورات الطاقة وتعيينات الممرات ودرجة سطوع الشاشة

ر هذه اإلعدادات  .  بتغيي

 اإلجراء الشاشة

    

اضغط على زر الصفحة الرئيسية، عندما تكون وحدة التحكم في وضع إيقاف  .1
 .االستعداد/التشغيل

 
 .اضغط على زر اإلعدادات .2

 
 .اضغط على زر المدير .3

 .1656أدخل  .0 6 5 6 1

 

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .5

□ LANGUAGE )ط على زر اللغةاضغ .6 )اللغة. 

 

 .اضغط على زر اللغة األساسية .7

□ ENGLISH )حدد اللغة المطلوبة .8 )اإلنجليزية . 

 

 .اضغط على زر اللغة الثانوية .9

 □SPANISH )حدد اللغة المطلوبة .14 )اإلسبانية . 

 
 .اضغط على زر الرجوع .11

□ DATE & TIME )اضغط على زر التاريخ والوقت .12 )التاريخ والوقت. 

 
 ط على زر ضبط الوقتاضغ .13

 
 

 .اضغط على مربع الساعات .10
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 .باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الوقت بالساعات .15

 
 

 .اضغط على مربع الدقائق .16

 
 

 

 .باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الوقت بالدقائق .17

   
 .)ساعة 24HR20 ( ، أو)مساءً ( PM، أو )صباًحا( AMاضغط على زر  .18

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .19

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .24

 (.اكتمل اإلعداد)

 

 اضغط على زر ضبط التاريخ .21

  
 . سنة-شهر-سنة أو يوم-يوم-اضغط على مربع تنسيق التاريخ للتبديل بين شهر .22

   2 0 1 7    
اضغط على السهم األيسر أو . جزء العلوي من الشاشةيتم عرض السنة، في ال .23

 .األيمن لتحديد السنة

 مارس      
 .اضغط على السهم األيسر أو األيمن لتحديد الشهر. ويكون الشهر أسفل السنة .20

 
 (.التحقق√ )حدد التاريخ باستخدام المفاتيح المرقمة واضغط على زر  .25

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )على زر  اضغط .26

 (.اكتمل اإلعداد)

 
 (.DST)اضغط على زر إعداد التوقيت الصيفي  .27

□ DST ON/OFF  

 )إيقاف التوقيت الصيفي/تشغيل(
 .إيقاف التوقيت الصيفي/اضغط على زر تشغيل .28

 

ل التوقيت لتعطي( إيقاف) OFFلتمكين التوقيت الصيفي أو ( تشغيل) ONحدد  .29
 .الصيفي
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SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .34

 (.اكتمل اإلعداد)

 

□ DST SETTINGS )إعدادت التوقيت الصيفي( 
 

 .اضغط على زر إعدادات التوقيت الصيفي .31

□ DST START MONTH  
 )بداية الشهر التوقيت الصيفي(
□ DST START SUNDAY  
 )التوقيت الصيفي بداية يوم األحد(

□ DST END MONTH  
 )التوقيت الصيفي نهاية الشهر(
□ DST END SUNDAY  

 )التوقيت الصيفي نهاية يوم األحد(

ي من هذه الخيارات واستخدم لوحة المفاتيح للتعديل .32 اإلعدادات . حدد أ
 :االفتراضية للواليات المتحدة هي

 3 -بداية الشهر  التوقيت الصيفي
 2 -التوقيت الصيفي بداية يوم األحد 

   11 -التوقيت الصيفي نهاية الشهر 
 1 -التوقيت الصيفي نهاية يوم األحد 

 
 .عند االكتمال( التحقق√ )اضغط على زر  .33

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .30
 (.اإلعداداكتمل )

 
 .مرات( 3)اضغط على زر الرجوع ثالث  .35

□ F° TO C° )هايت إلى درجة مئوية  )فهرن
 .  درجة مئوية إلى فهرنهايت اضغط على زر فهرنهايت إلى درجة مئوية أو .36

 .لدرجة مئوية Cلفهرنهايت، والحرف  Fيستخدم حرف :  مالحظة
 

CONFIRM )التأكيد(    
 

 .قياس درجة الحرارةلتبديل م( نعم) YESحدد  .37

COMPLETED SUCCESSFULLY 
 )اكتمل بنجاح(

 

 .عند االكتمال( التحقق√ )اضغط على زر  .38

□ SOUND )اضغط على زر الصوت .39 )الصوت. 

   

يحتوي مستوى .  استخدم السهم األعلى وألسفل لتغيير مستوى الصوت والنغمة .04
ل هو األق ل والمستوى التاسع الصوت على تسعة مستويات، يكون المستوى األو

استخدم ترددات . 3 -1وتحتوي النغمة على ثالثة ترددات من . هو األعلى
 .مختلفة لتخصيص الصوت

 
 .عند االكتمال( التحقق√ )اضغط على زر  .01

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .02
 (.اكتمل اإلعداد)

 
 .ط على الزر ألسفلاضغ .03

 
□ FILTER ATTRIBUTES )سمات المصفاة( 

 . اضغط على زر سمات المصفاة .00

□ FILTER PROMPT )محث المصفاة( 
 . اضغط على زر محث المصفاة .05

يقوم المقياس .  يستخدم وضع التصفية التلقائية مقياسين قبل المطالبة بالتصفية
 FILTER AFTERفي إعداد  األول بالتحقق من دورات الطهي التي يتم ضبطها

NO YES 
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COOK (التصفية بعد الطهي ) والمقياس اآلخر يقوم بالتحقق من الوقت الذي يتم

(.   التصفية بعد الوقت) FILTER AFTER TIMEضبطه في إعداد القسم التالي 
تبدأ المطالبة بالتصفية من حيث أيهما يحدث أوالً؛ إما عدد الدورات المنقضية أو 

 .الوقت المنقضي

□ FILTER AFTER TIME  

 )التصفية بعد الوقت(

يُستخدم (.  التصفية بعد الوقت) FILTER AFTER TIMEاضغط على زر  .06
هذا .  خيار وقت التصفية لضبط الوقت المنقضي قبل المطالبة بالتصفية ويعد 

الخيار مفيدًا في المخازن األقل حجًما، حيث تكون التصفية مطلوبة في كثير من 
 .الكمية التي ستنتجها دورات الطهي األحيان أكثر من

 

للمتابعة أو اضغط على زر الرقم وأدخل عدد ( التحقق√ )اضغط على زر  .07
على سبيل المثال، بعد كل ساعتين، أدخل عدد . )الساعات بين مطالبات المصفاة

 افتراضيًا، يتم ضبط الوقت على(.  )التحقق√ )واضغط على زر ( 2الساعات 

 (ساعة للتعطيل 4

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .08

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد(

 
 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .09

 (.اكتمل اإلعداد)

□ FILTER AFTER COOK  

 )التصفية بعد الطهي(

يُستخدم (. التصفية بعد الطهي) FILTER AFTER COOKاضغط على زر  .54
لتعيين عدد دورات الطهي التي تحدث ( ية بعدالتصف) FILTER AFTERخيار 

إذا لم تكن هناك مطالبات مطلوبة، فقم بالضبط . قبل ظهور رسالة مطالبة التصفية
 .للتعطيل 4على 

 

للمتابعة أو اضغط على زر الرقم وأدخل عدد مرات ( التحقق√ )اضغط على زر  .51
 (. التحقق√ )الطهي واضغط على زر 

 
 (.قالتحق√ )اضغط على زر  .52

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 
 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .53

 (.اكتمل اإلعداد)

 
 .اضغط على زر الرجوع .50

□ FILTER LOCKOUT )اضغط على زر  .55 )قفل المصفاةFILTER LOCKOUT (قفل المصفاة.) 

ENABLE DISABLE )تمكين تعطيل( 
سيقوم قفل .  حدد تعطيل لتعطيل قفل المصفاة.  فل المصفاةحدد تمكين لتمكين ق .56

المصفاة بقفل المقالة استنادًا إلى اإلعدادات الموجودة في اإلعداد المتخطى لعدد 
 . مرات التصفية

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 
 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .57

 (.اكتمل اإلعداد)

□ SKIPPED FILTER COUNT 

 )عدد مرات التصفية المتخطى(
 (.عدد مرات التصفية المتخطى) SKIPPED FILTER COUNTاضغط على زر  .58

 

للمتابعة أو اضغط على زر الرقم وأدخل عدد مرات ( التحقق√ )اضغط على زر  .59
التصفية المتخطى المسموح به قبل أن يقوم قفل المصفاة بقفل المقالة واضغط 

 . ، فلن يُسمح بأي تجاوزات4وإذا تم تعيينه إلى (.  التحقق√ ) على زر
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SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 
 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .64

 (.اكتمل اإلعداد)

□ QUICK FILTER SETTINGS  
 )إعدادات التصفية السريعة(

 (.دادات التصفية السريعةإع) QUICK FILTER SETTINGSاضغط على زر  .61

□ INTIAL DELAY TIME  
 )زمن التأخير األولي(

 .اضغط على زر مؤقت التأخير األولي .62

 
 

هو   .اضغط على مربع الدقائق لضبط وقت التأخير األولي .63 وقت التأخير األولي 
الوقت الذي تكون المقالة في وضع الخمول، بعد اكتمال التصفية قبل أو بعد 

 .(ويكون الوقت االفتراضي هو دقيقتان. )لمطالبة بالتصفيةالطهي، قبل ا

 
 

 .باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الوقت بالدقائق .60

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .65

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .66

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .67
 (.عداداكتمل اإل)

□ SKIPPED FILTER TYPE  
 )نوع التصفية المتخطاة(

 (. نوع التصفية المتخطاة) SKIPPED FILTER TYPEاضغط على زر  .68

□ SKIPPED COOK COUNT  
 )عدد مرات الطهي المتخطى(

□ SKIPPED PERCENTAGE  
 )النسبة المتخطاة(

□ SKIPPED DELAY TIME  
 )زمن التأخير المتخطى(

هو النوع الحالي الذي تم تكوينهالتحديد الممي .69  .للتعديل، حدد نوع التصفية المتخطاة. ز 

□ SKIPPED COOK COUNT  
 )عدد مرات الطهي المتخطى(

 (. عدد مرات الطهي المتخطى) SKIPPED COOK COUNTاضغط على زر  .74

 

لضبط ( عدد مرات الطهي) NUMBER OF COOKSاضغط على مربع  .71
 . ل إعادة المطالبة بالتصفيةعدد مرات الطهي المتخطى قب

 
 

 .باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الوقت بالدقائق .72

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .73
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 (.التحقق√ )اضغط على زر  .70

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .75
 (.اكتمل اإلعداد)

□ SKIPPED PERCENTAGE  

 )النسبة المتخطاة(

 

نسبة المؤقت أو ) OF TIMER OR COOK COUNT %اضغط على زر  .76
 (. عدد مرات الطهي

 

نسبة المؤقت أو ) OF TIMER OR COOK COUNT %اضغط على مربع  .77
لضبط النسبة المئوية لمؤقت وقت التصفية أو عدد مرات ( عدد مرات الطهي

، فسيتم %50إذا تم ضبط النسبة إلى : المث. الطهي قبل إعادة المطالبة بالتصفية
إذا كان عدد مرات .  تخطي نصف الوقت أو مرات الطهي قبل إعادة المطالبة

 . 3بإعادة المطالبة عند  %50، فسقوم اإلعداد إلى 6التصفية األصلي هو 

 
 

 .باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الوقت بالدقائق .78

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .79

 
 (.التحقق√ )لى زر اضغط ع .84

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .81

 (.اكتمل اإلعداد)

□ SKIPPED DELAY TIME  

 )زمن التأخير المتخطى(

 . اضغط على زر مؤقت التأخير المتخطى .82

 
 

يعد وقت . ر المتخطىلضبط وقت التأخي )الدقائق( MINUTESاضغط على مربع  .83
هو الوقت الذي يتم فيه تخطي التصفية األولية قبل المطالبة مرة  التأخير المتخطى 

وفي المرة األولى التي يتم فيها تخطي التصفية، يتحول زر . أخرى بالتصفية
وفي المرة التالية التي يتم فيها . المصفاة من اللون األبيض إلى اللون األصفر

ل زر المصفاة من اللون األصفر إلى اللون األحمر حتى يتم تخطي التصفية، يتحو
هو خمس ) .إجراء التصفية  .(دقائق( 5)ويكون الوقت االفتراضي 

 
 

 .باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الوقت بالدقائق .80

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .85

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .86
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SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )زر  اضغط على .87

 (.اكتمل اإلعداد)

□ FILTER OFF TIME  

  )وقت إيقاف التصفية(

يتم استخدام خيار (.  وقت إيقاف التصفية) Filter Off Timeاضغط على زر  .88
Filter Off Time (وقت إيقاف التصفية ) لضبط األوقات التي يتم فيها تعطيل

 (.على سبيل المثال، خالل وقت الذروة)مطالبة المصفاة 

 

اختر (.  وقت إيقاف التصفية) FILTER OFF TIMEلتمكين ( تشغيل) ONاختر  .89
OFF (إيقاف التشغيل ) لتعطيلFILTER OFF TIME (وقت إيقاف التصفية.) 

□ FILTER OFF SETTINGS  

  )إعدادات إيقاف التصفية(

يتم استخدام (.   دات إيقاف التصفيةإعدا) Filter Off Settingsاضغط على زر  .94
لضبط األوقات التي يتم ( إعدادات إيقاف التصفية) Filter Off Settingsخيار 

 (.على سبيل المثال، خالل وقت الذروة)فيها تعطيل مطالبة المصفاة 

، (وقت إيقاف التصفية) FILTER OFF TIME( إيقاف)إذا تم تعطيل : مالحظة
هذا الخيار إ  .لى اللون الرمادي ويكون غير متوفرسيتحول لون 

 

وهناك إجمالي . SUN 0إلى  M-F 1استخدم األسهم ألعلى وألسفل للتمرير بين  .91
حدد الحقل لتعديل أوقات البدء .  دورة يمكن برمجتها لقفل محث التصفية 12

بمجرد تحديد .  مساءً /حدد صباًحا. والتوقف عندما يجب تعليق محث التصفية
 يوضح المثال في اليسار أنه ) .على زر التحقق لحفظ اإلعداد األوقات، اضغط

الجمعة خالل وقت الذروة من الساعة  -ال يوجد تصفية مطلوبة يوم االثنين 
  (.مساءً  2:44صباًحا وحتى  11:44

 
 )√(.بمجرد تحديد األوقات، اضغط على زر التحقق  .92

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( تحققال√ )اضغط على زر  .93

 (.اكتمل اإلعداد)

 
 .اضغط على الزر ألسفل .90

□ CLEAN )التنظيف( 

 

( بارد) COLDأو ( غليان( )ساخن) HOTاختر . اضغط على زر التنظيف .95

 (.الغمر البارد)

SETUP COMPLETE RESTART THE 

SYSTEM )اكتمل اإلعداد إعادة بدء النظام(

 

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .96

 

 
 .اضغط على زر الرجوع مرتين .97

□ ENERGY SAVINGS )وفورات الطاقة( 
يتم استخدام خيار وفورات الطاقة خالل فترات . اضغط على زر وفورات الطاقة .98

 .الخمول لخفض درجة حرارة وعاء القلي لتوفير الطاقة

 

طاقة أو للتبديل بين خيار تشغيل توفير ال( تمكين) Enableاضغط على زر  .99
 . إيقاف تشغيله

 

لتغيير نقطة  (إعادة ضبط درجة الحرارة) Set Back Tempاضغط على زر  .144
استخدم لوحة األرقام إلدخال درجة حرارة نقطة توفير . ضبط خيار توفير الطاقة
 (.  التحقق√ )الطاقة واضغط على زر 
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قائق التي لتغيير مقدار الوقت بالد( وقت الخمول) Idle Timeاضغط على زر  .141
. يظل فيها الوعاء في وضع الخمول قبل الدخول تلقائيًا إلى وضع توفير الطاقة
 استخدم لوحة األرقام إلدخال درجة حرارة نقطة توفير الطاقة واضغط على 

 (.  التحقق√ )زر 

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .142

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEداخل مربع  األصغر( التحقق√ )اضغط على زر  .143

 (.اكتمل اإلعداد)

□ LANE ASSIGNMENTS  
 )تعيينات الممرات(

 يستخدم هذا الزر لضبط عدد المنتجات .  اضغط على زر تعيينات الممرات .140
 .لكل وعاء

 
4 ،8 ،12 ،24 

؛ أو (لكل جانب 2)منتجات لكل وعاء متاح  0الستخدام  0اضغط على الزر  .145
 12؛ أو الزر (لكل جانب 0)منتجات لكل وعاء متاح  8الستخدام  8الزر 

 الستخدام  20؛ أو الزر (لكل جانب 6)منتًجا لكل وعاء متاح  12الستخدام 
 (.لكل جانب 12)منتًجا لكل وعاء متاح  20

SETUP COMPLETE RESTART THE 
SYSTEM )اكتمل اإلعداد إعادة بدء النظام(

 

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .146

□ BRIGHTNESS )درجة السطوع( 
.  يستخدم هذا الزر لضبط سطوع الشاشة.  اضغط على زر درجة السطوع .147

 .(144ويكون الضبط االفتراضي . )استخدم السهم ألعلى وألسفل للضبط

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .148

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEاألصغر داخل مربع ( التحقق√ )اضغط على زر  .149
 (.اكتمل اإلعداد)

 
 .اضغط على الزر ألسفل .114

□ SCREEN SAVER )شاشة التوقف( 
يستخدم هذا الزر لضبط مقدار الوقت، بعد إيقاف .  اضغط على زر شاشة التوقف .111

استخدم السهم ألعلى . تشغيل وحدة التحكم، قبل الدخول إلى وضع شاشة التوقف
 .(دقيقة 15 ويكون الوقت االفتراضي هو. )وألسفل لضبط الوقت

   

يحتوي مستوى السطوع .  استخدم السهم األعلى وألسفل لتغيير درجة سطوع الشاشة .112
 .14والمستوى األغمق  144على تسعة مستويات، يكون المستوى األسطع 

 
 .عند االكتمال( التحقق√ )اضغط على زر  .113

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 SETUP COMPLETEداخل مربع األصغر ( التحقق√ )اضغط على زر  .110
 (.اكتمل اإلعداد)

□ ALARM ATTRIBUTES )اضغط على زر سمات اإلنذار .115 )سمات اإلنذار. 

□ SHAKE ALARM MODE  
 )وضع إنذار االهتزاز(

هتزاز .116 يسمح وضع .  حدد أوتوماتيكي أو يدوي. اضغط على زر وضع إنذار اال
هتزاز التلقائي أو اليدوي هتزاز للمستخدم باالختيار بين إلغاء التنبيه باال  .التنبيه باال

SETUP COMPLETE RESTART THE 
SYSTEM )اكتمل اإلعداد إعادة بدء النظام(

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .117
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□ HOLD ALARM MODE  

 )وضع إنذار اإليقاف(
يسمح وضع .  حدد أوتوماتيكي أو يدوي. اضغط على زر وضع إنذار اإليقاف .118

 .إنذار اإليقاف للمستخدم باالختيار بين إلغاء إنذار اإليقاف التلقائي أو اليدوي

SETUP COMPLETE RESTART THE 
SYSTEM )اكتمل اإلعداد إعادة بدء النظام(

 

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .119

□ ALARM TIMER )مؤقت اإلنذار( 
هذه اإلعدادات تتيح (. مؤقت اإلنذار) Alarm Timerاضغط على زر  .124

للمستخدم تحديد مقدار الوقت قبل اإللغاء التلقائي لمؤقت إنذار االهتزاز أو إنذار 
 . ثوان 5اإلعدادات االفتراضية هي . اإليقاف

SETUP COMPLETE RESTART THE 

SYSTEM )اكتمل اإلعداد إعادة بدء النظام(

 

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .121

 
 .ضغط على زر الرجوع مرتينا .122

□ TEMPERATURE )اضغط على زر درجة الحرارة .123 )درجة الحرارة. 

ENABLE DISABLE )تمكين تعطيل( 
حدد تعطيل لتعطيل زر درجة الحرارة .  حدد تمكين لتمكين زر درجة الحرارة .120

 .وعرض شاشة درجة الحرارة الثابتة

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 (.التحقق√ ) اضغط على زر .125

 □OIL DRAGOUT )سحب الزيت( 

بتعيين المعايير التي تقوم بضبط ( سحب الزيت) Oil Drag outتقوم وظيفة  .126
هذه المعايير لحساب استخدام سحب الزيت للمعلومات اإلحصائية .  التدفق تُستخدم 

 .التي يتم التقاطها في وظيفة إحصاءات المعلومات ضمن إحصاءات الزيت

 □FLOW )تدفقال( 

هو )أدخل معدل تدفق سحب رطل الزيت في الدقيقة  .127 ( 2.211االفتراضي 

 4000-0100أدخل القيم من : مالحظة(. )التحقق√ )واضغط على زر 

 (.رطل 4.000-0.100للنطاقات بين 

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 .عند االكتمال( التحقق√ )اضغط على زر  .128

 □FLOW ADJUST )ضبط التدفق( 
هو )دخل معدل التدفق القابل للتكوين أ .129 (. التحقق√ )واضغط على زر ( 1االفتراضي 

 (.رطل 2.00-0.10للنطاقات بين  244-14أدخل القيم من : مالحظة)

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 .عند االكتمال( التحقق√ )اضغط على زر  .134

□ BASKET LIFT )اضغط على زر رافع السلة .131 )رافع السلة. 
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 لتعطيل ( إيقاف التشغيل) OFFلتمكين رافع السلة أو ( تشغيل) ONحدد  .132

 .رافع السلة

SETUP COMPLETE RESTART THE 

SYSTEM )اكتمل اإلعداد إعادة بدء النظام(

 

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .133

 
 .اضغط على الزر ألسفل .130

 □MENU BOOK )اضغط على زر القائمة .135 )كتاب القائمة. 

ENABLE DISABLE )لتمكين زر كتاب القائمة الموجود أسفل الشاشات" تمكين"حدد  .136 )تمكين تعطيل  . 

SETUP COMPLETE )اكتمل اإلعداد( 

 

 .عند االكتمال( التحقق√ )اضغط على زر  .137

 □AUTO MENU CHANGE  

 )التغيير التلقائي للقائمة(
مة .138  .اضغط على زر التغيير التلقائي للقائ

 

 
 

: أي)للتغيير تلقائيًا بين القوائم المختلفة " ير التلقائي للقائمةالتغي"يتم تمكين  .139

Breakfast )اإلفطار(و ، Changeover )التغيير(و ، Lunch )الغداء( ،
رها( other و  ONللتغيير إلى ( إيقاف التشغيل) OFFاضغط على زر .  )(غي

بدء القائمة ساعة لمعرفة موعد  20أدخل الوقت بتنسيق .  لتمكين القائمة( تشغيل)
 . المحددة

 . انظر المثال

 
 .اضغط على زر الرجوع .104

 
 .اضغط على زر الصفحة الريسية .101

 
 (الطاقم) CREWوضع 

 (.وضع الطاقم) CREW MODEاضغط على زر  .102

 

تأكد من الضغط مع .  اضغط مع االستمرار على المفتاح اللحظي إلعادة الضبط .103
في وحدات الغاز، يتواجد الزر أسفل و  .دقيقة 1االستمرار على المفتاح لمدة 

أما في الوحدات الكهربائية، فيتواجد الزر في الجزء . مربع التحكم أقصى اليسار
 .JIBالخلفي من صندوق التحكم خلف مفتاح إعادة ضبط 

 

ثانية ويعود إلى وضع إيقاف  05يتم إعادة تشغيل النظام في حوالي  .100
 .االستعداد/التشغيل
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 ديل المنتجات الحاليةإضافة أو تع 1-9
ة منتجات إضافية أو تعديل المنتجات الحالية   .  تستخدم هذه الوظيفة إلضاف

 اإلجراء الشاشة

 
 .اضغط على زر الصفحة الريسية .1

 
 .اضغط على زر وصفات الطعام .2

 .1650أدخل  .3 0 5 6 1

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .0

 

ة منتج جديدإل+ اختر رمز المنتج لتعديله أو اضغط على  .5  .  ضاف

 
 

 .اضغط على رمز القلم الرصاص أسفل الشاشة لتعديل منتج موجود .6

 
 

 .أدخل اسم المنتج أو قم بتغييره باستخدام لوحة المفاتيح .7

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .8

 

 تقوم هذه الشاشة بعرض نقطة الضبط الحالية، ووقت الطهي، والحساسية،  .9

لتعديل معيار، اضغط .  الهتزاز وإعدادات التصفيةومؤقت اإليقاف، ومؤقتات ا
 .على العنصر لتعديله

 
 .لتعديل درجة الحرارة، اضغط على زر درجة الحرارة .14

 

 .استخدم لوحة المفاتيح إلدخال أو تعديل درجة حرارة الطهي للمنتج .11

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .12

 
 .اضغط على زر وقت الطهي .13
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 اإلجراء الشاشة

 

 .ح إلدخال أو تعدل وقت الطهي بالدقائق والثوانياستخدم لوحة المفاتي .10

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .15

 

 
 

 .اضغط على زر تعويض الحمل أو الحساسية .16

 

استخدم األسهم ألعلى وألسفل لتغيير اإلعداد الموصى به لتعويض الحمل أو  .17
 . الحساسية لهذا المنتج

 

هذا اإلعداد بتغيير تعويض المنتج  قد تحتاج بعض عناصر القائمة (. الحساسية)يسمح 
ينصح بشدة عدم : مالحظة.  إلى التعديل، اعتمادًا على خصائص الطهي الخاصة بها

هذا اإلعداد، حيث قد يكون له تأثير سلبي على دورات طهي المنتجات  .ضبط 

 (.(  0)يتم ضبط اإلعداد االفتراضي لتعويض المنتج إلى أربعة )

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .18

 
 .)1مؤقت االهتزاز ( Shake Timer 1اضغط على زر  .19

 

 .أدخل الوقت بالدقائق والثواني حتى يتم إجراء االهتزاز األول .24

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .21

 

إذا كان هناك حاجة إلى ( 2مؤقت االهتزاز ) Shake Timer 2اضغط على زر  .22
 .26اهتزاز إضافي، وإال انتقل إلى الخطوة 

 

 .وقت بالدقائق والثواني حتى يتم إجراء االهتزاز الثانيأدخل ال .23

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .20
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 اإلجراء الشاشة

 
 .اضغط على السهم ألسفل للتمرير للحصول على مزيد من اإلعدادات .25

 
 

 OFFأو ( تشغيل) ONيتم عرض رسالة : مالحظة. )اضغط على زر المصفاة .26

 .(لالختيار الحالي( إيقاف التشغيل)

 

هذا .  يل زر المصفاة لتمكين التصفية التلقائية لهذا المنتجتأكد من تشغ .27 يستخدم 
 FISHبالنسبة للمنتجات مثل .   اإلعداد لتجنب اختالط الزيوت الخاصة بالمنتج

 .لمنع التصفية التلقائية إذا كنت ترغب في ذلك( ال) NO، حدد )األسماك(

 
 (.مؤقت اإليقاف) Hold Timerاضغط على زر  .28

 

 .قت بالدقائق والثواني لمعرفة وقت إيقاف المنتجأدخل الو .29

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .34

 
 . اضغط على زر التشغيل الفوري .31

 

، بعد الضغط %100وهو يشير إلى الوقت، بالثواني، الذي تسخن فيه المقالة بنسبة  .32
أدخل الوقت . على زر المنتج قبل أن تقوم وحدة التحكم بضبط درجة الحرارة

(. ثانية 34=00:30على سبيل المثال؛ )ئق والثواني لمعرفة الوقت الفوري بالدقا

 .قد يحتاج الوقت الفوري إلى ضبطه ألحمال الطهي الخفيفة: مالحظة(.  إيقاف=4)

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .33

 
 

 . اضغط على زر عدد مرات التصفية .30

 

رسالة المطالبة أدخل عدد دورات الطهي التي تحدث لهذا المنتج قبل عرض  .35
وهذا مخصص للمنتجات فقط وال يجب الخلط بينه وبين عدد مرات . بالتصفية

 .للتعطيل 4إذا لم تكن هناك مطالبات مطلوبة، فقم بالضبط على . التصفية العام

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .36
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 اإلجراء الشاشة

 
 

 .اختر الرمز لربطه مع وصفة المنتج التي يتم إدخالها أو تعديلها .37

 
 (.التحقق√ )ى زر اضغط عل .38

 

 .لربطها مع وصفة المنتج التي يتم إدخالها أو تعديلها( القوائم)اختر القائمة  .39

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .04

 
 (.تم الحفظ) SAVEDستقوم وحدة التحكم بعرض رسالة  .01

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .02

 

إذا تم .  ت إضافيةإلضافة منتجا+ حدد منتًجا آخر لتعديله أو اضغط على مفتاح  .03
 .االنتهاء من ذلك، اضغط على زر الصفحة الرئيسية

 
 (الطاقم) CREWوضع 

 .للعودة إلى الشاشة الرئيسية( وضع الطاقم) Crew Modeاضغط على زر  .00
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 إضافة أو تعديل القوائم 1-11
على سبيل المثال، فإن إعداد قائمة اإلفطار يتيح . منتجات معًاتسمح القوائم للمشغل بتجميع بعض ال. تستخدم هذه الوظيفة إلضافة أو تعديل القوائم 

هذا اإلعداد مفيدًا عند تبديل المنتجات عن طريق تحديد خيارات عدد المنتجات لالختيار من بينها. تجميع منتجات اإلفطار فقط  .    ويكون 
 

 اإلجراء الشاشة

 
 .اضغط على زر الصفحة الريسية .1

 
 .اضغط على زر القوائم .2

 .1654أدخل  .3 0 5 6 1

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .0

 

إيقاف /تشغيل) ON/OFFحدد قائمة بالضغط على الزر الموجود أعلى الزر  .5
إلضافة + أو اضغط على زر ( المحددة باللون األخضر)لتعديل المنتجات ( التشغيل

مة في الشاشة التا.  قائمة جديدة لية واضغط إذا أضفت قائمة جديدة، فأدخل اسم القائ
في حالة حذف القائمة، قم بتحديد القائمة واضغط على سلة (. التحقق√ )على زر 

 .المهمالت أسفل الشاشة

 
 .اضغط على رمز القلم الرصاص أسفل الشاشة لتعديل قائمة موجودة .6

 

حدد المنتجات المطلوبة عن طريق الضغط على رموز المنتجات إلضافتها إلى  .7
إللغاء تحديد أحد . يتم تحديد المنتجات المحددة باللون األخضرس.  القائمة المختارة

 .  المنتجات، اضغط على الرمز وسيتغير لون تحديد الرمز من األخضر إلى الرمادي

 
 .  عند االنتهاء لحفظ المنتجات المحددة إلى القائمة( التحقق√ )اضغط على زر  .8

 
، وإال انتقل إلى 5دًءا من الخطوة اضغط على زر الرجوع لتعديل القوائم اإلضافية ب .9

 الخطوة التالية

 
 .اضغط على زر الصفحة الريسية .14

 
 (الطاقم) CREWوضع 

 (.وضع الطاقم) CREW MODEاضغط على زر  .11
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 تغيير القوائم 1-11
لشاشة الرئيسية إلى عرض خيارات من ا( القائمة) MENUإذا تم إنشاء قوائم منفصلة للمقليات أو الدجاج أو لمنتج آخر، فسيؤدي الضغط على زر 

 . يؤدي الضغط على القائمة المرغوبة إلى التبديل بين القوائم. تغيير القائمة

 اإلجراء الشاشة

 .اضغط على زر القائمة .1     

  

ضمن القائمة المطلوبة للتبديل بين ( اإليقاف/التشغيل) ON/OFFاضغط على زر  .2
ضمن ( تشغيل" )ON"لوبة، يتم تحديد الخيار بمجرد تحديد القائمة المط.  القوائم
 .  القائمة

 

مة واحدة فقط في كل مرة :مالحظة  .يمكن اختيار قائ

  
 

 .اضغط على زر الرجوع للعودة إلى الشاشة الرئيسية .3

   

 .اضغط على رمز المنتج للتبديل بين المنتجات .0

 

 

 . تقوم شاشة العرض بالعودة إلى الشاشة الرئيسية .5
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 مهام الخدمة 1-12
مهام خدمة الطاقم والمدير المستخدمة في المتاجر مثل اختبار الحد العالي، وسجل األخطاء  ، وإعداد كلمة المرور، (E-Log)وهذا القسم يشمل 

 .باستخدام اتصال القائمة USBووظائف لنسخ القوائم من المقالة وإليها من 
 

 اختبار الحد العالي 1-12-1
ويجب أن يتم هذا اإلجراء فقط مع الزيت .  سيقوم اختبار الحد العالي بإفساد الزيت.  ختبار الحد العالي الختبار دائرة الحد العالييتم استخدام وضع ا

دون التعثر  درجة فهرنهايت( 064درجة مئوية ) 238قم بإيقاف تشغيل المقالة واتصل بمركز الخدمة فوًرا إذا وصلت درجة الحرارة إلى . القديم
( فشل الحد العالي فصل الطاقة) HIGH LIMIT FAILURE DISCONNECT POWERني للحد العالي وتقوم وحدة التحكم بعرض رسالة الثا

 . بنبرة تنبيه أثناء االختبار
 

 .بعرض المنتجعند إعادة تشغيل المقالة، فإنها تعود إلى وضع التشغيل وتقوم .  يتم إلغاء االختبار في أي وقت عن طريق إيقاف تشغيل المقالة
 

 اإلجراء الشاشة

    

، عندما تكون وحدة التحكم في وضع إيقاف )الصفحة الرئيسية( Homeاضغط على زر  .1
 .االستعداد/التشغيل

 
 .)الخدمة( Serviceزر   اضغط على .2

 
 (.الطاقم) CREWاضغط على زر  .3

   
 .الختيار األوعية المنقسمة RIGHT VATأو  LEFT VATحدد  .0

PRESS AND HOLD  

 )اضغط مع االستمرار(
 . اضغط مع االستمرار على الزر لبدء اختبار الحد العالي .5

RELEASE )التحرير( 

تقوم وحدة التحكم بعرض درجة الحرارة .   أثناء الضغط مع االستمرار على الزر، يبدأ الوعاء في التسخين .6
 درجة مئوية 12±  درجة مئوية 214عندما تصل درجة الحرارة إلى  .الوعاء الفعلية أثناء االختبار

  HOT HI-1، تقوم وحدة التحكم بعرض رسالة *)درجة فهرنهايت 14±  درجة فهرنهايت 014( 

 .  ويستمر الوعاء في التسخين( فهرنهايت 014على سبيل المثال؛ )

تكون درجة الحرارة ، (CEالتي تحمل عالمة )في وحدات التحكم المستخدمة في االتحاد األوروبي :  ملحوظة*       
 .HOT HI-1عندما تقوم وحدة التحكم بعرض رسالة  )درجة فهرنهايت 395 ( درجة مئوية 242

HOT HI-1 

 .  وأثناء الضغط مع االستمرار على الزر، تستمر المقالة في التسخين حتى يتم فتح الحد العالي .7

ة مئوية 217وهذا يحدث بشكل عام بمجرد وصول درجة الحرارة من    درجة مئوية 231إلى  درج

للحدود العليا التي ال تخضع لمعايير المفوضية  )درجة فهرنهايت 007درجة فهرنهايت إلى  023(
درجة فهرنهايت إلى  045(  درجة مئوية 219درجة مئوية إلى  247و( non-CE)األوروبية 

هايت 026  (.  CE)للحدود العليا التي تخضع لمعايير المفوضية األوروبية  )درجة فهرن

HELP HI-2 

يتوقف الوعاء عن التسخين وتقوم وحدة التحكم بعرض اإلعداد الحالي لدرجة الحرارة . حرر الزر .8
ة مئوية 240حتى تقل درجة الحرارة عن  اضغط على زر الطاقة  .)درجة فهرنهايت 044 (درج

 .إللغاء اإلنذار

HIGH LIMIT FAILURE 

DISCONNECT POWER 

 (الطاقة فشل الحد العالي فصل)

ض هذه الرسالة، فافصل الطاقة عن المقالة واتصل بالخدمة على الفور .9  .إذا قامت وحدة التحكم بعر

    

ة مئوية 240بمجرد أن تقل درجة حرارة الوعاء عن  .14 بعد اختبار الحد  )درجة فهرنهايت 044( درج
 .  العالي، تخلص من الزيت
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 وظائف المدير    1-12-2

 ألخطاء  سجل ا   1-12-2-1

يتم عرض هذه الرموز مع أحدث األخطاء .  األخيرة التي واجهتها المقالة( 14)لعرض رموز الخطأ العشرة ( سجل األخطاء) E-LOGتُستخدم وظيفة 
 .يتم عرض رمز الخطأ ووقته وتاريخه.  التي تم عرضها أوالً 

 

يتم عرض األخطاء مع جانب الخطأ في الوعاء المنقسم ورمز الخطأ ووقته . في حالة عدم وجود أخطاء، تكون وحدة التحكم فارغة في هذه الوظيفة
إلى الجانب األيمن من الوعاء المنقسم حيث " R"إلى الجانب األيسر من الوعاء المنقسم بينما يشير الحرف " L"يشير رمز الخطأ بحرف .  وتاريخه

.  إلى خطأ عام غير مرتبط على وجه التحديد بوعاء معين" G"أ بحرف يشير رمز الخط(.  04/22/2014صباًحا  E19 46:30يمين )حدث الخطأ 

 .من هذا الدليل 3.2.5رموز الخطأ واردة في القسم 

 اإلجراء الشاشة

 
 .اضغط على زر الصفحة الريسية .1

 
 .اضغط على زر الخدمة .2

 
 .اضغط على زر المدير .3

 .1656أدخل  .0 6 5 6 1

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .5

 □E-LOG )يتم عرض األخطاء الثالثة األخيرة.  اضغط على زر سجل األخطاء .6 )سجل األخطاء . 

 

استمر في الضغط على .  وعرض األخطاء الثالثة التالية. اضغط على الزر ألسفل .7
 .السهم ألسفل لعرض األخطاء اإلضافية

  

ة اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئيسي .8
 .للخروج

 
 (الطاقم) CREWوضع 

 (.وضع الطاقم) CREW MODEاضغط على زر  .9

 

 إعداد رمز المرور    1-12-2-2

ة المرور لمدير المطعم بتغيير كلمات المرور لمختلف األوضاع  .  يسمح وضع كلم
 

 اإلجراء الشاشة

 
 .اضغط على زر الصفحة الريسية .1

 
 .اضغط على زر الخدمة .2

 
 .لمديراضغط على زر ا .3

 .1656أدخل  .0 6 5 6 1
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 اإلجراء الشاشة

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .5

 □PASSCODE SETUP )اضغط على زر إعداد رمز المرور .6 )إعداد رمز المرور  . 

□ MENUS )القوائم( 
□ RECIPES )وصفات الطعام( 

□ SETTINGS MANAGER )مدير اإلعدادات( 
□ DIAGNOSTICS MANAGER  

 )مدير اإلحصاءات(

استخدم السهم ألسفل للتمرير إلى مزيد من . ر المطلوب لتعديلهحدد رمز المرو .7
 .اإلعدادات

ة هي  :اإلعدادات االفتراضي
 1654القوائم 

 1654وصفات الطعام 
 1656مدير اإلعدادات 

 1656مدير اإلحصاءات 

 

رمز مرور جديد للعنصر المحدد .8  .استخدم لوحة المفاتيح إلدخال 

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .9

RETYPE PASSWORD )استخدم لوحة المفاتيح إلدخال رمز المرور الجديد مرة أخرى للتحقق .14 )إعادة كتابة كلمة المرور . 

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .11

PASSCODE SETUP SUCCESSFUL  
 )تم إعداد رمز المرور بنجاح(

 

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .12

□ MENUS )القوائم( 
□ RECIPES )وصفات الطعام( 
□ SETTINGS MANAGER )مدير اإلعدادات( 
□ DIAGNOSTICS MANAGER  
 )مدير اإلحصاءات(

  

اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية  .13
 .للخروج

 
 (الطاقم) CREWوضع 

 (.وضع الطاقم) CREW MODEاضغط على زر  .10

 

1-12-2-3   USB –   تشغيل القائمة 

ورفعها إلى  USBليتم حفظها على محرك أقراص  MenuSyncويسمح بإنشاء المنتجات في .  ا الخيار إمكانية رفع القوائم إلى وحدة التحكميتيح هذ
 .المقالة

 

 اإلجراء الشاشة

 
 .اضغط على زر الصفحة الريسية .1

 
 .اضغط على زر الخدمة .2
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 اإلجراء الشاشة

 
 .اضغط على زر المدير .3

 .1656أدخل  .0 6 5 6 1

 
 (.التحقق√ )زر اضغط على  .5

□ USB – MENU OPERATION  

USB) – تشغيل القائمة( 
 .  USB – MENU OPERATIONاضغط على زر  .6

□ COPY MENU FROM USB TO 

FRYER  نسخ القائمة من(USB )إلى المقالة 
   COPY MENU FROM USB TO FRYERاضغط على زر  .7

INSERT USB… ) أدخلUSB...( 8.  أدخل محركUSB لف باب المقالة أقصى اليسارفي الموصل خ. 

IS USB INSERTED? YES NO  

 YES NO)؟ USBهل تم إدخال (
 .USBبمجرد إدخال محرك ( نعم) YESاضغط على زر  .9

READING FILE FROM USB  

 USB)قراءة الملف من (

PLEASE DO NOT REMOVE USB 

WHILE READING ) الرجاء عدم إزالة محرك
USB أثناء القراءة( 

 .د إجراء مطلوبال يوج .14

MENU.CBR or other *.cbr file 

MENU.CBR)  أو ملف*.cbr آخر( 

حدد ملف القائمة . cbr.تظهر قائمة مع قائمة من ملفات القائمة التي تنتهي بامتداد  .11
 .المراد تحميله

UI-UI MENU DATA TRANSFER IN 

PROGRESS ) جاري نقل بيانات قائمة(UI-UI 
 .ناء تحميل الملفال يوجد إجراء مطلوب أث .12

MENU UPGRADE IN PROGRESS 
 )جاري ترقية القائمة(

 .ال يوجد إجراء مطلوب أثناء إجراء الترقية .13

UPGRADE COMPLETE? YES  

 )هل اكتملت الترقية؟ نعم(
 .اضغط على نعم .10

MENU UPGRADE COMPLETED, 

REMOVE THE USB AND RESTART 

THE SYSTEM ( ،اكتملت ترقية القائمة 
 (.وإعادة تشغيل النظام  ULم بإزالة ق

وإدارة الطاقة بالكامل لبطارية المقالة باستخدام مفتاح إعادة  USBقم بإزالة محرك  .15
تأكد : مالحظة .USBالضبط الموجود خلف باب المقالة أقصى اليسار أسفل موصل 

 .على األقل دقيقة 1من الضغط مع االستمرار على المفتاح لمدة 

 

 ات المعلوماتإحصاء    1-13

 إحصاءات بطاقة اإلبالغ   1-13-1
 

 . ، وجودة الزيت واستخدام وعاء القلي(OQS)يتم استخدام وظيفة إحصاءات بطاقة اإلبالغ لعرض تقرير سريع عن التصفية، وحساس جودة الزيت 

 اإلجراء الشاشة

  
 .اضغط على زر المعلومات .1

 
 .)بطاقة اإلبالغ( Report Cardاضغط على زر  .2

  □TLDCE’L RETLRT )تقرير اليوم( 

  □EELTERDCE’L RETLRT )تقرير األمس( 

 □WEEKLY REPORT )التقرير األسبوعي(    

 .حدد التقرير المطلوب .3
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 اإلجراء الشاشة

 

سقوم التقرير بعرض المستوى بناًء على تصفية  .0
الطاقم عند المطالبة بذلك؛ إذا تم قياس حساس جودة 

لحالية؛ بانتظام؛ وجودة الزيت ا( OQS)الزيت 
 .واستخدام المقالة

ة أو  .5  اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائم
 .اضغط على زر الصفحة الرئيسية للخروج

 

 

 
 إحصاءات الزيت   1-13-2

 

خر تُستخدم وظيفة إحصاءات الزيت لعرض تاريخ آخر عملية تخلص، وعدد مرات الطهي، ومرات التصفية، ومرات التصفية التي تم تخطيها منذ آ
 .عملية تخلص، وصالحية الزيت الحالي، ومتوسط عدد مرات الطهي على مدى صالحية الزيت

 

 اإلجراء الشاشة

    

 .اضغط على زر الصفحة الرئيسية ثم على زر المعلومات .1

 
 .)الزيت( Oilاضغط على زر  .2

1. LAST DISPOSE DATE )تاريخ عملية التخلص األخيرة( 

2. COOKS SINCE LAST DISPOSE )دد مرات ع
 )الطهي منذ عملية التخلص األخيرة

3. FILTERS SINCE LAST DISPOSE ) عدد مرات
 )التصفية منذ عملية التخلص األخيرة

4. SKIPPED FILTERS SINCE LAST DISPOSE 
 )عدد مرات التصفية المتخطاة منذ عملية التخلص األخيرة(

 

 . اتاضغط على السهم ألسفل للتمرير للحصول على مزيد من اإلحصاء .3

5. CURRENT OIL LIFE )صالحية الزيت الحالية( 

6. AVERAGE COOKS OVER OIL LIFE  

 )متوسط عدد مرات الطهي لصالحية الزيت(

7. DAILY DISPOSE BYPASS COUNT  

 )عدد مرات تجاوز عملية التخلص اليومية(

8. OIL DRAGOUT PER DISPOSE  

 )سحب الزيت لكل عملية تخلص(

9. OIL DRAGOUT PER DAY )لزيت في اليومسحب ا( 

11. OIL DRAGOUT PER HOUR ) سحب الزيت في
 )الساعة

  

اضغط على السهم ألعلى للتمرير إلى األعلى، واضغط على زر الرجوع  .0
 . للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية للخروج
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 إحصاءات الصالحية   1-13-3
 

، وعرض الرقم 25ء المقالة الذي يتم ضبطه تلقائيًا بمجرد إكمال المقالة لعدد مرات طهي تُستخدم وظيفة إحصاءات الصالحية لعرض تاريخ بد
عدد المرات الذي قامت فيه وحدة )التسلسلي لوحدة التحكم، وإجمالي الوقت الذي عملت فيه المقالة بالساعات، وإجمالي عدد دورات التسخين في المقالة 

 (.ينإيقاف تشغيل عملية التسخ/التحكم بتشغيل
 

 اإلجراء الشاشة

    

 .ثم على زر المعلومات )الصفحة الرئيسية( emoHاضغط على زر  .1

 
 .)إحصاءات الصالحية( Life Statsاضغط على زر  .2

1. COMMISSION DATE )تاريخ الخدمة الفعلية( 

2. UNIT SERIAL NUMBER )الرقم التسلسلي للوحدة( 

3. CONTROLLER SERIAL NUMBER ) الرقم
 )حدة التحكمالتسلسلي لو

4. TOTAL ON TIME (HOURS) ) إجمالي وقت
 )(بالساعات)التشغيل 

5. TOTAL HEAT CYCLE COUNT ) إجمالي عدد
 )دورات التسخين

6. TOTAL ENERGY SAVING TIME ) إجمالي وقت
 )توفير الطاقة

7. TOTAL COOK TIME )إجمالي وقت الطهي(  

   

ى زر اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائمة أو اضغط عل .3
 . الصفحة الرئيسية للخروج

 

 

 

 

 إحصاءات االستخدام   1-13-4
 

ها،  تقوم إحصاءات االستخدام بعرض إجمالي دورات الطهي لكل وعاء، وعدد دورات الطهي لكل وعاء، وعدد دورات الطهي التي خرجت قبل إتمام
 .خدامفيها وتاريخ آخر إعادة است( األوعية)وعدد الساعات التي تم تشغيل الوعاء 

 

 اإلجراء الشاشة

   

 .ثم على زر المعلومات )الصفحة الرئيسية( emoHاضغط على زر  .1

 
 .)إحصاءات الصالحية( Life Statsاضغط على زر  .2

1. USAGE START DATE )تاريخ بدء االستخدام( 

2. TOTAL NUMBER OF COOK CYCLES  

 )إجمالي عدد دورات الطهي(

3. TOTAL NUMBER OF QUIT COOK CYCLES 
 )إجمالي عدد الخروج من دورات الطهي(

4. TOTAL VAT ON TIME (HOURS) 

  )(بالساعات)إجمالي وقت تشغيل الوعاء (

   

اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر  .3
 . الصفحة الرئيسية للخروج
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 زمن االستعادة   1-13-5
 

االستعادة هي الوقت الالزم للمقالة لرفع درجة حرارة الزيت الذي تبلغ حرارته .  قالة تعمل بشكل صحيحيتم استخدام االستعادة لتحديد ما إذا كانت الم
هايت  344و( درجة مئوية 121)درجة فهرنهايت  254بين ( درجة مئوية 28)درجة فهرنهايت  54 يجب أال (. درجة مئوية 109)درجة فهرن

 .للغاز 3:15باء أو للكهر 1:40يتجاوز الحد األقصى لوقت االستعادة 

 اإلجراء العرض

    

 .اضغط على زر الصفحة الرئيسية ثم على زر المعلومات .1

 
 .يتم عرض الوقت بالدقائق والثواني. )االستعادة( Recoveryاضغط على زر  .2

1. LAST RECOVERY TIME  
 )زمن االستعادة األخير(

  

زر الصفحة  اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائمة أو اضغط على .3
 . الرئيسية للخروج

 

 إحصاءات المصفاة   1-13-6
ل تستخدم وظيفة إحصاءات التصفية لعرض عدد مرات الطهي المتبقية حتى التصفية التالية، وعدد مرات الطهي لكل وعاء، وعدد مرات التصفية لك

 .ات الطهي لكل تصفية في اليوموعاء، وعدد مرات التصفية التي تم تخطيها أو تجاوزها لكل وعاء ومتوسط عدد دور

 اإلجراء الشاشة

  

 اضغط على زر الصفحة الرئيسية ثم على  .1
 .زر المعلومات

 
 .اضغط على زر المصفاة .2

□ DCE 1 ) 1يوم( 
□  DAY 2 ) 2يوم( 
□  DAY 3 ) 3يوم( 
□  DAY 4 ) 4يوم(    

 

اضغط على .  حدد  اليوم المطلوب واضغط عليه .3
 .مرة أخرى بين األيام اإلضافية السهم ألسفل للتمرير

1. DAY AND DATE )يتم عرض يوم وتاريخ إحصاءات ) )اليوم والتاريخ
 (المصفاة

2. COOKS REMAINING UNTIL NEXT FILTER ) مرات
عدد مرات الطهي التي تتبقى حتى ) )الطهي المتبقية حتى التصفية التالية

 .(المطالبة التالية بالتصفية
3. DAILY NUMBER OF COOKS )العدد اليومي لمرات الطهي( 

 (عدد مرات الطهي في ذلك اليوم)
4. DAILY NUMBER OF FILTERS )العدد اليومي لمرات التصفية( 

 (عدد المرات التي تم فيها تصفية األوعية في ذلك اليوم)

 

 
 
 
 

اضغط على السهم ألسفل للتمرير للحصول على  .0
 . مزيد من اإلحصاءات
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 اإلجراء الشاشة

5. DAILY NUMBER OF SKIPPED FILTERS ) العدد اليومي
ها في ذلك اليوم) )لمرات التصفية المتخطاة  (عدد مرات التصفية التي تم تجاوز

6. AVERAGE COOKS PER FILTER ) متوسط عدد مرات الطهي
 .(متوسط عدد دورات الطهي لكل تصفية في ذلك اليوم) - )لكل تصفية

7. WEEKLY NUMBER OF FILTERS ) العدد األسبوعي لمرات
 (عدد المرات التي تم فيها تصفية األوعية األسبوع الماضي) )التصفية

8. WEEKLY NUMBER OF SKIPPED FILTERS ) العدد
عدد المرات التي تم فيها تجاوز ) )األسبوعي لمرات التصفية المتخطاة

 (التصفية األسبوع الماضي

 
9. FILTRATION )عرض هذه الرسالة عند تمكين التصفية ) - )التصفية يتم 

ة المصفاة . اأو تعطيله ة واجه  (.(FIB)أداة تشخيص لتحديد حالة لوح

      

اضغط على السهم ألعلى للتمرير إلى األعلى،  .5
 . واضغط على زر الرجوع للعودة لتحديد يوم آخر

ة أو  .6  اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائم
 .اضغط على زر الصفحة الرئيسية للخروج

 

 إصدار البرنامج   1-13-7
 

 AIF RTDوم إصدار البرنامج بتوفير إصدارات برامج وحدة التحكم ولوحات الدوائر في نظام المقالة؛ وقيم مجس درجة الحرارة؛ وقيم مجس يق
 .على أي بوابة متصلة ATO RTDومجس ومعلومات 

 اإلجراء الشاشة
 

 .اضغط على زر الصفحة الرئيسية ثم على زر المعلومات .1

 
 .فلاضغط على زر السهم ألس .2

 
 .)إصدار البرنامج( Software Versionاضغط على زر  .3

IPITICLIZIP  … )ال يوجد إجراء مطلوب .0 )...جاري التهيئة. 

1. UIB SOFTWARE VERSION 
 UIB)نسخة برنامج (

2. SIB SOFTWARE VERSION  
   SIB)نسخة برنامج (

3. VIB SOFTWARE VERSION  
 VIB)نسخة برنامج (

4. FIB SOFTWARE VERSION  
 FIB)خة برنامج نس(

 

اضغط على السهم ألسفل للتمرير إلى إصدارات البرامج اإلضافية  .5
سيكون لألوعية المنقسمة درجات : مالحظة. ودرجات الحرارة المجس

 .ATOو AIFوالوعاء األيسر واأليمن و SIB2حرارة 

5. OQS SOFTWARE VERSION  
 )(OQS)نسخة برنامج حساس جودة الزيت (

6. ACTUAL VAT TEMP  
 )درجة الحرارة الفعلية للوعاء(

7. AIF RTD TEMP ) درجة حرارة(AIF RTD 

اضغط على السهم ألسفل للتمرير إلى إصدارات ومعلومات البرامج  .6
 .اإلضافية

 
اضغط على السهم ألعلى للتمرير إلى األعلى، واضغط على زر الرجوع   .7

 . للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية للخروج
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 اإلجراء الشاشة
8. ATO RTD TEMP ) درجة حرارة(ATO RTD 
9. BOARD ID )معّرف اللوحة( 

 
11. GATEWAY SOFTWARE VERSION 

 GATEWAY)نسخة برنامج (
11. GATEWAY IP ADDRESS ) عنوان بوابة(IP 
12. GATEWAY LINK QUALITY ) جودة رابط

 )البوابة
13. GATEWAY SIGNAL STRENGTH 

AND NOISE )قوة وضوضاء إشارة البوابة( 

  
 

 إحصاءات إعادة ضبط االستخدام   1-13-8

 .تقوم وظيفة إعادة الضبط بإعادة ضبط جميع بيانات االستخدام في إحصاءات االستخدام

 اإلجراء الشاشة
 

 .اضغط على زر الصفحة الرئيسية ثم على زر المعلومات .1

 
 .اضغط على زر السهم ألسفل .2

 
 .)إعادة ضبط االستخدام( Usage Resetاضغط على زر  .3

 1656أدخل  .0 6 5 6 1

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .5

ALL USAGE DATA HAS BEEN 
RESET )تم إعادة ضبط جميع بيانات االستخدام( 

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .6

   

اضغط على السهم ألعلى للتمرير إلى األعلى، واضغط على زر الرجوع  .7
 . خروجللعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية لل

 إحصاءات الزيت النظيف   1-13-9
 

 .يتم استخدام وظيفة إحصاءات الزيت النظيف لعرض معلومات عن الزيت النظيف الحالي

 اإلجراء الشاشة

    

 .اضغط على زر الصفحة الرئيسية ثم على زر المعلومات .1

 
 .اضغط على زر السهم ألسفل .2

 
 .)الزيت النظيف( Fresh Oilاضغط على زر  .3

1. NUMBER OF COOKS SINCE LAST 
DISPOSE )عدد مرات الطهي منذ عملية التخلص األخيرة( 

2. DISPOSE COUNT COOKS SINCE LAST 
RESET )عملية التخلص ومرات الطهي منذ آخر إعادة ضبط( 

اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر  .0
 . الصفحة الرئيسية للخروج
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 اإلجراء الشاشة
3. FRESH OIL COUNTER RESET DATE  

 )تاريخ إعادة ضبط عداد الزيت النظيف(
4. FRESH OIL COUNTER )لنظيفعداد الزيت ا( 

  
 إحصاءات استخدام إعادة ضبط الزيت النظيف   1-13-11

 .تقوم وظيفة إعادة الضبط بإعادة ضبط جميع بيانات الزيت النظيف في إحصاءات الزيت النظيف

 اإلجراء الشاشة

   

 .الصفحة الرئيسية ثم على زر المعلوماتاضغط على زر  .1

 
 .اضغط على زر السهم ألسفل .2

 
 .)إعادة ضبط الزيت النظيف( Fresh Oil Resetاضغط على زر  .3

 1656أدخل  .0 6 5 6 1

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .5

FRESH OIL DATA HAS BEEN RESET 

 )تم إعادة ضبط بيانات الزيت النظيف(

                         

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .6

  

اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة  .7
 . الرئيسية للخروج

 إحصاءات الحمل األخير   1-13-11
 

 .توفر إحصاءات الحمل األخير بيانات آلخر دورة طهي

 اإلجراء الشاشة

   

 .لوماتثم على زر المع اضغط على زر الصفحة الرئيسية  .1

 
 .)الحمل األخير( the Last Loadاضغط على زر  .2

1. LAST COOKED PRODUCT  
 )آخر منتج تم طهيه(
2. LAST LOAD START TIME  

 )وقت البدء للحمل األخير(
3. LAST LOAD COOK TIME  

 )وقت الطهي للحمل األخير(
4. LAST LOAD PROGRAM TIME  

 )وقت برنامج الحمل األخير(

 

 
 
 

 
 . ألسفل للتمرير للحصول على مزيد من اإلحصاءات اضغط على السهم .3

5. LAST LOAD MAX VAT TEMP  
 )درجة حرارة الوعاء القصوى للحمل األخير(
6. LAST LOAD MIN VAT TEMP  

 )درجة حرارة الوعاء الدنيا للحمل األخير(

 .اضغط على السهم ألسفل للتمرير للحصول على مزيد من اإلحصاءات .0
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 اإلجراء الشاشة
7. LAST LOAD AVG VAT TEMP  

 )متوسط درجة حرارة الوعاء للحمل األخير(

8. % OF COOK TIME, HEAT IS ON ) نسبة
 )وقت الطهي، تشغيل التسخين

 
9. VAT TEMP BEFORE COOK STARTS  

 )درجة حرارة الوعاء قبل بدء الطهي(
11. VAT TEMP AT COOK END  

 )درجة حرارة الوعاء عند انتهاء الطهي(

  

ير إلى األعلى، واضغط على زر اضغط على السهم ألعلى للتمر .5
الرجوع للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية 

 . للخروج
 

 (TPM)إحصاءات إجمالي المواد القطبية      1-13-12
 

الضغط على  يمكن الوصول إلى نفس البيانات عن طريق(.  OQS)بيانات من حساس جودة الزيت ( TPM)توفر إحصاءات إجمالي المواد القطبية 
 .ثابتًا( TPM)في مقدمة وحدة التحكم عندما يكون زر إجمالي المواد القطبية ( TPM)زر إجمالي المواد القطبية 

 اإلجراء الشاشة

 
 .اضغط على زر الصفحة الريسية .1

 
 .اضغط على زر المعلومات .2

 
 . اضغط على السهم ألسفل .3

 
 

(.  ي المواد القطبيةإحصاءات إجمال) TPM Statisticsاضغط على زر  .0

 .الصالحة السابقة( 34)لأليام الثالثين ( TPM)ترد قيم إجمالي المواد القطبية 

  

اضغط على السهم ألعلى للتمرير إلى األعلى، واضغط على زر الرجوع  .5
 . للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية للخروج

 

 ةإحصاءات إعادة ضبط المصفا   1-13-13

 .تقوم وظيفة إعادة الضبط بإعادة ضبط جميع إحصاءات المصفاة

 اإلجراء الشاشة

   

 .اضغط على زر الصفحة الرئيسية ثم على زر المعلومات .1

 
 .اضغط على الزر ألسفل مرتين .2

 
 .)إعادة ضبط المصفاة( Filter Resetاضغط على زر  .3

 1656أدخل  .0 6 5 6 1

 
 (.التحقق√ )اضغط على زر  .5

CONFIRM?  YES NO )  تأكيد؟(YES NO 6.  
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 اإلجراء الشاشة
FILTER RESET HAS BEEN DONE  

 )تم إعادة ضبط المصفاة(

                         

 (.التحقق√ )اضغط على زر  .7

  

اضغط على زر الرجوع للعودة إلى القائمة أو اضغط على زر الصفحة  .8
 . الرئيسية للخروج

 



 

 FILTERQUICK™ FQ4000مقالة  :2الفصل 

 إرشادات وظائف قائمة التصفية

 قائمة التصفية 2-1
 . يتم استخدام اختيارات قائمة التصفية لتصفية األوعية وتصريفها وملئها والتخلص منها وتنظيفها

 

 محث المصفاة –التصفية السريعة  2-1-1

Quick Filter )هذه . قائيًا بتصفية أوعية القلي، بعد عدد من دورات أو وقت الطهي المحددة مسبقًاهي ميزة ستطالبك تل )التصفية السريعة يمكن أيًضا تنفيذ 
 .ال يمكن حدوث تصفية متزامنة لألوعية المتعددة: ملحوظة. الوظيفة حسب الطلب ويتم تغطيتها في القسم التالي

 

 اإلجراء الشاشة

FILTRATION REQUIRED  

 (التصفية مطلوبة)

 
FILTER NOW? (هل تريد التصفية اآلن؟) 

، ()الX (NO )إذا تم تحديد الزر . لبدء التصفية( )نعم( YES -التحقق ) √اضغط على زر  .1
يتغير زر التصفية إلى اللون . فهذا يعني أنه تم إلغاء التصفية، وتستأنف المقالة العمل الطبيعي

 .ن األصفر في قائمة التصفيةباللو QUICK FILTERاألصفر عند التجاوز األول ويتم تمييز 
ستقوم وحدة التحكم مرة أخرى . وفي التجاوز الثاني، يتغير زر التصفية إلى اللون األحمر

وسيؤدي . ويتكرر هذا التسلسل حتى اكتمال عملية التصفية .بالمطالبة بتصفية الزيت قريبًا
 .الضغط على زر المصفاة عند تغير اللون إلى تشغيل المصفاة

OIL LEVEL TOO LOW  

 )مستوى الزيت منخفض جدًا(

( نعم -التحقق √ )اضغط على زر . يتم عرضها على الشاشة إذا كان مستوى الزيت منخفًضا جدًا .2

ة ما إذا كان . لالعتراف بالمشكلة والعودة إليقاف وضع الطهي مؤقتًا منخفًضا  JIBتحقق لمعرف
ائمة، فاتصل بالخدمات الزراعية منخفًضا والزالت المشكلة ق JIBإذا لم يكن . في الزيت
 (.FAS)األجنبية 

IAS  ORFESI BED  IKS  

 )تصفية الزيت من الوعاء(

قم بتصفية الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من األمام إلى الخلف، وإزالة أكبر عدد  .3
همية لتحسين جودة وصالحية ال .ممكن من الفتات من كل وعاء هذا األمر بالغ األ زيت القابل ويعد 

 .إللغاء المصفاة Xاضغط على زر  .عند االكتمال( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .لالستخدام

START FILTRATION (بدء التصفية) 

 

 .إللغاء التصفية Xاضغط على الزر األزرق لبدء التصفية أو الزر  .4

DRAINING (التصريف) ال يوجد إجراء مطلوب .5.  

FLUSHING (التدفق المائي) ال يوجد إجراء مطلوب .6.  

ALERT DRAIN CLOSING 

REMOVE TOOLS  

 (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات)

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .7

 خطر 

 قد يؤدي إغالق المحركات إلى حدوث تلف . ابق جميع العناصر بعيدة عن المصارف

 .أو إصابة

FILLING (الملء) ال يوجد إجراء مطلوب .8.  

TERHRKS )يتم عرضها على الشاشة حتى تصل المقالة إلى الدرجة المحددة .ال يوجد إجراء مطلوب .9 )مرحلة ما قبل التسخين. 

 

هزة لالستخدام .11  .يتم عرضها على الشاشة بمجرد أن تصل المقالة إلى الدرجة المحددة. المقالة جا
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 .التصفية الكاملة حوالي أربع دقائق باستخدام مصفاة نظيفةتستغرق عملية 
 

 .إذا تمت إزالة طاسة المصفاة أثناء عملية التصفة، ستتوقف عملية التصفية وتستأنف بمجرد إعادة تثبيت الطاسة في مكانها :مالحظة
 

وفي بعض الحاالت، . صفية، فقد ينتقل النظام إلى وظيفة تصفية غير كاملةأثناء عملية الت بالكاملإذا فشل إجراء التصفية السريعة أو إذا لم يتم إرجاع الزيت 
 . بأكملهاتبع اإلرشادات على وحدة التحكم لمسح الخطأ، وأكمل عملية التصفية وقم بإعادة الزيت  .قد تظهر رسالة خطأ

 

 خطر 

 .إصابةقد يؤدي إغالق المحركات إلى حدوث تلف أو . ابق جميع العناصر بعيدة عن المصارف

 
 التصفية السريعة حسب الطلب 2-1-2

ال يمكن حدوث التصفية المتزامنة لألوعية : ملحوظة .عند الطلب لبدء تشغيل المصفاة السريعة يدويًا )التصفية السريعة( Quick Filterتستخدم تصفية 
 .المتعددة

 اإلجراء الشاشة

  
 

 
 

  .زر قائمة التصفية اضغط على. ضبط المقالة عند درجة حرارة محددة يجب .1

أما إذا كان زر التصفية باللون  .يكون زر التصفية باللون األصفر إذا حدث تجاوز
 .األحمر، فهذا يعني حدوث أكثر من تجاوز واحد

  
 

الختيار األوعية  )منالوعاء األي( ESVHS IKSأو  )الوعاء األيسر( TRBS IKSحدد  .2
 .المنقسمة

 

 QUICK FILTERيتم تمييز . (السريعة التصفية) QUICK FILTERحدد  .3
 .باللون األصفر في قائمة التصفية إذا حدث تجاوز (التصفية السريعة)

QUICK FILTER NOW?  

 (هل تريد التصفية السريعة اآلن؟)

 

، فهذا يعني أنه (ال) Xإذا تم تحديد الزر . لبدء التصفية( نعم -التحقق ) √اضغط على زر  .4
يتغير زر التصفية إلى اللون األصفر . أنف المقالة العمل الطبيعيتم إلغاء التصفية، وتست

باللون األصفر في  (التصفية السريعة) QUICK FILTERعند التجاوز األول ويتم تمييز 
ستقوم وحدة . وفي التجاوز الثاني، يتغير زر التصفية إلى اللون األحمر .قائمة التصفية

هذا التسلسل حتى اكتمال عملية  .ت قريبًاالتحكم مرة أخرى بالمطالبة بتصفية الزي ويتكرر 
 . وسيؤدي الضغط على زر المصفاة عند تغير اللون إلى تشغيل المصفاة. التصفية

OIL LEVEL TOO LOW  
 (مستوى الزيت منخفض جدًا)

√ اضغط على زر  .يتم عرضها على الشاشة إذا كان مستوى الزيت منخفًضا جدًا .5

ة ما  .بالمشكلة والعودة إليقاف وضع الطهي مؤقتًالالعتراف ( نعم -التحقق ) تحقق لمعرف
ة،  JIBإذا لم يكن  .منخفًضا في الزيت JIBإذا كان  منخفًضا والزالت المشكلة قائم

 (.FAS)فاتصل بالخدمات الزراعية األجنبية 

SKIM DEBRIS FROM VAT  

 (تصفية الفتات من الوعاء)

 

المصفاة بحركة من األمام إلى الخلف، وإزالة أكبر  قم بتصفية الفتات من الزيت باستخدام .6
ويعد هذا األمر بالغ األهمية لتحسين جودة  .عدد ممكن من الفتات من كل وعاء
 .عند االكتمال( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .وصالحية الزيت القابل لالستخدام

 .إللغاء المصفاة Xاضغط على زر 
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 اإلجراء الشاشة
START FILTRATION (بدء التصفية) 

 

 .إللغاء التصفية Xاضغط على الزر األزرق لبدء التصفية أو الزر  .7

DRAINING (التصريف) ال يوجد إجراء مطلوب عند تصريف الزيت في طاسة المصفاة .8.  

FLUSHING (التدفق المائي) ال يوجد إجراء مطلوب عند شطف الوعاء من البقايا .9.  

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (التصريف إزالة األدوات إنذار إغالق) 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .11

 خطر 

 قد يؤدي إغالق المحركات إلى حدوث تلف . ابق جميع العناصر بعيدة عن المصارف

 .أو إصابة

FILLING (الملء) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء إعادة ملء الوعاء .11.  

TERHRKS )ة محددة .12 )مرحلة ما قبل التسخين  .ال يوجد إجراء مطلوب ألن المقالة تسخن عند نقط

 

يتم عرضها على الشاشة بمجرد أن تصل المقالة إلى الدرجة . المقالة جاهزة لالستخدام .13
 .المحددة

 .تستغرق عملية التصفية الكاملة حوالي أربع دقائق باستخدام مصفاة نظيفة
 

 .الة طاسة المصفاة أثناء عملية التصفة، ستتوقف عملية التصفية وتستأنف بمجرد إعادة تثبيت الطاسة في مكانهاإذا تمت إز :مالحظة
 

وفي بعض الحاالت، . أثناء عملية التصفية، فقد ينتقل النظام إلى وظيفة تصفية غير كاملة بالكاملإذا فشل إجراء التصفية السريعة أو إذا لم يتم إرجاع الزيت 
 . بأكملهاتبع اإلرشادات على وحدة التحكم لمسح الخطأ، وأكمل عملية التصفية وقم بإعادة الزيت  .رسالة خطأ قد تظهر

 

√ اضغط على زر  .، ينتظر النظام على وعاء آخر لتتم تصفيته أو ينتظر حتى يتم حل مشكلة أخرى(المصفاة مشغولة) FILTER BUSYعند عرض رسالة 

 .إذا لم يتم إصالح المشكلة، فاتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع .قيقة للتحقق من إصالح المشكلةد 15وانتظر ( نعم -التحقق )

 

 خطر 
يحظر تصفية أكثر من وعاء قلي مرة واحدة في وحدة تصفية مدمجة لتجنب فيضان وانسكاب الزيت الساخن الذي قد يؤدي إلى حدوث حروق 

 .شديدة، وانزالق وسقوط
 



2-4 

 

 تحذير 

في حالة تعطل  .هيز محرك المصفاة بمفتاح إعادة ضبط يدوي في حالة ارتفاع درجة حرارة محرك المصفاة أو في حالة حدوث عطل كهربائيتم تج
 (.انظر الصورة أدناه)دقيقة قبل محاولة إعادة ضبط المفتاح  22هذا المفتاح، فأوقف تشغيل نظام التصفية واترك محرك المضخة حتى يبرد لمدة 

 

 رتحذي 

ويجب إعادة ضبط المفتاح بعناية شديدة  .يرجى توخي الحذر وارتداء مالبس واقية مالئمة عند إعادة ضبط مفتاح إعادة ضبط محرك المصفاة
 .لتجنب احتمالية حدوث حروق خطيرة بسبب اإلهمال والتحرك حول أنبوب التصريف ووعاء القلي

 

 
 

أو [( إذا تم تركيبه]ت مع حساس جودة الزي)التنظيف والتصفية  2-1-3
 (المستخدمة نهاية اليوم)المصفاة النهائية 

 

تكون عملية التنظيف والتصفية عبارة عن تصفية ممتدة مع مطالبات إضافية لتنظيف 
تأكد من  .عادةً ما يتم ذلك مرة واحدة في اليوم أو في نهاية اليوم .الوعاء بشكل دقيق

للحصول  .للحفاظ على عمل النظام بشكل صحيح استبدال بطانة أو ورق المصفاة يوميًا
ساعة،  24على تشغيل سليم في المتاجر ذات الحجم الكبير أو التي تعمل على مدار 

 .يجب تغيير بطانة أو ورق المصفاة مرتين يوميًا
 

 ، (أغلق صمام التخلص) CLOSE DISPOSE VALVEإذا تم عرض رسالة 

 .للخروج (ال) Xاضغط على زر  .فأغلق صمام التخلص

 

 

 اإلجراء الشاشة

 

                                  

 . اضغط على زر قائمة التصفية. ضبط المقالة عند درجة حرارة محددة يجب .1

  

الختيار األوعية  )منالوعاء األي( ESVHS IKSأو  )الوعاء األيسر( TRBS IKSحدد  .2
 .المنقسمة

 
 

 [ حساس جودة الزيت] OQSمع ( )التنظيف والتصفية) CLEAN AND FILTERحدد  .3

  (.إذا تم تركيبه

 ملحوظة

 .يجب تغيير لوحة أو ورقة المصفاة يوميًا
 

 تحذير 
يحظر تصفية أكثر من وعاء قلي مرة واحدة في وحدة 

فيضان وانسكاب الزيت الساخن الذي  تصفية مدمجة لتجنب
 .قد يؤدي إلى حدوث حروق شديدة، وانزالق وسقوط

 

مفتاح إعادة ضبط 
 محرك المصفاة
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CLEAN NOW? (هل تريد التنظيف اآلن؟) 
، فهذا ()الX (NO )إذا تم تحديد الزر . لبدء التصفية( )نعم( YES -التحقق ) √اضغط على زر  .4

 . ييعني أنه تم إلغاء التصفية، وتستأنف المقالة العمل الطبيع

SKIM DEBRIS FROM VAT  

 (تصفية الفتات من الوعاء)

 قم بتصفية الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من األمام إلى الخلف، وإزالة أكبر .5

ويعد هذا األمر بالغ األهمية لتحسين جودة وصالحية  .عدد ممكن من الفتات من كل وعاء
 Xاضغط على زر . عند االكتمال( نعم -قق التح√ )اضغط على زر  .الزيت القابل لالستخدام

 .إللغاء المصفاة

WEAR PROTECTIVE GLOVES  

  –ارتداء قفازات وقائية )

بمجرد وضع جميع معدات الوقاية الشخصية بما في ذلك ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .6
 .إللغاء المصفاة Xاضغط على زر . القفازات المقاومة للحرارة في مكانها الصحيح

START FILTRATION (بدء التصفية) 

 

 .إللغاء التصفية Xاضغط على الزر األزرق لبدء التصفية أو الزر  .7

 

 

DRAINING (التصريف) 

 

 

  .ال يوجد إجراء مطلوب عند تصريف الزيت في طاسة المصفاة .8

SCRUB INSIDE VAT – PRESS YES 

WHEN COMPLETE ( الفرك داخل الوعاء- 
 لاضغط نعم قبل االكتما

 

 .عند االكتمال( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .قم بفرك الوعاء .9
 

 خطر 

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

FLUSHING (التدفق المائي) صفاةال يوجد أي إجراء مطلوب أثناء فتح صمام اإلرجاع، ويتم ضخ الوعاء بالزيت من طاسة الم .11 . 

FLUSH AGAIN?  

 (هل تريد ضخ المياه مرة أخرى؟)

 Xإذا كان الوعاء خاليًا من الفضالت، فاضغط على الزر  .إيقاف مضخة المصفاة عن العمل .11

وستعمل ( نعم -التحقق √ )إذا كانت الفتات الزالت موجودة، فاضغط على زر  .للمتابعة( ال)
  (.ال) Xتى يتم الضغط على الزر تتكرر هذه الدورة ح .مضخة المصفاة مرة أخرى

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .12

 خطر 

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

RINSING IN PROGRESS 
 (الشطف قيد التنفيذ)

ال يوجد إجراء مطلوب أثناء إغالق صمام الصرف، وتقوم مضخة المصفاة بإعادة ملء  .13
 .يتم فتح صمام الصرف وشطف الوعاء .الوعاء

RINSE AGAIN? 
 (هل تريد الشطف مرة أخرى؟)

إذا رغبت في إجراء  .للمتابعة( ال) Xإذا كان الوعاء خاليًا من الفضالت، فاضغط على الزر  .14
وتكرر عملية الشطف حتى يتم الضغط ( نعم -التحقق √ )شطف إضافي، فاضغط على زر 

  (.ال) Xعلى زر 

 

 

POLISHING (التلميع) 

 

 

ال يوجد أي إجراء مطلوب أثناء فتح صمامات الصرف واإلرجاع ويتم ضخ الزيت عبر وعاء  .15
 .القلي لمدة خمس دقائق
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ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .16

 خطر 

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

FILLING (الملء) 
إذا تم تركيب حساس جودة الزيت، انتقل إلى  .أثناء إعادة ملء الوعاء ال يوجد إجراء مطلوب .17

 .24الخطوة التالية، وإذا لم يتم تركيبه فانتقل إلى الخطوة 

MEASURING OIL QUALITY 
 (قياس جودة الزيت)

  .ال يوجد إجراء مطلوب أثناء قيام حساس جودة الزيت بحساب قيمة جودة الزيت .18

FILLING (الملء) جد إجراء مطلوب أثناء إعادة ملء الوعاءال يو .19.  

  
  

 
 

 

  – OQS SETUPأقل من حدود  TPMيساوي نًصا وإذا كانت قراءة  OQSإذا كان  .21
 DISCARD SOONو (تجاهل اآلن) DISCARD NOW (إعداد حساس جودة الزيت)
هل قريبًا)  األخضر الموجود في الزاوية TPMفي مربع  TPMفسيتم عرض قيمة  (،التجا

 .24انتقل إلى الخطوة  .اليمنى السفلية

 – OQS SETUPأقل من حدود  TPMيساوي نًصا وإذا كانت قراءة  OQSإذا كان 

DISCARD NOW  ولكن أعلىDISCARD SOON فسيتم عرض قيمة ،TPM  في
 DISCARD SOONانتقل إلى . البرتقالي الموجود في الزاوية اليمنى السفلية TPMمربع 

هل قريبًا)  .21ي الخطوة ف( تجا

 – OQS SETUPأعلى من حدود  TPMيساوي نًصا وإذا كانت قراءة  OQSإذا كان 

DISCARD NOW فسيتم عرض قيمة ،TPM  في مربعTPM  األحمر الموجود في
 .23في الخطوة ( تجاهل اآلن) DISCARD NOWانتقل إلى . الزاوية اليمنى السفلية

 انتقل إلى إجمالي المواد القطبية العدد، ف( = OQS)إذا كان حساس جودة الزيت 

(TPM) - XX  22في الخطوة. 

DISCARD SOON (هل قريبًا  (تجا

 

  24التخطي إلى الخطوة  .للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .21

(TPM) – XX 

 )إجمالي المواد القطبية(

 OQS أعلى من حدود TPMإذا كانت قراءة  .للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .22

SETUP – DISCARD 24، إذا لم تكن كذلك، فانتقل إلى الخطوة 23، فتابع إلى الخطوة. 

DISCARD NOW (تجاهل اآلن) 

 

  )التصريف( DISPOSEاالستمرار إلى  .للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .23

 .لتأخير التصريف( ال) Xاضغط على . 5/6-1-2في القسم 

IS FRYPOT FULL OF OIL?  

 (هل وعاء القلي ممتلئًا بالزيت؟)

 

لتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى الزيت أقل من الخط ( ال) Xاضغط على الزر  .24
بمجرد أن يكون مستوى ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  * .الكامل لمستوى الزيت العلوي

عاء ممتلئًا بالكامل، إذا لم يكن مستوى زيت الو .الزيت عند الخط الكامل لمستوى الزيت العلوي
ة ما إذا كان معظم الزيت قد أعيد وقد يحتوي الوعاء على  .فتحقق من وعاء المصفاة لمعرف

 .كمية صغيرة من الزيت

 
 .يتم غلق وحدة التحكم .25

 ان عليه قبل بعد التنظيف والتصفية، من الطبيعي ترك بعض الزيت في الطاسة وقد ال يعود مستوى الزيت إلى المستوى الذي ك :ملحوظة*

كما أن اإلجابة بنعم بعد محاولتين من إعادة ملء الوعاء تتيح للقشط التلقائي، إن وجد، بالتعويض عن أي خسارة للزيت  .بدء التنظيف والتصفية
  .أثناء التصفية
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 (حساس جودة الزيت) OQSمصفاة  2-1-4
لذي يأخذ وظيفة تقوم بتصفية الوعاء ا( حساس جودة الزيت) OQSيعد مصفاة 

في الزيت باستخدام حساس ( إجمالي المواد القطبية) TPMقراءة الزيت الختبار 
تستخدم هذه الوظيفة لتحديد موعد انتهاء صالحية الزيت  .جودة الزيت المدمج

تأكد من استبدال بطانة أو ورق المصفاة يوميًا للحفاظ . ومتى يتم التخلص منه
لى تشغيل سليم في المتاجر ذات للحصول ع .على عمل النظام بشكل صحيح

ساعة، يجب تغيير بطانة أو ورق  24الحجم الكبير أو التي تعمل على مدار 
 .المصفاة مرتين يوميًا

 

، (أغلق صمام التخلص) CLOSE DISPOSE VALVEإذا تم عرض رسالة 
 .للخروج( ال) Xاضغط على زر  .فأغلق صمام التخلص

 

 اإلجراء الشاشة

 
 

 

اضغط على زر قائمة التصفية أو إذا كان . لمقالة عند درجة حرارة محددةضبط ا يجب .1
 . TPMيومض، فاضغط على زر ( TPM)زر إجمالي المواد القطبية 

  

الختيار  )منالوعاء األي( ESVHS IKSأو  )الوعاء األيسر( TRBS IKSحدد  .2
 .األوعية المنقسمة

 

  (.ة المتقدمةخيارات المصفا) ADVANCED FILTER OPTIONSحدد  .3

 

  OQS (Oil Quality Sensor) - FILTERحدد مصفاة  .4

  .مصفاة -( حساس جودة الزيت)

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

، فهذا يعني أنه (ال) Xإذا تم تحديد الزر . لبدء التصفية( نعم -التحقق ) √اضغط على زر  .5
 . الة العمل الطبيعيتم إلغاء التصفية، وتستأنف المق

OIL LEVEL TOO LOW  
 (مستوى الزيت منخفض جدًا)

√ اضغط على زر  .يتم عرضها على الشاشة إذا كان مستوى الزيت منخفًضا جدًا .6

ة ما  .لالعتراف بالمشكلة والعودة إليقاف وضع الطهي مؤقتًا( نعم -التحقق ) تحقق لمعرف
ة،  JIBإذا لم يكن  .منخفًضا في الزيت JIBإذا كان  منخفًضا والزالت المشكلة قائم

 (.FAS)فاتصل بالخدمات الزراعية األجنبية 

SKIM DEBRIS FROM VAT  
 (تصفة الفتات من الوعاء)

قم بتصفية الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من األمام إلى الخلف، وإزالة  .7
ألهمية لتحسين جودة ويعد هذا األمر بالغ ا .أكبر عدد ممكن من الفتات من كل وعاء

 .عند االكتمال( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .وصالحية الزيت القابل لالستخدام
 .إللغاء المصفاة Xاضغط على زر 

 ملحوظة

 .يجب تغيير لوحة أو ورقة المصفاة يوميًا
 

 تحذير 
يحظر تصفية أكثر من وعاء قلي مرة واحدة في وحدة 
تصفية مدمجة لتجنب فيضان وانسكاب الزيت الساخن الذي 

 .دة، وانزالق وسقوطقد يؤدي إلى حدوث حروق شدي
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 اإلجراء الشاشة
START FILTRATION (بدء التصفية) 

 

 .إللغاء التصفية Xاضغط على الزر األزرق لبدء التصفية أو الزر  .8

DRAINING (التصريف) ب عند تصريف الزيت في طاسة المصفاةال يوجد إجراء مطلو .9.  

FLUSHING (التدفق المائي) 
ال يوجد أي إجراء مطلوب أثناء فتح صمام اإلرجاع، ويتم ضخ الوعاء بالزيت من  .11

 . طاسة المصفاة

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

 .قلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرفتأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء ال .11

 خطر 

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

FILLING (الملء) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء إعادة ملء الوعاء .12.  

MEASURING OIL QUALITY 13. بحساب قيمة جودة الزيت ال يوجد إجراء مطلوب أثناء قيام حساس جودة الزيت.  

FILLING (الملء) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء إعادة ملء الوعاء .14.  

  
  

 
 

 

  – OQS SETUPأقل من حدود  TPMيساوي نًصا وإذا كانت قراءة  OQSإذا كان  .15
 DISCARDو (تجاهل اآلن) DISCARD NOW (إعداد حساس جودة الزيت)

SOON (هل قريبًا األخضر  TPMفي مربع  TPMقيمة  ، فسيتم عرض(التجا
 .21انتقل إلى الخطوة  .الموجود في الزاوية اليمنى السفلية

 – OQS SETUPأقل من حدود  TPMيساوي نًصا وإذا كانت قراءة  OQSإذا كان 

DISCARD NOW  ولكن أعلىDISCARD SOON فسيتم عرض قيمة ،TPM 
 DISCARDانتقل إلى . لسفليةالبرتقالي الموجود في الزاوية اليمنى ا TPMفي مربع 

SOON (هل قريبًا  .16في الخطوة ( تجا

 – OQS SETUPأعلى من حدود  TPMيساوي نًصا وإذا كانت قراءة  OQSإذا كان 

DISCARD NOW فسيتم عرض قيمة ،TPM  في مربعTPM  األحمر الموجود في
هل اآلن) DISCARD NOWانتقل إلى . الزاوية اليمنى السفلية  .18وة في الخط( تجا

العدد، فانتقل إلى إجمالي المواد القطبية ( = OQS)إذا كان حساس جودة الزيت 
(TPM) - XX  17في الخطوة. 

DISCARD SOON (هل قريبًا  (تجا

 

  21التخطي إلى الخطوة  .للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .16

 (TPM) – XX 

 )إجمالي المواد القطبية(

أعلى من حدود  TPMإذا كانت قراءة  .للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .17
OQS SETUP – DISCARD إذا لم تكن كذلك، فانتقل إلى 18، فتابع إلى الخطوة ،

 .21الخطوة 

DISCARD NOW (تجاهل اآلن) 

 

 )التصريف( DISPOSEاالستمرار إلى  .للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .18
 .لتأخير التصريف( ال) Xاضغط على . 5/6-1-2في القسم 

TERHRKS )ة محددة .19 )مرحلة ما قبل التسخين  .ال يوجد إجراء مطلوب ألن المقالة تسخن عند نقط

 

يتم عرضها على الشاشة بمجرد أن تصل المقالة إلى الدرجة . المقالة جاهزة لالستخدام .21
 .المحددة

 

 .ة، فقد ينتقل النظام إلى وظيفة تصفية غير كاملةإذا لم يتم إرجاع الزيت بالكامل أثناء عملية التصفي :مالحظة



2-9 

 Bulkالتخلص ألنظمة الزيت التي ال تعمل بنظام   2-1-5
هون أو في    .معدنية حاويةيستخدم هذا الخيار للتخلص من الزيت القديم إما في وحدة التخلص من الد

 

باستخدام وحدة التخلص من  Frymasterتوصي شركة  .وية الزيوت المهدورةعند استنفاد زيت الطهي، تخلص من الزيت في حاوية مناسبة لنقله إلى حا
هون  هون  :مالحظة. راجع الوثائق المرفقة مع وحدة التخلص للحصول على تعليمات التشغيل المحددة (.SDU)الد في حالة استخدام وحدة تخلص من الد

(SDU ) ة قبل يناير هون، اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى  .، فلن يتم احتواء الوحدة تحت الصرف2114مصنّع في حالة عدم توفر وحدة تخلص من الد
هايت 111( درجة مئوية 38  .أو أكبر لمنع تسرب الزيت( لتًرا 15)بسعة أربعة جالونات  معدنية، ثم قم بتصريف الزيت في حاوية )درجة فهرن

 

 اإلجراء الشاشة

 
 

 

 .اضغط على زر قائمة التصفية .1

 

  
 

الختيار  )منالوعاء األي( ESVHS IKSأو  )الوعاء األيسر( TRBS IKSحدد  .2
 .األوعية المنقسمة

 

 (التخلص) DISPOSEحدد  .3

DISPOSE NOW? (هل تريد التخلص اآلن؟) 

، فسيعود المستخدم (ال) Xإذا تم تحديد الزر . للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .4
 .إلى الحالة السابقة

 

 خطر 

قبل  )درجة فهرنهايت 122( درجة مئوية 33يبرد حتى يصل إلى  اترك الزيت
 .للتخلص منه معدنية حاويةتصريف الزيت إلى 

 

REMOVE FILTER PAN  

 (قم بإزالة طاسة المصفاة)

 

 .قم بإزالة طاسة المصفاة من المقالة بعناية .5

 خطر  
حدوث  قم بإزالة طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يسبب

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط

 

 

IS FILTER PAN EMPTY?  

 (هل طاسة المصفاة فارغة؟)

 

إذا لم تكن الطاسة  (.نعم -التحقق √ )إذا تم تفريغ طاسة المصفاة، اضغط على زر  .6
 ثم عد إلى الحالة السابقة واستخدم وظيفة ( ال) Xفارغة، فاضغط على الزر 

FILL VAT FROM PAN (وعاء من الطاسةملء ال )إلعادة الزيت إلى الوعاء. 
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 اإلجراء الشاشة
INSERT DISPOSAL UNIT  

 (أدخل وحدة التخلص)

 

ة من المقالة وأدخل وحدة التخلص .7  . قم بإزالة طاسة المصفاة بعناي
 

 خطر 
قم بإزالة طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يسبب حدوث 

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط
 

 خطر 
عند تصريف الزيت إلى وحدة التخلص، ال تمأل وحدة التخلص أعلى خط الحد األقصى 

 .للتعبئة الموجود على الحاوية

IS DISPOSE UNIT IN PLACE?  

 (هل وحدة التخلص مثبتة في مكانها)

هون أو حاوية معدنية بسعة .8  )أربعة جالونات( لتًرا 15 تأكد من وجود وحدة تخلص من الد
 .للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر . رأو أكب

 

 خطر 

قبل  )درجة فهرنهايت 122( درجة مئوية 33اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى 
 . تصريف الزيت إلى حاوية معدنية للتخلص منه

 

 خطر 
عند تصريف الزيت إلى وحدة تخلص من الدهون أو حاوية معدنية مناسبة، تأكد من 

وإن لم تكن  .على األقل أو أكثر )أربعة جالونات(لتًرا  15أن تكون سعة الحاوية 
مما يتسبب في حدوث إصابة  . سعة الحاوية كافية، فقد يفيض الزيت 

START DISPOSE (بدء التخلص) 

 

 .إللغاء عملية التخلص Xاضغط على الزر األزرق لبدء التصفية أو الزر  .9

DISPOSING (التخلص) عملية التخلص من الزيت الموجود في الوعاءال يوجد إجراء مطلوب أثناء  .11. 

IS FRYPOT EMPTY? (هل وعاء القلي فارغ؟) لالستمرار( نعم -التحقق √ )بمجرد تفريغ وعاء القلي، اضغط على زر  .11. 

SCRUB FRYPOT COMPLETE?  

 (هل اكتمل فرك وعاء القلي؟)

√ ط على زر قم بتنظيف وعاء القلي باستخدام فرشاة فرك، وعند االكتمال، اضغ .12

 .للمتابعة( نعم -التحقق )

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

 

 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .13

 خطر 

 تلف قد يؤدي إغالق المحركات إلى حدوث . ابق جميع العناصر بعيدة عن المصارف

 .أو إصابة
 

إذا كنت تستخدم نوع  .18للزيت النظيف، انتقل إلى الخطوة  JIBفي حالة استخدام نظام 
 .، فانتقل إلى الخطوة التاليةbulkنظام الزيت النظيف 

FILL VAT FROM BULK?  

 (؟BULKملء الوعاء من نظام )

، فسيعود المستخدم (ال) Xإذا تم تحديد الزر . للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .14
 . إلى قائمة التصفية

START FILLING? (بدء الملء؟) 
 اضغط مع االستمرار

ستقوم مضخة إعادة ملء الزيت  .اضغط على الزر واستمر في الضغط لملء الوعاء .15
 .ويتم الضخ فقط عند الضغط على هذا المفتاح. باستخدام مفتاًحا لحظيًا( bulk)الغزير 

 

RELEASE BUTTON WHEN FULL 

 (تحرير الزر عند اكتمال الوعاء)
 .حرر الزر عند ملء الوعاء حتى خط التعبئة السفلي .16

CONTINUE FILLING?  

 (االستمرار في الملء؟)

 

إذا كنت ال تريد ذلك، فاضغط على . الستمرار الملء( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .17
 . 19لى الخطوة بمجرد امتالء الوعاء، للخروج واالنتقال إ( ال) Xالزر 
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 اإلجراء الشاشة
REMOVE DISPOSAL UNIT  

 (إزالة وحدة التخلص)
 .لالستمرار( نعم -التحقق √ )قم بإزالة وحدة التخلص، اضغط على زر  .18

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) ة في مكانها .19  . أدخل طاسة المصفاة النظيفة والمجمّع

MANUALLY FILL VAT  

 (قم بملء الوعاء يدويًا)

اضغط . ب الزيت بعناية في الوعاء حتى يصل إلى خط الملء السفلي في المقالةاسك .21
 .بمجرد امتالء الوعاء( نعم -التحقق √ )على زر 

 
 .أعد إدخال طاسة المصفاة .يتم غلق وحدة التحكم .21

 

، وأنظمة التخلص من الزيت المهدور Bulkالتخلص لنظام  2-1-6
 للعصا األمامية، والعصا الخارجية 

 .Bulkستخدم هذا الخيار للتخلص من الزيت المستنفد إلى نظام الزيت المهدور ي
ظمة الزيت الغزير  مضخة لنقل الزيت المستنفد من المقالة إلى ( bulk)وتستخدم أن

يتم استخدام أدوات السباكة اإلضافية لتوصيل أنظمة الزيت الغزير  .الخزان
(bulk )تستخدم أنظمة . بالمقاليWand Front Dispos ( التخلص بالعصا

تستخدم أنظمة  .، المتصلة بمقدمة المقالة، لضخ الزيت إلى حاوية التخلص(األمامية
Wand External Dispos (التخلص بالعصا الخارجية ) عصا مع مضخة

 .خارجية، تضخ الزيت من وعاء القلي
  

 اإلجراء الشاشة

 

 

 .اضغط على زر قائمة التصفية .1

  

الختيار  )منالوعاء األي( ESVHS IKSأو  )الوعاء األيسر( TRBS IKSحدد  .2
 .األوعية المنقسمة

 

. ، فتابع إلى الخطوة التاليةBulkإذا تم التخلص إلى نظام  (التخلص) DISPOSEحدد  .3

إذا . 5، فانتقل إلى الخطوة (العصا األمامية)إذا كنت تستخدم نظام التخلص األمامي 
 .6ضخ الزيت من المقالة، فانتقل إلى الخطوة كنت تستخدم نظام عصا خارجية ل

DISPOSE NOW? (هل تريد التخلص اآلن؟) 

 

إذا تم تحديد . 8للمتابعة وقم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .4
 . ، فسيعود المستخدم إلى الحالة السابقة(ال) Xالزر 

IS DISPOSE FROM FILTER PAN 

WITH WAND? (لتخلص من الزيت هل تريد ا
 (من طاسة المصفاة باستخدام العصا؟

إذا تم تحديد . 8للمتابعة وقم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .5
 .، فسيعود المستخدم إلى الحالة السابقة(ال) Xالزر 

 

IS DISPOSE FROM FRYPOT WITH 

WAND? ( هل تريد التخلص من الزيت من وعاء
 (م العصا؟القلي باستخدا

 

 

إذا تم تحديد . 7للمتابعة وقم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .6
 .، فسيعود المستخدم إلى الحالة السابقة(ال) Xالزر 

 

 تحذير  
ها قبل  تأكد من وضع ورقة أو لوحة المصفاة في مكان

عدم إدخال ورقة أو  .تصريف الزيت أو التخلص منه
أو /لوحة المصفاة قد يؤدي إلى انسداد الخطوط و

 .المضخات
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 اإلجراء الشاشة
IS WAND DISPOSAL SYSTEM IN 

PLACE? (هل نظام التخلص بالعصا في مكانه؟) 

 -التحقق √ )واضغط على زر  تأكد من وجود نظام التخلص بالعصا الخارجية في مكانه .7

 .11للمتابعة وقم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم

REMOVE FILTER PAN  

 (قم بإزالة طاسة المصفاة)
 .قم بإزالة طاسة المصفاة .8

 

 

 

IS FILTER PAN EMPTY?  

 (هل طاسة المصفاة فارغة؟)

 

 

ل إلى وانتق( )نعم( YES -التحقق √ )إذا تم تفريغ طاسة المصفاة، اضغط على زر  .9
تم إلغاء  (.)الX (NO )إذا لما تكن الطاسة فارغة، اضغط على زر  .الخطوة التالية

قم بإزالة الزيت من الطاسة وبعد إدخال  .وظيفة التنظيف والعودة إلى قائمة التصفية
إذا لم يتم الكشف عن أي طاسة، تقوم وحدة التحكم . طاسة المصفاة، أعد محاولة الوظيفة

  .حتى يتم الكشف عن الطاسة( أدخل الطاسة) INSERT PANبعرض رسالة 

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 
ها وتابع إلى الخطوة التالية .11 يتم عرض الرسالة إذا . ادفع طاسة المصفاة بالكامل في مكان

 .لم يتم تعشيق طاسة المصفاة بالكامل

START DISPOSE (بدء التخلص) 

 

في حالة . إللغاء عملية التخلص Xء التصفية أو الزر اضغط على الزر األزرق لبد .11
 .23 استخدام عصا خارجية، انتقل إلى الخطوة

BULK TANK FULL?  

 (ممتلئ؟ BULKهل خزان )

هذه الرسالة فقط إذا كان خزان  .12 √ اضغط على زر  .ممتلئًا bulkيتم عرض 

هدورة ( نعم -التحقق ) تعود الشاشة  .واالتصال به bulkلإلقرار بمزود الزيوت الم
 (.إيقاف التشغيل) OFFإلى وضع 

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 
ها .13 يتم عرض الرسالة إذا لم يتم تعشيق طاسة . ادفع طاسة المصفاة بالكامل في مكان

 .المصفاة بالكامل

DRAINING (التصريف) ال يوجد إجراء مطلوب عند تصريف الزيت في طاسة المصفاة .14.  

IS FRYPOT EMPTY? (هل وعاء القلي فارغ؟) لالستمرار( نعم -التحقق √ )بمجرد تفريغ وعاء القلي، اضغط على زر  .15. 

SCRUB FRYPOT COMPLETE?  

 (هل اكتمل فرك وعاء القلي؟)

√ قم بتنظيف وعاء القلي باستخدام فرشاة فرك، وعند االكتمال، اضغط على زر  .16

 .للمتابعة( نعم -التحقق )

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .17

إذا تم  .، فانتقل إلى الخطوة التالية(العصا األمامية)إذا كنت تستخدم التخلص األمامي 
 .24، فانتقل إلى الخطوة Bulkالتخلص إلى نظام 

 خطر 

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

POSITION DISPOSAL UNIT  

 (حدد وضع وحدة التخلص)
 .لالستمرار( نعم -التحقق √ )قم بوضع وحدة التخلص أمام المقالة، واضغط على زر  .18
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IS DISPOSE WAND AND DISPOSAL 

UNIT IN PLACE? ( هل نظام التخلص بالعصا
 (ووحدة التخلص في مكانهما؟

 

 

قم بإرفاق عصا التخلص بسحبها للخلف على أنثى الطوق الطرفي ودفعها بقوة على ذكر  .19
بمجرد وضع العصا، قم بتحرير الفصل وتأكد من قفل الفصل السريع بالكامل  .الفصل

 -التحقق √ )ط على زر تأكد من وضع وحدة التخلص أمام المقالة، واضغ. في مكانه

 .لالستمرار( نعم
 

 خطر 
 عند تصريف الزيت إلى حاوية معدنية مناسبة، تأكد من أن تكون سعة الحاوية 

على األقل أو أكثر، وإال قد يفيض السائل الساخن ويتسبب  )أربعة جالونات(لتًرا  15
 .في حدوث إصابات

OPEN DISPOSE VALVE  

 (فتح صمام التخلص)

PRESS AND HOLD THE FRONT 

WAND SWITCH ( اضغط مع االستمرار 

 (على مفتاح العصا األمامية

 
 

اسحب صمام التخلص تماًما  .افتح باب الحجيرة األيسر وافتح الصمام إذا لزم األمر .21
 .لألمام لبدء عملية التخلص

 .إذا كنت تستخدم التخلص األمامي، فانتقل إلى الخطوة التالية

 

عصا في مكانها قبل الضغط مع االستمرار على مفتاح التخلص لبدء تأكد من وضع ال .21
  .التخلص

DISPOSING (التخلص) 

RELEASE WAND SWITCH AND 

CLOSE DISPOSE VALVE WHEN 

FULL ( حرر مفتاح العصا وأغلق صمام التخلص 

 (عند االمتالء

 

اسة فارغة، حرر عندما تكون الط. يتم نقل الزيت من طاسة المصفاة إلى وحدة التخلص .22
أغلق صمام التخلص عندما يكون ممتلئًا عن طريق دفع مقبض . المفتاح إليقاف المضخة

أعد ربط الصمام إذا طلب  .الصمام باتجاه الجزء الخلفي من المقالة حتى يتم إغالقه
 .27التخطي إلى الخطوة  .مديرك ذلك

USE WAND TO EXTRACT OIL FROM 

FRYPOT (اج الزيت استخدم عصا الستخر 

 (من وعاء القلي

اضغط على  .استخدم العصا الخارجية لضخ الزيت من وعاء القلي إلى وحدة التخلص .23
 .عند االكتمال وانتقل إلى الخطوة التالية( نعم -التحقق √ )زر 
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OPEN DISPOSE VALVE  

 (فتح صمام التخلص)

 
 

حب صمام التخلص تماًما اس .افتح باب الحجيرة األيسر وافتح الصمام إذا لزم األمر .24
 .لألمام لبدء عملية التخلص وانتقل إلى الخطوة التالية

 

 

DISPOSING (التخلص) 

ال يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام المضخة بنقل الزيت المهدور من الطاسة إلى حاوية  .25
في حالة استخدام  .27، فانتقل إلى الخطوة bulkإذا تم التخلص إلى نظام  .النفايات

 .خارجية لضخ الزيت من وعاء القلي، انتقل إلى الخطوة التالية عصا

IS FRYPOT EMPTY? (هل وعاء القلي فارغ؟) 
عند االكتمال ( نعم -التحقق √ )بمجرد ما يكون وعاءالقلي فارًغا، اضغط على زر  .26

 .وانتقل إلى الخطوة التالية

REMOVE FILTER PAN  

 (قم بإزالة طاسة المصفاة)

 .ة المصفاة من المقالة بعنايةقم بسحب طاس .27
 

 خطر 
افتح طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يسبب حدوث 

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط
 

IS FILTER PAN EMPTY?  

 (هل طاسة المصفاة فارغة؟)

إذا كنت تستخدم (. نعم -التحقق √ )إذا تم تفريغ طاسة المصفاة، اضغط على زر  .28
، bulkإذا تم التخلص إلى نظام  .31ص بالعصا األمامية، فانتقل إلى الخطوة التخل

إذا  .31إذا تم التخلص إلى العصا الخارجية، فانتقل إلى الخطوة . 34فانتقل إلى الخطوة 
للتخلص  21؛ ُعد إلى الخطوة (ال) Xلم تكن الطاسة فارغة، فاضغط على الزر 

إذا لم تكن طاسة  .للعصا الخارجية 31لخطوة ؛ أو اbulkلنظام  24األمامي؛ الخطوة 
 .المصفاة فارغة، وتستخدم عصا خارجية، فتابع إلى الخطوة التالية

USE WAND TO EXTRACT OIL FROM 

THE FILTER PAN ( استخدم عصا الستخراج
 (الزيت من طاسة المصفاة

اضغط  .استخدم العصا الخارجية لضخ الزيت من طاسة المصفاة إلى وحدة التخلص .29
 . عند االكتمال وانتقل إلى الخطوة التالية( نعم -التحقق √ )على زر 

REMOVE WAND DISPOSAL SYSTEM 

 (قم بإزالة نظام التخلص بالعصا)
 .قم بإزالة نظام التخلص بالعصا الخارجية وانتقل إلى الخطوة التالية .31

CLEAN FILTER PAN?  

 (تنظيف طاسة المصفاة؟)

عند االكتمال وانتقل إلى ( نعم -التحقق √ )فاة واضغط على زر قم بتنظيف طاسة المص .31
 .إذا كنت تستخدم عصا خارجية، فانتقل إلى الخطوة التالية .33الخطوة 

SCRUB FRYPOT COMPLETE?  

 (هل اكتمل فرك وعاء القلي؟)

√ قم بتنظيف وعاء القلي باستخدام فرشاة فرك، وعند االكتمال، اضغط على زر  .32

 .للمتابعة( عمن -التحقق )

IS FILTER PAN DRY?  

 (هل طاسة المصفاة جافة؟)
 .عند االكتمال( نعم -التحقق √ )قم بتجفيف طاسة المصفاة واضغط على زر  .33

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 

إذا كنت تستخدم التخلص بالعصا األمامية، فانتقل إلى الخطوة . أدخل وعاء المصفاة .34
في حالة استخدام عصا . 36، فانتقل إلى الخطوة bulkالتخلص إلى نظام  إذا تم .التالية

 . 41خارجية، انتقل إلى الخطوة 

 

REMOVE DISPOSAL UNIT AND 

DETACH WAND ( قم بإزالة وحدة التخلص
 (وفصل العصا

 

 

 

عند ( نعم -التحقق √ )افصل عصا التخلص وقم بإزالة وحدة التخلص واضغط على زر  .35
في حالة  .41للزيت النظيف، انتقل إلى الخطوة  JIBي حالة استخدام نظام ف. االكتمال

  .37للزيت النظيف، انتقل إلى الخطوة  bulkاستخدام نوع نظام 
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CLOSE DISPOSE VALVE  

 (أغلق صمام التخلص)

 

أغلق صمام التخلص عن طريق دفع مقبض الصمام باتجاه الجزء الخلفي من المقالة  .36
 . أعد ربط الصمام إذا طلب مديرك ذلك .حتى يتم إغالقه

إذا كنت تستخدم نوع  .41للزيت النظيف، انتقل إلى الخطوة  JIBفي حالة استخدام نظام 
 .، فانتقل إلى الخطوة التاليةbulkنظام الزيت النظيف 

FILL VAT FROM BULK?  

 (؟BULKملء الوعاء من نظام )

، فسيعود المستخدم (ال) Xا تم تحديد الزر إذ. للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .37
 . إلى قائمة التصفية

START FILLING? (بدء الملء؟) 
 اضغط مع االستمرار

ستقوم مضخة إعادة ملء الزيت  .اضغط على الزر واستمر في الضغط لملء الوعاء .38
 .ويتم الضخ فقط عند الضغط على هذا المفتاح. باستخدام مفتاًحا لحظيًا( bulk)الغزير 

RELEASE BUTTON WHEN FULL 

 (تحرير الزر عند اكتمال الوعاء)
 .حرر الزر عند ملء الوعاء حتى خط التعبئة السفلي .39

CONTINUE FILLING?  

 (االستمرار في الملء؟)

إذا كنت ال تريد ذلك، فاضغط على . الستمرار الملء( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .41
 . 42لالنتقال إلى الخطوة بمجرد امتالء الوعاء، ( ال) Xالزر 

MANUALLY FILL VAT  

 (قم بملء الوعاء يدويًا)

اضغط  .اسكب الزيت بعناية في الوعاء حتى يصل إلى خط الملء السفلي في المقالة .41
 .بمجرد امتالء الوعاء( نعم -التحقق √ )على زر 

 

 .يتم غلق وحدة التحكم .42

 

 (المصفاة)ملء الوعاء من الطاسة  2-1-7
 .ظيفة ملء الوعاء من الطاسة بملء الوعاء من طاسة المصفاةتقوم و

 

 اإلجراء الشاشة

 
 (.إيقاف التشغيل) OFFأن تكون المقالة في وضع  يجب .1

 
 اضغط على زر قائمة التصفية .2

  
 .الختيار األوعية المنقسمة RIGHT VATأو  LEFT VATحدد  .3

 
 

  (.المتقدمةخيارات المصفاة ) ADVANCED FILTER OPTIONSحدد  .4

 
 

  (.ملء الوعاء من الطاسة) FILL VAT FROM PANحدد  .5

 INSERT PANإذا لم يتم الكشف عن أي طاسة، تقوم وحدة التحكم بعرض رسالة 

  .حتى يتم الكشف عن الطاسة( أدخل الطاسة)
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 اإلجراء الشاشة
FILL FROM PAN?  

 (هل تريد الملء من الطاسة؟)

، ()الX (NO )إذا تم تحديد الزر . عةللمتاب( )نعم( YES -التحقق √ )اضغط على زر  .6
 (. إيقاف التشغيل) OFFستنتقل وحدة التحكم إلى وضع 

FILLING (الملء) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء ملء الوعاء .7. 

IS FRYPOT FULL OF OIL?  

 (هل وعاء القلي ممتلئًا بالزيت؟)

 

لزيت أقل من لتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى ا( ال) Xاضغط على الزر  .8
بمجرد أن يكون ( التحقق√ )اضغط على زر . الخط الكامل لمستوى الزيت العلوي

إذا لم يكن مستوى زيت الوعاء  .مستوى الزيت عند الخط الكامل لمستوى الزيت العلوي
وقد  .ممتلئًا بالكامل، فتحقق من وعاء المصفاة لمعرفة ما إذا كان معظم الزيت قد أعيد

 .يحتوي الوعاء على كمية صغيرة من الزيت

 
 .يتم غلق وحدة التحكم .9

 

 

 BULKملء الوعاء من نظام  2-1-3
 .للزيت النظيف bulkلملء الوعاء من مصدر  bulkتستخدم وظيفة ملء الوعاء من نظام 

 

 اإلجراء الشاشة

 
 (.إيقاف التشغيل) OFFأن تكون المقالة في وضع  يجب .1

 
 قائمة التصفية اضغط على زر .2

  
 .الختيار األوعية المنقسمة RIGHT VATأو  LEFT VATحدد  .3

 

  (.خيارات المصفاة المتقدمة) ADVANCED FILTER OPTIONSحدد  .4

 

 (.BULKملء الوعاء من نظام ) FILL VAT FROM BULKحدد  .5

FILL VAT FROM BULK?  

 (؟BULKملء الوعاء من نظام )

، ستنتقل وحدة التحكم (ال) Xإذا تم تحديد الزر . للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .6
 (.إيقاف التشغيل) OFFإلى وضع 

START FILLING? (بدء الملء؟) 
 اضغط مع االستمرار

ستقوم مضخة إعادة ملء الزيت الغزير  .اضغط على الزر واستمر في الضغط لملء الوعاء .7
(bulk )فقط عند الضغط على هذا المفتاحويتم الضخ . باستخدام مفتاًحا لحظيًا. 

RELEASE BUTTON WHEN FULL  

 (تحرير الزر عند اكتمال الوعاء)
 .حرر الزر عند ملء الوعاء حتى خط التعبئة السفلي .8

CONTINUE FILLING?  

 (االستمرار في الملء؟)

 إذا كنت ال تريد ذلك، فاضغط على . الستمرار الملء( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .9

 (.إيقاف التشغيل) OFFبمجرد امتالء الوعاء، للخروج والعودة إلى وضع ( ال) Xلزر ا

 
 .يتم غلق وحدة التحكم .11
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 (فقط Bulk)طاسة الصرف   2-1-9
ة الزيت الغزير  هدو bulkبضخ الزيت الزائد في الطاسة، إلى خزانات (bulk)تعد وظيفة الطاسة إلى النفايات خياًرا يسمح ألنظم رة، دون للزيوت الم

 .تصريف الزيت الموجود في الوعاء
 

 اإلجراء الشاشة

 
 

 

 اضغط على زر قائمة التصفية .1

  
  .الختيار األوعية المنقسمة RIGHT VATأو  LEFT VATحدد  .2

 
 

  (.خيارات المصفاة المتقدمة) ADVANCED FILTER OPTIONSحدد  .3

 

 (.من الطاسة إلى النفايات) PAN TO WASTEحدد  .4

?PAN TO WASTE (من الطاسة إلى النفايات؟.) 

، فسيعود المستخدم (ال) Xإذا تم تحديد الزر . للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .5
إذا لم يتم الكشف عن أي طاسة، تقوم وحدة التحكم بعرض رسالة . إلى الحالة السابقة
INSERT PAN (أدخل الطاسة )حتى يتم الكشف عن الطاسة.  

BULK TANK FULL?  

 (ممتلئ؟ BULKهل خزان )

هدورة ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .6 واالتصال  Bulkلإلقرار بمزود الزيوت الم
 .تعود شاشة العرض إلى الحالة السابقة .به

OPEN DISPOSE VALVE  

 (فتح صمام التخلص)

 
 

تماًما اسحب صمام التخلص  .افتح باب الحجيرة األيسر وافتح الصمام إذا لزم األمر .7
 .لألمام لبدء عملية التخلص
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 اإلجراء الشاشة

DISPOSING (التخلص) 
ال يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام المضخة بنقل الزيت المهدور من الطاسة إلى خزانات  .8

bulk  دقائق( 4)للزيوت المهدورة لمدة أربع. 

REMOVE PAN (قم بإزالة الطاسة) 

 .قم بسحب طاسة المصفاة من المقالة بعناية .9
 

 خطر 
تح طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يسبب حدوث اف

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط
 

IS PAN EMPTY? (هل الطاسة فارغة؟) 
إذا لما تكن الطاسة  (.نعم -التحقق √ )إذا تم تفريغ طاسة المصفاة، اضغط على زر  .11

 . 8وُعد إلى الخطوة ( ال) Xفارغة، اضغط على زر 

INSERT PAN (أدخل الطاسة) أدخل وعاء المصفاة .11. 

CLOSE DISPOSE VALVE  

 (أغلق صمام التخلص)

 

أغلق صمام التخلص عن طريق دفع مقبض الصمام باتجاه الجزء الخلفي من المقالة  .12
  .أعد ربط الصمام إذا طلب مديرك ذلك .حتى يتم إغالقه

 

 .تعود وحدة التحكم إلى حالة البدء .13

 

 تصريف إلى الطاسةال   2-1-12
 .تقوم وظيفة التصريف إلى الطاسة بتصريف الزيت من الوعاء إلى طاسة المصفاة

 

 اإلجراء الشاشة

 
 

 

 .اضغط على زر قائمة التصفية .1

  
 .الختيار األوعية المنقسمة RIGHT VATأو  LEFT VATحدد  .2

 
 

  (.خيارات المصفاة المتقدمة) ADVANCED FILTER OPTIONSحدد  .3
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 اإلجراء الشاشة

 

 

  .اضغط على السهم ألسفل .4

 

 (.التصريف إلى الطاسة) DRAIN TO PANحدد  .5

DRAIN NOW? (التصريف اآلن؟) 
، ستنتقل وحدة (ال) Xإذا تم تحديد الزر . للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .6

 (. إيقاف التشغيل) OFFالتحكم إلى وضع 

START DRAINING (بدء التصريف) 

 
 

 .إللغاء الوظيفة Xر األزرق لبدء التصريف أو الزر اضغط على الز .7

DRAINING (التصريف) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء عملية تصريف الزيت إلى طاسة المصفاة .8. 

VAT EMPTY? (هل الوعاء فارغ؟) لالستمرار( نعم -التحقق √ )بمجرد تفريغ الوعاء، اضغط على زر  .9. 

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (نذار إغالق التصريف إزالة األدواتإ) 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .11

 خطر 

 قد يؤدي إغالق المحركات إلى حدوث تلف . ابق جميع العناصر بعيدة عن المصارف

 .أو إصابة

FILL FROM PAN?  

 (هل تريد الملء من الطاسة؟)
 .14إلعادة ملء الوعاء وإال قم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .11

FILLING (الملء) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء ملء الوعاء .12. 

IS FRYPOT FULL OF OIL?  

 (هل وعاء القلي ممتلئًا بالزيت؟)

 

لتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى الزيت أقل من ( ال) Xاضغط على الزر  .13
بمجرد أن يكون ( التحقق√ )اضغط على زر  .مل لمستوى الزيت العلويالخط الكا

إذا لم  .17مستوى الزيت عند الخط الكامل لمستوى الزيت العلوي، وانتقل إلى الخطوة 
يكن مستوى زيت الوعاء ممتلئًا بالكامل، فتحقق من وعاء المصفاة لمعرفة ما إذا كان 

 .ى كمية صغيرة من الزيتوقد يحتوي الوعاء عل .معظم الزيت قد أعيد

REMOVE PAN (قم بإزالة الطاسة) 

 .قم بسحب طاسة المصفاة من المقالة بعناية .14
 

 خطر 
افتح طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يسبب حدوث 

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط
 

IS PAN EMPTY? (هل الطاسة فارغة؟) 
إذا لما تكن الطاسة  (.نعم -التحقق √ )ة، اضغط على زر إذا تم تفريغ طاسة المصفا .15

 . 11وُعد إلى الخطوة ( ال) Xفارغة، اضغط على زر 

INSERT PAN (أدخل الطاسة) أدخل وعاء المصفاة .16. 

 

 .يتم غلق وحدة التحكم .17
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  Bulkألنظمة الزيت التي ال تعمل بنظام ( أو التنظيف البارد[ الساخن]المغلي )التنظيف  2-1-11
إعدادات  -سمات المصفاة  -على إعدادات المدير ( ساخن أو بارد)سيعتمد نوع التنظيف  .يستخدم وضع التنظيف إلزالة الزيت المكربن من وعاء القلي

 (.8-1انظر القسم )التنظيف 
  

 اإلجراء الشاشة

 
 

 

 .اضغط على زر قائمة التصفية .1

  
 .عية المنقسمةالختيار األو RIGHT VATأو  LEFT VATحدد  .2

 

  (.خيارات المصفاة المتقدمة) ADVANCED FILTER OPTIONSحدد  .3

 

 

  .اضغط على السهم ألسفل .4

 

 (. التنظيف) CLEANحدد  .5

COLD CLEAN NOW?  

 ?BOIL OUT NOWأو ( التنظيف البارد اآلن؟)

 (التنظيف المغلي اآلن؟)

، فسيعود المستخدم (ال) Xيد الزر إذا تم تحد. للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .6
إذا لم يتم الكشف عن أي طاسة، تقوم وحدة التحكم بعرض رسالة . إلى قائمة التصفية
INSERT PAN (أدخل الطاسة )حتى يتم الكشف عن الطاسة.  

SAVING OIL? (توفير الزيت؟) 
استخدامه  إذا كنت تريد توفير الزيت وإذا سيتم إعادة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .7

 .، فتابع إلى الخطوة التالية(ال) Xإذا تم تحديد زر . 9وانتقل إلى الخطوة 

IS OIL DISPOSED?  

 (هل تم التخلص من الزيت؟)

 -التحقق √ )إذا تم التخلص من الزيت بالفعل وكان وعاء القلي فارًغا، فاضغط على زر  .8

YES )زر إذا لم يتم التخلص من الزيت، فاضغط على ال(. )نعمX (NO )ال(.) 
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REMOVE FILTER PAN  

 (قم بإزالة طاسة المصفاة)

 .16إذا لم يتم توفير الزيت، فانتقل إلى الخطوة . قم بسحب طاسة المصفاة من المقالة بعناية .9

 خطر  
قم بإزالة طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يسبب حدوث 

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط
 

IS FILTER PAN EMPTY?  

 (هل طاسة المصفاة فارغة؟)

 -التحقق √ )توفير الزيت وكانت طاسة المصفاة فارغة، فاضغط على زر  لم يتمإذا  .11

توفير الزيت وكانت طاسة المصفاة فارغة، فاضغط  تمإذا . 24وانتقل إلى الخطوة ( نعم
إذا كان ( ال) Xعلى زر اضغط . وانتقل إلى الخطوة التالية( نعم -التحقق √ )على زر 

  .15الزيت في طاسة المصفاة وتابع إلى الخطوة 

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) أدخل طاسة المصفاة وتابع إلى الخطوة التالية .11. 

DRAINING (التصريف) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء عملية تصريف الزيت إلى طاسة المصفاة .12. 

IS FRYPOT EMPTY? (ء القلي فارغ؟هل وعا) لالستمرار عندما يكون وعاء القلي فارًغا( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .13. 

REMOVE FILTER PAN  

 (قم بإزالة طاسة المصفاة)

 .24اسحب طاسة المصفاة بعناية من المقالة واتركها جانباً وانتقل إلى الخطوة  .14

 خطر  
لساخن الذي قد يسبب حدوث قم بإزالة طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت ا

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط
 

EMPTY FILTER PAN AND START 

CLEAN AGAIN ( قم بتفريغ طاسة المصفاة 

 (وبدء التنظيف مرة أخرى

تخلص من الزيت . 48وقم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .15
لوعاء من الطاسة ومن ثم خيار الموجود في طاسة المصفاة باستخدام خيار ملء ا

 . بمجرد االنتهاء، ابدأ وظيفة التنظيف مرة أخرى .التخلص

INSERT DISPOSAL UNIT  

 (أدخل وحدة التخلص)

 

  .أدخل وحدة التخلص .16
 

 

 خطر 

أو حاوية مناسبة في ( وحدة التخلص من الدهون) SDUتأكد من وجود وحدة 
وإن لم تكن سعة . أو أكثر )جالونات أربعة(لتًرا  15مكانها أسفل الصرف بسعة 

مما يتسبب في حدوث إصابة  . الحاوية كافية، فقد يفيض الزيت 

IS DISPOSE UNIT IN PLACE?  

 (هل وحدة التخلص مثبتة في مكانها)

هون أو حاوية معدنية بسعة  .17   )جالونات أربعة(لتًرا  15تأكد من وجود وحدة تخلص من الد
 . للمتابعة( نعم -لتحقق ا√ )اضغط على زر . أو أكبر

 

 

 خطر 

قبل  )درجة فهرنهايت 122( درجة مئوية 33اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى 
  .تصريف الزيت إلى حاوية معدنية للتخلص منه

 

 خطر 
عند تصريف الزيت إلى وحدة التخلص، ال تمأل وحدة التخلص أعلى خط الحد 

 . األقصى للتعبئة الموجود على الحاوية

DRAINING (التصريف) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء عملية تصريف الزيت من الوعاء إلى حاوية التخلص .18. 
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IS FRYPOT EMPTY? (هل وعاء القلي فارغ؟) لالستمرار عندما يكون وعاء القلي فارًغا( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .19. 

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS ( األدواتإنذار إغالق التصريف إزالة) 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .21

 خطر 

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

REMOVE DISPOSAL UNIT  

 (إزالة وحدة التخلص)
 (.نعم -قق التح√ )قم بإزالة وحدة التخلص، اضغط على زر  .21

IS FILTER PAN EMPTY?  

 (هل طاسة المصفاة فارغة؟)

إذا كانت طاسة المصفاة فارغة وقم بالتخطي إلى ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .22
إذا كان الزيت في طاسة المصفاة وتابع إلى ( ال) Xاضغط على زر . 24الخطوة 

  .الخطوة التالية

DISPOSE OIL IN FILTER PAN AND 

RESTART CLEAN AGAIN ( قم بالتخلص 
 من الزيت في طاسة المصفاة وأعد بدء التنظيف 

 (مرة أخرى

 

تخلص من الزيت  .48وقم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .23
الموجود في طاسة المصفاة باستخدام خيار ملء الوعاء من الطاسة ومن ثم خيار 

 .التنظيف مرة أخرى بمجرد االنتهاء، ابدأ وظيفة .التخلص

  

SOLUTION ADDED?  

 (هل تم إضافة المحلول؟)

 √اضغط على زر  .قم بملء الوعاء المراد تنظيفه بالماء مع مزيج من محلول التنظيف  .24

  .لبدء إجراء التنظيف( نعم -التحقق )

CLEANING (أو )التنظيف 

BOIL OUT )الغليان) 

 

يقوم مؤقت التنظيف المغلي أو البارد بالعد  افرك الوعاء ثم اترك المحلول ينقع بينما .25
ة مئوية 91إذا تم تحديد التنظيف المغلي، ترتفع درجة حرارة الوعاء إلى  .تنازليًا  درج

 .لمدة ساعة واحدة )درجة فهرنهايت 195 (

 CLEAN DONE (أو  )تم التنظيف 

BOIL OUT DONE )تم الغليان) 
 .اإلنذارلكتم صوت ( نعم -التحقق ) √اضغط على زر  .26

CLEAN FILTER PAN  

 (تنظيف طاسة المصفاة)

قم . انزع ورقة أو لوحة المصفاة وتخلص منها. انزع سلة الفتات واسحب الحلقة ألسفل .27
 . قم بتنظيف طاسة المصفاة وجميع مكوناتها .بإزالة شبكة المصفاة

 INSERT CLEANING تغيير رسالة

DISPOSAL UNIT  )أدخل وحدة التخلص النظيفة( 

 IS CLEANING DISPOSAL UNIT INإلى 

PLACE? )هل وحدة التخلص النظيفة في مكانها؟) 

 لتًرا  15أدخل وحدة تخلص نظيفة أو طاسة اخلص كبيرة بما يكفي الحتواء  .28

 (.نعم -التحقق √ )أو أكثر أسفل الصرف واضغط على   )جالونات أربعة(

DRAINING (التصريف) صريف الوعاءال يوجد إجراء مطلوب أثناء ت .29.  

RINSE COMPLETE? (هل اكتمل الشطف؟) 
بمجرد شطف ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .قم بشطف المحلول الزائد من الوعاء .31

 .الوعاء بالكامل

IS SOLUTION REMOVED?  

 (هل تم إزالة المحلول؟)

بمجرد شطف ( نعم -التحقق √ )تأكد من شطف المحلول بالكامل واضغط على زر  .31
 .اء بالكاملالوع

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .32

 خطر 

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

 

REMOVE THE CLEANING 

SOLUTION UNIT  

 (إزالة وحدة محلول التنظيف)

 

 

عند ( نعم -التحقق √ )أخرج وحدة محلول التنظيف أو طاسة التخلص واضغط على زر  .33
 . 38إذا تم توفير الزيت، فانتقل إلى الخطوة . االنتهاء
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IS FILTER PAN CLEAN?  

 (هل طاسة المصفاة نظيفة؟)

عند ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر . مكوناتهاتأكد من نظافة طاسة المصفاة و .34
 Clean Filter Panإلى ظهور رسالة ( ال) Xيؤدي الضغط على زر  .االكتمال

 -التحقق √ )اضغط على زر  .، إذا لم تكن طاسة المصفاة نظيفة(تنظيف طاسة المصفاة)

 .عندما تكون طاسة المصفاة نظيفة وانتقل إلى الخطوة التالية( نعم

IS FRYPOT AND FILTER PAN DRY? 

 (هل وعاء القلي وطاسة المصفاة جافتان؟)

√ اضغط على زر  .تأكد من جفاف وعاء القلي وطاسة المصفاة ومكوناتهما بالكامل .35

 .عند االنتهاء( نعم -التحقق )

 خطر 
تأكد من جفاف وعاء القلي وطاسة المصفاة ومكوناتهما بالكامل ومن أنهما خاليان 

وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى تناثر السائل الساخن  .ملئهما بالزيتمن الماء قبل 
 .عند تسخين الزيت ووصوله إلى درجة حرارة الطهي

 

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 
أعد تركيب شبكة المصفاة، وورقة أو لوحة المصفاة، واسحب الحلقة ألسفل وتم إزالة  .36

 .ء المصفاةأدخل وعا .27سلة الفتات في الخطوة 

MANUALLY FILL VAT  

 (قم بملء الوعاء يدويًا)

اضغط . اسكب الزيت بعناية في الوعاء حتى يصل إلى خط الملء السفلي في المقالة .37
 .48بمجرد اكتمال الوعاء وقم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )على زر 

IS FRYPOT DRY? (هل وعاء القلي جاف؟) عند االنتهاء( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .قلي بالكاملتأكد من جفاف وعاء ال .38. 

 خطر 

 .تأكد من جفاف وعاء القلي بالكامل ومن أنها خالية من الماء قبل ملئها بالزيت
وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى تناثر السائل الساخن عند تسخين الزيت ووصوله إلى 

 .درجة حرارة الطهي

RETURNING SAVED OIL?  

 (ة الزيت الموّفر؟إعاد)
 .لالستمرار في إعادة الزيت الموّفر( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .39

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 14أدخل طاسة المصفاة مع الزيت الموّفر الذي تم إزالته في الخطوة  .41.  

FILL FRYPOT FROM FILTER PAN? 

 (هل تريد ملء وعاء القلي من طاسة المصفاة؟)
 .لملء وعاء القلي( نعم -التحقق ) √اضغط على زر  .41

FILLING (الملء) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء ملء الوعاء .42. 

IS FRYPOT FULL OF OIL?  

 (هل وعاء القلي ممتلئًا بالزيت؟)

لتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى الزيت أقل من ( ال) Xاضغط على الزر  .43
بمجرد أن يكون ( التحقق√ )اضغط على زر  .لعلويالخط الكامل لمستوى الزيت ا

إذا لم يكن مستوى زيت الوعاء  .مستوى الزيت عند الخط الكامل لمستوى الزيت العلوي
وقد  .ممتلئًا بالكامل، فتحقق من وعاء المصفاة لمعرفة ما إذا كان معظم الزيت قد أعيد

 .يحتوي الوعاء على كمية صغيرة من الزيت

REMOVE FILTER PAN  

 (قم بإزالة طاسة المصفاة)

 .قم بسحب طاسة المصفاة من المقالة بعناية .44

 خطر  
قم بإزالة طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يسبب حدوث 

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط
 

CLEAN FILTER PAN  

 (تنظيف طاسة المصفاة)

 . زع ورقة أو لوحة المصفاة وتخلص منهاان. انزع سلة الفتات واسحب الحلقة ألسفل .45

 . قم بتنظيف طاسة المصفاة وجميع مكوناتها .قم بإزالة شبكة المصفاة
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IS FILTER PAN DRY?  

 (هل طاسة المصفاة جافة؟)

( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .تأكد من جفاف طاسة المصفاة ومكوناتها بالكامل .46

 .عند االنتهاء

 خطر 

 .اسة المصفاة بالكامل ومن أنها خالية من الماء قبل ملئها بالزيتتأكد من جفاف ط
وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى تناثر السائل الساخن عند تسخين الزيت ووصوله إلى 

 .درجة حرارة الطهي

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 
فل وتم إزالة أعد تركيب شبكة المصفاة، وورقة أو لوحة المصفاة، واسحب الحلقة ألس .47

 .أدخل وعاء المصفاة .45سلة الفتات في الخطوة 

 
 .يتم غلق وحدة التحكم .48

 

لنظام ( أو التنظيف البارد[ الساخن]المغلي )التنظيف  2-1-12
Bulk وأنظمة التخلص من الزيت المهدور للعصا ،

 األمامية، والعصا الخارجية 
 

سيعتمد نوع  .عاء القلييستخدم وضع التنظيف إلزالة الزيت المكربن من و
إعدادات  -سمات المصفاة  -على إعدادات المدير ( ساخن أو بارد)التنظيف 
 (.8-1انظر القسم )التنظيف 

 اإلجراء العرض

 
 

 

يمكن بدء هذه الوظيفة عندما تكون المقالة في وضع . اضغط على زر قائمة التصفية .1
، فمن المستحسن التخلص من bulkام إذا تم التخلص إلى نظ .التشغيل أو إيقاف التشغيل

 .الزيت الدافئ، لتسهيل ضخ الزيت

  

 .الختيار األوعية المنقسمة RIGHT VATأو  LEFT VATحدد  .2

 
 

  (.خيارات المصفاة المتقدمة) ADVANCED FILTER OPTIONSحدد  .3

 

 

  .اضغط على السهم ألسفل .4

 تحذير 
ها قبل تأ كد من وضع ورقة أو لوحة المصفاة في مكان

عدم إدخال ورقة أو لوحة  .تصريف الزيت أو التخلص منه
 .أو المضخات/المصفاة قد يؤدي إلى انسداد الخطوط و
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  (.التنظيف) CLEANحدد  .5

 

COLD CLEAN NOW?  

 ?BOIL OUT NOWأو ( نظيف البارد اآلن؟الت)

 (التنظيف المغلي اآلن؟)

 

، فسيعود المستخدم (ال) Xإذا تم تحديد الزر . للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .6
 . إلى قائمة التصفية

 INSERT PANإذا لم يتم الكشف عن أي طاسة، تقوم وحدة التحكم بعرض رسالة 

  .عن الطاسة حتى يتم الكشف( أدخل الطاسة)

SAVING OIL? (توفير الزيت؟) 
إذا كنت تريد توفير الزيت وإذا سيتم إعادة استخدامه ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .7

 .، فتابع إلى الخطوة التالية(ال) Xإذا تم تحديد زر . 11وانتقل إلى الخطوة 

IS OIL DISPOSED?  

 (هل تم التخلص من الزيت؟)

 -التحقق √ )يت بالفعل وكان وعاء القلي فارًغا، فاضغط على زر التخلص من الز تمإذا  .8

التخلص من الزيت، وهناك عملية تخلص  لم يتمإذا . 11وقم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم
إذا . 15وانتقل إلى الخطوة ( ال) X، فاضغط على زر bulkبالعصا األمامية أو بنظام 

 Xلعصا الخارجية، فاضغط على زر التخلص من الزيت، وهناك عملية تخلص با لم يتم

وكان الخزان  bulkعند إتمام عملية التخلص إلى نظام . 24وانتقل إلى الخطوة ( ال)
bulk ممتلئًا، فانتقل إلى الخطوة التالية . 

BULK TANK FULL?  

 (ممتلئ؟ BULKهل خزان )

هذه الرسالة فقط إذا كان خزان  .9 ظمة نفايات  bulkيتم عرض   .اممتلئً  bulkفي أن
هدورة ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  واالتصال  Bulkلإلقرار بمزود الزيوت الم

 (.إيقاف التشغيل) OFFتعود الشاشة إلى وضع  .به

REMOVE FILTER PAN  

 (قم بإزالة طاسة المصفاة)

 .قم بسحب طاسة المصفاة من المقالة بعناية .11

 خطر  
زيت الساخن الذي قد يسبب حدوث قم بإزالة طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر ال

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط
 

IS FILTER PAN EMPTY?  

 (هل طاسة المصفاة فارغة؟)

توفير الزيت وكانت طاسة المصفاة فارغة، وهناك عملية تخلص بالعصا  لم يتمإذا  .11
 .37وانتقل إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )، فاضغط على زر bulkاألمامية أو بنظام 

توفير الزيت وكانت طاسة المصفاة فارغة، وهناك عملية تخلص بالعصا  لم يتمإذا 
توفير  تمإذا  .24وانتقل إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )الخارجية، فاضغط على زر 

وانتقل إلى ( نعم -التحقق √ )الزيت وكانت طاسة المصفاة فارغة، فاضغط على زر 
إذا كان الزيت في طاسة المصفاة وتابع إلى  (ال) Xاضغط على زر . الخطوة التالية

  .13الخطوة 

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) ها وتابع إلى الخطوة  .12  . 14ادفع طاسة المصفاة بالكامل في مكان

EMPTY FILTER PAN (تفريغ طاسة المصفاة( 
 EMPTY FILTER PAN AND STARTأو

CLEAN AGAIN ) تفريغ طاسة المصفاة وبدء
 (لتنظيف مرة أخرىا

تخلص من الزيت . 65وقم بالتخطي إلى الخطوة ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .13
الموجود في طاسة المصفاة باستخدام خيار ملء الوعاء من الطاسة ومن ثم خيار 

 .بمجرد االنتهاء، ابدأ وظيفة التنظيف مرة أخرى .التخلص

DRAIN TO FILTER PAN?  

 (اسة المصفاة؟هل تريد التصريف إلى ط)
 . لتصريف الزيت إلى طاسة المصفاة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .14

 

DRAINING (التصريف) 

 
  .ال يوجد إجراء مطلوب عند تصريف الزيت في طاسة المصفاة .15
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IS FRYPOT EMPTY? (هل وعاء القلي فارغ؟) 

 . الالستمرار عندما يكون وعاء القلي فارغً ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .16

. 26، فانتقل إلى الخطوة bulkتوفير الزيت وإذا يتم التخلص منه إلى نظام  لم يتمإذا 
توفير الزيت وإذا تم استخدام عملية التخلص بالعصا األمامية، فانتقل إلى  لم يتمإذا 

  .18توفير الزيت، فانتقل إلى الخطوة  تمإذا  .الخطوة التالية

SCRUB FRYPOT COMPLETE?  

 (مل فرك وعاء القلي؟هل اكت)

√ قم بتنظيف وعاء القلي باستخدام فرشاة فرك، وعند االكتمال، اضغط على زر  .17

 .للمتابعة( نعم -التحقق )

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

. رفتأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الص .18

  .29توفير الزيت، فانتقل إلى الخطوة  تمإذا 

 خطر 

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

 

POSITION DISPOSAL UNIT  

 (حدد وضع وحدة التخلص)
 . لالستمرار( نعم -التحقق √ )قم بوضع وحدة التخلص أمام المقالة، واضغط على زر  .19

IS DISPOSE WAND AND DISPOSAL 

UNIT IN PLACE? ( هل نظام التخلص بالعصا
 (ووحدة التخلص في مكانهما؟

 

قم بإرفاق عصا التخلص بسحبها للخلف على أنثى الطوق الطرفي ودفعها بقوة على ذكر  .21
بمجرد وضع العصا، قم بتحرير الفصل وتأكد من قفل الفصل السريع بالكامل  .الفصل

 √ تأكد من وضع وحدة التخلص أمام المقالة، واضغط على زر  .في مكانه

 .لالستمرار( نعم -التحقق )
 

 خطر 
عند تصريف الزيت إلى حاوية معدنية مناسبة، تأكد من أن تكون سعة الحاوية أربعة 

على األقل أو أكثر، وإال قد يفيض السائل الساخن ويتسبب في ( لتًرا 15)جالونات 
 .حدوث إصابات

OPEN DISPOSE VALVE  

 (فتح صمام التخلص)

PRESS AND HOLD THE FRONT 

WAND SWITCH ( اضغط مع االستمرار على
 (مفتاح العصا األمامية

 

اسحب صمام التخلص تماًما  .افتح باب الحجيرة األيسر وافتح الصمام إذا لزم األمر .21
 .لألمام لبدء عملية التخلص

  .ل إلى الخطوة التاليةإذا كنت تستخدم التخلص األمامي، فانتق

 

 

 
 

 

ويتم الضخ فقط عند . ستقوم مضخة التخلص بالعصا األمامية باستخدام مفتاًحا لحظيًا .22
تأكد من وضع العصا في مكانها قبل الضغط مع االستمرار . الضغط على هذا المفتاح

اضغط مع االستمرار على المفتاح حتى تصبح  .على مفتاح التخلص لبدء التخلص
 .عندما تكون الطاسة فارغة، حرر المفتاح إليقاف المضخة .ة فارغةالطاس

DISPOSING (التخلص) ة، حرر عندما تكون الطاسة فارغ. يتم نقل الزيت من طاسة المصفاة إلى وحدة التخلص .23
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RELEASE WAND SWITCH AND 

CLOSE DISPOSE VALVE WHEN 

FULL ( حرر مفتاح العصا وأغلق صمام التخلص
 (عند االمتالء

 

أغلق صمام التخلص عندما يكون ممتلئًا عن طريق دفع مقبض . المفتاح إليقاف المضخة
أعد ربط الصمام إذا طلب  .الصمام باتجاه الجزء الخلفي من المقالة حتى يتم إغالقه

 .29التخطي إلى الخطوة  .مديرك ذلك

IS WAND DISPOSAL SYSTEM IN 

PLACE? (انه؟هل نظام التخلص بالعصا في مك) 

 √ تأكد من وجود نظام التخلص بالعصا الخارجية في مكانه واضغط على زر  .24

 .للمتابعة( نعم -التحقق )

USE WAND TO EXTRACT OIL FROM 

FRYPOT ( استخدم عصا الستخراج الزيت 

 (من وعاء القلي

 

 

اضغط على  .استخدم العصا الخارجية لضخ الزيت من وعاء القلي إلى وحدة التخلص .25
 .27عند االكتمال وانتقل إلى الخطوة ( نعم -التحقق )√ زر 

 

 

OPEN DISPOSE VALVE  

 (فتح صمام التخلص)

 
 

اسحب صمام التخلص تماًما  .افتح باب الحجيرة األيسر وافتح الصمام إذا لزم األمر .26
 .لألمام لبدء عملية التخلص وانتقل إلى الخطوة التالية

 

 

DISPOSING (التخلص) 

اذ أي إجراء أثناء قيام المضخة بنقل الزيت المهدور من الطاسة إلى خزانات ال يلزم اتخ .27
bulk  دقائق أو نظام العصا الخارجية لمدة دقيقتين ( 4)للزيوت المهدورة لمدة أربع
إذا  .29أو العصا األمامية، فانتقل إلى الخطوة  bulkإذا تم التخلص إلى نظام (. 2)

 . ، فانتقل إلى الخطوة التاليةكنت تقوم بالتخلص إلى عصا خارجية

IS FRYPOT EMPTY? (هل وعاء القلي فارغ؟) 
عند االكتمال ( نعم -التحقق √ )بمجرد ما يكون وعاءالقلي فارًغا، اضغط على زر  .28

 .وانتقل إلى الخطوة التالية

REMOVE FILTER PAN  

 (قم بإزالة طاسة المصفاة)

توفير الزيت، فانتقل إلى الخطوة  لم يتمإذا . قم بسحب طاسة المصفاة من المقالة بعناية .29
توفير الزيت وكانت طاسة المصفاة ممتلئة بالزيت، فقم بإزالة طاسة  تمإذا . التالية

 . 37المصفاة من المقالة وانتقل إلى الخطوة 
 

 خطر 
افتح طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يسبب حدوث حروق 

 .والسقوطبالغة واالنزالق 

IS FILTER PAN EMPTY?  

 (هل طاسة المصفاة فارغة؟)

 (. نعم -التحقق √ )تفريغ طاسة المصفاة، اضغط على زر  تمإذا  .31

إذا كنت تستخدم التخلص بالعصا . 35، فانتقل إلى الخطوة Bulkإذا تم التخلص إلى نظام 
جية، فانتقل إلى الخطوة إذا تم التخلص إلى العصا الخار. 33األمامية، فانتقل إلى الخطوة 

 27؛ ُعد إلى الخطوة (ال) Xطاسة المصفاة فارغة، فاضغط على الزر  لم تكنإذا  .32

 . للتخلص األمامي؛ أو الخطوة التالية للعصا الخارجية 21؛ الخطوة bulkلنظام 
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USE WAND TO EXTRACT OIL FROM 

THE FILTER PAN ( استخدم عصا الستخراج
 (صفاةالزيت من طاسة الم

اضغط  .استخدم العصا الخارجية لضخ الزيت من طاسة المصفاة إلى وحدة التخلص .31
 . عند االكتمال وانتقل إلى الخطوة التالية( نعم -التحقق √ )على زر 

REMOVE WAND DISPOSAL SYSTEM 

 (قم بإزالة نظام التخلص بالعصا)
 .التالية قم بإزالة نظام التخلص بالعصا الخارجية وانتقل إلى الخطوة .32

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 
أو باستخدام عصا خارجية، فانتقل  bulkإذا تم التخلص إلى نظام  .أدخل وعاء المصفاة .33

 .إذا كنت تستخدم التخلص بالعصا األمامية، فانتقل إلى الخطوة التالية. 37إلى الخطوة 

REMOVE DISPOSAL UNIT AND 

DETACH WAND (وحدة التخلص  قم بإزالة
 (وفصل العصا

عند ( نعم -التحقق √ )افصل عصا التخلص وقم بإزالة وحدة التخلص واضغط على زر  .34
 . 37االكتمال، وانتقل إلى الخطوة 

CLOSE DISPOSE VALVE  

 (أغلق صمام التخلص)

 

أغلق صمام التخلص عن طريق دفع مقبض الصمام باتجاه الجزء الخلفي من المقالة  .35
 . أعد ربط الصمام إذا طلب مديرك ذلك .غالقهحتى يتم إ

 

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

 . تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .36

 خطر 

دوث قد يؤدي إغالق المحركات إلى ح. ابق جميع العناصر بعيدة عن المصارف
 .تلف أو إصابة

 

SOLUTION ADDED?  

 (هل تم إضافة المحلول؟)

 √اضغط على زر  .قم بملء الوعاء المراد تنظيفه بالماء مع مزيج من محلول التنظيف  .37

  .لبدء إجراء التنظيف( نعم -التحقق )

CLEANING (أو )التنظيف 

BOIL OUT )الغليان) 

وم مؤقت التنظيف المغلي أو البارد بالعد افرك الوعاء ثم اترك المحلول ينقع بينما يق .38
درجة  195إذا تم تحديد التنظيف المغلي، ترتفع درجة حرارة الوعاء إلى  .تنازليًا

ة مئوية 91)فهرنهايت   . لمدة ساعة واحدة( درج

CLEAN DONE (أو )تم التنظيف 

BOIL OUT DONE )تم الغليان) 

إذا تم توفير الزيت، فانتقل إلى . ارلكتم صوت اإلنذ( نعم -التحقق ) √اضغط على زر  .39
  .41الخطوة 

CLEAN FILTER PAN  

 (تنظيف طاسة المصفاة)

قم . انزع ورقة أو لوحة المصفاة وتخلص منها. انزع سلة الفتات واسحب الحلقة ألسفل .41
 .قم بتنظيف طاسة المصفاة وجميع مكوناتها .بإزالة شبكة المصفاة

 INSERT CLEANINGتغيير رسالة 

DISPOSAL UNIT )أدخل وحدة التخلص النظيفة( 
 IS CLEANING DISPOSAL UNIT INإلى

PLACE? )هل وحدة التخلص النظيفة في مكانها؟) 

 أدخل وحدة تخلص نظيفة أو طاسة اخلص كبيرة بما يكفي الحتواء أربعة جالونات  .41

 (.نعم -التحقق √ )أو أكثر أسفل الصرف واضغط على ( لتًرا 15)

DRAINING (تصريفال) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء تصريف الوعاء .42.  

RINSE COMPLETE? (هل اكتمل الشطف؟) 
بمجرد شطف ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .قم بشطف المحلول الزائد من الوعاء .43

 .الوعاء بالكامل

 

 

IS SOLUTION REMOVED?  

 (هل تم إزالة المحلول؟)

 

 

بمجرد شطف ( نعم -التحقق √ )على زر تأكد من شطف المحلول بالكامل واضغط  .44
 .الوعاء بالكامل
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ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .45

 خطر 

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

 

REMOVE THE CLEANING 

SOLUTION UNIT  

 (إزالة وحدة محلول التنظيف)

عند ( نعم -التحقق √ )أخرج وحدة محلول التنظيف أو طاسة التخلص واضغط على زر  .46
 . 51إذا تم توفير الزيت، فانتقل إلى الخطوة . االنتهاء

IS FILTER PAN CLEAN?  

 (يفة؟هل طاسة المصفاة نظ)

عند ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر . تأكد من نظافة طاسة المصفاة ومكوناتها .47
 Clean Filter Panإلى ظهور رسالة ( ال) Xيؤدي الضغط على زر  .االكتمال

قم بالضغط بمجرد تنظيف  .، إذا لم تكن طاسة المصفاة نظيفة(تنظيف طاسة المصفاة)
  .طاسة المصفاة وتابع إلى الخطوة التالية

IS FRYPOT AND FILTER PAN DRY? 

 (هل وعاء القلي وطاسة المصفاة جافتان؟)

√ اضغط على زر  .تأكد من جفاف وعاء القلي وطاسة المصفاة ومكوناتهما بالكامل .48

 .عند االنتهاء( نعم -التحقق )
 

 خطر 
تأكد من جفاف وعاء القلي وطاسة المصفاة ومكوناتهما بالكامل ومن أنهما خاليان 

وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى تناثر السائل الساخن  .الماء قبل ملئهما بالزيت من
  .عند تسخين الزيت ووصوله إلى درجة حرارة الطهي

 

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 

أعد تركيب شبكة المصفاة، وورقة أو لوحة المصفاة، واسحب الحلقة وسلة الفتات  .49
للزيت النظيف، انتقل إلى  JIBفي حالة استخدام نظام  .أدخل وعاء المصفاة .ألسفل

  .61للزيت النظيف، انتقل إلى الخطوة  bulkفي حالة استخدام نوع نظام  .64الخطوة 

IS FRYPOT DRY? (هل وعاء القلي جاف؟) عند ( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .جفف وعاء القلي، وتأكد من جفافه بالكامل .51
 .االنتهاء

 خطر 

 .د من جفاف وعاء القلي بالكامل ومن أنها خالية من الماء قبل ملئها بالزيتتأك
وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى تناثر السائل الساخن عند تسخين الزيت ووصوله إلى 

 .درجة حرارة الطهي

RETURNING SAVED OIL?  

 (إعادة الزيت الموّفر؟)
 .الزيت الموّفر لالستمرار في إعادة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .51

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 29أدخل طاسة المصفاة مع الزيت الموّفر الذي تم إزالته في الخطوة  .52.  

FILL FRYPOT FROM FILTER PAN? 

 (هل تريد ملء وعاء القلي من طاسة المصفاة؟)
 .لملء وعاء القلي( نعم -التحقق ) √اضغط على زر  .53

FILLING (الملء) يوجد إجراء مطلوب أثناء ملء الوعاءال .54 . 

IS FRYPOT FULL OF OIL?  

 (هل وعاء القلي ممتلئًا بالزيت؟)

 

للعودة إلى الخطوة السابقة لتشغيل المضخة مرة أخرى، إذا ( ال) Xاضغط على الزر  .55
( التحقق√ )اضغط على زر  .كان مستوى الزيت أقل من خط مستوى الزيت السفلي

إذا لم يكن  .وى الزيت عند الخط مستوى الزيت السفلي أو أعالهبمجرد أن يكون مست
مستوى زيت وعاء القلي عند الخط مستوى الزيت السفلي أو أعاله، فتحقق من طاسة 

وقد يحتوي الوعاء على كمية صغيرة  .المصفاة لمعرفة ما إذا كان معظم الزيت قد أعيد
 .من الزيت المتبقي
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REMOVE FILTER PAN  

 (الة طاسة المصفاةقم بإز)

 .قم بسحب طاسة المصفاة من المقالة بعناية .56

 خطر  
قم بإزالة طاسة المصفاة ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يسبب حدوث 

 .حروق بالغة واالنزالق والسقوط
 

CLEAN FILTER PAN  

 (تنظيف طاسة المصفاة)

قم . لوحة المصفاة وتخلص منهاانزع ورقة أو . انزع سلة الفتات واسحب الحلقة ألسفل .57
√ اضغط على زر . قم بتنظيف طاسة المصفاة وجميع مكوناتها .بإزالة شبكة المصفاة

 .عند االنتهاء( )نعم( YES -التحقق )

IS FILTER PAN DRY?  

 (هل طاسة المصفاة جافة؟)

( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .تأكد من جفاف طاسة المصفاة ومكوناتها بالكامل .58

 .عند االنتهاء

 خطر 

 .تأكد من جفاف طاسة المصفاة بالكامل ومن أنها خالية من الماء قبل ملئها بالزيت
وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى تناثر السائل الساخن عند تسخين الزيت ووصوله إلى 

 .درجة حرارة الطهي

INSERT FILTER PAN (أدخل طاسة المصفاة) 
أو لوحة المصفاة، واسحب الحلقة ألسفل وتم إزالة  أعد تركيب شبكة المصفاة، وورقة .59

 .65أدخل طاسة المصفاة وتابع إلى الخطوة  .57سلة الفتات في الخطوة 

FILL VAT FROM BULK?  

 (؟BULKملء الوعاء من نظام )

، فسيعود المستخدم (ال) Xإذا تم تحديد الزر . للمتابعة( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .61
 . يةإلى قائمة التصف

START FILLING? (بدء الملء؟) 
 اضغط مع االستمرار

ستقوم مضخة إعادة ملء الزيت  .اضغط على الزر واستمر في الضغط لملء الوعاء .61
 .ويتم الضخ فقط عند الضغط على هذا المفتاح. باستخدام مفتاًحا لحظيًا( bulk)الغزير 

RELEASE BUTTON WHEN FULL 

 (ءتحرير الزر عند اكتمال الوعا)
 .حرر الزر عند ملء الوعاء حتى خط التعبئة السفلي .62

CONTINUE FILLING?  

 (االستمرار في الملء؟)

إذا كنت ال تريد ذلك، فاضغط على . الستمرار الملء( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .63
 (. إيقاف التشغيل) OFFبمجرد امتالء الوعاء، للخروج والعودة إلى وضع ( ال) Xالزر 

MANUALLY FILL VAT  

 (قم بملء الوعاء يدويًا)

اضغط . اسكب الزيت بعناية في الوعاء حتى يصل إلى خط الملء السفلي في المقالة .64
 .بمجرد امتالء الوعاء( نعم -التحقق √ )على زر 

 
 . يتم غلق وحدة التحكم .65

 

 التلميع 2-1-13
 

 . يستخدم وضع التلميع كتصفية ممتدة إلزالة الشوائب من الزيت
 

 اإلجراء عرضال

 

       

 . اضغط على زر قائمة التصفية. ضبط المقالة عند درجة حرارة محددة يجب .1
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 اإلجراء عرضال

  
 

 .الختيار األوعية المنقسمة RIGHT VATأو  LEFT VATحدد  .2

 

  (.خيارات المصفاة المتقدمة) ADVANCED FILTER OPTIONSحدد  .3

 

 

  .اضغط على السهم ألسفل .4

 

 (.عالتلمي) POLISHحدد  .5

?POLISHING (التلميع؟) 
، ()الX (NO )إذا تم تحديد الزر . للمتابعة( )نعم( YES -التحقق √ )اضغط على زر  .6

 . فسيعود المستخدم إلى الحالة السابقة

SKIM DEBRIS FROM VAT  

 (تصفية الفتات من الوعاء)

، وإزالة قم بتصفية الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من األمام إلى الخلف .7
ويعد هذا األمر بالغ األهمية لتحسين جودة  .أكبر عدد ممكن من الفتات من كل وعاء

. عند االكتمال( نعم -التحقق √ )اضغط على زر  .وصالحية الزيت القابل لالستخدام

 .إللغاء المصفاة Xاضغط على زر 

START POLISH (بدء التلميع) 

 

إذا لم يتم الكشف عن . إللغاء الوظيفة Xالزر  اضغط على الزر األزرق لبدء التلميع أو .8
حتى يتم ( أدخل الطاسة) INSERT PANأي طاسة، تقوم وحدة التحكم بعرض رسالة 

  .الكشف عن الطاسة

DRAINING (التصريف) ال يوجد إجراء مطلوب عند تصريف الزيت في طاسة المصفاة .9.  

POLISHING (التلميع) 
فتح صمامات الصرف واإلرجاع ويتم ضخ الزيت عبر ال يوجد أي إجراء مطلوب أثناء  .11

 .وعاء القلي لمدة زمنية إضافية

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE 

TOOLS (إنذار إغالق التصريف إزالة األدوات) 

 .تأكد من إزالة جميع األدوات من وعاء القلي قبل إغالق الصرف لمنع إتالف الصرف .11

 خطر 

قد يؤدي إغالق المحركات إلى حدوث تلف أو . رفابق جميع العناصر بعيدة عن المصا
 .إصابة

FILLING (الملء) ال يوجد إجراء مطلوب أثناء إعادة ملء الوعاء .12.  

TERHRKS )ة محددة .13 )مرحلة ما قبل التسخين  .ال يوجد إجراء مطلوب ألن المقالة تسخن عند نقط

START (البدء) 
ة بمجرد أن تصل المقالة إلى الدرجة يتم عرضها على الشاش. المقالة جاهزة لالستخدام .14

 .المحددة
 



 

 FILTERQUICK™ FQ4000مقالة  :الفصل الثالث

 استكشاف المشغل لألعطال وإصالحها

 

 مقدمة 3-1
ًلا لبعض المشاكل األكثر شيوعاا التي قد تحدث خًلل تشغيل الجهاز هذا الفصل دليًلا مرجعيًّا سه من إرشادات اكتشاف األعطال وإصًلحها يقصد  .يقدم 

وعلى الرغم من أن الفصل يغطي المشاكل األكثر شيوعاا  .المتبعة مساعدتكم في تصحيح أو على األقل تشخيص المشاكل التي تظهر مع الجهاز بدقة
فراي ماستر كل جهده لمساعدتك في تحديد المشكلة وفي هذه الحاالت، يبذل فريق الصيانة الفنية ب .المذكورة، إال أنك قد تواجه مشكلة غير مذكورة فيه

 .وحلها
 

ا وضع فكرة  .فعند اكتشاف مشكلة وإصًلحها، استخدم دائما عملية إزالة بدءاا من الحل األبسط وحتى األكثر تعقيداا هم من ذلك أن تحاول دائما واأل
هو اتخاذ خطوات ل .واضحة لسبب حدوث المشكلة ففي حالة حدوث أعطال في  .ضمان عدم تكراره مرة أخرىوجزء من اإلجراءات التصحيحية 

ا خذ في  .وفي حالة استمرار الصمام في االنفجار، ابحث عن السبب .عناصر التحكم بسبب ضعف التوصيل، تحقق من جميع التوصيًلت األخرى ودائما
ا إلخفاق وظيفة كبيرة لعنصر أو ن ر أهميةاالعتبار أن إخفاق عنصر صغير غالباا ما يكون مؤشرا  .ظام أكث

 

محلي المعتمد فإذا ساورك الشك في اإلجراء األفضل الذي يمكن أن تتخذه، فًل تتردد في االتصال بقسم الصيانة الفنية بفراي ماستر أو مركز الصيانة ال
 .من مصنع فراي ماستر للمساعدة

 

 Frymaster (1-800-551-8633:)قبل االتصال بوكيل الخدمة أو بالخط الساخن لشركة 
 

 تحقق من توصيل األسالك الكهربائية ومن تشغيل قواطع الدائرة. 

 تحقق من توصيل مفتاح الفصل السريع لخط الغاز بشكل صحيح. 

 تحقق من فتح أي صمامات فصل لخط الغاز. 

 تحقق من إغالق صمامات تصريف وعاء القلي بالكامل . 

 حتى تعقدمها طيها للفني الذي يساعدك قم بتجهيز طراز المقالة واألرقام التسلسلية. 
 

 خطر 

 .ال تحاول تحريك الجهاز عندما يكون ممتلئًا بالزيت الساخن وال نقل الزيت الساخن من حاوية إلى أخرى .قد يسبب الزيت الساخن حروقًا بالغة
 

 خطر 

هذه  .اختبارات للدائرة الكهربائيةيجب فصل قابس الجهاز من المقبس أثناء الصيانة باستثناء وقت الحاجة إلى إجراء  توخ الحذر الشديد عند إجراء 
 . االختبارات

 

 .افصل جميع أسالك الطاقة قبل إجراء أعمال الصيانة .لهذا الجهاز أكثر من نقطة إمداد طاقة كهربائية

 

 .ال يقوم بفحص أو اختبار أو إصالح العناصر الكهربائية إال وكيل صيانة معتمد



 

 

 استكشاف األخطاء وإصالحها  3-2
 

 رسائل األخطاء ومشاكل العرض 3-2-1

 

 اإلجراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة

عدم وجود رسالة على وحدة 
 .التحكم

A. عدم وجود طاقة موصلة بالمقًلة. 

B. تعطل وحدة التحكم أو أحد المكونات األخرى. 

A.  في المقبس وأن قاطع تحقق من أن المقًلة موصلة
 .الدائرة غير معطل

B.  اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع
 .للمساعدة

 تقوم وحدة التحكم 

FQ4000 بعرض رسالة 

IS VAT FULL ؟ 

 YES( هل الوعاء ممتلئ؟)

NO (نعم ال) التصفية بعد. 

A.  التشغيل العادي في بداية أو نهاية معظم وظائف
 .التصفية

B.  عدة مرات أثناء إذا ظهرت شاشة العرض
ا على بطء عودة  التصفية، فقد يكون ذلك مؤشرا

 . الزيت

A.  تأكد من أن الوعاء ممتلئاا بالزيت واضغط على
 √.الزر 

B.  استكشاف األخطاء وإصًلحها  3-2انظر القسم
مضخة المصفاة  - FQx30-T IOفي دليل 

 .تعمل، لكن الزيت يعود ببطء شديد

بعرض رسالة  FQ4000تقوم 
IS DRAIN CLEAR  

 ؟(هل التصريف نظيف)

 . هناك انسداد في الصرف وفشل الزيت في التصريف

قم بتنظيف الصرف باستخدام أداة تسليك المقًلة 
ستعود التصفية إلى العمل . √واضغط على الزر 

 .مرة أخرى

 FQ4000تقوم وحدة التحكم 

 CHANGEبعرض رسالة 

FILTER PAPER/PAD 

 (.لوحة المصفاة/تغيير ورقة)

لوحة المصفاة، /حدث خطأ في المصفاة، أو انسداد ورقة
لوحة المصفاة على مدار /أو حدوث محث لتغيير ورقة

لوحة المصفاة بناءا /ساعة، أو تجاهل تغيير ورقة 22
 .على محث سابق

لوحة المصفاة وتأكد من إزالة طاسة /قم بتغيير ورقة
تقم  ال .ثانية على األقل 33المصفاة من المًقلة لمدة 

 CHANGE FILTERبتجاهل بمطالبات 

PAPER/PAD (لوحة المصفاة/تغيير ورقة) . 

 .خطأ في وحدة التحكم .قفل وحدة التحكم

إذا كانت  .قم بإزالة واستعادة الطاقة إلى وحدة التحكم
المشكلة ال تزال قائمة، اتصل بمركز الصيانة المعتمد 

 .من المصنع للمساعدة

 FQ4000تقوم وحدة التحكم 
بعرض رسالة 

MISCONFIGURED 

ENERGY TYPE ( نوع
 (الطاقة مكّون بشكل خاطئ

 .نوع الطاقة في إعداد المقًلة غير صحيح
 تأكد من تكوين المقًلة لنوع الطاقة الصحيح

 .بشكل سليم

 FQ4000تقوم وحدة التحكم 

 VAT IDبعرض رسالة 

CONNECTOR NOT 

CONNECTED ( ل موّصِّ
 (معّرف الوعاء غير موَصّل

 .محدد أداة التحكم مفقود أو غير موّصل

تأكد من توصيل المحدد ذي السنون الستة بالجزء 
الخلفي من وحدة التحكم وتأريضه بشكل صحيح في 

 .صندوق التحكم

 FQ4000تعرض وحدة التحكم 

 E28أو  E19رسالة 

HEATING FAILURE 

إغًلق صمام الغاز، عطل في وحدة التحكم، عطل في 
 .الموصل، أو فتح الثرموستات العالي الحدالمحول، أو 

من الطبيعي أن تظهر هذه الرسالة أثناء بدء التشغيل 
جد هواء في الخطوط تحقق من تشغيل  .إذا كان يو

إذا كان الغاز مشغًلا واستمرت المقًلة  .صمام الغاز
في التوقف عن التشغيل، فاتصل بمركز الصيانة 

 .المعتمد من المصنع للمساعدة

 FQ4000تعرض وحدة التحكم 
 .HOT-HI-1 رسالة

درجة  013زيادة درجة حرارة وعاء القلي عن 
أو، في دول االتحاد ( درجة مئوية 213)فهرنهايت 

 (.درجة مئوية 232)درجة فهرنهايت  392األوروبي، 

قم بإيقاف المقًلة عن التشغيل على الفور واتصل 
 .بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة



 

 

 اإلجراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة
تعرض وحدة التحكم 

FQ4000  رسالة
RECOVERY FAULT 

وتصدر ( إصالح العطل)
 .أصوات اإلنذار

 .تجاوزت مدة االستعادة الحد األقصى للوقت

 امسح الخطأ واكتم صوت اإلنذار بالضغط على 

ويكون الحد األقصى لوقت استرجاع √. زر التحقق 
 وإذا استمر . 1103، والسترجاع الكهرباء 3112الغاز 

 هذا الخطأ، فاتصل بمركز الصيانة المعتمد من 

 .المصنع للمساعدة

 FQ4000تقوم وحدة التحكم 

 هل هناك "بعرض رسالة 
مقياس درجة حرارة خاطئ 

 (".فهرنهايت أو مئوية)

 .برمجة غير صحيحة لخيار العرض

قم بالتبديل بين درجة فهرنهايت إلى درجة مئوية 
ودرجة الحرارة، بالدخول إلى إعدادات المدير، 
قم بتشغيل وحدة   .وتبديل مقياس درجة الحرارة

إذا لم يتم عرض . التحكم للتحقق من درجة الحرارة
 .المقياس المطلوب، فقم بإعادة الخطوات

 FQ4000تقوم وحدة التحكم 

 HELP HI-2بعرض رسالة 

 HIGH LIMIT أو

FAILURE 

DISCONNECT 

POWER ( فشل في الحد
 (.الطاقةافصل  -المرتفع 

 عطل في الحد المرتفع

قم بإيقاف المقًلة عن التشغيل على الفور واتصل 
 .بمركز الصيانة المعتمد من المصنع للمساعدة

 

تعرض وحدة التحكم 
FQ4000 رسالة 

TEMPRATURE 

PROBE FAILURE ( عطل
 (.في مجس درجة الحرارة

توجد مشكلة مع دوائر قياس درجة الحرارة بما في ذلك 
 .أو تلف مجموعة أسًلك وحدة التحكم أو الموّصلالمجس 

قم بإيقاف المًقلة عن التشغيل واتصل بمركز الصيانة 
 .المعتمد من المصنع للمساعدة

 FQ4000تقوم وحدة التحكم 
 SERVICEبعرض رسالة 

REQUIRED  الخدمة(
 .متبوعة برسالة خطأمطلوبة( 

 . حدث خطأ مما يتطلب وجود فني صيانة

لمتابعة الطهي واتصل بمركز الصيانة  Xاضغط على 
في بعض الحاالت، قد . المعتمد من المصنع للمساعدة

 .ال يتم السماح بالطهي

 FQ4000تقوم وحدة التحكم 

 NO MENUبعرض رسالة 

GROUP AVAILABLE 

FOR SELECTION  

 ال بوجد مجموعة قائمة )

 (متاحة لتحديدها

جميع 1 مًلحظة .تم حذف جميع مجموعات القائمة
الوصفات ليست مجموعة يمكن استخدامها لوصفات 

 .الطهي

 بمجرد  .جديدة )قائمة( MENUإنشاء مجموعة 
إنشاء قائمة جديدة، أضف الوصفات إلى المجموعة 

 (.13-1انظر القسم )

 

 استكشاف األخطاء وإصالحها للتصفية التلقائية 3-2-2
 اإلجراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة

المقالة بالتصفية بعد كل تقوم 
 .دورة طهي

 .إعداد المصفاة غير صحيح

 

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

 .8-1المصفاة في القسم 

 CLEAN لن يبدأ أي من

AND FILTER ) التنظيف
 .)والتصفية

 .للغايةدرجة الحرارة منخفضة 
تأكد من أن المقًلة عند نقطة الضبط قبل بدء بتنظيف 

 .والتصفية

تعرض وحدة التحكم 
FQ4000  رسالةFILTER 

BUSY (المصفاة مشغولة.) 

A.  هناك دورة تصفية أخرى أو تغيير لوحة المصفاة
 . ال تزال قيد التشغيل

B. ة المصفاة بمسح نظام التحقق  .لم تقم لوحة واجه

A.  دورة التصفية السابقة لبدء انتظر حتى تنتهي
قم بتغيير لوحة المصفاة إذا . دورة تصفية أخرى

 .طُلب منك ذلك

B.  دقيقة وحاول مرة أخرى 12انتظر. 



 

 

 اإلجراء التصحيحي أسباب المشكلة المشكلة

 بعرض  FQ4000تقوم 

 INSERT PANرسالة 

 (.أدخل الطاسة)

A. لم يتم ضبط طاسة المصفاة بالكامل في المقًلة. 

B. مغناطيس طاسة المصفاة مفقود. 

C. معيب مفتاح طاسة المصفاة. 

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

 ". P"الحرف 

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

C.  إذا كان مغناطيس طاسة المصفاة مقابل المفتاح
ا واستمرت وحدة التحكم في عرض رسالة  تماما

INSERT PAN (أدخل الطاسة) فقد يكون ،
 .المفتاح معيباا

 لن تبدأ التصفية التلقائية

A. مستوى الزيت منخفض للغاية. 

B. درجة حرارة الزيت منخفضة للغاية. 

C. خروج طاسة التصفية. 

D.  ضبط إعدادات التصفية في وصفة الطعام إلى
 (.إيقاف التشغيل) OFFوضع 

E. فشل مرحل المصفاة. 

A.  تأكد من أن مستوى الزيت عند خط ملء الزيت
 (.عند حساس مستوى الزيت العلوي)العلوي 

B.  تأكد من أن درجة حرارة الزيت عند 

 .نقطة الضبط

C.  تأكد من عدم عرض وحدة التحكم الحرف"P." 
تأكد من إدخال طاسة المصفاة بالكامل في 

 .المقًلة

 .قم بتوصيل المقًلة بدورة الطاقة 

D.  ضبط التصفية في وصفات الطعام إلى وضع
ON (تشغيل.) 

E.  اتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع
 .للمساعدة

  

  المصفاة مشغولة 3-2-3

جهة المصفاة وعاء آخر لتتم تصفيته أو يتتظر حتى يتم انتهاء مشكلة (المصفاة مشغولة) FILTER BUSY عند عرض رسالة ، تنتظر لوحة وا
 .إذا لم يتم إصًلح المشكلة، فاتصل بمركز الصيانة المعتمد من المصنع .دقيقة لترى ما إذا تم حل المشكلة 12انتظر  .أخرى

 

 وإصالحها (حساس جودة الزيت) OQSاستكشاف أخطاء   3-2-4
 

 اإلجراء التصحيحي المشكلة

لم يتم عرض أية نتائج إلجمالي 
 . المواد القطبية

 (.OQS)تحقق من العناصر التالية وقم بإجراء تصفية أخرى لحساس جودة الزيت 

 تأكد من أن درجة حرارة الوعاء عند نقطة الضبط. 

 افحص المصفاة المسبقة التصفية وتأكد من تثبيتها بإحكام باستخدام مفتاح الربط.  

 ودها وأنها ليست مفقودة، أو متصدعة  افحص الحلقات الدائرية الموجودة على طاسة المصفاة والتأكد من وج
 .إذا كانت في أي من هذه الحاالت، فاستبدلها. أو بالية

 هل قام الوعاء بإعادة ملء المرة  .تأكد من عدم انسداد ورقة المصفاة ومن استخدام ورق مصفاة نظيف
 .إذا كان ال، فقم بتغيير ورقة المصفاة األولى للمصفاة السابقة؟

 



 

 

 األخطاءرموز سجل  3-2-5

 .للحصول على تعليمات للوصول إلى سجل األخطاء 1-2-12-1انظر القسم 
 الشرح رسالة الخطأ الرمز

E13 TEMPERATURE PROBE FAILURE (فشل مجس درجة الحرارة) اتصل بالخدمة قراءة مجس درجة الحرارة خارج النطاق. 

E16 HIGH LIMIT 1 EXCEEDED ( 1تجاوز الحد المرتفع )  تجاوزت درجة الحرارة القصوى المسموح بها أكثر من
ة مئوية 213 ، أو في دول االتحاد )فهرنهايت 013( درج

ة مئوية 202األوروبي،   .)فهرنهايت (395 درج

E17 HIGH LIMIT 2 EXCEEDED ( 2تجاوز الحد المرتفع) تم فتح مفتاح الحد المرتفع. 

E18 HIGH LIMIT PROBLEM (مشكلة الحد المرتفع ) 

DISCONNECT POWER (افصل الطاقة) 

ة مئوية 238تجاوزت درجة حرارة الوعاء    درج

قم  .وفشل مفتاح الحد المرتفع في الفتح )فهرنهايت (460
 .بفصل الكهرباء عن المقًلة على الفور واتصل بالخدمة

E19 HEATING FAILURE – XXX F or XXX C ( فشل التسخين- 

XXX  فهرنهايت أوXXX ة مئوية  (درج

 .فشل دائرة قًلب وحدة التحكم في التدفئة

 .فشل مًلمس الحرارة في القفل

E25 HEATING FAILURE - BLOWER ( المنفاخ -فشل التسخين)  ضغط الهواء في اإلغًلق( مفاتيح)فشل مفتاح. 

E27 HEATING FAILURE - PRESSURE SWITCH - CALL 

SERVICE ( االتصال بالخدمة -مفتاح الضغط  -فشل التسخين) 

 .تم إغًلق مفتاح ضغط الهواء الذي فشل

E28 HEATING FAILURE – XXX F or XXX C ( فشل التسخين- 

XXX  فهرنهايت أوXXX ة مئوية  (درج

 .فشلت المقًلة في اإلشعال وقامت بقفل وحدة اإلشعال

E29 TOP OFF PROBE FAILURE - CALL SERVICE  

 (االتصال بالخدمة -فشل مجس التعبئة )

قراءة كاشفات درجة الحرارة والمقاومة للتعبئة التلقائية 
 .اتصل بالخدمة خارج النطاق

E32 DRAIN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND 

TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE ( صمام التصريف
 (بالخدمةاالتصال  -تم تعطيل التصفية والتعبئة  -غير مفتوح 

 .كان صمام الصرف يحاول الفتح ولكن التأكيد مفقود

E33 DRAIN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION AND 

TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE ( صمام التصريف
 (االتصال بالخدمة -تم تعطيل التصفية والتعبئة  -غير مغلق 

 .كان صمام الصرف يحاول الغلق ولكن التأكيد مفقود

E34 RETURN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND 

TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE ( صمام اإلرجاع
 (االتصال بالخدمة -تم تعطيل التصفية والتعبئة  -غير مفتوح 

 .كان صمام اإلرجاع يحاول الفتح ولكن التأكيد مفقود

E35 RETURN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION 

AND TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE ( صمام
 (االتصال بالخدمة -تم تعطيل التصفية والتعبئة  -اإلرجاع غير مغلق 

 .كان صمام اإلرجاع يحاول الغلق ولكن التأكيد مفقود

 

E36 VALVE INTERFACE BOARD FAILURE - 

FILTRATION AND TOP OFF DISABLED - CALL 

SERVICE ( تم تعطيل التصفية والتعبئة  -فشل لوحة واجهة الصمام- 

 (االتصال بالخدمة

هناك فشل في  ة الصمام أو  فُقدت اتصاالت لوحة واجه
 .اتصل بالخدمة .اللوحة

E37 AUTOMATIC INTERMITTENT FILTRATION 

PROBE FAILURE - FILTRATION DISABLED - CALL 

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

ة   خارج النطاق AIFقراءة كاشفات درجة الحرارة والمقاوم
 .اتصل بالخدمة

E39 CHANGE FILTER PAD (تغيير لوحة المصفاة)  ساعة، أو تم تنشيط  22انتهت صًلحية الموقت المضبوط لمدة
 .قم بتغيير ورقة أو لوحة المصفاة .منطق المصفاة المتسخ

E41 OIL IN PAN ERROR (خطأ الزيت في الطاسة ) يكشف النظام عن احتمالية وجود زيت في طاسة المصفاة. 

E42 CLOGGED DRAIN (Gas) ( ( غاز)صرف مسدود) تأكد من عدم انسداد  لم يتم تفريغ الوعاء أثناء عملية التصفية
 .الصرف وتابع المطالبات

E43 OIL SENSOR FAILURE - CALL SERVICE ( فشل حساس
 (االتصال بالخدمة -الزيت 

  .من الممكن أن يكون حساس مستوى الزيت قد فشل

 .اتصل بالخدمة



 

 

 الشرح رسالة الخطأ الرمز

E44 RECOVERY FAULT (خطأ االستعادة) تجاوزت مدة االستعادة الحد األقصى للوقت. 

E45 RECOVERY FAULT – CALL SERVICE ( خطأ االستعادة- 

 (االتصال بالخدمة

 .االستعادة الحد األقصى للوقت لدورتين أو أكثر تجاوزت مدة
 .اتصل بالخدمة

E46 SYSTEM INTERFACE BOARD 1 MISSING - CALL 

SERVICE ( االتصال بالخدمة -مفقودة  1لوحة واجهة النظام) 

لواجهة المفتاح أو هناك فشل في  1فقد اتصال لوحة رقم 
 .اتصل بالخدمة اللوحة

E51 DUPLICATE BOARD ID - CALL SERVICE  

ة مزدوج )  (االتصال بالخدمة -معرف اللوح

  .تحتوي وحدتا تحكم أو أكثر على نفس معّرف الموقع

 .اتصل بالخدمة

E52 USER INTERFACE CONTROLLER ERROR - CALL 

SERVICE ( خطأ وحدة التحكم الخاصة بواجهة المستخدم-  

 (االتصال بالخدمة

 .اتصل بالخدمة .معروفلدى وحدة التحكم خطأ غير 

E53 CAN BUS ERROR - CALL SERVICE  

 (االتصال بالخدمة -( CAN)خطأ ناقل شبكة التحكم النطاق )

 .اتصل بالخدمة .فُقدت االتصاالت بين األلواح

E54 USB ERROR ) خطأ في(USB  فقد اتصالUSB أثناء التحديث. 

E55 SYSTEM INTERFACE BOARD 2 MISSING - CALL 

SERVICE ( االتصال بالخدمة -مفقودة  2لوحة واجهة النظام) 

لواجهة المفتاح أو هناك فشل في  2فقد اتصال لوحة رقم 
 .اتصل بالخدمة اللوحة

E61 MISCONFIGURED ENERGY TYPE  

 (نوع الطاقة مكّون بشكل خاطئ)

 .اتصل بالخدمة .تم تكوين المقًلة لنوع الطاقة غير الصحيح

E62 VAT NOT HEATING – CHECK ENERGY SOURCE 
 - )التحقق من مصدر الطاقة -الوعاء ال يقوم بالتسخين (

XXXF (فهرنهايت )أو XXXC (ة مئوية  (درج

  .الوعاء ال يقوم بالتسخين بشكل صحيح

E63 RATE OF RISE (معدل االرتفاع ) تأكد من . حدث خطأ معدل االرتفاع خًلل اختبار االستعادة
وهو بارد يكون عند مستوى الزيت  السفلي أن مستوى الزيت 

وهوعند نقطة الضبط يكون عند خط  وأن مستوى الزيت 
في المقالي الكهربائية، تأكد من أن . مستوى الزيت العلوي

 . المجس ال يلمس العنصر

E64 FILTRATION INTERFACE BOARD FAILURE - 

FILTRATION AND TOP OFF DISABLED - CALL 

SERVICE ( ة المصفاة  -تم تعطيل التصفية والتعبئة  -فشل لوحة واجه

 (االتصال بالخدمة

هناك فشل في  ة التصفية أو  فُقدت اتصاالت لوحة واجه
 . اتصل بالخدمة .اللوحة

E65 CLEAN OIB SENSOR – XXX F OR XXX C  - CALL 

SERVICE ( تنظيف حساس مستوى الزيت- XXX  فهرنهايت أو
XXX  االتصال بالخدمة -درجة مئوية) 

 .تم إعادة الزيت، ال يكشف الحساس عن وجود زيت -الغاز 
  .تنظيف حساس الزيت االختياري

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

 .يتم فتح صمام التصريف أثناء الطهي

E67 SYSTEM INTERFACE BOARD NOT CONFIGURED 

- CALL SERVICE ( ة ة النظام غير مكوّن   -لوحة واجه

 (االتصال بالخدمة

 .يتم تشغيل جهاز التحكم عند عدم تكوين لوحة واجهة المفتاح
 .اتصل بالخدمة

E68 OIB FUSE TRIPPED – CALL SERVICE  

 (االتصال بالخدمة -متعثر  OIBمصهر )

ولم ( VIB)الخاص بلوحة واجهة الصمام  OIBتعثر مصهر 
 . اتصل بالخدمة .ضبطهتتم إعادة 

E69 RECIPES NOT AVAILABLE (وصفات الطعام غير متوفرة )- 
 اتصل بالخدمة

قم باستبدال  .لم يتم برمجة وحدة التحكم مع وصفات المنتج
 .وحدة التحكم مع وحدة تحكم مبرمجة بضبط المصنع

E70 OQS TEMP HIGH (درجة حرارة حساس جودة الزيت مرتفعة )  الزيت مرتفعة للغاية لقراءة صالحة لحساس درجة حرارة
قم بعملية التصفية عند درجة حرارة تتراوح . جودة الزيت

ة مئوية 109بين   )درجة فهرنهايت 333( درج

ة مئوية 191و  (.درجة فهرنهايت 372) درج
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E71 OQS TEMP LOW (درجة حرارة حساس جودة الزيت منخفضة)  لقراءة صالحة لحساس درجة حرارة الزيت منخفضة للغاية
قم بعملية التصفية عند درجة حرارة تتراوح . جودة الزيت

ة مئوية 109بين   )درجة فهرنهايت 333( درج

ة مئوية 191و  (.درجة فهرنهايت 372) درج

E72 TPM RANGE LOW (نطاق إجمالي المواد القطبية منخفض)  إجمالي المواد القطبية منخفضة للغاية لقراءة صالحة لحساس
ى هذا مع الزيت الجديد  .جودة الزيت ويمكن أيضا أن نر

ة  .النقي يمكن تحديد نوع الزيت غير الصحيح في قائم
انظر الرسم . قد ال تتم معايرة الحساس لنوع الزيت. اإلعداد

  .8197316البياني لنوع الزيت في وثيقة التعليمات 
إذا استمرت المشكلة، فاتصل بـفنيي الخدمة المعتمدين من 

Frymaster (FAS). 

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

E74 OQS ERROR (خطأ حساس جودة الزيت) إذا استمرت المشكلة، . لدى حساس جودة الزيت خطأ داخلي
 .Frymaster (FAS)فاتصل بـفنيي الخدمة المعتمدين من 

E75 OQS AIR ERROR ( خطأ حساس جودة الزيت في الكشف عن
ود هواء  (وج

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

إذا استمرت المشكلة، . جودة الزيت دخول الهواء إلى حساس
 .Frymaster (FAS)فاتصل بـفنيي الخدمة المعتمدين من 

E76 OQS ERROR (خطأ حساس جودة الزيت) تحقق من . لدى حساس جودة الزيت خطأ في االتصال
قم بتوصيل الكهرباء بدورة . االتصاالت بحساس جودة الزيت

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بـفنيي  .بطارية المقًلة بالكامل
 .Frymaster (FAS)الخدمة المعتمدين من 

E81 SAFE MODE FAILURE ERROR )اكتشف النظام أن المقًلة ال تقوم بالتسخين بشكل صحيح بسبب  )خطأ فشل وضع األمان
تأكد من وصول زيت المقًلة حتى  .ظروف الزيت المنخفضة

لم يكن كذلك، قم بإضافة الزيت إذا  .خط الملء السفلي أو أعًله
إذا استمرت المشكلة، فاتصل بـفنيي  .حتى خطء الملء السفلي

 .Frymaster (FAS)الخدمة المعتمدين من 
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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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