
 FQE30U ™FilterQuick
®easyTouch 

 الكھربائیة  المقالة
 

 والصیانة والتشغیل  التركیب  دلیل 
 .اإلنترنت على موقعنا زوروا دلیل،  آخر على لالطالع.  جدیدة  ومعلومات مودیالت إصدار عند الدلیل ھذا تحدیث یتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRY_IOM_8197814   10/2022: القطعة رقم
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 عربى  /Arabic      األصلیة الترجمة علیمات

 تنبیھ 
 .المقالة استخدام قبل اإلرشادات قراءة یرجى

 
 .المستقبل في إلیھا للرجوع اإلرشادات بھذه احتفظ

 

 

  

 لسالمتك
 سریعة وسوائل أبخرة أي أو الوقود استخدام أو حفظ یُحظر

 .أخرى أجھزة أي أو الجھاز ھذا من بالقرب االشتعال
 

 

 
 

 ھدفنا  ھو  تطورك
 

 



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

مة القطعة تعديل حالة في أو/و الضمان مدة أثناء المعتمدين صيانتها وعها وال دين/  ماستر فراي تتحمل ال ذلك، على عالوة .يةاألصل هيئتها عن المستخد  عن مسؤولية أية فر

ها التي النفقات أو األضرار أو المطالبات مة غيار قطعة أو/و معدلة غيرا قطعة أي تركيب من جزئي أو كلي وبشكل مباشرة غير أو مباشرة كنتيجة العميل يتكبد  مركز أي من مستل

 .معتمد غير صيانة
 

 ملحوظة

مة فنيي قبل من واإلصالح والصيانة التركيب إجراء يجب .فقط المؤهلون األفراد إال بتشغيله يقوم وال فقط المهني لالستخدام مصنوع الجهاز ذاه  من المعتمدين الخد

Frymaster األول الفصل انظر .المصنعة الشركة ضمان سريان مؤهلين غير أفراد قبل من اإلصالح أو الصيانة أو التركيب أعمال تبطل قد .المؤهلين الفنيين من غيرهم أو 

 .المؤهلين األفراد نوعية لمعرفة الدليل هذا من
 

 ملحوظة

 وطنيال القانون شروط انظر المواصفات، على لالطالع .فيها الجهاز تركيب يتم الذي المنطقة أو/و للبلد المناسبة والوطنية المحلية للقوانين وفقًا الجهاز هذا تركيب يتم أن يجب

 . الدليل هذا من الثاني الفصل في
 

 العمالء األمريكيين للعمالء ملحوظة

 ودليل (.Building Officials and Code Administrators International, Inc) عن الصادر األساسي السباكة لقانون وفقًا المقالة هذه تركيب يتعين

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

 تحذير 

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

 .الجهاز هذا صيانة أو تركيب قبل بتمعن والصيانة
 

 لسالمتك 

 .أخرى أجهزة أي أو الجهاز هذا من بالقرب االشتعال سريعة سوائل أو أبخرة أي أو الجازولين استخدام أو تخزين يُحظر
 

 باللمس تعمل التي الشاشة في تحكم بأدوات المزودة الوحدات لمالكي ملحوظة
 المتحدة الواليات

 أن يجب( 2و ضار، 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

 بحدود يفي أنه تبين أ، الدرجة من معتمد 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

 .ب الدرجة
 كندا

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

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

 خطر 

 الكندي، الكهربائي القانون أو ،ANSI/NFPA 70 المحلي الكهربائي بالقانون عماًل  غيابها، حال في أو المحلية، للقوانين وفقًا كهربائيًا الجهاز هذا تأريض يجب التركيب، عند

CSA C22.2، تركيبال فيها يتم التي للدولة المناسب المحلي القانون أو. 
 

 تحذير 

مه الجهاز تركيب يجب هن فيها الماء يتصل ال التي بالطريقة واستخدا   .الزيت أو بالد



ii 
 

 

 ملحوظة
 وغيرها، الجزارة ومحال المخابز مثل التجارية والمؤسسات والمستشفيات والمقاصف المطاعم مطابخ في المثال سبيل على التجارية، للتطبيقات لالستخدام مصنوع الجهاز هذا

 .الغذائية المواد من المستمر الشامل لإلنتاج ليس ولكن
 

 خطر 

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

 ملحوظة

مة والصور الرسومات  .الموقع في اإلداري التشغيل إجراءات مع تتطابق ال وقد والتنظيف التشغيل وإجراءات ةالفني اإلجراءات توضيح إلى تهدف الدليل هذا في المستخد
 

 خطر 

 بدون الطعام جزيئات بعض تحترق قد حيث. يوم كل في القلي عمليات نهاية بعد للنار مضاد وعاء في تصفية بنظام المجهزة المقالة في الموجودة الخبز فتات صينية تفريغ يجب
 الدهنية المواد لبعض متصاصهاا حالة في قصد

 

 تحذير 

ها أو القلي سالت احتكاك تجنب هن إلزالة والشريط القلي سالت بين االحتكاك يؤدي حيث .القلي أوعية ربط بإحكام يقوم والذي بالمقالة، الملحق بالشريط األواني من غير  إلى الد

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

 خطر 

 مفقودة، الكبح مجموعة كانت إذا .المقالة مع كبح مجموعة توفير يتم .لها اإلجهاد نقل أو الكهربية القناة على االعتماد دون الجهاز حركة من للحد مناسبة وسائل توفير يجب

 .المحلية KES بـ فاتصل
 

 خطر 

ها أو ماستر فراي مقالة نقل قبل .مقالة لكل( الطور ثالثي) كهرباء سلك على المقالة هذه تحتوي   .الكهربائية الطاقة إمداد مصدر من الكهرباء أسالك جميع افصل إصالحها، أو اختبار
 

 خطر 

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

 تحذير 

 يخضعون لم ما 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
 

 خطر 

 .الجهاز باب داخل الموجودة التقييم لوحة في محدد هو كما والطور الجهد نفس له طاقة بمصدر الجهاز هذا توصيل يجب
 

  تحذير 

  .خطيرة حروق أو إصابات تسبب قد التي األسطح أو الساخن بالزيت االتصال لتجنب المناسبة السالمة معدات وارتد   حذًرا كن



iii 
 

 

 خطر 

 .تشغيله أثناء الجهاز هذا محيط في األيروسوالت رش يحظر
 

 خطر 

 .5-388-115-3188 رقم دين ماستر فراي لخدمات الساخن بالخط اتصل لالستعالم .الشفاط تحت المقالة لتثبيت إزالتها أو المقالة على هيكلية مادة أي تغيير عدم يجب
 

 تحذير 

مدمجة التصفية وحدة أو الزيت من التخلص وحدة في تنظيف لمحلو أو مغلي محلول تصفية يحظر  وقد الغرض لهذا مصنوعة غير الوحدات هذه. المحمولة المصفاة وحدة أو ال

 .الضمان ويبطل المحلول من ضرًرا بها يلحق
 

 خطر 

ها أو ماستر فراي مقالة نقل قبل   .الكهربائية لطاقةا إمداد مصدر من الكهرباء أسالك جميع افصل إصالحها، أو اختبار
 

 ملحوظة

مة ماستر فراي مقالة ألية ضمان يوجد ال  تجنب يجب. الدليل هذا في المبينة لإلجراءات طبقًا الُمركبة للمقالي إال الضمان حماية عرض يتم ال .بحري أو متنقل جهاز في مستخد

 .األمثل األداء لضمان المقالة لهذه البحرية أو المتنقلة األجهزة حاالت
 

 تحذير 

 .المقالي أسفل أو القاعدة حول المنطقة بسد تقم ال
 

 تحذير 

 .الجهاز هذا لتنظيف مياه رشاشات تستخدم ال
 

 تحذير 

ؤهل شخص أو ماستر فراي مصنع من معتمد صيانة مركز بواسطة استبداله ينبغي الكهربائية، الطاقة إمداد مصدر تلف حالة في  .المخاطر لتجنب مماثل بشكل م
 

 حذيرت 

 وتلك ،[الكريستالين 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  . www.P65Warnings.ca.gov إلى انتقل ،المعلومات من دلمزي. أخرى تناسلية أضرار أو األجنة تشو
 

 تحذير 

 . االستخدام أثناء مراقبة دون المقالة تترك ال
 

 تحذير  

 بالغة حروق حدوث يسبب دق مما الزيت تناثر إلى بذلك القيام يؤدي إذ. الساخن الزيت في الماء أو الرطب الطعام إسقاط عند احذر
 

 تحذير  
مما قد يتسبب في حدوث حروق شديدة واالنزالق والسقوط.  ال تمأل وعاء القلي لتجنب تدفق الزيت الساخن وانسكابه، 

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


iv 
 

 

 تحذير 
 حروق بالغة.ينصح بارتداء جميع معدات السالمة عند إضافة الزيت إلى المقالة، لمنع انسكاب الزيت الساخن والذي قد يتسبب في حدوث 

 

 تحذير 
 مما قد يسبب حدوث كميات كبيرة من الرغوة، والتي قد تفيض وتسبب الحروق. احذر عند إسقاط كميات كبيرة من الطعام في الزيت الساخن.

 

 تحذير 
 سيؤدي فتح صمام التصريف إلى تدفق المحتويات الساخنة من المقالة والتي قد تسبب إصابة.

 
 



المحتوياتجدول
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 FILTERQUICK™ FQE30-T الكهربائية المقالة

 مقدمة :1 الفصل

 

 

 عام 1-1
 

هاز هذا تشغيل محاولة قبل بعناية الدليل هذا في التعليمات قراءة يرجى . FQE30-T مقالي تكوينات جميع يغطي الدليل هذا .الج
 إليها اإلشارة ستتم كمجموعة، مناقشتها تتم ماوعند المشتركة، األجزاء معظم على هذه الموديل عائلة في المتاحة المقالي تشتمل

ارها  .FQE30-T مقالي باعتب
 

 تلقائية وتصفية( اختياري تلقائي أو يدوي) تعبئة وأداة منخفض زيت حجم ذي قلي وعاء على باحتوائها FQE30-T مقالي تتميز

 التحكم يتم .المصفاة طاسة في األخرى اياوالبق الرقائق غسل يضمن كبير دائري صرف على التصميم يشتمل. باللمس تعمل وشاشة

 السلسلة هذه في المقالي تأتي .باللمس تعمل شاشة على تحتوي والتي FQ4000 التحكم وحدة خالل من FQE30-T مقالي في

ها ويمكن منقسمة، أو كاملة أوعية بترتيبات  .أوعية خمسة إلى تصل ببطاريات شراؤ
 

  .الحرارة درجة في الدقيق كمللتح حراري بمجس قلي وعاء كل تجهيز تم
 

 واختبارها مقالة كل ضبط يتم .القياسية الكماليات من بحزمة مشحونة المقالي جميع. بالكامل مجمعة FQE30-T مقالي شحن ويتم

 . للشحن صناديق في تعبئتها قبل المصنع في وفحصها
 

 السالمة معلومات 1-2
 

 .الوحدة تشغيل محاولة قبل الكاملب الدليل هذا في الواردة اإلرشادات قراءة يرجى
 

 :أدناه للمربعات مشابهة اإلطار مزدوجة مربعات الدليل هذا في تجد
 

 تنبيه 

 .النظام تعطل في تتسبب أو عنها ينتج قد التي الحاالت أو اإلجراءات عن معلومات على تحتوي تنبيه
 

 تحذير 

 . النظام تعطل في تتسبب وقد بالنظام اإلضرار في تتسبب أو عنها ينتج قد  التي الحاالت أو اإلجراءات عن معلومات على تحتوي تحذير

ها والتدريب عليها قبل بدء تشغيلها الفعلي ف المطعم. Frymaster FQE30-Tيلزم تشغيل مقالة  مالحظة:  وإعداد



   1-2 

 

 خطر 
 في تتسبب قد والتي األفراد إصابة في تتسبب أو عنها ينتج قد التي الحاالت أو اإلجراءات عن معلومات على تحتوي خطر مربعات

 .النظام تعطل في تتسبب أو/و بالنظام اإلضرار

 

 تفشل التي للعناصر بالنسبة التشغيل بإيقاف تقوم والتي العالية الحرارة درجات عن الكشف ميزة على FQE30-T مقالي تشتمل

 .حرارتها درجة في التحكم في التحكم وحدة
 

 رقم القطعة فولت، CR2032 3 باناسونيك ليثيوم ببطارية البطارية استبدل. ليثيوم ببطارية مجهزة التحكم وحدة وتكون

 .المعتمد الخدمة موزع من البطارية شراء يمكن .انفجار أو حريق نشوب إلى أخرى بطارية استخدام يؤدي قد .فقط 8074674
 

 تنبيه 

 .النار في بإلقائها منها التخلص أو فكها أو البطارية شحن بإعادة تقم ال .المعاملة سوء حالة في البطارية تنفجر قد

 

  FQ4000 التحكم لوحدات معلومات 1-3
 

هاز هذا اختبار تم هاز من أ الدرجة حدود مع يتوافق أنه ووجد لج  .الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد من 11 الجزء وفق الرقمي الج
هاز هذا أن حين في  معقولة حماية لتوفير مصممة الحدود وهذه .ب الدرجة بحدود يفي أنه تبين أ، الدرجة من معتمد جهاز هو الج

هاز هذا .تجارية بيئة في داتالمع تشغيل عند الضار التداخل من  عدم حالة وفي السلكية تردد طاقة يشع أن ويمكنه ويستخدم ينتج الج

امه تركيبه  الجهاز تشغيل يؤدي أن المحتمل من .الالسلكية االتصاالت مع ضار تداخل في يتسبب قد اإلرشادات لدليل طبقًا أواستخد

 .الخاصة نفقته على الداخل يصح أن المستخدم لىع يجب الحالة هذه وفي ضار تداخل إلى سكنية منطقة في
 

 صالحية يبطل قد االمتثال عن المسؤول الطرف من صريح بشكل معتمدة غير تعديالت أو تغييرات أي أن من المستخدم يحذر

هاز تشغيل في المستخدم  .الج
 

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

 التلفزيون - الراديو تداخل مشاكل عن الكشف طريقة" :مفيدًا الفيدرالية االتصاالت لجنة أعدته الذي التالي الكتيب المستخدم يجد قد

 .4-00345-000-004: المخزون رقم ،20402 العاصمة واشنطن ،. المتحدة الواليات من متوفر الكتيب هذا ."وحلها
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 األوربي بالمجتمع خاصة معلومات 1-4
 

 األوربي المجتمع معايير بين اختالف وجود حالة في .النوع هذا من المعدات بشأن الخاصة المعايير بعض األوربي المجتمع وضع

 . أدناه ربعاتللم المماثلة المظللة المربعات وسائل خالل فمن المعنية اإلرشادات أو المعلومات تحديد يتم المعايير من وغيرها

معيار المفوضية األوروبية

مثال على المربع المستخدم لتمييز معلومات محددة عن المعايير 
المطابة للمفوضة األوروبية وغير المطابقة للمفوضية األوروبية.

 

 والصيانة والتشغيل التركيب أفراد 1-5
 

 .6-1 القسم في مبين هو كما فقط المفوضين أو/و المؤهلين ألفراد بواسطة لالستخدام ماستر فراي معدات تشغيل معلومات إعداد تم
 هو كما مفوضين أو/و ومعتمدين ومرخصين مؤهلين تركيب أو نةصيا أفراد ماستر فراي معدات وصيانة بتركيب يقوم أن يجب

 .6-1 القسم في مبين
 

 التعريفات 6-1
 

ؤهلين التشغيل أفراد  المفوضين أو/و الم
 

 دراية على وأصبحوا بعناية الدليل هذا في الواردة المعلومات قرئوا الذين األفراد المفوضين أو/و المؤهلين التشغيل بأفراد يقصد

هازا بوظائف هاز بتشغيل سابقة خبرة لديهم الذين أو لج  .الدليل هذا في المذكور الج
 

ؤهلين التركيب أفراد  الم
 

 لهم ممثل خالل من أو بأنفسهم سواء المشاركة الشركات أو/و المنظمات أو المؤسسات أو األفراد المؤهلين التركيب بأفراد يقصد

 دراية على يكونوا وأن األعمال هذه في خبرة المؤهلين األفراد لدى يكون أن جبي .عنها والمسؤولين الكهربائية األجهزة تركيب في

 .بها المعمول والوطنية المحلية القوانين شروط بجميع وااللتزام المطلوبة الكهرباء احتياطات بجميع
 

ؤهلين الصيانة أفراد   الم
 

 ماستر فراي شركة من تفويض على وحاصلين ماستر فراي بمعدات دراية على هم الذين األفراد المؤهلين الصيانة بأفراد يُقصد

 الحد وتخزين الغيار وقطع الصيانة أدلة من كاملة بمجموعة المفوضين الصيانة أفراد جميع تزويد يجب .المعدات لصيانة. م.م.ذ

 www.frymaster.com ماستر فراي لمصنع اإللكتروني الموقع على يوجد .ماستر فراي معدات غيار قطع من األدنى

 الخاص ماستر فراي ضمان يبطل المؤهلين الصيانة أفراد استخدام عدم .المصنع من المعتمدة الصيانة مراكز بأسماء قائمة

  .بجهازك
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  الشحن أضرار عن بتعويض المطالبة إجراءات 1-7
 

 :تالفة المعدات وصلت لو تفعل ماذا
 

هاز هذا أن مالحظة يرجى  المسؤولية النقل شركة تتحمل. المصنع مغادرة قبل مهرة أفراد بواسطة وتعبئته بعناية فحصه تم قد الج

هاز قبول فور اآلمن التسليم عن الكاملة  .الج
 

 .األضرار مدى عن النظر بغض الفور، عل تعويضات دعوى رفع .1
 

 االستالم إيصال أو الشحن فاتورة في مسجلة المعلومات هذه أن وضمان المرئية، الخسائر أو األضرار جميع وتسجيل فحص .2

 .التسليم بعملية قام الذي الشخص من وموقعة الصريح
 

هاز في تلفيات أي وجود مالحظة يتم لم ذاإ - الخفية التلفيات أو الخسارة .3  أو الشحن شركة إخطار فعليك تفريغه، بعد إال الج

 تأكد. التسليم تاريخ من يوًما 11 خالل المطالبة هذه تقديم ويجب .الخفية للتلفيات بالتعويض والمطالبة التلف اكتشاف فور الناقل

 .للفحص بالحاوية االحتفاظ من
 

 .الترانزيت مرور ف المتكبدة الخسائر أو األضرار عن مسؤولية ةأي Frymaster تتحمل ال

 

 الموديل أرقام قراءة 1-8
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مة معلومات 1-9  الخد
 

 مصنع من المعتمد المحلي الصيانة بمركز فاتصل الخدمة، معلومات على للحصول أو الروتينية، غير اإلصالح عمليات أو للصيانة

 عن المعلومات بعض الصيانة قسم ممثل أو ماستر فراي مصنع من المعتمدة الصيانة مراكز تتطلب بسرعة لمساعدتك .سترما فراي

هاز  قطع دليل في يوجد .الداخل من المقالة باب على الملصقة البيانات لوحة على مطبوعة المعلومات هذه معظم .بك الخاص الج

 يوجد .منك القريبة المعتمدة الصيانة مراكز أو الموزع مع مباشر بشكل الغيار قطع تطلبا وضع يمكن .الغيار قطع أرقام الغيار

 في. المصنع من المعتمدة الصيانة مراكز بأسماء قائمة www.frymaster.com ماستر فراي لمصنع اإللكتروني الموقع على

 أو 8633-551-800-1: األرقام لىع ماستر فراي صيانة بقسم اتصل القائمة هذه إلى الوصول على القدرة عدم حالة

 .fryservice@welbilt.com اإللكتروني البريد طريق عن أو 1711-865-318-1
 

 :بكفاءة لمساعدتك مطلوبة التالية المعلومات ستكون
 

  ______________________________________ الموديل رقم
 

  _____________________________________ المسلسل رقم
 

  __________________________________________ الجهد
 

  ____________________________________ المشكلة طبيعة
 

 ______________________________________________  

 

 ______________________________________________  

 

مه آمن مكان في الدليل هذا يحفظ  . المستقبل في الستخدا

 

 

http://www.frymaster.com/
mailto:fryservice@welbilt.com
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 FILTERQUICK™ FQE30-T الكهربائية المقالة

 التركيب إرشادات :2 الفصل
 

 العام التركيب شروط 2-1
 

  .للمقالة األعطال من والخالي الكفء للتشغيل ضروري الصحيح التركيب

 

 من. 6-1 القسم في مبين هو كما مفوضين أو/و ومعتمدين مؤهلين تركيب أو صيانة أفراد ماستر فراي معدات جميع وصيانة بتركيب يقوم أن يجب

 . الدليل هذا

 

 أو الجهاز هذا لتركيب( الدليل هذا من 6-1 القسم في مبين هو كما) مفوضين أو/و معتمدين أو مؤهلين تركيب أو صيانة بأفراد االستعانة عدم

مة  . األفراد إصابة الجهاز تلف إلى يؤدي وقد ماستر فراي ضمان يبطل أخرى، خد

 
 التركيب يتوافق أن يجب الوطنية، أو المحلية والقوانين واللوائح الدليل هذا في الواردة والمعلومات اإلرشادات بين ربتضا وجود حالة في

 .فيها الجهاز تركيب يتم التي البلد في بها المعمول والقوانين اللوائح مع والتشغيل

 

مة على الحصول يمكن  .ماستر فراي مصنع من مدالمعت المحلي الصيانة بمركز االتصال طريق عن الخد

 

 خطر 
 الفراريج ألهبة ذلك في بما نوع أي من مفتوح لهب جانب إلى ساخن زيت بها التي المفتوح الخزان ذات المقالة تركيب البناء قوانين تحظر

 .والنطاقات

 

 ملحوظة
 الطرفية الكتلة إلى مرن أسالك أنبوب ستخدامبا بالمصنع الخاصة القابس وتجميعات األسالك دون شحنها تم التي المقالي جميع تثبيت يجب

 تركيب المثبتة الوحدات تتضمن أن يجب كما .NEC لمواصفات طبقًا المقالي هذه أسالك توصيل ويجب .المقالة من الخلفي الجزء على الموجودة

 .الكبح أجهزة

 

 خطر 

 إذا .المقالة مع كبح مجموعة توفير يتم .لها اإلجهاد نقل أو لكهربيةا القناة على االعتماد دون الجهاز حركة من للحد مناسبة وسائل توفير يجب

 .ماستر فراي مصنع من المعتمد المحلي الصيانة بمركز فاتصل مفقودة، الكبح مجموعة كانت

 

 ملحوظة
 على تحتوي والتي الكهربائي اربالتي اإلمداد فصل وسيلة إدراج يجب الكهربائية، الطاقة إمدادات إلى مباشرةً  الجهاز هذا أسالك توصيل تم إذا

 .الثابتة األسالك في األقطاب جميع في مم 3 مقاس لالتصال فواصل
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 ملحوظة

 (.الدائرة قاطع المثال، سبيل على) الطاقة إمدادات لفصل أخرى وسائل توفير يتم لم ما للقابس الوصول يسهل بحيث الجهاز هذا تثبيت يجب

 

 ملحوظة
  عن يقل ال الحرارة لدرجة تصنيف ذات نحاسية أسالك طريق عن التوصيل يتم أن يجب الثابتة، األسالك إلى دائم بشكل الجهاز هذا توصيل عند

 (.فهرنهايت 165) مئوية درجة 57

 

 ملحوظة
هل شخص أو ماستر فراي من معتمد صيانة مركز بواسطة استبداله ينبغي الكهربائية، الطاقة إمداد مصدر تلف حالة في  لتجنب لمماث بشكل مؤ

 .المخاطر

 

 خطر 

 .الجهاز باب داخل الموجودة التقييم لوحة في محدد هو كما والطور الجهد نفس له طاقة بمصدر الجهاز هذا توصيل يجب

 

 خطر 

 أو تركيب عند الجهاز مع المزود األسالك مخطط راجع .الجهاز مع المزود األسالك لمخطط وفقًا الجهاز لهذا األسالك توصيالت جميع إجراء يجب

 .الجهاز هذا صيانة

 

 خطر 

 نظيفة الجهاز مساحة على الحفاظ يجب .إصابات وتسبب ومائلة مستقرة غير المقالة تصبح قد .واحدة بمقالة مريلة تصفية لوح إرفاق يحظر

 . األوقات جميع في لالحتراق القابلة المواد من وخالية

 

  يتم حتى المقالة تشغيل تحاول ال .التشغيل مفتاح تشغيل بإيقاف فقم ذلك، حدث إذا .تلقائيًا لمقالةا إغالق سيتم الكهربائي، التيار انقطاع حالة في

 .الطاقة استعادة

 

 .لالحتراق قابلة أرضيات على تركيبه يتم قد أنه باستثناء لالحتراق، القابلة المواد من خاليًا الجهاز هذا يبقى أن يجب

 

 والتهوية الفاصلة المسافة 2-1-1
 

  عن يقل ال توفيرخلوص ويجب .لالحتراق القابل للهيكل المجاور الخلفي والجزء الجانبين لكال( بوصة 6) سم 11 بطول خلوص توفير يجب

 .السليم والتشغيل للصيانة الجهاز من األمامي الجزء في( بوصة 22) سم 61

 

 تحذير 

 .المقالي أسفل أو القاعدة حول المنطقة بسد تقم ال

 

 خطر 

 Frymasterلخدمات الساخن بالخط اتصل لالستعالم .الشفاط تحت المقالة لتثبيت إزالتها أو المقالة على هيكلية مادة أي تغيير عدم يجب

Dean 1-300-771-3633 رقم. 
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  .ضمني بشكل 66 رقم الحرائق من للحماية الوطنية الجمعية معيار اتباع يجب مقالة، نوع أي تثبيت عند
 

 .66 رقم NFPA لمعيار وفقًا دوري بشكل الشحوم من وتنظيفه التصفية وخزان والغطاء القناة نظام تنظيف يجب
 

 من أو 02269 ماساتشوستس كوينسي، بارك، مارش باتيري الحرائق، من للحماية الوطنية الجمعية من المعيار هذا من نسخة على الحصول يمكن

 .A.orgwww.NFP خالل

 

 الكهربائي التأريض شروط 2-1-2
 

 إي، سي عالمة قوانين و بها المعمول والوطنية المحلية القوانين لجميع طبقًا( تأريضها) أرضي بسلك بالكهرباء تعمل التي األجهزة جميع توصيل يجب

 الكهربائي القانون أو ANSI/NFPA 70 أو للكهرباء وطنيال للقانون وفقًا مؤسًسا الجهاز يكون أن يجب محلية، قوانين وجود عدم حالة في .وجد إن

 متصلة( دائم بشكل متصلة أو بالسلك متصلة) الوحدات جميع تكون أن يجب .االقتضاء حسب ،CSA C22.2 الكندي،

 باب من الداخلي الجانب على التصنيف لوحة انظر .المقالة مع أسالك مخططات تزويد يتم .مؤرض بالطاقة إمداد بنظام

 . مناسب كهربائي جهد أجل من المقالة

 

 الموجودة المعدات جميع بتوصيل( اليمين على) اإليضاحية بالصورة الموضح الجهد المتساوي التأريض طرف يسمح

 .خطيًرا يكون قد امم الوحدات، بين الكهربائي الجهد في فرق وجود عدم لضمان كهربائيًا الموقع نفس في

 

 خطر 

مة من لحمايتك خاص( أرضي) بقابس الجهاز تزويد حالة في  إزالة أو قطع يحظر .تماًما أرضي مقبس في مباشرة توصيله يجب الكهربائية، الصد

 !القابس هذا في األرضي الشق تجاهل أو

 

 األسترالية الشروط 2-1-3
 

 .صلة ذات أخرى قانونية لوائح وأي والكهرباء والغاز المحلية سلطةوال AS 5601 / AG 601 لقانون طبقًا تركيبه يتم

 

 الطاقة متطلبات 2-2
 

  تكوين وهو متردد تيار جهد 216و أمبير 66 عند والمصفاة التحكم وأدوات للعناصر الطور ثالثي بالطاقة اإلمداد قابس تقييم تم

NEMA L15-60P .فردية دائرة على البطاقة العناصر دادإلم بها خاص فردي سلك مقالة لكل يكون أن يجب. 
 

 الطور الجهد
 السلك
 الخدمة

 األدنى الحد
 للحجم

 األمريكي السلك عداد

 (2مم)

 مرحلة لكل األمبيرات عدد

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة

208 3 3 6 (16) 36 36 36 

240 3 3 6 (16) 32 32 32 

480 3 3 8 (16) 11 11 11 

220/380 3 2 6 (16) 21 21 21 

240/415 3 2 6 (16) 26 26 21 

230/400 3 2 6 (16) 21 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nfpa.org/
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 ملحوظة
  عن يقل ال الحرارة لدرجة تصنيف ذات نحاسية أسالك طريق عن التوصيل يتم أن يجب الثابتة، األسالك إلى دائم بشكل الجهاز هذا توصيل عند

 .(فهرنهايت 165) مئوية درجة 57

 

 خطر 

 .الجهاز باب داخل الموجودة التقييم لوحة في محدد هو كما والطور الجهد نفس له طاقة بمصدر الجهاز هذا وصيلت يجب

 
 

 خطر 

 أو تركيب عند الجهاز مع المزود األسالك مخطط راجع .الجهاز مع المزود األسالك لمخطط وفقًا الجهاز لهذا األسالك توصيالت جميع إجراء يجب

 .الجهاز هذا صيانة

 

 

 للقلي المخصص المكان في المقالي وضع بعد 2-3
 

 خطر 

  Frymaster لخدمات الساخن بالخط اتصل لالستعالم .الشفاط تحت المقالة لتثبيت إزالتها أو المقالة على هيكلية مادة أي تغيير عدم يجب

 .1-300-771-3633 رقم

 

 أن من للتحقق المقالة من العلوي الجزء في الموجود بالنجار الخاصة ويةالتس أداة استخدم للقلي، المخصص المكان في المقالة وضع بمجرد .1

 .الخلف إلى األمام ومن جانب إلى جانب من مستوية، الوحدة

 

 .للقلي المخصص المكان في مناسب المقالة ارتفاع أن من للتأكد بعناية العجالت اضبط المقالي، لتسوية

 

 العجلة صواميل قفل يمكن مكانها، في المقالة وضع بمجرد .مكانها إلى لنقلها قلياًل  فكها إلى تحتاج قد يلبصوام اليمنى األمامية العجلة قفل يتم قد
 إصابة من العجالت ومنع للتنظيف الغطاء وخارج داخل المقالة تحريك لتسهيل الخلف إلى األمام من للمقالة موازي بشكل العجلة وضع مع

 .الزيت خزان

 

رها التي المكابح بتثبيت قم النهائي، كانهام في المقالة تسوية عند  بنقلها تقوم أو الموصل الجهد على تعتمد ال بحيث المقالة حركة لتقييد KES توف

 توصيلها إعادة فيجب أخرى، ألسباب أو للصيانة المكابح فصل تم إذا. الواردة للتعليمات وفقًا المكابح بتركيب قم. الكهربائية الوصلة أو القناة إلى

 .المقالة استخدام قبل

 

 خطر 

  .المقالة مع كبح مجموعة توفير يتم .لها اإلجهاد نقل أو الكهربية القناة على االعتماد دون الجهاز حركة من للحد مناسبة وسائل توفير يجب

 .ماستر فراي مصنع من المعتمد المحلي الصيانة بمركز فاتصل مفقودة، الكبح مجموعة كانت إذا
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  خطر 

 االنسكابات لتجنب تحريكها محاولة قبل المقالة من الزيت إزالة يجب الظروف، جميع ظل في. المالمسة تجنب. بالغة حروقًا الساخن الزيت يسبب قد

 .ثابت وضع في بإحكام تثبيتها يتم لم إذا شخصية إصابات وتسبب المقالي تنقلب قد. البالغة والحروق والسقوط

 

 .(3 الفصل في وإيقافها المعدات إعداد إجراءات انظر) .السفلي الزيت مستوى خط عند الطهي تبزي القلي وعاء وبملء بتنظيف قم .2

 
 
 
 JIB حامل تركيب  2-4

 

 وقم( الثالث الباب أو اليمين أقصى الموجود الباب يكون ما عادة) المقالة باب افتح

 انظر) عةاألرب المسامير بإزالة الشحن لدعم المستخدمة المتقاطعة الدعامة بإزالة

 الشكل عن الشكل في يختلف قد) شحنه تم الذي JIB حامل بتركيب قم(. 1 الشكل

زمة في( الموّضح  الدعامة إزالة خطوة في فكها تم التي المسامير مع الملحقات ح

 بتركيب قم .التكوينات بعض في اختياريًا الحامل يكون (.2 الشكل انظر) المتقاطعة

 إذا (.3 الشكل انظر) JIB من السفلي الجزء حمايةل االختياري JIB الطرطشة واقي
هون خيار تستخدم كنت  الخلفي الجزء في ه د، ج، ب، أ، الملحقات انظر الصلبة، الد

 . التركيب إرشادات على للحصول الدليل هذا من

 

     
 2 الشكل                      1 الشكل      

 
 

 

 

 
 3الشكل 
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  FILTERQUICK™ FQE30-T الكهربائية المقالة

 التشغيل إرشادات :الثالث الفصل
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 (موضح 2FQE30-T) النموذجي التكوين

 .الصنع وتاريخ التكوين حسب الموضح الشكل عن قليالًا المقالة شكل يختلف قد :مالحظة
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 وإيقافها المعدات إعداد إجراءات 3-1
 

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

 .والتنظيف التجفيف وإجراءات
 

 تنبيه 

 التصفية صمامات جميع أن من تأكد .التشغيل إيقاف وضع في التحكم وحدات وأن المقالة إلى الطاقة توصيل من تأكد المقالة، تشغيل قبل

 في .الزيت مستوى خط أسفل حتى القلي وعاء بتعبئة وقم تركيبها، حالة في السلة دعم( أرفف) رف بإزالة قم .مغلقة القلي بوعاء الخاصة

هن استخدام حالة  .القلي وعاء قاع في معبأ أنه من تأكد صلب، د

 
 

  اإلعداد 3-1-1
 

 خطر 

ها هذا تشغيل يحظر  وسيؤدي .العناصر تنشيط قبل الزيت أو بالماء السفلي الزيت خط إلى القلي وعاء ملء يجب .فارغ القلي ووعاء زالج

  .حريق نشوب في يتسبب وقد بالعناصر إصالحه يمكن ال ضرر إلحاق إلى بذلك القيام في الفشل
 

 خطر 

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

 تحذير 

هون باستخدام FQE30-T مقالة تعمل لن هون أدوات عدة تركيب دون الصلبة الد هون استخدام سيؤدي .الصلبة الد  عدة دون الصلبة الد

ها الخاصة األدوات .( 33جالون/ 3.3لتر ) FQE30-T 1..1 الكهربائية للمقالة الزيت سعة وتبلغ. التعبئة زيت خطوط انسداد إلى ب  رطالا

.( 13جالون/ 3.3لتر ) 3.33و الكامل للوعاء( درجة فهرنهايت 00)درجة مئوية  31 عند  درجة مئوية  31 عند رطالا

هايت 00)  .المنقسم للوعاء نصف لكل (درجة فهرن

 

 عند الزيت بامتداد ذلك سيسمحً.القلي وعاء من الخلفي الجزء في الموجود ليالسف الزيت مستوى خط إلى الطهي بزيت القلي وعاء بملء قم .1

 بالنسبةً.الحراري العامل بسبب امتداده بعد الزيت يفيض أن الممكن من حيث السفلي؛ الخط من أعلى البارد الزيت بملء تقم الً.الحرارة تطبيق

ظمة  ملء حول تعليمات على للحصول FQ4000 8197474 التحكم وحدة يلتشغ دليل من 8-1-2 القسم انظر ،(bulk) الغزير الزيت ألن

 .القلي وعاء قاع في معبأ أنه من تأكد صلب، دهن استخدام حالة في. bulk نظام من الوعاء

 دمع مع المخرج، لوحة مع مستوي القابس سطح أن من تحققً.المناسب( األحواض) الحوض في( وجد إن) الطاقة سلك وتأمين توصيل من تأكد .2

ظهار  .الشعب من جزء إ

 الصمام بجانب المكونات، صندوق من األمامية اللوحة على المقالة باب حجيرة خلف الموجود الرئيسي، بالمفتاح الطاقة تشغيل من تأكد .3

 .الكهربائي

  مئوية درجة 82 من أقل القلي وعاء حرارة درجة كانت إذا اإلذابة دورة وضع في تلقائياا المقالة ستدخلً.التحكم وحدة تشغيل من تأكد .4

 دورة خالل :ملحوظة) .(التنفيذ حيز اإلذابة دورة) MELT CYCLE IN PROGRESS رسالة بعرض وستقوم( فهرنهايت درجة 181)

هون تحريك يجبً(.أطول لمدة تنطفأ ثم ثواني لبضع متكرر بشكل العناصر تنشيط سيتم الذوبان،  من للتأكد التسخين عملية أثناء آلخر حين من الد

هون جميع إذابة أن  إلى تلقائياا الوحدة ستنتقل ،(فهرنهايت درجة 181) مئوية درجة 82 إلى القلي وعاء حرارة درجة تصل عندما. الوعاء في الد

 تبقىً.الضبط نقطة من( فهرنهايت درجة 11) مئوية درجات 9 حتى( المسبق التسخين) PREHEAT رسالة عرض ويتم التسخين وضع

 الضبط، نقطة إلى المقالة وصول بمجردً.المبرمجة الطهي حرارة درجة إلى القلي وعاء حرارة درجة تصل حتى التنشيط لةحا في العناصر

 .لالستخدام جاهزة المقالة تكون وعندها (البدء) START إلى التحكم شاشة ستتغير
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 .الطهي حرارة رجةد إلى الزيت وصول عند العلوي الزيت مستوى خط عند الزيت مستوى يكون أن من تأكد .1

هون أو الزيت في المقلية البطاطس كمية لحمل األقصى الحد يزيد أال يجب .6  ً.كجم 1.0 أو رطل 1 عن الد
 

 التشغيل إيقاف
 

 .المقالة )تشغيلال إيقاف( OFF وضع في التحكم بوحدة الخاص( التشغيل إيقاف /تشغيل) ON/OFF مفتاح ضع .1

 (. FQ4000 التحكم وحدة تشغيل دليل من 2و 1 الفصلين انظر) المقالي وتنظيف الزيت بتصفية قم .2

هون ترك يحظرً.المصفاة لوحة أو ورقة واستبدال المصفاة طاسة بتنظيف قم .3 ً المصفاة طاسة في الصلبة الد  .ليالا

 .القلي أوعية على القلي وعاء أغطية ضع .4
 

 التشغيل 3-3
 

 التحكم وحدة تشغيل دليل راجع(. مينااي الشكل انظر) FQ4000 التحكم بوحدات مجهزة المقالة هذه

FQ4000 918-4747 لنظام التشغيل وإرشادات التشغيل وإجراءات التحكم وحدة برمجة على لالطالع 

 .المدمج التصفية

 

 JIB نظام ملء وإعادة التلقائية والتعبئة اليدوي التعبئة 3-3
 

 عندماً.هازالج حسب التلقائي أو اليدوي للتعبئة إما المقالة تكوين يمكن

 تنقيط) اليدوية الزيت تعبئة زر على اضغط منخفضاا، الوعاء يكون

 تقوم. الوعاء لتعبئة( 3 الشكل انظر) الشاشة أسفل الموجود( الزيت

 ?PUSH BUTTON TOP OFF رسالة بعرض التحكم وحدة

 يتمً(.نعم) YES)√(  زر على اضغطً(التعبئة؟ زر على الضغط)

 الزر على اضغطً(الملء؟ بدء) ?START FILLING رسالة عرض

 خط إلى الزيت وصول عند الزر حررً.الملء لبدء الضغط في واستمر

 إذاً.للخروج( X( )ال) NO زر على اضغط. العلوي الزيت مستوى
 فحص يتم االختياري، التلقائية التعبئة بخاصية مزودة الوحدة كانت

ها ويتم باستمرار القلي وعاء زيت مستويات  من ضرورةال عند تعبئة

 .الحجيرة في الموجود الخزان
 

 العملية وفيً.رطالًا 31 سعتها زيت علبة التعبئة الخزان ويحمل

 .يومين من يقرب ما التعبئة عملية تستمر النموذجية،
 

 (.1 الشكل انظر) األيمن الجزء في النظام مكونات شرح يتم
 

 ً.bulk النظيف الزيت نظام استخدام يتم لم ما( البارد أو المغلي التنظيف) التنظيف وبعد تشغيلال بدء عند يدوياا الملء إجراء القلي أوعية ستتطلب :مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FQ4000 التحكم وحدة

        :                  
                          
                       .

:(Jug In Box) JIB 
    JIB             .

               
:(Jug In Box) JIB  

                     ATO 
               .

      1
 

 



3–4 

  (JIB) الزيت وعاء أو خزان تركيب 3-3-1
 

 أنبوب وصول من تأكدً.الشفط جهاز بتوصيل قام الذي المتوفر، الغطاء استبدلً.المعدنية الرقاقة وبطانة الزيت حاوية من األصلي الغطاء بإزالة قم

 . الزيت حاوية أسفل إلى الغطاء من التغذية

 

 يتم حيث الداخلية الحجيرة على الشفط جهاز مسك تجنب(. التالية الصفحة في موضح هو كما) مكانها إلى وحركها الحجيرة داخل الزيت حاوية ضع

هز النظام. لمقالةا في الحاوية وضع هز النظام.للتشغيل اآلن جا  .للتشغيل اآلن جا

 
 

 JIB (Jug In Box) الزيت خزان تغيير 3-3-3
 

 

 TOP OFF رسالة وعرض الزيت خزان مستوى انخفاض عند

OIL EMPTY (2 الشكل انظر( )فارغ التعبئة زيت خزان .)

 لءم إعادة بمجردً.الشاشة رسائل لمسح التحقق زر على اضغط

 إعادة زر على االستمرار مع اضغط استبداله، أو/و الخزان

 في 0 الشكل انظر) الزيت خزان بجوار الموجود البرتقالي الضبط

 الزاوية في المعروضة الرسالة مسح يتم حتى( التالية الصفحة

هون تستخدم كنت إذاً.السفلية  للحصول ب الملحق فراجع صلبة، د

 .التعليمات على
 

 

 

 (.3 الشكل انظر) الحجيرة من JIB وحّرك الحجيرة افتحً.1

 
 3 الشكل

 القلي أوعية جميع إلى الحاوية في متبقي زيت أي واسكب الغطاء بإزالة قمً.2

 (.4 الشكل انظر) بالتساوي

 
 . الشكل

 الوعاء وضع مع المعدنية، الرقاقة وخاتم الغطاء بإزالة قم. 3

 .(1 الشكل انظر) عمودياا المستبدل

 
 1 الشكل

 
 

 (.6 الشكل انظر) الجديدة الكاملة الحاوية في األنبوب ضعً.4
 

 
 6 الشكل

 

 

 

 
  3 الشكل

 خزان أن إلى( فارغ التعبئة زيت خزان) Top Off Oil Empty رسالة تشير

 .فارغ الزيت
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 في موضح هو كما) المقالة حجيرة داخل الرف على JIB خزان حركً.1 

 (.3 الشكل

 

 Top Off Empty رسالة لمسح JIB ضبط إعادة مفتاح على اضغطً.6

  FQ4000 التحكم وحدة على المعروضة( فارغ التعبئة خزان)

 (.0 الشكل انظر)

 

 

 

 

 التصفية .-3
 

 مقدمة 1-.-3
 

 . تعمل البطارية في األخرى القلي أوعية تظل بينما والفاعلة اآلمنة بالتصفية واحد قلي وعاء في الزيت بتصفية ™FilterQuick لمقالة التصفية نظام يسمح

 

 تعمل التي FilterQuick التحكم وحدة) FilterQuick Touch Controller دليل أن كما. لالستخدام التصفية نظام إعداد يغطي 2-4-3 القسم

 .النظام تشغيل يغطي( باللمس
 

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

 .فوالتنظي التجفيف وإجراءات

 

 تحذير 

 .التثبيت حلقة ارتفاع بتجاوز الرواسب مستوى يقوم عندما أو يومياا المصفاة ورقة أو لوحة استبدال يجب

 تحذير 
ال تقم بإضافة الزيت الساخن أو 

 .JIBالمستخدم إلى نظام 

 
 7الشكل 

 (bulk) غزيرال الزيت أنظمة 3-3-3
 

مة واستخدام بتركيب الخاصة اإلرشادات  . الدليل هذا من الخلفي الجزء في الموجود" أ" الملحق في واردة( bulk) الغزير الزيت أنظ
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 المصفاة لوحة أو ورقة مع لالستخدام FQ4000 التصفية نظام مع ™FilterQuick نظام إعداد 3...3

 

 لذيا التصفية ورق تكوين باستخدام ™FilterQuick تصفية نظام يقوم

 .معدنية تصفية وشبكة كبيرة، تثبيت وحلقة فتات، صينية يشمل

 

 وحلقة الفتات طاسة بإزالة وقم الحجيرة خارج المصفاة طاسة اسحب .1

 نظفً(.8 الشكل انظر) المصفاة وشبكة المصفاة وورقة التثبيت
 جففها ثم ساخن وماء منظف محلول باستخدام العناصر جميع

 ً.بالكامل

 
 الداخل إلى الوصول أو للتنظيف إال الطاسة غطاء إزالة عدم ينبغي

 تحت 2114 يناير قبل المصنعة الدهن من التخلص وحدة لوضع أو

 التحكم وحدة دليل في التخلص تعليمات وترد. التصفية صمام

FQ4000. 

 

 الدائريتين الحلقتين أن لضمان المصفاة طاسة وصلة تثبيت افحص .2

  (.9 الشكل انظر) جيدة بحالة كلتيهما

 

 الجزء منتصف في عكسي بترتيب المعدنية التفصية شبكة بوضع قم ثم .3
 شبكة أعلى المصفاة ورق من ورقة بوضع قم ثم الطاسة، من السفلي

 إذاً(.11 الشكل انظر) الجوانب جميع بين يتداخل بشكل التصفية،
 للوحة الخشن الجانب رفع من فتأكد مصفاة، لوحة تستخدم كنت

 بين اللوحة وجود من التأكد مع التصفية، شبكة على اللوحة ووضع

 .المصفاة لطاسة البارزة الحواف

 

 يسمح مما المقالة، إلى الحلقة بخفض وقم المصفاة ورقة على التثبيت حلقة ضع .4

 ً(.11 الشكل انظر) المصفاة طاسة جوانب على باالستقرار للورقة

 

 مسحوق من ةواحد عبوة برش عليك مكانها، في التثبيت حلقة تكون عندما .1

 (.11 الشكل انظر. )الورقة فوق بالتساوي المصفاة

 

 مرة المصفاة طاسة ادفع ثم المصفاة، طاسة في الموجودة الفتات صينية استبدل .6

 .الصرف أسفل وضعها مع المقالة، إلى أخرى

 

 !الحشية مع مصفاة مسحوق استخدام يحظر

 

  عرض عدم من تأكد. المقالة سفلأ ووضعها المقالة، إلى أخرى مرة المصفاة طاسة ادفع .0

هز التصفية نظامً.التحكم وحدة على "P" الحرف  .لالستخدام اآلن جا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

             
       

            

     
       

 
  3 الشكل 
 

 
 9 الشكل

 

 المصفاة وصلة تثبيت افحص

 .الدائرية للحلقات

 
 10 الشكل

 

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

 .وسقوط وانزالق شديدة، حروق حدوث

 

 خطر 
 كل في القلي عمليات نهاية بعد للنار مضاد وعاء في تصفية بنظام المجهزة المقالة في الموجودة الخبز فتات صينية تفريغ جبي

 الدهنية المواد لبعض امتصاصها حالة في قصد بدون الطعام جزيئات بعض تحترق قد حيث. يوم

 

 تحذير 

رها أو القلي سالت احتكاك تجنب  يؤدي حيث .القلي أوعية ربط بإحكام يقوم والذي بالمقالة، الملحق بالشريط األواني من غي
هن إلزالة والشريط القلي سالت بين االحتكاك  بطريقة تصميمه تم أنه كما ثباته، على بالسلب يؤثر مما الشريط تشويه إلى الد

 .التنظيف عند فقط إزالته ويلزم ومحكمة متوافقة
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 FILTERQUICK™ FQE30-T الكهربائية المقالة

 الوقائية الصيانة :4 الفصل

 

 

 للمقالة الوقائية الصيانة وفحوصات خدمات 4-1
 

 خطر 
 قد حيث .يوم كل في القلي عمليات نهاية بعد للنار مضاد وعاء في تصفية بنظام المجهزة المقالة في الموجودة الخبز فتات صينية تفريغ يجب

ها حالة في قصد بدون الطعام زيئاتج بعض تحترق هنية المواد لبعض امتصاص  الد

 

 خطر 
 إلى المُسخن الزيت مع الماء تالمس حالة في .ساخن زيت/  بدهن ممتلئة تكون عندما أو الطهي عملية أثناء المقالة تنظيف محاولة يحظر

 . القريبين لألفراد شديدة حروق حدوث إلى يؤدي قد مما الزيت تناثر إلى هذا يتسبب قد القلي، حرارة درجة

 

 تحذير 
هات قراءة يرجى .األغراض متعدد منظف استخدام  لتركيز خاص اهتمام إيالء ويجب .االستخدام قبل االحترازية والعبارات االستخدام توجي

 .للطعام المالمسة األسطح على المنظف فيه يبقى الذي الوقت وطول المنظف

 
 

 

 ليوميةا والفحوصات الخدمات  4-2

 وملحقاتها المقالة في أضرار وجود عدم من تحقق 4-2-1
 

 المقالة أن على أخرى أدلة وأي المقصورة داخل أو القلي وعاء في الغريبة والمواد والتسريبات والحبال البالية أو المفكوكة األسالك عن ابحث

اهزة غير وملحقاتها  .للتشغيل وآمنة ج

 

 يوميًا - المقالة حجيرة وخارج داخل التنظيف  4-2-2
 

 إلزالة إليها الوصول يمكن التي المعدنية واألسطح العناصر جميع امسح. ونظيفة جافة قماشة باستخدام الداخل من القلي مقصورة نظف

 .واألتربة الزيت تراكمات
 

 من والضمادة والتراب الزيت زالةبإ وقم األغراض متعدد منظف في منقوعة ومبللة نظيفة قماشة باستخدام الخارج من المقالة مقصورة نظف

 .ونظيفة مبللة قماش قطعة باستخدام بالمسح قم. القلي مقصورة

 

 يوميًا - المدمج التصفية نظام بتنظيف قم 4-2-3
 

 تحذير 

 .النظام في زيت وجود دون المصفاة نظام تشغيل يحظر
 

 تحذير 

 .صرفال منطقة إلى القديم الزيت لنقل المصفاة طاسة استخدام يحظر
 

 تحذير 

 .المصفاة مضخة بتلف الماء سيقوم حيث. المصفاة طاسة إلى الماء تصريف يحظر
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 متعدد ومنظف ساخن ماء بمحلول المرشح لطاسة اليومي التنظيف غير التصفية لنظام مطلوبة دورية وقائية صيانة وفحوصات خدمات يوجد ال

 .األغراض
 

 وجود مع المرشح طاسة قاع في موجود المرشح طاسة مصفاة أن من تحقق اإلطالق على يضخ ال أنه أو ببطء يضخ النظام أن الحظت فإذا

 حالة في أنها ومن المصفاة طاسة من األيمن األمامي الجزء في الموجود التركيب في دائريتين حلقتين وجود من تحقق. المصفاة قمة على ورقة

 .الربط مفتاح باستخدام ربطها موإحكا التصفية المسبقة المصفاة نظافة من تحقق .جيدة

 

 يوميًا - للفك القابلة والملحقات الغيار وقطع المصفاة، طاسة بتنظيف قم 4-2-4
 

 صواني أو السالل مثل والملحقات للفصل القابلة والقطع المصفاة طاسة على المحروق الزيت من ترسيبات يتراكم القلي، وعاء مع الحال هو كما

 .السمك ألواح أو الرواسب
 

 .األغراض متعدد منظف بمحلول مبللة قماش قطعة استخدم .ونظيفة جافة قماش بقطعة للفك القابلة والملحقات األجزاء وجميع المصفاة طاسة بمسح قم
 تنتج التي وشالخد أما .األجزاء هذه لتنظيف كاشطة مواد أو صلبة قطع تستخدم ال .بالكامل وجففها قطعة كل اشطف. المتراكم المكربن الزيت إلزالة

  .صعوبة أكثر الحقًا التنظيف تجعل فهي المواد بهذه التنظيف عن

 

 

 يوميًا - ATOو AIF حساسات حوال التنظيف 4-2-5

 تصريف عند التصفية بعملية وقم التنظيف أثناء ATOو AIF حساسات حول الرواسب بتنظيف قم .1

 .القلي وعاء من الزيت

 توخ   (.1 الشكل انظر) المجس حول إلى بالوصول يسمح ةمشابه أخرى أداة أي أو مفًكا استخدم .2

 .تالف غير المجس أن من للتأكد الحذر

 .والتصفية التنظيف اكتمال بمجرد الزيت بإعادة قم .3
 

 يوميًا - السلة رافع قضبان تنظيف 4-2-6
 

 الزيت كماتترا إلزالة ونظيفة جافة قماش بقطعة القضبان بمسح قم سلة، برافع المزودة للمقالي بالنسبة

 .والغبار

 

 األسبوعية والفحوصات الخدمات 4-3
 

 أسبوعيًا - المقالي خلف التنظيف 4-3-1
 

 .الطاقة وافصل المقالة تشغيل بإيقاف قم .التخزين إلجراءات وفقًا المقالي خلف بالتنظيف قم

 
 

 األسبوعية والفحوصات الخدمات 4-4
 

 األقل على شهريًا - القلي لوعاء( البارد/المغلي) العميق التنظيف 4-4-1
 

 خطر 

 .العناصر تنشيط قبل الملء خط حتى الطهي زيت أو بالماء القلي وعاء ملء يجب .فارغ القلي ووعاء الجهاز هذا تشغيل يحظر
 .حريق نشوب في يتسبب وقد بالعناصر إصالحه يمكن ال ضرر إلحاق إلى بذلك القيام في الفشل وسيؤدي

 

 
 1 الشكل
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 التنظيف إجراء باتباع دوري بشكل الشريط هذا إزالة يجب. القلي وعاء داخل تدريجيًا المحترقة الزيت رواسب تتشكل للمقالة العادة االستخدام خالل

 لعملية التحكم وحدة إعداد حول محددة تفاصيل على للحصول FQ4000 التحكم وحدة تشغيل دليل من 00-3-2و 01-3-2 القسمين راجع (.المغلي)

 (.المغلي) التنظيف
 

 خطر 

 .منه للتخلص مناسبة حاوية في التصفية قبل أقل أو( ف 100) م 33 حرارة درجة إلى يبرد الزيت اترك
 

 تحذير 

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

 .الفور على التشغيل إيقاف
 

 خطر 

 القلي وعاء في الماء وجود سيؤدي الطهي، حرارة درجة إلى الزيت تسخين عند .بالزيت ملئه قبل بالكامل الماء من القلي وعاء خلو من تأكد

 .للزيت تناثر حدوث إلى

 

 

 شهريًا - التصفية قبل ما صيانة 4-4-2
 شكلب أو يوًما، 33 كل. دورية صيانة إجراء التصفية المسبقة المصفاة تتطلب
 التصفية شبكة وتنظيف الغطاء بإزالة وقم الزيت، تدفق تباطأ إذا أكثر متكرر

 .المرفقة

 (.2 الشكل) التصفية المسبقة المصفاة من الغطاء إلزالة المرفق الربط مفتاح استخدم الواقية القفازات ارتداء. 1

 .(3 الشكل) المرفقة التصفية شبكة من البقايا إلزالة صغيرة فرشاة استخدم .2

 .تماًما جافًا المكان يصبح حتى المياه صنبور أسفل بالتنظيف قم .3

 المسبقة المصفاة ربط إحكام ضمان مع ،المرفق الربط مفتاح باستخدام بإحكام وربطه التصفية المسبقة المصفاة غالف إلى الغطاء بإعادة قم .4

 .اإلرجاع عملية يبطئ مما التصفية المسبقة المصفاة حول الهواء سيتسرب الربط، محكم الغطاء يكن لم إذا .التصفية

  

 شهريًا - FQ4000 التحكم وحدة ضبط نقطة دقة فحص 4-4-3
 

 .المقالة حرارة درجة مجس نهائيته تلمس الزيت،بحيث في بيرومتر مجس أو جيد حرارة مقياس أدخل .1

 درجة لعرض واحدة مرة  الزر على اضغط ،(الطهي نطاق في القلي وعاء محتويات أن إلى تشير) التحكم وحدة منتج رموز ظهور عند .2

رها تم كما الضبط ونقطة الزيت حرارة  .الحرارة درجة مجس بواسطة استشعا

 
 3الشكل 

 تحذير 

 . جارية التصفية دورة تكون عندما التصفية المسبقة المصفاة غطاء بإزالة تقم ال

 .ساخن المكشوف والزيت المعدني الجزء .الغطاء مسك عند واقية قفازات بارتداء قم. الغطاء إزالة أثناء التصفية نظام بتشغيل تقم ال
 

 
 2الشكل 

 خطر

المصفاةتكونقد لتصفيةاالمسبقةالمصفاةإزالةعندواقيةقفازاتبارتداءقم
  شديدةحروقًاوتسببساخنة
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 في الفعلية( بيرومتر) الحراري المقياس وقراءات الحرارة درجة قراءات تكون أن يجب .البيرومتر أو الحرارة مقياس على الحرارة درجة الحظ .3

 تزال ال الحرارة درجة كانت إذا (.3) مرات ثالث التسخين وإيقاف بتشغيل السماح بعد منهما لكل (فهرنهايت 5°) ويةئم درجة  3 °± حدود

 .للمساعدة المصنع من المعتمدة الصيانة بخدمات فاتصل السماح، خارج

 

 سنوية الربع والفحوصات الخدمات 4-5
 
 أشهر 3 كل - الدائرية الحلقات استبدال 4-5-1
 

 (. 2-4-3 القسم في 13 الشكل انظر) المصفاة وصلة على الموجودة الدائرية الحلقات استبدل

 

 للنظام السنوي/  الدوري الفحص 4-6
 

 .العادي المطبخ صيانة برنامج من كجزء مؤهلين صيانة أفراد يد على دوري بشكل وضبطه الجهاز فحص يجب
 

 : اآلتي النحو على المصنع من معتمد صيانة مركز خالل من األقل على اسنويً  الجهاز هذا بفحص ماستر فراي توصي
 

 سنويًا - المقالة 4-6-1
 

 .الزائد الزيت لفحص والخلف األمام ومن والخارج، الداخل من الحجيرة افحص ●
 من خالية وأنها زلبالع مرئي تلف أو بلى أي من التوصيل أسالك خلو من وتأكد جيدة حالة في التسخين عنصر أسالك أن من تحقق ●

 .الزيت

 إشعال عالمات عن بحثًا العناصر بفحص قم .عليها المكرمل/  المكربن الزيت تراكم عدم مع جيدة حالة في التسخين عناصر أن من تحقق ●

 .واسع نطاق على زيت وجود دون النار

 .العنصر أسالك تشابك عدم أو/و ثني عدم من تحقق كما وخفضها العناصر رفع عند صحيح بشكل اإلمالة آلية عمل من تحقق ●

 .الجهاز تصنيف لوحة في موضح هو كما به المسموح النطاق ضمن التسخين عنصر أمبيرية استهالك أن من تحقق ●
 حماية ووسائل التثبيت جهاز وأن بدقة وتعمل الربط ومحكمة بدقة موصلة الحرارة ودرجة الحد مرتفعة المجسات جميع أن من تحقق ●

 .بدقة ركبةوم موجودة المجس

اجهة، لوحات المرحالت، التحكم، وحدة/الكمبيوتر مثل) الموصل صندوق ومكونات المكونات صندوق أن من تحقق ●  المحوالت، الو

 .األخرى والبقايا الزيوت من وخالية جيدة بحالة( إلخ الموصالت،

 .جيدة حالة في األسالك وأن الموصل وعلبة المكونات بصندوق الخاصة السلكية التوصيالت ربط إحكام من تحقق ●

 .بدقة وتعمل موجودة( الخ... الضبط إعادة ومفاتيح الموصل واقي أي) السالمة ميزات جميع أن من تحقق ●

  .للعمل قابلة بحالة القلي وعاء عزل وأن تسريبات من خال وأنه جيدة بحالة القلي وعاء أن من تحقق ●

 .دةجي وبحالة محكمة والوصالت األسالك طاقم أن من تحقق ●
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 سنويًا - المدمج التصفية نظام 4-6-2
  

 .بإحكام ربطها من وتحقق الزيت وإعادة التصفية خطوط جميع من تسريبات وجود عدم من تحقق ●

/  المالك ينص الفتات سلة في الفتات من كبير تراكم وجود حالة في .بها تسريبات وجود وعدم المرشح طاسة نظافة من تحقق ●

اومة حاوية في الفتات لةس تفريغ بضرورة المشغل  . يوميًا وتنظيفها للحريق مق

 . تلفت أو بليت إذا والسدادات الدائرية الحلقات استبدل .جيدة حالة في والسدادات الدائرية الحلقات جميع وجود من تحقق ●

 اآلتي النحو على التصفية نظام تكامل من تحقق : 

 صحيح بشكل وتثبيته المصفاة طاسة غطاء وجود من تحقق. 

 وحدة تشغيل دليل من 7-3-2 القسم انظر) المصفاة طاسة تحدده ملء وعاء في وعاء كل ضع فارغة، المصفاة طاسة كانت حال في 

 المصفاة مضخة تنشيط طريق عن صحيح بشكل الزيت إرجاع صمامات عمل من تحقق .المرة في واحد وعاء ،(FQ4000 التحكم

 القلي وعاء في الطهي زيت في تظهر الفقاعات وأن المضخة تنشيط أن من تحقق. ريفالتص طاسة اختيار من الملء وعاء باستخدام

 .بها المرتبط

 مئوية درجة 177 إلى المسخن الزيت من القلي وعاء بتصفية قم ثم صحيح، بشكل للتصفية المصفاة طاسة إعداد من تحقق  
 التحكم وحدة تشغيل دليل من 6-3-2 القسم انظر) لطاسةا إلى التصريف خيار باستخدام المصفاة طاسة في (فهرنهايت درجة 353)

FQ4000 .)الملء وعاء باستخدام اآلن ،(الطهي زيت في الموجودة بالفقاعات الموضح) القلي وعاء إلى بأكمله الزيت بإرجاع اسمح 

 التحقق زر على اضغط(. FQ4000 التحكم وحدة تشغيل دليل من 7-3-2 القسم انظر) الطاسة إلى التصريف خيار من الطاسة من

 .ثانية 33و( 2) دقيقتين حوالي خالل القلي وعاء تعبئة إعادة يجب. بأكمله الزيت إرجاع يتم عندما

 



5-1 

 FILTERQUICK™ FQE30-T الكهربائية المقالة

 وإصالحها لألعطال المشغل استكشاف :الخامس الفصل
 

 

 مقدمة 5-1
 

ًلا مرجعيًّا دليًلا القسم هذا يقدم  وإصلحها األعطال اكتشاف إرشادات من يقصدا.الجهاز تشغيل خلل تحدث قد التي شيوًعا األكثر للمشاكل سه

 يغطي الفصل أن من الرغم وعلىا.بدقة الجهاز مع تظهر التي المشاكل تشخيص األقل على أو تصحيح في تكممساعد الفصل هذا في الواردة

 جهده كل ماستر بفراي الفنية الصيانة فريق يبذل الحاالت، هذه وفيا.فيه مذكورة غير مشكلة تواجه قد أنك إال المذكورة، شيوًعا األكثر المشاكل

 .هاوحل المشكلة تحديد في لمساعدتك

 

 ألي يمكن - أبدًا واضح هو عما تغفل الا.تعقيدًا األكثر وحتى األبسط الحل من بدًءا إزالة عملية دائما استخدم وإصلحها، مشكلة اكتشاف فعند

ا.المشكلة حدوث لسبب واضحة فكرة وضع دائًما تحاول أن ذلك من واألهما.بالكامل الصمام إغلق في خفق أو السلك توصيل ينسى أن شخص
 ضعف بسبب التحكم عناصر في أعطال حدوث حالة ففيا.أخرى مرة تكراره عدم لضمان خطوات اتخاذ هو التصحيحية اإلجراءات من وجزء

 أن االعتبار في خذ ودائًماا.السبب عن ابحث االنفجار، في الصمام استمرار حالة وفيا.أيًضا األخرى التوصيلت جميع من تحقق التوصيل،

 .أهمية أكثر نظام أو لعنصر كبيرة وظيفة إلخفاق مؤشًرا يكون ما غالبًا صغير عنصر إخفاق

 

 Frymaster (1-800-551-8633:) لشركة الساخن بالخط أو الخدمة بوكيل االتصال قبل

 

 الدائرة قواطع تشغيل ومن الكهربائية األسالك توصيل من تحقق. 

 ها حتى التسلسلية واألرقام المقالة طراز بتجهيز قم ها تعقدم  .يساعدك الذي للفني طي

 

 خطر 

 إلى حاوية من الساخن الزيت نقل وال الساخن بالزيت ممتلئًا يكون عندما الجهاز تحريك تحاول ال .بالغة حروقًا الساخن الزيت يسبب قد

 .أخرى

 

 خطر 

 عند الشديد الحذر توخ .الكهربائية رةللدائ اختبارات إجراء إلى الحاجة وقت باستثناء الصيانة أثناء المقبس من الجهاز قابس فصل يجب

 . االختبارات هذه إجراء

 ا

 .الصيانة أعمال إجراء قبل الطاقة أسالك جميع افصل .كهربائية طاقة إمداد نقطة من أكثر الجهاز لهذا

 

  .معتمد صيانة وكيل إال الكهربائية العناصر إصالح أو اختبار أو بفحص يقوم ال
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 حهاوإصال األخطاء استكشاف 5-2

  التسخين ومشاكل التحكم وحدة 5-2-1
 

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 وحدة على رسالة وجود عدم

 .التحكم

A. بالمقلة موصلة طاقة وجود عدم. 

B. األخرى المكونات أحد أو التحكم وحدة تعطل. 

A. قاطع وأن المقبس في موصلة المقلة أن من تحقق 

 .معطل غير الدائرة

B. المصنع من المعتمد الصيانة كزبمر اتصل 

 .للمساعدة

 FQ4000 التحكم وحدة تقوم

 IS VAT رسالة بعرض

FULL?  

 ( ممتلئ؟ الوعاء هل)

YES NO (ال نعم)ا 

 .التصفية بعد

A. وظائف معظم نهاية أو بداية في العادي التشغيل 

 .التصفية

B. التصفية، أثناء مرات عدة العرض شاشة ظهرت إذا 

 . الزيت عودة بطء على مؤشًرا ذلك يكون فقد

A. على واضغط بالزيت ممتلئًا الوعاء أن من تأكد 

 √. الزر

B. وإصلحها األخطاء استكشاف 5.5 القسم راجع 

 الزيت إرجاع ولكن تعمل، المصفاة مضخة -

 .للغاية بطيء

 رسالة بعرض FQ4000 تقوم
IS DRAIN CLEAR  

 ؟(نظيف التصريف هل)

 . التصريف في الزيت وفشل الصرف في انسداد هناك

 المقلة تسليك أداة باستخدام الصرف بتنظيف قم

 العمل إلى التصفية ستعودا.√  الزر على واضغط

 .أخرى مرة

 FQ4000 التحكم وحدة تقوم

 CHANGE رسالة بعرض

FILTER PAD?  

 (.المصفاة؟ لوحة تغيير)

 أو المصفاة، لوحة انسداد أو المصفاة، في خطأ حدث

 ساعة، 25 مدار على لمصفاةا لوحة لتغيير محث حدوث

هل أو  .سابق محث على بناءًا المصفاة لوحة تغيير تجا

 طاسة إزالة من وتأكد المصفاة لوحة بتغيير قم

 تقم الا.األقل على ثانية 53 لمدة المقلة من المصفاة

 CHANGE FILTER PAD بمطالبات بتجاهل

  .(المصفاة لوحة تغيير)

 .بالتسخين تقوم ال المقالة

A.  موصل غير الكهرباء سلك. 
A. بالكامل الكهربائية األسلك كل تثبيت من تحقق 

 قاطع وأن مكانها في بها الخاصة العلبة في

 .متعثر غير الدائرة

B. األخرى المكونات أو التحكم وحدة في عطل وجود. 
B. المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصل 

 .للمساعدة

 يتعثر حتى بالتسخين المقالة تقوم
 مؤشر تشغيل مع اليالع الحد

 .ON الوضع على الحرارة
 .للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصل .التحكم وحدة أو الحرارة درجة مجس في عطل وجود

 يتعثر حتى بالتسخين المقالة تقوم
 مؤشر تشغيل دون العالي الحد

 .ON الوضع على الحرارة
 .للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة كزبمر اتصل .التحكم وحدة أو الموصل في عطل وجود

 التحكم وحدة تقوم

FQ4000 رسالة بعرض 

MISCONFIGURED 

ENERGY TYPE  

 (خاطئ بشكل مكّون الطاقة نوع)

 .صحيح غير المقلة إعداد في الطاقة نوع
  الصحيح الطاقة لنوع المقلة تكوين من تأكد

 .سليم بشكل

 FQ4000 التحكم وحدة تقوم

 VAT ID ةرسال بعرض

CONNECTOR NOT 

CONNECTED (ل  موصِ ّ

 (موَصّل غير الوعاء معر ف

 .موّصل غير أو مفقود التحكم أداة محدد

 بالجزء الستة السنون ذي المحدد توصيل من تأكد
 في صحيح بشكل وتأريضه التحكم وحدة من الخلفي

 .التحكم صندوق

 .التحكم وحدة في خطأ .التحكم وحدة قفل

 كانت إذاا.التحكم وحدة إلى الطاقة عادةواست بإزالة قم
 المعتمد الصيانة بمركز اتصل قائمة، تزال ال المشكلة

 .للمساعدة المصنع من
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 العرض ومشاكل األخطاء رسائل 5-2-2
 

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة
  التحكم وحدة تعرض

FQ4000 رسالة E19 

HEATING FAILURE 

 (التسخين في فشل)

 ،SIB ولوحة والمحول، التحكم، وحدة في عطل وجود
 .العالي الحد ترموستات وفتح

 .للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصل

 FQ4000 التحكم وحدة تقوم

 مقياس هناك هل" رسالة بعرض

 فهرنهايت) خاطئ حرارة درجة

 (".مئوية أو

 .العرض لخيار صحيحة غير برمجة

 مئوية درجة إلى فهرنهايت جةدر بين بالتبديل قم
 وتبديل الحرارة، ودرجة المدير، إعدادات إلى بالدخول

 للتحقق التحكم وحدة بتشغيل قما.الحرارة درجة مقياس

 المقياس عرض يتم لم إذاا.الحرارة درجة من

 .الخطوات بإعادة فقم المطلوب،

 FQ4000 التحكم وحدة تقوم

  HOT-HI -1 رسالة بعرض

 .(ساخن 1 العالي الحد)

 مئوية درجة 213 عن القلي وعاء حرارة درجة زيادة

 األوروبي، االتحاد دول في أو،( فهرنهايت درجة 013)

 (.فهرنهايت درجة 595) مئوية درجة 232

 واتصل الفور على التشغيل عن المقلة بإيقاف قم

 .للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة بمركز

 FQ4000 التحكم وحدة تقوم

  HELP HI-2 رسالة بعرض

 أو (2 العالي الحد مساعدة)
HIGH LIMIT FAILURE 

DISCONNECT 

POWER (الحد في فشل 

 (.الطاقة افصل - المرتفع

 المرتفع الحد في عطل

 واتصل الفور على بالكامل المقلة عن الطاقة افصل

 .للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة بمركز

 

 FQ4000 التحكم وحدة تقوم
 مجس في عطل رسالة بعرض

 .الحرارة درجة

  في بما الحرارة درجة قياس دوائر مع مشكلة توجد
  التحكم وحدة أسلك مجموعة تلف أو المجس ذلك

 .الموّصل أو

  المعتمد الصيانة بمركز واتصل المقلة أغلق

 .للمساعدة المصنع من

 لكن يعمل التسخين مؤشر
  تسخن ال المقالة

 

  قاطع أو موصل غير رالطو ثلثي الطاقة سلك

 .متعثر الدائرة

 في بالكامل الكهربائية األسلك كل تثبيت من تحقق
 غير الدائرة قاطع وأن مكانها في بها الخاصة العلبة

 بمركز اتصل قائمة، المشكلة الزالت وإذا متعثر،

 .للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة

 FQ4000 التحكم وحدة تعرض
 RECOVERY رسالة

FAULT (العطل إصالح )

 .اإلنذار أصوات وتصدر

 .للوقت األقصى الحد االستعادة مدة تجاوزت

 على بالضغط المنبه صوت بكتم وقم الخطأ رسالة امسح

 وإذا. 1:40 هو الكهرباء السترداد وقت أقصى√.  زر
 من المعتمد الصيانة بمركز فاتصل الخطأ، هذا استمر

 .للمساعدة المصنع

 FQ4000 التحكم وحدة تقوم

 NO MENU رسالة بعرض

GROUP AVAILABLE 

FOR SELECTION  

مة مجموعة بوجد ال)   قائ

 (لتحديدها متاحة

 ا.القائمة مجموعات جميع حذف تم
  إنشاء بمجردا.جديدة (قائمة) MENU مجموعة إنشاء
  المجموعة إلى الوصفات أضف جديدة، قائمة

 (.IO دليل من 13-1 القسم انظر)

  FQ4000تقوم وحدة التحكم 
بعرض رسالة الخدمة مطلوبة 

 متبوعة برسالة خطأ.
 . صيانة فني وجود يتطلب مما خطأ حدث

 الصيانة بمركز واتصل الطهي لمتابعة X على اضغط

 قد الحاالت، بعض وفي. للمساعدة المصنع من المعتمد

 .متاحة الطهي عملية تكون ال
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ها األخطاء استكشاف 5-3  التلقائية تصفيةلل وإصالح
 

 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 كل بعد بالتصفية المقالة تقوم

 .طهي دورة

 .صحيح غير المصفاة إعداد

 

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

 .FQ4000-T IO دليل في 1.1 القسم في المصفاة

 التنظيف من أي يبدأ لن
 والتصفية

 .للغاية منخفضة الحرارة درجة
 التنظيف بدء قبل الضبط نقطة عند المقلة أن من تأكد

 .والتصفية

 FQ4000 التحكم وحدة تعرض

 FILTER BUSY رسالة

 (.مشغولة المصفاة)

A. المصفاة لوحة تغيير أو أخرى تصفية دورة هناك 

 . التشغيل قيد تزال ال

B. جهة لوحة تقم لم  .التحقق نظام بمسح المصفاة وا

A. لبدء السابقة التصفية دورة تنتهي حتى انتظر 

 المصفاة لوحة بتغيير قم. أخرى تصفية دورة

 .ذلك منك طُلب إذا

B. أخرى مرة وحاول دقيقة 15 انتظر. 

  تبدأ، ال المصفاة مضخة

 .التصفية خالل تتوقف أو

 

A. الدائرة قاطع تعثر أو الطاقة سلك توصيل يتم لم. 

B. تعثر في تسبب مما المضخة محرك حرارة ارتفاع 

 .الحراري الزائد الحمل مفتاح

C. مصفاة مضخة في انسداد. 

A. وأن تماًما موّصل الطاقة سلك أن من تحقق 

 .متعثر غير الدائرة قاطع

B. لمسها يمكن ال لدرجة ساخنًا المحرك كان إذا 
 يكون أن المحتمل فمن ثواٍن، بضع من ألكثر

 اتركا.تعثر قد الحراري الزائد الحمل مفتاح

 اضغط ثم دقيقة، 05 عن تقل ال مدة يبرد المحرك

-2 القسم انظر) المضخة ضبط إعادة مفتاح على

 (.FQ4000 التحكم وحدة دليل من 1-2

C. المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصل 

 .للمساعدة

 صمام أو التصريف صمام

 .مفتوًحا يبقى اإلرجاع

A.  ةلوح في عطل VIB (جهة لوحة  (.الصمام وا

B.المشغل فشلا. 
 .للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصل

 FQ4000 التحكم وحدة تقوم

 INSERT pan رسالة بعرض

 (.الطاسة إدخال)

A. المقلة في بالكامل المصفاة طاسة ضبط يتم لم. 

B. مفقود المصفاة طاسة مغناطيس. 

C. معيب المصفاة طاسة مفتاح. 

A. بالكامل وادخله للخارج المصفاة سةطا اسحب 

 التحكم وحدة عرض عدم من تأكد. المقلة في

 ". P" الحرف

B. في المصفاة طاسة مغناطيس وجود من تأكد 

 .فقده حالة في واستبدله مكانه

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

INSERT PAN (ةالطاس أدخل)، يكون فقد 

 .معيبًا المفتاح
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 التصحيحي اإلجراء المحتملة المسببات المشكلة

 المصفاة تشغيل بدء عدم
 جودة حساس مصفاة أو التلقائية

 (.OQS) الزيت

A. للغاية منخفض الزيت مستوى. 

B. للغاية منخفضة الزيت حرارة درجة. 

C. التصفية طاسة خروج. 

D. إلى الطعام وصفة في التصفية إعدادات ضبط 

 (.التشغيل إيقاف) OFF وضع

E. المصفاة مرحل فشل. 

A. الزيت ملء خط عند الزيت مستوى أن من دتأك 

 (.العلوي الزيت مستوى حساس عند) العلوي

B. نقطة عند الزيت حرارة درجة أن من تأكد 

 .الضبط

C. الحرف التحكم وحدة عرض عدم من تأكد 

"P."بالكامل المصفاة طاسة إدخال من تأكدا 

 .الطاقة بدورة المقلة بتوصيل قم. المقلة في

D. وضع إلى الطعام توصفا في التصفية ضبط 

ON (تشغيل.) 

E. المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصل 

 .للمساعدة

 ولكن تعمل، المصفاة مضخة

 .للغاية بطيء الزيت إرجاع

 

A. المصفاة، ورقة/لوحة انسداد 

B. بشكل مُعدّة أو مثبتة المصفاة طاسة مكونات  

 .صحيح غير

C. غير أو مسدودة المسبقة التصفية شبكة تكون قد 

 .تماًما ربطال محكمة

 

A. كانت إذاا.المصفاة انسداد عدم من تأكد 

 .فاستبدالها مسدودة، المصفاة

B. واستبدل المصفاة طاسة من الزيت أخرج 

 شاشة أن من وتأكد المصفاة، ورقة/لوحة

 ا.اللوحة أسفل مكانها في المصفاة
 إذا ألعلى، موجه الخشن الجانب أن من تحقق

 .لوحة تستخدم كنت
 جيدة حالة وفي الدائرية اتالحلق وجود من تحقق

 .المصفاة طاسة وصلة تركيبة على

C. ( 0-5-0 القسم انظر) المسبقة المصفاة بتنظيف قم
 الربط مفتاح باستخدام ربطها إحكام من وتأكد

 .المرفق

 

 مكتملة غير التصفية 5-3-1
 

 . الخطأ رسالة ومسح الزيت إلرجاع الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبعا.خطأ رسالة تظهر التلقائية، التصفية إجراء فشل حالة في
 

 اإلجراء الشاشة

) IS VAT FULL?ممتلئ الوعاء هل( 
 التحكم وحدة تعودا.الوعاء امتلء عند للستمرار( التحقق)√  زر على اضغط .1

 .بالكامل الوعاء ملء يتم لم إذا X على اضغط.  أو الطهي خمول وضع إلى

FILLING IN PROGRESS (لملءجاري ا) تعمل المضخة أن حيث مطلوب إجراء يوجد ال .2. 

) IS VAT FULL?ممتلئ الوعاء هل( 
 التحكم وحدة تعودا.الوعاء امتلء عند للستمرار( التحقق)√  زر على اضغط .5

 .بالكامل الوعاء ملء يتم لم إذا X على اضغط.  أو الطهي خمول وضع إلى

FILLING IN PROGRESS (جاري الملء) تعمل المضخة أن حيث مطلوب إجراء يوجد ال .0. 

) IS VAT FULL?ممتلئ الوعاء هل( 

 التحكم وحدة تعودا.الوعاء امتلء عند للستمرار( التحقق)√  زر على اضغط .5

. بالكامل الوعاء ملء يتم لم إذا X على اضغط.  أو الطهي خمول وضع إلى
 إلى انتقل تصفية،ال اكتمال لعدم التوالي على السادس التسلسل هو هذا كان إذا

 .13 الخطوة

CHANGE FILTER PAPER  

 (المصفاة ورقة تغيير)
 .  إلى التقدم إلى X على الضغط يؤديا.للمتابعة( التحقق)√  زر على اضغط .6

REMOVE PAN (الطاسة بإزالة قم.) المصفاة طاسة بإزالة قم .7 . 

CHANGE FILTER PAPER  

 (المصفاة ورقة تغيير)

 خارج األمام إلى المصفاة طاسة سحب من وتأكد المصفاة وحةل/ورقة بتغيير قم .1

 تعود ثانية، 53 لمدة الطاسة خروج بمجردا.األقل على ثانية 53 لمدة الحجيرة

ها ومن الطاسة جفاف من تأكدا.الطهي خمول وضع إلى التحكم وحدة  تجميع

 عرض عدم من تأكد. المقلة إلى أخرى مرة المصفاة طاسة ادفعا.صحيح بشكل

 ا.التحكم وحدة على" P" الحرف
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) IS VAT FULL?ممتلئ الوعاء هل( 

 التحكم وحدة تعودا.الوعاء امتلء عند للستمرار( التحقق)√  زر على اضغط .9

 وحدة وتنتقل ممتلئًا الوعاء يكن لم إذا X على اضغط. الطهي خمول وضع إلى

 .  إلى التحكم

SERVICE REQUIRED )مطلوبة الخدمة( 
ا.اإلرجاع صمام إغلق يتم متتالية، مرات ست التصفية في خطأ دوثح حالة في .13

 ا.والمتابعة المنبه صوت لكتم( التحقق)√  زر على اضغط

 

ERROR PUMP NOT FILLING  

 )المضخة ملء عدم في خطأ(

 اتصلا.صيانة إجراء ويتطلب الوعاء، إلى يعود ال الزيت أن النظام يكتشف .11

 .صنعالم من المعتمد الصيانة بمركز

SYSTEM ERROR FIXED? 

 )النظام؟ خطأ إصلح تم هل(

 من المعتمد الصيانة بمركز اتصل. أمكن إذا الطهي لمتابعة X زر على اضغط .12

 كل الخطأ رسالة عرض إعادة سيتما.ضبطها وإعادة المقلة إلصلح المصنع

 التلقائية والتعبئة التلقائي التصفية تعطيل يتما.المشكلة إصلح يتم حتى دقيقة 15

 .المقلة ضبط إعادة تتم حتى

ENTER CODE )الرمز أدخل( 
 ضبط إلعادة الفني الرمز بإدخال المصنع من المعتمد الصيانة مركز فنيو يقوم .15

 .المقلة

FILL VAT FROM DRAIN PAN? 

 )التصفية؟ طاسة من الوعاء ملء(

 اتبعا.للستمرار المصفاة طاسة من الوعاء لملء (التحقق)√  زر على اضغط .10

 طاسة من الملء لتخطي X على اضغطا.الوعاء امتلء بمجرد التعليمات

 .التصريف

REMOVE PAN (الطاسة بإزالة قم.) المصفاة طاسة بإزالة قم .15. 

IS PAN EMPTY? (فارغة؟ الطاسة هل) 

 إلى وانتقل غةفار المصفاة طاسة تكون عندما( التحقق)√  زر على اضغط .16

 بمجرد التعليمات اتبع. الوعاء ملء في للستمرار X على اضغطا.التالية الخطوة

 .الوعاء امتلء

 
 .التحكم وحدة غلق يتم .17

 

  الصرف انسداد خطأ 5-3-2
 

 قد. القلي وعاء من بالكامل الزيت تصريف عدم باكتشاف الزيت مستوى حساس يقوم عندما التلقائية التصفية عملية أثناء الصرف انسداد خطأ يحدث

 .الخطأ رسالة لمسح التحكم وحدة شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبعا.الزيت حساس في عطل أو الصرف انسداد بسبب هذا يكون
 

 ?IS DRAIN CLEAR رسالة إلى تتغير ثم ثانية 15 لمدة (الصرف تسليك) CLEAR DRAIN رسالة بعرض التحكم وحدة تقوم ذلك، حدوث عند

 .(مسدود؟ غير الصرف هل)
 

 .للمتابعة√  زر على واضغط بالمقلة الخاصة المساعدة أدوات باستخدام الصرف من البقايا بإزالة قم .1

 سيتم الزيت، تصريف باكتشاف الزيت مستوى حساس يقوم أن بمجرد. (التصريف جار) DRAINING رسالة بعرض التحكم وحدة ستقوم .2

 .العادية ئيةالتلقا التصفية عملية استئناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-7 

  مشغولة المصفاة 5-3-3
 

جهة لوحة تنتظر ،(مشغولة المصفاة) FILTER BUSY رسالة عرض عند  مشكلة انتهاء يتم حتى يتتظر أو تصفيته لتتم آخر وعاء المصفاة وا

 .المصنع من المعتمد صيانةال بمركز فاتصل المشكلة، إصلح يتم لم إذاا.المشكلة حل تم إذا ما لترى دقيقة 15 انتظرا.أخرى
 

 وإصالحه التلقائية التعبئة خطأ استكشاف 5-4
 

 التصحيحي اإلجراء المشكلة أسباب المشكلة

 .صحيحة الضبط نقطة أن من تأكد .صحيحة غير ضبط نقطة .القلي أوعية تعبئة برودة 

 يقوم ال واحد وعاء هناك

 .بالتعبئة

 

A. المصفاة في خطأ يوجد. 

B. مطلوبة الخدمة خطأ رسالة وجود 

C. أو السنون، أو المضخة أو اللولبي الملف في مشاكل 

RTD التلقائية التعبئة أو (ATO.) 

A. كانت إذاا.صحيح بشكل التصفية خطأ مسح 
 الصيانة بمركز اتصل قائمة، تزال ال المشكلة

 .للمساعدة المصنع من المعتمد

B. المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصل 

 .للمساعدة

C. المصنع من المعتمد الصيانة زبمرك اتصل 

 .للمساعدة

 . بالتعبئة تقوم ال القلي أوعية 

 

A. للغاية منخفضة المقلة حرارة درجة. 

B. للغاية بارد الزيت. 

C. رسالة عرض يتم Top oil empty  

 ( فارغ التعبئة زيت خزان)

D. مطلوبة الخدمة خطأ رسالة وجود 

E. في فقط) التشغيل إيقاف وضع في اإلذابة وحدة مفتاح 

هون وحدات  (الصلبة الد

F. الكهربائي الصمام في تلف. 

A. نقطة عند المقلة حرارة درجة تكون أن يجب 

 .الضبط

B. في الموجود الزيت حرارة درجة أن من تأكد 

  مئوية درجة 21 من أعلى التعبئة خزان

  (.فهرنهايت درجة 73)

C. التعبئة خزان في الزيت نفاد عدم من تأكد .
 نظام من الملءب قم أو التعبئة خزان استبدل

bulk التعبئة نظام ضبط وإعادة. 
 بمركز اتصل قائمة، تزال ال المشكلة كانت إذا

 .للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة

D. المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصل 

 .للمساعدة

E. وضع في اإلذابة وحدة مفتاح أن من تأكد  

ON (التشغيل.) 

F. يسار لىع الموجود الكهربائي الصمام من تحقق 

 إذابة وحدة تستخدم كنت إذاا.ATO صندوق
هون  الكهربائي الصمام من فتحقق الصلبة، للد

 . اإلذابة مفتاح أسفل الموجود

 وإصالحه( bulk) الغزير الزيت نظام خطأ استكشاف 5-5
 

 التصحيحي اإلجراء المشكلة أسباب المشكلة

 القلي وعاء يقوم لن

 .بالملء

 

A. صحيح غير اإلعداد إجراء. 

B. تماًما مغلق غير التخلص صمام. 

C. الغزير الزيت خزان (bulk )فارغ. 

D. مضخة في مشكلة RTI 

A. التحكم وحدة موصل فصل طريق عن المقلة بتشغيل قم 

 الخلفي الجزء على الموجود( bulk) الغزير الزيت في

 .توصيله وإعادة المقلة من

B. تماًما مغلق التخلص صمام مقبض أن من تأكد. 

C.الغزير الزيت بمزود اتصلا (bulk.) 

D.للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصلا. 
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 التصحيحي اإلجراء المشكلة أسباب المشكلة

 التعبئة خزان يقوم لن

 . بالملء

 

A. صحيح غير اإلعداد إجراء. 

B. العملية في أخرى وظيفة هناك. 

C. تماًما مغلق غير التخلص صمام. 

D. الغزير الزيت خزان (bulk )فارغ. 

E. تاحالمف أو المضخة أو اللولبي، الملف في مشكلة. 

A. ذي الطاقة سلك فصل طريق عن المقلة بتشغيل قم 
 الغزير الزيت في التحكم بوحدة الخاص سنون الخمسة

(bulk )وإعادة المقلة من الخلفي الجزء على الموجود 

 .توصيله

B. أخرى وظيفة أي هناك أو التصفية عملية كانت إذا  
 رسالة ظهور أو التنفيذ قيد المصفاة قائمة في

FILTER NOW? YES/NO (ال/نعم اآلن؟ تصفية)، 
 التأكيد) CONFIRM YES/NO رسالة عرض يتم

 االنتظار يتم ،(الوعاء تصفة)SKIM VAT أو (ال/نعم

 .أخرى مرة والمحاولة العملية تكتمل حتى

C. تماًما مغلق التخلص صمام مقبض أن من تأكد. 

D.الغزير الزيت بمزود اتصلا (bulk.) 

E. للمساعدة المصنع من المعتمد الصيانة بمركز اتصل. 

 خزان أو الوعاء ملء

 .بطيء التعبئة
A. نطاق ضمن الخطوط أو المضخة في مشاكل 

 .وإصلحها المشغل أخطاء استكشاف

A. الغزير الزيت بمزود اتصل (bulk.) 

 

 األخطاء سجل رموز 5-6

 .خطاءاأل سجل إلى للوصول إرشادات على للحصول FQ4000 التحكم وحدة دليل في 1-2-15-1 القسم راجع

 الشرح الخطأ رسالة الرمز

E13 TEMPERATURE PROBE FAILURE  

 (الحرارة درجة مجس فشل)

 النطاق خارج الحرارة درجة مجس قراءة

E16 HIGH LIMIT 1 EXCEEDED (1 المرتفع الحد تجاوز ) من أكثر بها المسموح القصوى الحرارة درجة تجاوزت 

 دول في وأ ،(فهرنهايت درجة 013) مئوية درجة 213

  (فهرنهايت 595) مئوية درجة 232 األوروبي، االتحاد

E17 HIGH LIMIT 2 EXCEEDED  (2 المرتفع الحد تجاوز) المرتفع الحد مفتاح فتح تم. 

E18 HIGH LIMIT PROBLEM DISCONNECT POWER 
 (الطاقة افصل العالي الحد في مشكلة)

  مئوية درجة 251 الوعاء حرارة درجة تجاوزت

 قما.الفتح في المرتفع الحد مفتاح وفشل (فهرنهايت 063)

 .بالخدمة واتصل الفور على المقالة عن الكهرباء بفصل

E19 HEATING FAILURE – XXX F or XXX C (التسخين فشل - 

XXX أو فهرنهايت XXX مئوية درجة) 

 .التدفئة في التحكم وحدة قلب دائرة فشل

 .القفل في الحرارة ملمس فشل

E25 HEATING FAILURE - BLOWER (المنفاخ - التسخين فشل) اإلغلق في الهواء ضغط( مفاتيح) مفتاح فشل. 

E27 HEATING FAILURE - PRESSURE SWITCH CALL 

SERVICE (بالخدمة االتصال - الضغط مفتاح - التسخين فشل) 

 .فشل الذي الهواء ضغط مفتاح إغلق تم

E28 HEATING FAILURE – XXX F or XXX C (التسخين فشل - 

XXX أو فهرنهايت XXX مئوية درجة) 

 .اإلشعال وحدة بقفل وقامت اإلشعال في المقلة فشلت

E29 TOP OFF PROBE FAILURE - CALL SERVICE (فشل 

 (بالخدمة االتصال - التعبئة مجس

ومة الحرارة درجة كاشفات قراءة  التلقائية للتعبئة والمقا
 النطاق خارج

E32 DRAIN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND TOP 

OFF DISABLED - CALL SERVICE (غير التصريف صمام 

 (بالخدمة االتصال - والتعبئة التصفية تعطيل تم - مفتوح

 مفقود التأكيد ولكن الفتح يحاول الصرف صمام كان

E33 DRAIN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION AND 

TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE (التصريف صمام 

 (بالخدمة االتصال - والتعبئة التصفية تعطيل تم - مغلق غير

 مفقود التأكيد ولكن الغلق يحاول الصرف صمام كان

E34 RETURN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND 

TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE (اإلرجاع صمام 

 (بالخدمة لاالتصا - والتعبئة التصفية تعطيل تم - مفتوح غير

 مفقود التأكيد ولكن الفتح يحاول اإلرجاع صمام كان



5-9 

 الشرح الخطأ رسالة الرمز

E35 RETURN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION AND 

TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE (اإلرجاع صمام 

 (بالخدمة االتصال - والتعبئة التصفية تعطيل تم - مغلق غير

 مفقود التأكيد ولكن الغلق يحاول اإلرجاع صمام كان

E36 VALVE INTERFACE BOARD FAILURE - FILTRATION 

AND TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE (لوحة فشل 

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

جهة لوحة اتصاالت فُقدت   فشل هناك أو الصمام وا

 .اللوحة في

E37 AUTOMATIC INTERMITTENT FILTRATION PROBE 

FAILURE - FILTRATION DISABLED - CALL SERVICE 

 - التصفية تعطيل تم - األوتوماتيكية المنقطعة التصفية مجس فشل)

 (بالخدمة االتصال

ومة الحرارة درجة كاشفات قراءة  النطاق خارج AIF والمقا

E39 CHANGE FILTER PAD (المصفاة لوحة تغيير) تم أو ة،ساع 25 لمدة المضبوط الموقت صلحية انتهت 

 .المتسخ المصفاة منطق تنشيط

E41 OIL IN PAN ERROR (الطاسة في الزيت خطأ ) المصفاة طاسة في زيت وجود احتمالية عن النظام يكشف. 

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

E43 OIL SENSOR FAILURE - CALL SERVICE (حساس شلف 

 (بالخدمة االتصال - الزيت

 .فشل قد الزيت مستوى حساس يكون أن الممكن من

E44 RECOVERY FAULT (االستعادة خطأ) 

 

 .للوقت األقصى الحد االستعادة مدة تجاوزت

E45 RECOVERY FAULT – CALL SERVICE (االستعادة خطأ - 

 (بالخدمة االتصال

 أو لدورتين لوقتل األقصى الحد االستعادة مدة تجاوزت

 .أكثر

E46 SYSTEM INTERFACE BOARD 1 MISSING - CALL 

SERVICE (جهة لوحة  (بالخدمة االتصال - مفقودة 1 النظام وا

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

E51 DUPLICATE BOARD ID - CALL SERVICE (اللوحة معرف 

 (بالخدمة االتصال - مزدوج

 .الموقع معّرف نفس على أكثر أو تحكم وحدتا تحتوي

E52 USER INTERFACE CONTROLLER ERROR - CALL 

SERVICE (االتصال - المستخدم بواجهة الخاصة التحكم وحدة خطأ 

 (بالخدمة

 .معروف غير خطأ التحكم وحدة لدى

E53 CAN BUS ERROR - CALL SERVICE (التحكم شبكة ناقل خطأ 

 (بالخدمة االتصال -( CAN) النطاق

 .األلواح بين االتصاالت فُقدت

E54 USB ERROR (في خطأ USB) اتصال فقد USB التحديث أثناء. 

E55 SYSTEM INTERFACE BOARD 2 MISSING - CALL 

SERVICE (جهة لوحة  (بالخدمة االتصال - مفقودة 2 النظام وا

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

E61 MISCONFIGURED ENERGY TYPE (مكّون الطاقة نوع 

 (خاطئ بشكل

 .الصحيح غير الطاقة لنوع المقلة تكوين تم

E62 VAT NOT HEATING - CHECK ENERGY SOURCE - 

XXXF OR XXXCمصدر من التحقق - بالتسخين يقوم ال الوعاء(ا 

 )(ةمئوي درجة) XXXCاأو( فهرنهايت) XXXF - الطاقة

 .صحيح بشكل بالتسخين يقوم ال الوعاء

E63 RATE OF RISE (االرتفاع معدل ) االستعادة اختبار خلل االرتفاع معدل خطأ حدث. 

E64 FILTRATION INTERFACE BOARD FAILURE - 

FILTRATION AND TOP OFF DISABLED - CALL 

SERVICE (جهة لوحة فشل  - بئةوالتع التصفية تعطيل تم - المصفاة وا

 (بالخدمة االتصال

هة لوحة اتصاالت فُقدت  في فشل هناك أو التصفية واج

 .اللوحة

E65 CLEAN OIB SENSOR – XXX F OR XXX C - CALL 

SERVICE (ا- الزيت مستوى حساس تنظيفXXX أو فهرنهايت XXX 

 (بالخدمة االتصال - مئوية درجة

ا.زيت وجود عن الحساس يكشف ال الزيت، إعادة تم - الغاز
 ا.الزيت حساس تنظيف
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E66 DRAIN VALVE OPEN – XXXF OR XXXC (التصريف صمام 

 (مئوية درجة XXX أو فهرنهايت XXXا- مفتوح

 .الطهي أثناء التصريف صمام فتح يتم

E67 SYSTEM INTERFACE BOARD NOT  

CONFIGURED - CALL SERVICE (جهة لوحة  غير النظام وا

ة  (بالخدمة االتصال - مكوّن

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

E68 OIB FUSE TRIPPED – CALL SERVICE (مصهر OIB 

 (بالخدمة االتصال - متعثر

جهة بلوحة الخاص OIB مصهر تعثر  ولم( VIB) الصمام وا

 .ضبطه إعادة تتم

E69 RECIPES NOT AVAILABLE (متوفرة غير الطعام وصفات )- 
 لخدمةبا اتصل

 باستبدال قما.المنتج وصفات مع التحكم وحدة برمجة يتم لم

 .المصنع بضبط مبرمجة تحكم وحدة مع التحكم وحدة

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

 حرارة درجة عند التصفية بعملية قم. الزيت جودة لحساس

ا)ا109 بين تتراوح افهرنهايت(اا533درجةامئوية  درجة

 درجةافهرنهايت(.ا575درجةامئويةا)ا191و

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

 حرارة درجة عند التصفية بعملية قم. الزيت جودة لحساس

اما109 بين تتراوح ا)درجة  درجةافهرنهايت(اا533ئوية

 درجةافهرنهايت(.ا575درجةامئويةا)ا191و

E72 TPM RANGE LOW (منخفض القطبية المواد إجمالي نطاق) لحساس صالحة لقراءة للغاية منخفضة القطبية المواد إجمالي 

 الجديد الزيت مع هذا نرى أن أيضا ويمكنا.الزيت جودة

 قائمة في صحيحال غير الزيت نوع تحديد يمكنا.النقي

 الرسم انظر. الزيت لنوع الحساس معايرة تتم ال قد. اإلعداد

 إذاا.1197516 التعليمات وثيقة في الزيت لنوع البياني
 من المعتمدين الخدمة بـفنيي فاتصل المشكلة، استمرت

Frymaster (FAS.) 

E73 TPM RANGE HIGH (مرتفع القطبية المواد إجمالي نطاق) صالحة لقراءة للغاية مرتفعة القطبية لموادا إجمالي قراءة 

 ا.الزيت من بالتخلص قما.الزيت جودة لحساس

E74 OQS ERROR (الزيت جودة حساس خطأ) المشكلة، استمرت إذا. داخلي خطأ الزيت جودة حساس لدى 

 Frymaster (FAS.) من المعتمدين الخدمة بـفنيي فاتصل

E75 OQS AIR ERROR (وجود عن الكشف في يتالز جودة حساس خطأ 

 (هواء

. الزيت في هواء وجود عن الزيت جودة حساس يكشف

 الشاشة مصفاة إحكام/وفحص الدائرية الحلقات من تحقق

 إذا. الزيت جودة حساس إلى الهواء دخول عدم لضمان
 من المعتمدين الخدمة بـفنيي فاتصل المشكلة، استمرت

Frymaster (FAS.) 

E76 OQS ERROR (الزيت جودة حساس خطأ) من تحقق. االتصال في خطأ الزيت جودة حساس لدى 

 الكهرباء بتوصيل قم. الزيت جودة بحساس االتصاالت

 فاتصل المشكلة، استمرت إذاا.بالكامل المقلة بطارية بدورة

 Frymaster (FAS.) من المعتمدين الخدمة بـفنيي

E81 SAFE MODE FAILURE ERROR )صحيح بشكل بالتسخين تقوم ال المقلة أن النظام تشفاك )األمان وضع فشل خطأ 

 زيت وصول من تأكدا.المنخفضة الزيت ظروف بسبب

 قم كذلك، يكن لم إذاا.أعله أو السفلي الملء خط حتى المقلة

 استمرت إذاا.السفلي الملء خطء حتى الزيت بإضافة
 من المعتمدين الخدمة بـفنيي فاتصل المشكلة،

Frymaster (FAS.) 

 



 1-أ
 

  FILTERQUICK™ FQE30-T الكهربائية المقالة

 اإلعداد وتعليمات( bulk) الغزير الزيت وصلة :أ الملحق

 
 

 

 

 

 

 (bulk) الغزير الزيت أنظمة  1-1-أ
 

 على( bulk) الغزير الزيت أنظمة تحتوي
 الجزء في عادةً  توجد للزيت، كبيرة خزانات
 بموزع متصلة وتكون المطعم، من الخلفي

 المهدور الزيت ضخ يتم. المقالة على فيخل
 خالل من التخلص خزانات إلى المقالة من

 الموجود الموزع يسار على الموجود التركيب
 ضخ ويتم المقالة، من الخلفي الجزء على

 من المقالة إلى الخزانات من النظيف الزيت
 الموزع يمين على الموجود التركيب خالل

 األسالك ةضفير أن كمان(. 1 الشكل انظر)

 بمختلف االتصال تتيح سنون 9 من المكونة

 .الخلفية الصفحة على يوجد األسالك مخطط(. bulk) الغزير الزيت أنظمة
 

دمة/اإلعدادات( Settings/Service وضع خالل من bulk نظام إلى المقالة اضبط  تحتاج ً.اليسار أقصى التحكم وحدة على )الخ

 .اإلعدادات هذه لضبط الخمول وضع في تكون أن إلى األوعية جميع

 ً.)الرئيسية الصفحة( HOME زر على اضغط التحكم، وحدة تشغيل إيقاف عند .1

 ً .)اإلعدادات( Settings زر على اضغط .2

دمة( Service زر على اضغط .3  ً.)الخ

 3333 أدخل .4

 .االختيار زر على اضغط .5

 .ألسفل السهم زر على اضغط .6

 .)يتالز نظام نوع( OIL SYSTEM TYPE على اضغط .7

 فاترك ،bulk بنظام نظيف زيت استخدام يتم لم إذا ؛bulk بنظام نظيف زيت على للحصول BULK زر على اضغط .8

 ً .تحديده تم الذي النوع تمييز يتمً.JIB عند اإلعداد

 إعادة اإلعداد، اكتمل) SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM رسالة بعرض التحكم وحدة تقوم .9

 ً(.النظام تشغيل

 ً.االختيار زر على اضغط .13

 ً.)المهدور الزيت( WASTE OIL على اضغط .11

 ً .تحديده تم الذي النوع تمييز يتم. bulk زر على اضغط .12

 إعادة اإلعداد، اكتمل) SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM رسالة بعرض التحكم وحدة تقوم .13

 ً(.النظام تشغيل

 ً.االختيار زر على اضغط .14

ً.للخروج ةالرئيسي الصفحة زر على اضغط .15 ً 

 

 ُمخصصة وتفريغه، الزيت ملء عند( bulk) الغزير الزيت نظام استخدام بشأن الدليل هذا في الواردة التعليمات :مالحظة

 .bulk زيوت أنظمة بعض على التعليمات هذه تنطبق ال قدً(.bulk) الغزير الزيت لنظام

ً ًًًًًًًًً ًًًًًًًًً 
 1 الشكل

 الزيت وصلة
 النظيف

  وصلة
 المهدور الزيت

 

 الزيت نظام أسالك توصيالت

  (bulk) الغزير



 2-أ
 

 الزيت نظام نوع تغيير بعد األقل على ثانية 00 لمدة بالكامل المقالة نظام طاقة تدوير الضروري من

 .المهدور الزيت نوع أو
 

 الغزير الزيت أنظمة مع لالستخدام الُمجهزة ،FilterQuick™ FQ33-T مقالي تحتوي

(bulk)، بنظام النظيف ودمز يوفره النظيف للزيت بالمقالة مدمج وعاء على bulk.ًقم 
 حافة على المعدني الغطاء وضع مع الوعاء في القياسي التركيب وإدخال الغطاء بإزالة

  (.2 الشكل انظر) التركيب نفس خالل من وخارجه الوعاء داخل الزيت ضخ يتمً.الوعاء

 

 

 

 
ا يستخدم التعبئة خزان انخفاض مؤشر ضبط إلعادة المستخدم اللحظي المفتاح  لملء أيض 

 على االستمرار مع الضغط فإن التعبئة، نظام ضبط إلعادة الزر على الضغط بعدً.bulk النظيف الزيت نظام في الموجود الوعاء

 (.3 الشكل انظر) bulk خزان من الوعاء بملء للمشغل يسمح التعبئة خزان أعلى الموجود اللحظي المفتاح

 

  *.حرره ثم الوعاء، يمتلئ حتى التعبئة الضبط إعادة زر على االستمرار مع اضغط الوعاء، لملء

 

 .مفرطة بصورة الوعاء مأل تجنب :مالحظة

 

 وحدة دليل في 8-3-2 القسم انظر ،bulk نظام من الوعاء ملء حول إرشادات على للحصول

 وحدة دليل في 13-3-2 القسم انظر ،bulk نظام إلى التخلص بعملية مللقياً.FQ4000 التحكم

 ً.FQ4000 التحكم

 

 التعبئة ضبط إعادة زر على الضغط وقت من ثانية عشر اثني حوالي األمر يستغرقً:مالحظة*

 قبل ثانية 23 إلى يصل ما األمر يستغرق قدً.bulk بنظام النظيف الزيت مضخة عمل بدء حتى

 دقيقة المنقسم الوعاء ملء ويستغرقً.دقائق ثالث حوالي الخزان مل يستغرق ما وعادةً  ً.االرتفاع في التعبئة خزان مستوى يبدأ أن

 ً.الكامل للوعاء ودقيقتين تقريب ا واحدة

 
 

 
 

 

 

 
 2 الشكل

 

 تحذير 
 ال تقم بإضافة الزيت الساخن أو المستخدم إلى خزان التعبئة.

 
 3 الشكل

 



 3-أ
 

 (bulk) الغزير الزيت نظام أسالك 2-1-أ
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 تحذير 

ا  عليى تحتيوي التي ( bulk) الغزير الزيت أنظمة مع فقط ™FQ30-T المقالة تعمل سوف ا  كيا  إذا .األقطيا  ثالثي  عوامية مفتي  المفتي

وامة ا  هو الع  تكيو  وقيد باألقطيا  خاصية العوامية مفياتي  تكيو  (.bulk) الغزيير الزييت نظيام بميزود فاتصيل القطيب  ثنيائ  األقيدم المفت

جهة لوحة تلف إلى وتؤدي األرض  الطرف إلى قصيرة  .فاةالمص وا



 1–ب

  FILTERQUICK™ FQE30-T الكهربائية المقالة

 الصلبة الدهون خيار مع JIB إعداد:  ب الملحق
 

 
امة بإزالة وقم المقالة من األيسر الجزء من من الثالث أو الثاني الباب افتح .1  الدع

 .JIB حجيرة في الموجودة

امة أسفل إلى المحاذاة كتيفة بإرفاق قم .2 . لمرفقةا الصواميل باستخدام ATO مربع دع

 .1 الشكل انظر

 . الحجيرة أمام اإلذابة وحدة ضع .3

 .2 الشكل انظر. المحاذاة موجه فتحات إلى اإلذابة وحدة مقابض بإمالة قم .4

امة في اإلذابة وحدة إدخال بعد .5  الداخلية الزيت خزان طاسة أدخل المحاذاة، موجه دع

 .3 الشكل انظر.  الصينية في

 أنثى في الزيت التقاط أنبوب وصلة وحرك دةالوح على اإلذابة وحدة غطاء ضع .6

 .4 الشكل انظر. الشفط حوض

 الداخلية القضبان من السفلي بالجزء اإلذابة وحدة لتثبيت المتوفرة المسامير استخدم .7

 .5 الشكل انظر. الموجودة الثقوب باستخدام الجانبين كال على

 ثم السنون الثنائية اءالبيض الموصالت ارفق اإلذابة، وحدة من الخلفي الجانب على .8

 .6 الشكل في المبينة المقابس بعلبة األسود الموصل بتوصيل قم

 .7 الشكل انظر(. التشغيل" )ON" وضع في اإلذابة وحدة مفتاح أن من تأكد .9

 

 
امة أسفل إلى المحاذاة كتيفة بإرفاق قم: 1 الشكل  .ATO مربع دع

 
 

 ضبط بإعادة البرتقالي الزر يقوم

 .الزيت انخفاض عرض بعد النظام

 
 فتحات في المقابض وأدخل الحجيرة في اإلذابة وحدة ضع: 2 الشكل

 .المحاذاة موجه

 
 

 
 الداخلية الزيت خزان طاسة أدخل: 3 الشكل

 .اإلذابة وحدة إلى

 

 
 أنبوب وحرك الطاسة على الغطاء ضع: 4 الشكل

 .الشفط حوض أنثى في الزيت التقاط

 

 
 على الموجودة لقضبانبا اإلذابة وحدة ارفق: 5 الشكل

 .الجانبين كال

 

 
 .مكانها في المجمعة اإلذابة وحدة تظهر: 7 الشكل

 تشغيل مفتاح

 .اإلذابة وحدة

   
 األدوات صندوق في ألسودا الموصل بتوصيل وقم السنون ثنائية البيضاء الموصالت ارفق: 6 الشكل

 .الصورة عن يختلف قد السوداء الوصلة وضع أن الحظ* . موضح هو كما

 

 تشغيل مفتاح

 .اإلذابة وحدة



 1-ج

 

  FILTERQUICK™ FQE30-T الكهربائية المقالة

 الصلبة الدهون إذابة وحدة استخدام:  ج الملحق
 

 

 

 
 هون إذابة وحدة تشغيل من تأكد  .الصلبة الد

 هون اإلذابة وحدة بملء قم  .بالد

 هون اترك   زر على تضغط ال. ساعة 3-2 لمدة تذيب الصلبة الد

هون إلذابة وقت فريتو حتى البرتقالي باللون الضبط إعادة  .  الد

  للزيت المقالة احتاجت إذا المنخفض الزيت خزان مصباح سيضيء

هون تكون أن قبل  . سائلة اإلذابة وحدة في الموجودة الد

 هون إذابة بمجرد   زر على االستمرار مع اضغط بالكامل، الد

 .التعبئة نظام ضبط وإعادة الضوء إليقاف البرتقالي الضبط إعادة

 هون إذابة وحدة إلى الساخن الزيت بإضافة تقم ال   تتجاوز أال يجب. الد

هايت درجة 146( مئوية درجة 06  الزيت خزان حرارة درجة  .  )فهرن

هون من صغيرة كميات بإضافة قم   الخزان إلى الصلبة الد

  لتشغيل الزيت من يكفي ما على يحتوي أنه من للتأكد

 . التعبئة نظام

 هون إذابة وحدة تشغيل بإيقاف تقم ال النتائج، ألفضل  .لياًلا الصلبة الد

 الوصول تم إذا الضبط إلعادة كمفتاح أيًضا اإلذابة وحدة تشغيل مفتاح استخدام يتم 

 .للنظام العالي الحد حرارة درجة إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحذير 

 .  اإلذابة وحدة إلى الدهون إضافة عند واقية مالبس اءبارتد قم.  عارية بأيدي باللمس تقم ال.  ساخنة الصلبة الدهون إذابة وحدة أسطح 

 

 

 

 

 تشغيل مفتاح
 اإلذابة وحدة

 
 

  الزيت خزان نظام ضبط إعادة

 الوحدة برفع قم
 إلضافة بعناية

 .الدهون
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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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