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ﺗﻧﺑﯾﮫ
ﯾرﺟﻰ ﻗراءة اﻹرﺷﺎدات ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﻼة.
اﻗرأ ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز ﻗﺑل
ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﻣﺻدر اﻟﻐﺎز.
اﺣﺗﻔظ ﺑﮭذه اﻹرﺷﺎدات ﻟﻠرﺟوع إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.

ملحوظة
المعتمدين
صيانتها
بريماستر أو أي من مراكز
بشكلمباشر من
بيتغيرالقطعة الجديدة أوالمعادتدوير هاغيرالمعدلة ال ُمشتراة
اليُعمل بهذاالضمانفي حالةاستخدمالعميلقطعةغيار لجهازويل
النفقاتالتي
لية .عالوة على ذلك ،التتحملفرايماستر/دين والفروعها أيةمسؤولية عنالمطالبات أو األضرار أو
هيئتهااألص
عديلالقطعةالمستخدمة عن
أثناء مدةالضمان و/أوفي حالةت
صيانةغيرمعتمد.
تركيب أيقطعةغيرامعدلة و/أوقطعةغيارمستلمة من أي مركز
وبشكلكلي أو جزئي من
كنتيجةمباشرة أوغيرمباشرة
كبد هاالعميل
يت
ملحوظة
يانة واإلصالحات مركزمعتمد من مصنعفرايماستر أوغيره من األفراد
التركيب والص
بتشغيله إال األفراد المؤهلونفقط.يقومبإجراء أعمال
لالستخدامالمهنيفقط واليقوم
صنوع
هذا الجهاز م
الدليللمعرفةنوعية األفراد المؤهلين.
المصنعة.انظرالفصل األول من هذا
يانة أو اإلصالح منقبل أفرادغير مؤهلينسريان ضمان الشركة
التركيب أو الص
المهنيين المؤهلين.قدتبطل أعمال
ملحوظة
طبيعي الوطني،
للوالياتالمتحدةوكندا،فهذه هيقانونالغاز ال
بالنسبة
تركيب الجهازفيها.
للبلد و/أوالمنطقة الذييتم
مناسبة
للقوانينالمحليةوالوطنية ال
تركيب هذا الجهاز وفقًا
يجب أنيتم
الدليل.
الثاني من هذا
اصفات،انظرشروطالقانون الوطنيفيالفصل
والبروبان.CSA B149.1 ،لالطالععلى المو
طبيعي
تركيبالغاز ال
 ،ANSI Z233.1/NFPA 54أوقانون
صنيف.
توصيل هبمنظمضغط جهازالغاز الذيتمضبطهلضغط الموزع المحددعلى لوحةالت
صيل موزعالغازفي هذا الجهاز أوالبطارية والذييعد جز ًءايجب
يجبتو
ختبارات الضغوطالتيتتجاوز 5.3كيلوباسكال
صيل الغازأثناء أياختبار ضغط لهذا النظام في ا
بيب تو
المستقل الخاص به عن نظام أنا
يجب فصل الجهاز وصماماإليقاف
( ½ رطالًلكلبوصةمربعة45.31/بوصة عمود ماء).
مساوية
ختبارات الضغوط ال
صيلالغازفي ا
بيبتو
اختبارضغطلنظام أنا
المستقل الخاصبهأثناء أي
اإليقافاليدوي
صيلالغاز عن طريق غلق صمام
بيبتو
عل ًمابأنهيجبفصل الجهاز عننظام أنا
باسكال ( ½ رطالًلكلبوصةمربعة45.31/بوصة عمود(.
كيلو
أو األقل من 5.3
ريكيينالعمالء
ملحوظةللعمالء األم
ساسي الصادر عن )(Building Officials and Code Administrators International, Inc.
يتعينتركيب هذه المقالة وفقًا لقانونالسباكة األ
ألمريكية.
ودليل )(Food Service Sanitation Manualالتابع إلدارةالغذاء والدواء ا
خطر
لمعلومات من أي مورد غاز أوشركة غازمحلية.
كتشفتسرب غازخالفهفيموقعبارز.يمكن الحصولعلى هذه ا
يجب إلصاق اإلرشاداتالتييتمإتباعهافي حالةشمالمشغلرائحة غاز أو ا
تحذير
تركيب أو
بتمعنقبل
يانة
والتشغيل والص
التركيب
لمعتمدةإلى حدوث أضرار أوإصابة أو وفاة .احرصعلىقراءة إرشادات
التغييراتغير ا
والتعديالت أو
يانة أو الخدمة
ضبط والص
التركيب وال
قديؤدي
يانة المؤهلينفقط.
صيانة هذا الجهاز .اليمكن أليشخصتحويل هذا الجهازإلىاستخدام غازغيرالغازالمهيئ له أص ًال إال أفراد الص

لسالمتك

بالقرب من هذا الجهاز أو أي أجهزة أخرى.
الشتعال
سريعة ا
جازولين أو أيأبخرة أوسوائل
يُحظرتخزين أواستخدام ال
خطر
لالستعالماتصلبالخطالساخن لخدماتفرايماستردين رقم .8633-551-800-1
الشفاط.
بيتالمقالةتحت
لتث
هيكليةعلىالمقالة أوإزالتها
تغيير أي مادة
يجب عدم
تحذير
صابونيسميك لجميعالوصالت
سريبات غازعند جميعالوصالت.استخدم محلول
والشعالتوغير ها -تحقق من عدم وجودت
صيانةنظامالغاز لمجمعالمقالةوالصمام
تركيبمقالةالغازوبعد
بعد
ينبغي أاليكون هناكرائحةللغاز.
وتأكد من عدم وجودفقاعات.
ملحوظة
التشغيل اإلداريفيالموقع.
والتنظيفوقد التتطابق مع إجراءات
التشغيل
فنية وإجراءات
توضيح اإلجراءات ال
الدليلتهدفإلى
ستخدمةفي هذا
الرسومات والصور الم

ملحوظة
الوالياتالمتحدة
يقبل هذا الجهاز أيتدخل
يتسبب هذا الجهازفي حدوثتداخلضار ،و)2يجب أن
اآلتيين)4 :قد ال
التشغيلللشرطين
درالية.يخضع
الفي
التصاالت
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم  43منقواعدلجنة ا
يفيبحدود الدرجة ب.
تبين أنه
تشغيلغير مرغوبفيه.فيحين أن هذا الجهاز هو جهازمعتمد من الدرجة أ،
يتسببفي حدوث
مستلمبمافي ذلكالتدخل الذيقد
كندا
الكندية.
التصاالت
لالسلكية كما هومبينفيمعيار  ICES-003الخاصبوزارة ا
ضوضا ء ا
نبعاثات ال
يتعلقبا
يتجاوز حدود الدرجة أ أو بفيما
هذا الجهاز الرقمي ال
ملحوظة
بيب.
تركيبأنا
فني
تركيب أي وجميعمنتجاتالغازبواسطةسباكمعتمد أو
ماساتشوستس
يتطلبكومنولث

خطر
رتبطةبهللحد من حركة الجهاز.
بيب الم
كافيةللحد من حركة الجهاز دوناالعتمادعلى موصل خطالغاز وجهازالفصلالسريع أواألنا
وفيروسائل
يجبت
فيفي جميع األوقاتعنداستخدام المقالة.
تقييدإضا
صيلكابل
تقييد.في حالةاستخدام خط غاز مرن،يجبتو
تركيبسالسل
بيت جميعالمقالي المزودةبعجالت عن طريق
يجبتث
يتوافق معالمعيار ألجهزة
يتوافق معمعيارالموصالت ألجهزةالغازالمتحركة ANSI Z21.69 ،أو  ،CSA 6.16وجهازفصلسريع
باستخدام موصل
بيت جميعالمقالي المزودةبعجالت
يجبتث
لالستخدام مع وقودالغاز ANSI Z21.41 ،أو .CSA 6.9
الفصلالسريع
ملحوظة
تنقلة أو
الدليل.يجبتجنب حاالت األجهزة الم
بينةفي هذا
للمقالي ال ُمركبة طبقًالإلجراءات الم
متنقل أوبحري .اليتم عرضحمايةالضمان إال
اليوجد ضمانألية مقالةفرايماسترمستخدمةفي جهاز
البحرية لهذهالمقالةلضمان األداءاألمثل.
خطر
بالزيتالساخن.
انسكابات أواتصال
نتيجة أي
يست درجة!يحظر الوقوففوقالمقالة.يمكن حدوثإصابةخطيرة
الحافة األمامية للمقالة ل

تشغيله.
يحظر رشاأليروسوالتفيمحيط هذا الجهازأثناء

خطر

خطر
ربائيالكندي ،CSA C22.2 ،أو
ربائي المحلي  ،ANSI/NFPA 70أوالقانون الكه
القانون الكه
للقوانينالمحلية ،أوفي حالغيابها ،ع م ًالب
التركيب،يجبتأريض هذا الجهاز ك هربائيًا وفقًا
عند
التركيب.
القانون المحلي المناسبللدولةالتييتمفيها
خطر
تركيبالغاز
لقانون المحليلغاز الوقود ANSI Z223.1/NFPA54 ،أوقانون
فيتوافق مع ا
قوانينمحلية،
القوانينالمحلية ،أوفي حالة عدم وجود
يتوافق هذا الجهاز مع
التركيب،يجب أن
عند
التركيب.
للبلد الذيتمفيه
القتضاء أوالقانون المحلي المناسب
والبروبانCSA B149.1 ،حسب ا
طبيعي
ال
خطر
جزيئات الطعامبدونقصدفي حالةامتصاصها
القليفي كليوم.حيثقدتحترقبعض
تصفيةفي وعاء مضادللناربعدنهايةعمليات
فتاتالخبز الموجودةفي المقالة المجهزةبنظام
ينية
تفريغص
يجب
لبعض المواد الدهنية

تحذير
شريط ممايؤثر
تشويه ال
شريطإلزالة الدهنإلى
القلي وال
حتكاكبينسالت
القلي.حيثيؤدي اال
شريطالملحقبالمقالة ،والذييقومبإحكامربطأوعية
ألوانيبال
القلي أوغير ها من ا
حتكاكسالت
تجنب ا
التنظيف.
متوافقة ومحكمةويلزمإزالتهفقطعند
طريقة
باته ،كما أنهتمتصميمهب
بالسلبعلىث

تحذير
مقبس الذييحتويعلىسنوجلبة.
للسلك المزودبـ421فولت،بالكاملفي ال
ربائي
القابسالكه
التشغيل اآلمن والفعّال للمقالة والشفّاط،يجب إدخال
لضمان
ملحوظة
غزير
لتعليماتعلى أي أنظمةالزيت ال
صصةلنظام  RTIوالخط األمامي.قد التنطبق هذه ا
لتعبئةالزيتوالتخلص منه مخ
غزير ()bulk
الستخدامنظامالزيت ال
الدليل
اإلرشادات الواردةفي هذا
( )bulkأخرى.
ملحوظة
لإلنتاجالشامل
والمستشفياتوالمؤسساتالتجاريةمثلالمخابز ومحال الجزارةوغير ها،ولكنليس
لمثالفي مطابخ المطاعم والمقاصف
سبيل ا
للتطبيقاتالتجارية،على
لالستخدام
صنوع
هذا الجهاز م
الغذائية.
لمستمر من المواد
ا

طريقةالتي اليتصل الماءفيهابالد هن أوالزيت.
تركيب الجهازواستخدامهبال
يجب

ملحوظة

خطر
التقييم الموجودة داخلباب الجهاز.
صيل هذا الجهازبمصدر طاقة لهنفس الجهد والطور كما هو محددفي لوحة
يجبتو
تحذير
تسببإصابات أو حروقخطيرة.
بالزيتالساخن أواألسطحالتيقد
التصال
لتجنب ا
مناسبة
حذرا وارتد معداتالسالمة ال
كن ً

التقمبسدالمنطقة حولالقاعدة أوأسفلالمقالي.

تحذير

تحذير
يتعلق
قلية أوقلةخبرة أو معرفة ما لميخضعونإلشراففيما
الحسية أوالع
البدنية أو
يعانون من عجزفيالقدرات
ألطفالتحتسن  41أواألشخاصالذين
لالستخدام منقبل ا
صنوع
هذا الجهاز م
للعببهذا الجهاز.
باستخدام الجهازبواسطةشخصمسؤول عنسالمتهم.يحظرالسماحلألطفالبا
تحذير
لتجنب المخاطر.
بشكلمماثل
صيانةمعتمد من مصنعفرايماستر أوشخص مؤهل
استبدالهبواسطة مركز
ينبغي
ائية،
في حالةتلفمصدر إمداد الطاقة الكهرب
تحذير
ضررا من
صفاة المحمولة .هذه الوحداتغيرمصنوعة لهذاالغرضوقديلحق بها
التصفية المدمجة أو وحدة الم
تصفية محلولمغلي أو محلولتنظيففي وحدةالتخلص منالزيت أو وحدة
يحظر
ً
المحلولويبطلالضمان.
خطر
ائية.
اختبار ها أو إصالحها ،افصل جميعأسالك الكهرباء منمصدر إمداد الطاقة الكهرب
قبلنقلمقالةفرايماستر أو
تحذير
الكريستالين]،وتلك المواد معروفةفيوالية
وسيليكات
سيراميك
بيسفينول ) A (BPAوصوف زجاجيوألياف ال
منتجاتتحتويعلى [
يائية/
انتهإلى موادكيم
صي
وتركيبه و
نتج
تشغيل هذا الم
عرضك
قديُ ّ
انتقلإلى .www.P65Warnings.ca.gov
لمعلومات،
سلية أخرى .لمزيد من ا
كاليفورنيابأنهاتُسببالسرطان أوتشوهات األجنة أو أضرارتنا

الستخدام.
راقبةأثناء ا
التتركالمقالة دون م

تحذير

تحذير
يسبب حدوث حروقبالغة
ناثرالزيت مماقد
القيامبذلكإلىت
احذرعندإسقاط الطعام الرطب أو الماءفيالزيتالساخن .إذيؤدي
تحذير
والسقوط.
النزالق
يتسببفي حدوث حروقشديدة وا
وانسكابه ،مماقد
لتجنبتدفقالزيتالساخن
القلي
التمأل وعاء
تحذير
يتسببفي حدوث حروقبالغة.
ضافةالزيتإلىالمقالة ،لمنعانسكابالزيتالساخن والذيقد
ينصحبارتداء جميع معداتالسالمةعند إ
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مقالة غاز FILTERQUICK™ FQG30-T
الفصل :1مق دمة
لفعلي ف المطعم.
يلها ا
بدء تشغ
عليها قبل
التدريب
لز تشغيلمقالة  Frymaster FQG30-Tوإعدا دها و
مالحظة:ي م

1-1

عام

وديالت
وديالتومقالي .FQG30-Tالم
ينات م
تشغيل هذاال جهاز.يغطي هذاالدليل جميعتكو
قبل محاولة
بعناية
تعليماتفي هذاالدليل
يرجىقراءةال
تركة ،وعندما
المقاليالمتاحةفيعائلة الموديل هذهعلى معظم األجزاءالمش
تصفية مدمجة.تشتمل
المخصصة معمقالة  FQG30-Tمجهزةبأن ظمة
تبا رهامقالي .FQG30-T
ستتماإلشارةإليهاباع
ناقشتها كمجموعة،
تتم م
تلقائيةوشاشةتعمل
وتصفية
تياري)
تلقائي اخ
تعبئة (يدوي أو
توائهاعلى وعاءقلي ذي حجمزيتمنخفض وأداة
تتميزمقالي FQG30-Tباح
التحكمفيمقالي  FQG30-Tمن
يتم
لمصفاة.
والبقايا األخرىفي طاسة ا
رقائق
كبيريضمن غسل ال
التصميمعلى صرفدائري
باللمس.يشتمل
منقسمة،ويمكنشرا ؤها
يبات أوعيةكاملة أو
بترت
السلسلة
المقاليفي هذه
تأتي
باللمس.
تحتويعلىشاشةتعمل
والتي
التحكم FQ4000
خالل وحدة
ببطارياتتصلإلى خمسة أوعية.
بنسبة  43%لطهينفسالمقدارمثل
يستخدم طاقة أقل
تستخدم نظا ًمافريدًالنظامشعلةبأشعةتحت الحمراء
الكفاءة FQG30-T
مقاليالغازعالية
التقليدية.
المفتوحة
الشعلة
مقالي
للصدأسريعًا وس هالً.
القليالمقاوم
نظيف وعاء
نابيب ،ممايجعلت
مفتوحبدون أ
بتصميم وعاءقلي
تتميزمقاليالغاز FQG30-T
نفاخالمخصصالمثبت
القلي.يقومالم
تينعلى كل جانب من جوانب وعاء
بت
بأشعةتحتالحمراءمث
وعتيشعلةتعمل
سخينبمجم
يتمتزويدإمكانيةالت
بيعي أولغازالبروبان ( ،)LPكمايطلبالعميل.
للشعالت.يمكنتكوينمقالي غاز FQG30-Tللغازالط
توفير هواء احتراق
القليب
على مقدمة وعاء
قيقفي درجةالحرارة.
للتحكمالد
تمتجهيز كل وعاءقليبمجس حراري
تيار
فولت
يتراوح من 111إلى 051
ربي
بائية .ACيمكنتهيئةالوحدات لجهد كه
صدرا خارجيًاللطاقةالكهر
السلسلة م
المقاليفي هذه
تتطلب جميع
ً
متردد.
تبا رهاوفحصهافي
يتمضبط كل مقالة واخ
القياسية.
الكماليات
المقالي مشحونةبح زمة من
بالكامل .جميع
ويتم شحنمقالي  FQG30-Tمجمعة
للشحن.
ناديق
ئتهافيص
تعب
قبل
المصنع
القسم .6-1
هذا الجهازلالستخدام المهنيفقط واليستخد مه إالاألفرادالمؤهلينفقط كما هو مبينفي
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معلوماتالسالمة

ربعاتاآلتية:
ربعات مزدوجة اإلطار مشابهةللم
تشغيلالوحدة.تجدفي هذاالدليل م
قبل محاولة
بالكامل
يرجىقراءةاإلرشاداتالواردةفي هذاالدليل
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نبيه
ت
تتسببفيتعطلالنظام.
التيقدينتج عنها أو
تحتويعلى معلومات عن اإلجراءات أوالحاالت
نبيه
مربعاتت
تحذير
بالنظام
تتسببفياإلضرار
ينتج عنها أو
التيقد
تحتويعلى معلومات عن اإلجراءات أوالحاالت
مربعاتتحذير
تسببفيتعطلالنظام.
وقدت
خطر
تسببفي
والتيقدت
تتسببفيإصابةاألفراد
ينتج عنها أو
التيقد
تحتويعلى معلومات عن اإلجراءات أوالحاالت
مربعات خطر
تسببفيتعطلالنظام.
بالنظام و/أوت
اإلضرار
تلقائية:
المقالة مزودةبميزاتسالمة
ستاتالمراقبة.
الشعلةفي حالةتعطلترمو
 .1تحديد درجة حرارةعاليةيؤديإلىوقفتوصيلالغازإلى مجمع
التصريف.
فتح صمام
الشعلة مع
تعال
تصفيةعلىمنعاش
 .0كماتعملدائرةالسالمةالموجودةعلىالوحدات ذاتأن ظمة
فقط.قديؤدي
ونيك 0 0100CRفولت،القطعةرقم 4108708
باناس
يثيوم
يثيوم.استبدلالبطاريةببطاريةل
التحكم مجهزةببطاريةل
تكون وحدة
و
المعتمد.
انفجار.يمكنشراءالبطارية من موزعال خدمة
استخدامبطارية أخرىإلىنشوب حريق أو

نبيه
ت
إلقائهافيالنار.
تنفجرالبطاريةفي حالةسوء المعاملة .التقمبإعادةشحنالبطارية أوفكها أوالتخلص منهاب
قد
3-1

تحتويعلىشاشاتتعملباللمس
التحكم  FQ4000التي
معلومات لوحدات

لية
تصاالتالفيدرا
تثالبقواعد لجنة اال
االم
الفيدرالية.فيحين أن هذا
االتصاالت
توافق مع حدودالدرجة أ منال جهازالرقميوفقالجزء  15منقواعدلجنة
تماختبار هذال جهاز ووجد أنهي
توفير حمايةمعقولة منالتداخلالضار عندتشغيل
يفيبحدود الدرجة ب .وهذه الحدود مصممة ل
بين أنه
ال جهاز هو جهازمعتمد من الدرجة أ،ت
ركيبه أواستخدامه طبقًالدليلاإلرشاداتقد
السلكيةوفي حالة عدمت
يستخدمويمكنه أنيشع طاقةتردد
نتج و
بيئةتجارية .هذا ال جهازي
المعداتفي
نطقةسكنيةإلىتداخل ضاروفي هذهالحالةيجبعلى
تشغيلال جهازفي م
الالسلكية .من المحتمل أنيؤدي
االتصاالت
يتسببفيتداخل ضار مع
نفقتهالخاصة.
مستخدم أنيصحالداخلعلى
ال
مستخدمفي
تعديالتغيرمعتمدةبشكل صريح من الطرفالمسؤول عناالمتثال قديبطلصالحية ال
تغييرات أو
مستخدم من أن أي
يحذر ال
تشغيلال جهاز.
اقتراحاتإضافية.
تلفزيون أوالراديو من أجل
فنيخبرةفي مجالال
مستخدمعنداللزوم معالتاجر أو
يتشاورال
ويجب أن

0-1

فيدًا"How to Identify and Resolve Radio-TV :
الفيدرالية م
التالي الذي أعدته لجنةاالتصاالت
مستخدمالكتيب
قد يجد ال
والياتالمتحدة،.
فر من ال
الكتيب متو
التلفزيون وحلها") .هذا
يقةالكشف عنمشاكلتداخل الراديو -
"( "Interference Problemsطر
واشنطنالعاصمة ،20402رقمالمخزون.004-000-00345-4 :
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لمجتمع األوربي
معلوماتخاصةبا
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الصيانة.
والتشغيل و
التركيب
أفراد

ربيوغي رها من
تمع األو
ربيبعضالمعاييرالخاصةبشأنالمعدات من هذاالنوع.في حالة وجودتعارضبينمعايير المج
تمع األو
وضع المج
يتمتحديدالمعلومات أواإلرشاداتالمعنيةفيالجداولالمظللة.
يير
المعا

القسم .7-1يجب أنيقوم
بينفي
فقط كما هو م
وضين
ؤهلين و/أوالمف
لالستخدامبواسطةألفراد الم
تشغيل معداتفراي ماستر
تم إعدادمعلومات
القسم .6-1
تركيبوصيانة معداتفراي ماسترأفرادصيانة أوتركيب مؤهلين ومرخصين ومعتمدين و/أومفوضين كما هو مبينفي
ب

 6-1التعريفات
ضين
التشغيلالمؤهلين و/أوالمفو
أفراد

بعناية وأصبحواعلى درايةبوظائفال جهاز أو
وضيناألفرادالذينقرئواالمعلوماتالواردةفي هذاالدليل
ؤهلين و/أوالمف
التشغيل الم
بأفراد
يقصد
بتشغيلال جهازالمذكورفي هذاالدليل.
بقة
الذينلديهمخبرةسا

التركيبالمؤهلين
أفراد

بأنفسهم أو من خالل ممثل لهمفيتركيب أجهزة
ؤسسات أو المنظمات و/أوالشركاتالمشاركةسواء
ؤهليناألفراد أو الم
تركيب الم
بأفرادال
يقصد
ؤهلينخبرةفي هذه األعمال وأنيكونواعلى درايةبجميعاحتياطاتالغازالمطلوبة
ؤولين عنها.يجب أنيكونلدىاألفراد الم
بالغازوالمس
اإلشعال
نينالمحليةوالوطنيةالمعمولبها.
وااللتزامبجميعشروطالقوا

الصيانةالمؤهلين
أفراد

لصيانة
علىفويض منشركةفراي ماستر ذ.م.م.
وحاصلين ت
ؤهليناألفرادالذين همعلىدراي ةبمعداتفراي ماستر
الصيانةالم
بأفراد
يُقصد
الصيانةوقطعالغيار وتخزينالحداألدنى منقطع غيار معداتفراي
وضينبمجموعةكاملة من أدلة
المف
الصيانة
المعدات.يجبتزويد جميعأفراد
الصيانة
ماستر.يوجدعلىالموقعاإللكترونيلمصنعفراي ماستر www.frymaster.comقائمةبأسماء مراكز
المعتمدة منالمصنع .عدم
استخدامأفرادالصيانةالمؤهلينيبطلضمانفراي ماستر الخاصبجهازك.
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بتعويض عنأضرار الشحن
طالبة
إجراءات الم

قبل مغادرة المصنع.تتحملشركة النقل المسؤولية الكاملة عن التسليم اآلمنفورقبول ها المعدالتلنقل ها.
يتمفحص معداتفراي ماستر وتعبئت هابحرص

الفة:
تفعل لووصلتالمعداتت
ماذا

 .1رفع دعوىتعويضات علالفور،بغضالنظر عن مدىاألضرار.
االستالمالصريح وموقعة
يصال
تسجيل جميع األضرار أوالخسائر المرئية ،وضمان أن هذهالمعلو ماتمسجلةفيفاتورةالشحن أو إ
 .2فحص و
التسليم.
بعملية
منالشخصالذيقام
يتم
اكتشافها.
تسجيلهاوإرسالهاإلىشركةالشحن أوالناقلفور
تفريغال جهازيجب
يتم مالحظتهاحتى
التي ال
 .3الخسائر أواألضرار غير المرئية
لفحصها.
االستالم .ضماناحتجاز حاويةالشحن
المخفية خالل 15يو ًما منتاريخ
باألضرار
إرسال مطالبة
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رانزيت.
تكبدة ف مرورالت
التتحمل Frymasterأيةمسؤولية عناألضرار أوالخسائر الم
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قراءة أرقامالموديل
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4

الصيانة
 9-1ترتيبالقطعومعلومات

المعتمد من مصنعفراي ماستر.
الصيانةالمحلي
تصلبمركز
للحصولعلىمعلوماتالخدمة،فا
نية ،أو
تي
للصيانة أوعملياتاإلصالحغيرالرو
الصيانةبعضالمعلومات عنال جهازالخاصبك .معظم هذه
المعتمدة من مصنعفراي ماستر أو ممثلقسم
الصيانة
تتطلب مراكز
لمساعدتكبسرعة
الملصقةعلىبابالمقالة منالداخل.يوجدفيدليلقطعالغيارأرقامقطعالغيار.يمكنوضعطلباتقطع
يانات
الب
المعلوماتمطبوعةعلىلوحة
المعتمدةالقريبة منك.يوجدعلىالموقعاإللكترونيلمصنعفراي ماستر
الصيانة
باشر معالموزع أو مراكز
الغياربشكل م
بقسم
تصل
المعتمدة منالمصنع.في حالة عدمالقدرةعلىالوصولإلى هذهالقائمة ا
الصيانة
www.frymaster.comقائمةبأسماء مراكز
صيانةفراي ماسترعلىاألرقام 1-800-551-8633 :أو 1-318-865-1711
الصيانة أيضًا
الصيانةالمعتمدالمحلي .كمايمكنالحصولعلى خدمة
تصالبموزع أوفني
يمكنالحصول أيضًاعلىالمعلومات عن طريق اال
من خالل قسمصيانة فراي ماستر على األرقام 1-800-551-8633 :أو  1-318-865-1711أو عن طريقالبريداإللكتروني
.fryservice@welbilt.comعندطلب خدمة أوقطعغيار،يرجىتجهيزالمعلوماتاآلتية:

رقمالموديل ______________________________________
لسل _____________________________________
رقمالمس
الجهد __________________________________________
نوعالغاز _______________________________________
لمشكلة ____________________________________
بيعة ا
ط
______________________________________________
______________________________________________
العنصر _________________________________
رقمقطعة
لوبة __________________________________
الجودة المط
فيدةفي حل مشكلتك.
فة إلى رقم الموديل ورقم المسلسل ونوع الغازيرجى االستعدادلوصف طبيعة المشكلة وتجهيزأية معلومات أخرىيعتقد أن ها م
باإلضا

المستقبل.
ستخدامهفي
الدليلفي مكان آمن ال
يحفظ هذا
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مقالة غاز FILTERQUICK™ FQG30-T
التركيب
الفصل :2إرشادات
1-2

التركيبالعام
شروط

للتشغيلالكفء والخالي من األعطالللمقالة.
تركيب الصحيحضروري
ال
تركيب وصيانة جميع معدات فراي ماستر أفراد صيانة أوتركيب مؤهلين ومعتمدين و/أومفوضين كما هو مبين
يجب أنيقوم ب
القسم  .6-1من هذاالدليل.
في
القسم 6-2
اليقومبتحويل هذا الجهاز مننوع غازإلى آخر إالأفرادصيانة أوتركيب مؤهلين أو معتمدين و/أومفوضين كما هو مبينفي
من هذاالدليل.
تركيب هذا الجهاز أو
قسم  6-1من هذاالدليل) ل
بأفرادصيانة أوتركيب مؤهلين أو معتمدين و/أومفوضين (كما هو مبينفي ال
تعانة
عدماالس
يلهإلىنوع غاز آخريبطلضمانفراي ماستروقديؤديإلىتلف الجهازإصابةاألفراد.
تحو
تركيب
يتوافق ال
لمعلومات الواردةفي هذاالدليلواللوائحوالقوانين المحلية أو الوطنية،يجب أن
في حالة وجودتضارببيناإلرشادات وا
بلد التييتمتركيب الجهازفيها.
والتشغيل معاللوائحوالقوانين المعمولبهافي ال
صنعفراي ماستر دين.
تصالبمركزالصيانة المحليالمعتمد من م
يمكن الحصولعلىالخد مة عن طريق اال

خطر
المفتوح التي بهازيتساخنإلىجانب لهبمفتوح من أينوعبمافي ذلك
لمقالة ذات الخزان
تركيب ا
البناء
نين
تحظرقوا
فراريجوالنطاقات.
ألهبة ال
تعويض عن أضرارالشحنفي
تأنيوتأكد من عدم وجود أيتلف مرئي أومخفي( .انظر إجراءات المطالبةب
لمقالة،افحصهاب
فور وصول ا
القسم  7-1من هذاالدليل).

تهوية
الفاصلة وال
سافة
 1-1-2الم
يبهابجواربناءقابللالحتراق؛ وال داعيلترك
بينوالخلفعندترك
المقالي)علىبعدمسافة  151مم (6بوصة) منالجان
يجبتركيبالمقالة (
يبهابجواربناءغيرقابللالحتراق.يجبتركمسافةفارغة  611مم (22بوصة)على األقل أمامالمقالة.
أيمسافةعندترك

تحذير
التقمبسدالمنطقة حول القاعدة أوأسفلالمقالي.
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خطر
لالستعالماتصلبالخط الساخنلخدمات
شفاط.
لمقالةتحت ال
تثبيت ا
لمقالة أوإزالتها ل
هيكليةعلى ا
تغيير أي مادة
يجب عدم
Frymaster Deanدينرقم .8633-551-800-1
تتم إزالة منتجات االحتراقبشكلفاعل وأن نظامتهوية
بحيث
التشغيلالفاعلللمقالة التهوية.تأكد من أنالمقالة مركبة
من أهماعتبارات
الشعلة.
تشغيل
تتداخل مع
المطبخ اليخرج منهسحب
فتحة مروحةالعادم ويحظرتمديد مدخنةالمقالةعلىشكل ˮالمداخنˮ؛ إذ أن المدخنةالممتدةتغير
بالقرب من
فتحة مدخنةالمقالة
يحظروضع
تدفق الهواءالال زمة
توفير
تعالبشكلمتكرر .ل
تتسببفيتأخيراالش
استعادة أطول .كما أنها
يسببفي وقت
خصائص احتراقالمقالة م ما
الخلفي.
بيهاوالجانب
للمقالةوجان
الحفاظعلىنظافة وعدم إعاقةالمساحاتالمحيطةبالجانب األمامي
الشعلةبشكلجيد،يجب
وتشغيل
لالحتراق

خطر
لغرفة التييتم
تركيزاتغيرمقبولة من الموادالضارةبصحةاألفرادفي ا
كافيةلمنع حدوث
تهوية
تركيب هذا ال جهازب
يجب
تركيبهفيها.
الحفاظعلىمسافاتمناسبة من مخرج مدخنةالمقالةإلى
ناسب وتهويةمناسبة.يجب
نطقةبها مصدر إمداد هواء م
المقاليفي م
يجبتركيب
يتعلق
فيما
للمرشح.
السفلى
نقيطتحتالحافة
صينيةالت
السفلى منحافة مرشحالتهوية.يجبتركيب المرشحاتبزاوية  25درجة.ضع
الحافة
بين
ريكيينص معيارالجمعيةالوطنيةللحماية منالحرائقرقم 66على" :يجبتركمسافة  251مم (11بوصة)على األقل
تركيب األم
بال
السفلى من م
مخرجالمدخنةوالحافة
صفاةالشحوم".توصيفراي ماستربتركمسافة  066مم (42بوصة)على األقل من مخرجالمدخنةإلى
يطانيةفيالساعة.
يستهلكالجهاز أكثر من  046,666وحدة حراريةبر
السفلى منالمرشح عندما
الحافة
تركيبشفاطات التهويةفي معيارالجمعية الوطنية
تشييد و
والياتالمتحدة،يمكن اإلطالععلى مزيد منالمعلومات حول
يبات داخل ال
ترك
لل
تيري مارش
للحماية منالحرائق ال ُمشار إليه أعاله.يمكنالحصولعلىنسخة من هذاالمعيار منالجمعية الوطنيةللحماية منالحرائق،با
شوستس .02269
نسي،ماسات
بارك ،كوي

 2-1-2شروطالقانون الوطني
رفقةبالجانبالداخلي منبابالمقالة .التوصل الوحدات
يانات الم
يتمتزويدالمقالةبهيجب أنيكون موض ًحاعلى لوحةالب
نوعالغاز الذي
توصيلها إالبغاز البروبان ،والمطبوععليها
يتم
يعي؛ أما المطبوععليها “”PROفال
بالغازالطب
بيعي» “ ”NATإال
المطبوععليها «غاز ط
توصيلها إالبغازالمصنع.
يتم
“”MFGفال
الفصلالسريعيجب
استخدام أجهزة
نين عالمةسي إي ،إن وجدت.في حالة
نينالوطنيةوالمحليةوقوا
توافق معالقوا
تركيببموصل غازي
يتمال
توافق معالقانونالمحليلغاز
في
نينمحلية،
نينالمحليةوالوطنية وعالمةسي إي ،إن وجدت.في حالة عدم وجودقوا
توافق معالقوا
أيضًا أنت
االقتضاءيشمل:
بيعيوالبروبانCSA B149.1 ،حسب
الوقود ANSI Z223.1/NFPA54 ،أوقانونتركيبالغازالط
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نابيبتوصيلالغازأثناء أياختبارضغط لهذاالنظامفياختبارات
تقلالخاصبه عن نظام أ
اإليقافالمس
 .1يجبفصلال جهاز وصمام
باسكال).
كيلو
بعة (3.5
تتجاوز ½ رطالًلكلبوصة مر
التي
الضغوط
.2

تقلالخاصبهأثناء أياختبار
اإليقافاليدويالمس
نابيبتوصيلالغاز عن طريقغلق صمام
عل ًمابأنهيجبفصلال جهاز عن نظام أ
ً
باسكال)
كيلو
ربع ة (3.5
نابيبتوصيلالغازفياختباراتالضغوطالمساوية أو األقل من ½ رطاللكلبوصة م
ضغطلنظام أ

 3-1-2شروطالتأريضالكهربائي
نين عالمة
نينالمحليةوالوطنيةالمعمولبها وقوا
ريضها) طبقًا لجميعالقوا
بسلكأرضي (تأ
بالكهرباء
يجبتوصيل جميع األجهزةالتيتعمل
للكهرباء أو  ANSI/NFPA 70أو
للقانونالوطني
فقًا
سا و
س
مؤ
جهاز
ال
يكون
أن
يجب
محلية،
نين
قوا
سي إي ،إن وجد.في حالة عدم وجود
ً
متصلةبنظام
متصلةبشكلدائم)
لسلك أو
متصلةبا
االقتضاء.يجب أنتكون جميعالوحدات (
بائيالكندي،CSA C22.2 ،حسب
القانونالكهر
نيف علىالجانبالداخلي منبابالمقالة من
التص
يقع مخططاألسالك علالجانبالداخلي منبابالمقالة.انظر لوحة
إمدادبالطاقة مؤرض.
ناسب.
بائي م
أجل جهد كهر

خطر
توصيله مباشرةفيمقبس أرضي
الكهربائية،يجب
يتك منالصدمة
بقابس (أرضي) خاص لحما
في حالةتزويد الجهاز
لقابس!
تما ًما.يحظرقطع أو إزالة أوتجاهلالشق األرضيفي هذا ا
خطر
التيار
التشغيل»في حالة انقطاع
إيقاف
للتشغيل.ضع صمامالتحكمفي الغازفيوضع «
بائية
يتطلب الجهاز طاقة كهر
التيارالكهربائي.
تشغيل هذا الجهازأثناءانقطاع
لفتراتطويلة .التحاول
الكهربائي
تحذير

لسلك ال مزودبـ 121فولت ،المسؤول عن
لقابسالكهربائي ل
لمقالة والشفّاط،يجب إدخال ا
التشغيل اآلمن والفعّال ل
لضمان
ّ
يحتويعلىسنوجلبة.
المقبس الذي
تشغيل الشفاط،بالكاملفي
األسترالية
لشروط
 4-1-2ا
والكهرباء وأيلوائحقانونية أخرى ذاتصلة.
والسلطةالمحليةوالغاز
ركيبه طبقًالقانون AS 5601
يتمت
المعيارين  AS5601و.AS1869
تطلبات
تركيب مع م
توافقال
إذاتمتركيبالعجالت،يجب أني

لعجالت
 2-2تركيب ا
توافق مع معيارالموصالت ألجهزة الغازالمتحركة ANSI Z21.69 ،أو
تركيب بموصل غاز ي
فيالمقالي المزودةبعجالت،يتم ال
لالستخدام معوقودالغاز ANSI Z21.41 ،أو .CSA 6.9
الفصلالسريع
توافق معالمعيار ألجهزة
فصلسريعي
 ،CSA 6.16و جهاز
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قفل صواميلالعجلة
لنقلهاإلىمكانها.بمجردوضعالمقالةفيمكانها،يمكن
يمنىبصواميلقدتحتاجإلىفكهاقلي ًال
قفلالعجلة األماميةال
يتم
قد
نظيف ومنعالعجالت من إصابة
للت
لتسهيلتحريكالمقالة داخل وخارجالغطاء
للمقالة من األمامإلىالخلف
معوضعالعجلةبشكل موازي
خزانالزيت.

صيل
 3-2استعدادات ماقبلالتو
خطر
قسم.
توصيل الجهازبمصدر إمداد الغازقبلتكملة كل خطوةفي هذا ال
يحظر
القلي،تأكد منإنجازاآلتي:
شفاط عام محطة
بعدوضعالمقالةتحت
نابيب المرتبطةبهللحد
الفصلالسريع أو األ
المقالي دوناالعتمادعلى موصل خطالغاز و جهاز
توفير وسائلكافيةللحد من حركة
 .1يجب
ييد
التق
ييدفي جميع األوقات عنداستخدامالمقالة .كابل
من حركة ال جهاز.في حالةاستخدام خرطوم غاز مرنيجبتوصيل كابلتق
الكمالياتالذييتمشحنه معالوحدة.
ركيبة مربوطين خرطوم مرنفيصندوق
الت
وإرشادات

خطر
لقابلةلالحتراقفيجميعاألوقات.
خالية من المواد ا
نظيفة و
يجب الحفاظعلىمساحة الجهاز
يستهلكال جهاز أكثر
السفلى منالمرشح عندما
 .2توصيفراي ماستربتركمسافة  611مم (22بوصة)على األقل من مخرجالمدخنةإلىالحافة
يطانيةفيالساعة.
من  121,111وحدة حراريةبر
للمقالة:
بائي
 .3اختبرالنظامالكهر
أ.

التشغيل اآلمن والفعّالللمقالة
بائياألرضي .مالحظة:لضمان
بائيةللمقالةفيالمقبس الكهر
األسالك) الكهر
لسلك (
ادخل قابس ا
تشغيل الشفّاط،بالكاملفي
للسلك المزودبـ 111فولتإلى 121فولت ،المسؤول عن
قابس الكهربائي
والشفّاط،يجب إدخال ال
قبس الذييحتويعلىسن وجلبة.
الم

تشغيل".
ب .ضعمفتاحالطاقةعلىوضع "
التشغيل.
التحكمفيوضع
الشاشةتشيرإلى أن وحدة
تحقق من أن
تحتويعلى وحداتتحكم،
التي
للمقالي
بالنسبة
 إذا كانالخزان مج ً
يعني
التشغيل .إذالميكن األمركذلك،فهذا
فيجب أنتكون مروحةالعادمفيوضع
تعشيقللغطاء،
هزابنظام
تعشيق غطاءالخزانبشكلغيرصحيحويجبتصحيحه.
توصيلأسالكنظام
تشغيل نظام
التشغيل.يجبإيقاف
تحقق من أنالشاشةتشيرإلىوضعإيقاف
التشغيل".
إيقاف
ج .ضعمفتاح طاقةالمقالةعلىوضع "
التحكم.
تشغيل جميع وحدات
شفط عادمالغطاءعندإيقاف
ناسب منالغازقبلتوصيل جهاز
للنوع الم
تحقق من أنشعلةالمقالة مهيئة
ياناتعلى الجانبالداخلي منبابالمقالةلل
 .2انظر لوحةالب
نابيب من خط إمدادالغاز.
بكة األ
للمقالة أوش
الفصلالسريع
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رفقةولوحةالتاريخ داخلبابالمقالة.
مستخدم طبقًاللجداولالم
يتعلقبنوعالغازال
فيما
واألقصىلضغط إمدادالغاز
 .5تحقق منالحداألدنى
التحاد األوروبيلضغطالغاز
يير خارج ا
معا
موديلالمقالة

التحاد األوروبيلضغطالغاز
معيار ا

FQG30-T
يعي
طب
يعي)
(غازطب

نوعالغاز
الضغطاألدنى الداخل عمود
باسكال/ميجابار
يلو
مائي/ك
قصى الداخل عمود
الضغط األ
باسكال/ميجابار
يلو
مائي/ك
حجمالفتحة (ملم)

6/1.49/14.93

موديلالمقالة
بترول مسال
(بروبان)

نوعالغاز

11/2.74/27.37

14/3.48/34.84 14/3.48/34.84

عددالفتحات
شعلة
نبوب المجمعلل
ضغط األ
باسكال
يلو
عمود مائي/ك
()1ميجابار = 11,2ملم H2O

3.18

2.10

2

2

3.00/0.73

8.25/2.5

نوعالغاز
الضغطاألدنى الداخل عمود
باسكال/ميجابار
يلو
مائي/ك
قصى الداخل عمود
الضغط األ
باسكال/ميجابار
يلو
مائي/ك
حجمالفتحة (ملم)
عددالفتحات
شعلة
نبوب المجمعلل
ضغط األ
باسكال
يلو
عمود مائي/ك
()1ميجابار = 11,2ملم H2O

FQG30-T
LNG
يعي)
(غازطب

LPG
(بروبان)

4/1.00/10.00

9.2/2.30/23.00

10/2.50/25.00

13.2/3.30/33.00

3.18

2.10

2

2

3.00/0.73

8.25/2.5

31G 31G
22G
21G
بيعيبوتان/بربروبان
بيعي غاز ط
غاز ط
 Gronique Lacqوبان

الضغطاألدنى الداخل (ميجابار)

21

21

31/21

37

قصى الداخل (ميجابار)
الضغط األ

21

25

51

51

3.11

3.11

1.65

1.65

عددالفتحات

2

2

2

2

الوعاءالكامللضغطالمنظم
(ميجابار)
الوعاء المزدوجلضغطالمنظم
(ميجابار)
نبوب
الوعاءالكامللضغط األ
شعلة (ميجابار)
المجمعلل
نبوب
الوعاء المزدوجلضغط األ
شعلة (ميجابار)
المجمعلل
()1ميجابار = 11,2ملم H2O

7

11

17

21.6

1

11.2

17

21.6

7

11

17

21.6

1

11.2

17

21.6

حجمالفتحة (ملم)

المعيارالكوريلضغطالغاز
موديلالمقالة

FQG30-T

األستراليلضغطالغاز
المعيار
موديلالمقالة
نوعالغاز
يلو
الضغطاألدنى الداخل عمود مائي/ك
باسكال/ميجابار
يلو
قصى الداخل عمود مائي/ك
الضغط األ
باسكال/ميجابار
حجمفتحة الوعاءالكامل ( مم)

وديالت
بالمقاليالمزودةبنظاممرشح مدمج ( م
يتعلق
 .6فيما
بائيةفي
األسالك)الكهر
لسلك (
 ،)FQG30-Tأدخلقابس ا
مقبسالطاقةخلفالمقالة.

يعي
طب
يعي)
(غازطب

بترول مسال
(بروبان)

11.05/2.75/27.50 4.54/1.13/11.30

14/3.48/34.84 14/3.48/34.84
2.92

1.95

نقسم ( مم)
حجمفتحة الوعاء الم

2.84

1.95

عددالفتحات

2

2

3.00/73.8/1.0

8.25/73.8/2.05

3.00/36.9لكل
وعاء (73.1
اإلجمالي (1.1/

36.6/1.25لكل
وعاء (73.1
اإلجمالي (2.15/

شعلة الخاص
نبوب المجمعلل
ضغط األ
بالوعاءالكامل
عمود مائي/ميجا/جولTPP/
باسكال)
يلو
(ك
شعلة الخاص
نبوب المجمعلل
ضغط األ
نفصل
بالوعاء الم
عمود مائي/ميجا/جولTPP/
باسكال)
يلو
(ك
()1ميجابار = 11,2ملم H2O
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FQG30-T

صيلبخط غاز
 4-2التو
خطر
يتسبب وجود موادغريبةفي
الغريبة.
بوبةتما ًماإلزالةجميع المواد
ألنبوب الجديدةبهذا الجهاز،يجبنفخاألن
توصيل ا
قبل
تشغيل خطروغير مناسب.
التحكمفي الغازفي حدوث
لشعلةوعناصر
ا
خطر
توصيل الغازأثناء أياختبارضغط لهذاالنظامفي
أنابيب
المستقل الخاصبه عن نظام
اإليقاف
يجبفصل الجهاز وصمام
لتجنباألضرار
اختباراتالضغوط التيتتجاوز 3.2كيلوباسكال (½ رطالًلكلبوصةمربعة13.34/بوصة عمود ماء)
لمقالة وصمام الغاز.
بأنابيب غاز ا
التيقدتلحق
خطر
المستقل الخاصبهأثناء
اإليقافاليدوي
توصيل الغاز عن طريق غلق صمام
أنابيب
عل ًمابأنهيجبفصل الجهاز عن نظام
أياختبار ضغط لنظامأنابيبتوصيل الغاز فياختباراتالضغوطالمساوية أو األقل من 3.42كيلو باسكال
(½ رطالًلكلبوصةمربعة 13.34/بوصة عمود ماء)
خطر
يتسببفياندالع حريق.تأكد دائ ًما
لقليويمكن أن
يتسببفياإلضراربوعاء ا
"إشعال النار دون وجودزيت"فيالوحدة
القليقبلإشعارالنارفيالوحدة.
من وجودزيت طهي أو ماءفي وعاء
خطر
اختبارجميعالوصالتبمحلول ماءوصابون
المستخدمويجب أنيتم
يجبسدجميعالوصالتبمجمعمشترك مناسبللغاز
الضبط.
قبلإشعال وحدات
اكتشافرائحة
سريبات.وفي حالة
لتحقق من عدم وجودت
يحظراستخدام أعوادالثقاب أوشمعة أو أيمصدرإشعال آخر
لمحلية أووكيل
لفوربشركة الغاز ا
تصلعلى ا
الرئيسي وا
التشغيل
غاز ،أغلقمصدر إمداد الغازإلى الجهاز وصمامإيقاف
الصيانة.
الصيانةالمعتمد إلجراء
تركيب مهم جدًا .إذا
مستخدملل
حجم خطالغازال
كان الخطصغير جدًا،يكونضغطالغازفي
فضًا .وقد يؤدي هذا إلى
رموزالشعلة منخ
تعال.يجب أنيكون
تعافيبطيءوتأخيراالش
قطر خط إمداد الغاز الداخلي  31مم
( 1.5بوصة) على األقل .راجع المخطط
توصيل.
بكةال
األيمن)لمعرفةأدنى أحجاملش
(

أحجام أنبوبتوصيل الغاز

(الحد األدنى من حجم األنبوب القادميجب أنيكون  41مم (1/2 1بوصة))
 4أو أكثر
وحدات *

 2-3وحدات

 36مم (1/4 1بوصة)

وحدة مفردة

 28مم (1بوصة)

 22مم (3/4بوصة)

 28مم (1بوصة)

 22مم (3/4بوصة)

 15مم (1/2بوصة)

 41مم (1/2بوصة)

 36مم (1/4 1بوصة)

 28مم (1بوصة)

الغاز
غاز طبيعي
بروبان
المص ّ
نع

ع تجهيزات أو
رب ة
ات األكثر من 6متر (02قدم) و/أو أكثر من أ
المساف
يتعلق ب
فيم
ا*
أكواع،يمكنزيادةالوصلةبحجممسورة واحدة.
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بينةفيالجدول أدناه .مالحظة:تكون مدخالتالحرارةاالسمية
فئاتالغاز الم
حصلتمقاليالغاز ™FQG30-Tعلى عالمةسي إيللدول و
كيلو واط.
الفئات  TAو  EDوULوفئة ،3P/Bتكون 23
تثناء
كيلو واطباس
(21 )NQ

الدول

معت مدة من CEحسب الدولة
فئات الغاز ال
الفئات

نمسا ()AT
ال

II2H3B/P

بلجيكا ()BE

I2E(R)B
I3+

فنلندا
بلغاريا ( ،)BGكرواتيا (،)HR
سلوفينيا (،)SI
( ،)FIرومانيا (،)RO
تركيا ()TR
تفيا ()LV
إستونيا ( ،)EEال

II2H3B/P
I2H
II2Esi3+

فرنسا ()FR
II2Esi3P
المانيا ()DE

II2ELL3B/P
I3P

المجر ()HU
تشيك
قبرص ( ،)CYجم هورية ال
إيرلندا (،)IE
( ،)CZاليونان (،)GR
سلوفاكيا
تغال (،)PT
إيطاليا ( ،)ITالبر
(،)SKإسبانيا (،)ES
تحدة ()GB
المملكة الم

II2HS3B/P

II2H3+

وكسمبورغ ()LU
ل

II2E3B/P

هولندا ()NL

II2L3B/P

سلندا ( ،)ISمالطا ( ،)MTالنرويج
أي
(،)NO
بولندا ()PL

I3B/P
II2E3B/P
II2H3+

ويسرا ()CH
س
II2H3B/P
الدنمارك (،)DKلاسويد (،)SE
ليتوانيا ()LT

II2H3B/P
I2H
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الغاز

G20
G31 ،G30
G25 ،G20
G31 ،G30
G20

الضغط (مليبار)
20
50
25 ،20
37 ،30-28
20

G31 ،G30

30

G20
G25 ،G20
G31 ،G30
G25 ،G20
G31
G25 ،G20
G31 ،G30
G31
G25
G31 ،G30
G20

20
25 ،20
37 ،30-28
25 ،20
50
20
50
50
25
50
20

G31 ،G30

37 ،30-28

G25 ،G20
G31 ،G30
G25
G31 ،G30

20
50
25
30

G31 ،G30

30

G25 ،G20
G31
G20
G31 ،G30
G20
G31 ،G30
G20
G31 ،G30

20
37
20
37 ،30-28
20
50
20
30

G20

20

أستراليافقط
مالحظة -
يجب أنيقرأمفتاحضغط الهواء علىمنفاخ االحتراق مايلي :وحدات وعاء كاملة 122 -باسكال (1.2بوصة عمود
مائي) ولوحدات الوعاءالمنقسمة131-باسكال (1..2بوصة عمود مائي).
وبية
وضية األور
معيارالمف
كيلو واط.
تدفق الهواء المطلوب إلمداد هواء االحتراق هو 2م /الساعةلكل
3

بنى .مالحظة :اليتم
بالمقالةالموجودتحتالجانب األمامي منالمقالةوبخط غازالم
الفصلالسريع
تركيب
الفصلالسريعب
 .1وصل خرطوم
الفصلالسريعللمقالي التيتحمل عالمة .CE
توفير خراطيم
في من الوحدة.
مالحظة:تتمتهيئةبعض المقاليلوصلةصلبة إلى خط إمداد الغاز.ويتمتوصيل هذه الوحداتبخط إمداد الغازفي الجانب الخل
يائي
الكيم
يتأثربالعمل
نبوب الذي ال
فقط.استخدم مجمع سن األ
عنداستخدام مجمعالسن،استخدمكمياتصغيرة جدًاعلىالسنالذكر
القيام
سلكين.قديؤدي
تطبيق المجمععلى أول
وكتيت  PST56765هي واحدة من هذا المجمع).يحظر
لغازاتالبترولالمسالة (سدادةل
بذلكلدخولبعض المر ّ
التحكم.
الشعلة و/أو صمام
يتسببفيانسدادفتحات
كباتإلى مجرىالغاز ،مما
تراكيبووصالتالغاز.يجباستخدام محلول صابون
نابيبوال
يبات من جميع األ
تحقق من عدم وجودتسر
.2افتح إمدادالغازإلىالمقالة و
لهذاالغرض.
الفصل  3من هذاالدليل.
تعليماتاإلشعال"الموجودةفي
باتباع اإلجراءاتالموضحةفي "
بإشعالالمقالة
 .3قم
خطر

يتسببفياندالع حريق.تأكد دائ ًما
يتسببفياإلضراربوعاءالقليويمكن أن
"إشعال النار دون وجودزيت"فيالوحدة
القليقبلإشعارالنارفيالوحدة.
من وجود دهنذائب أوزيت طهي أو ماءفي وعاء
الصفحة 5-2
الشعلةفي هذه المرة من خاللشركةالغازالمحلية أو وكيلصيانةمعتمد.تحددالجداولفي
تحقق منضغط موزع
 .2يجبال
للشعلةألنواعالغازالمتعددةالتييمكناستخدامها مع هذا ال جهاز.تحقق أيضًا منالضغوط،على لوحة
نبوب المجمع
ضغوط غاز األ
ييم ،داخلبابالمقالة
التق
بالضغطعلى زر درجةالحرارة.
 .5تحقق من إعداد منظم درجةالحرارةالمبرمج
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 2-2التحويلإلىنوع غاز آخر
خطر

تضمين
لتحويل مننوع غازإلىنوع آخريتطلبتركيب مكوناتتحويلالغاز.يتم
يئة هذا الجهازفيالمصنع لنوع غازمعين،فا
تتمته
لتحويل.
لتحويل مع أدوات ا
تعليمات ا
ينتج عنهحريق أوانفجار!يحظرإرفاق هذا الجهازبمصدر
ناسبةقد
لتحويل الم
لتحويلإلى نوع غازمختلفبدونتركيب مكونات ا
ا
إمداد غازغيرمهيئ!
بين
وضين كما هو م
عتمدين و/أو مف
لين أو م
اليقومبتحويل هذا الجهاز من نوع غاز إلى آخر إالأفرادصيانة أوتركيب م ؤه
القسم  6-1من هذا الدليل.
في
تحتوي
ختلفةلكلنوع منأنواعالغاز.
باستخدامشعالت م
للمفوضية األوروبية
بعة
لبلدانغيرتا
تقوممقاليالغاز ™  FQG30-Tال ُمصنّعة
ينها منتحملالقيمةالحراريةالعالية
لتمك
الشعلة
باللونالرماديعلىبالطات
بقة طالء خاصة
المقاليالمصممةلغازالبروبانعلى ط
شعالت
يعي،ولكنليسالعكس.
الطب
بيقاتالغاز
لالستخدامفي وحداتالبروبانفيتط
الشعالتالمصممة
استخدام
لغازالبروبان.يمكن

وبية ()CE
وضية األور
طابقةلمعاييرالمف
أدواتتحويلالغازغير الم
طبيعي
البروبان ()LPإلىالغاز ال
غاز
البروبان ()LP
طبيعيإلى غاز
الغاز ال
الوعاءالكاملPN 826-2967 :
الوعاءالكاملPN 826-2965 :
المنقسمPN 826-2968 :
الوعاء
المنقسمPN 826-2966 :
الوعاء

الستراليا
وبية ()CE
وضية األور
لمعايير المف
طابقة
أدواتتحويلالغازغير الم
طبيعي
البروبان ()LPإلىالغاز ال
غاز
البروبان ()LP
طبيعيإلى غاز
الغاز ال
الوعاءالكاملPN 826-2971 :
الوعاءالكاملPN 826-2969 :
المنقسمPN 826-2972 :
الوعاء
المنقسمPN 826-2970 :
الوعاء
بيعي ( )G25 ،G20أو
بشعالت "عالمية"يمكناستخدامها إما معالغازالط
المفوضية األوروبية
للتصديرإلى دول
تمتجهيزالوحداتالمصنعة
البوتان ()G30والبروبان (.)G31
غازات

وبية ()CEللوحدات ذات صمام غاز 810-1715
وضية األور
لمعاييرالمف
طابقة
أدواتتحويلالغاز الم
طبيعي):
غاز  G30أو G31إلى  G20أو ( G25
طبيعي)إلى  G30أو غاز :G31
 G20أو ( G25
PN 826-2976
PN 826-2975
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تحويل غازسي إي
إرشادات
قياسية
توضيحيلضغط غاز موزعشعلة
بيعي( .انظرالرسم ال
 .1اضبط ضغط الغازفيالمنظمبين  G20وG25لنوع الغاز الط
الفو هة.
تغيير
بعالمةسي إي).يحظر
الثالثة (G30بوتان أو G31بروبان):
العائلة
ثانية ( G20أو  )G25وغاز
العائلةال
.2بين
الف وهات.
أ -تغيير
ب-ضبطضغطالموزع
نيفالجديدةالمضمنة مع أدواتالتحويلبدالً من لوحة
التص
بتثبيت لوحة
نيفالقديمةوالعودةإلى .Frymasterقم
التص
 .3قمبإزالة لوحة
التيتشيرإلى أنهتمتحويلالغاز.
نيفالقديمة
التص
للحصول
الصيانةالمحليالقريب منك أو مورد معداتالمطبخ ()KES
تصلبوكيل
نيف .ا
التص
تغييرلغة الو جهةاستبدل لوحة
 .2في حالة
الملصق.
ملصقات.يجب أنتكونلغةالمرجعفي زاوية
على مجموعة

للقلي
 6-2بعدوضعالمقاليفيالمكان المخصص
خطر
لالستعالماتصلبالخطالساخن لخدمات Frymaster Dean
تثبيتالمقالةتحتالشفاط.
تغيير أي مادةهيكليةعلىالمقالة أو إزالتها ل
يجب عدم
رقم .8633-551-800-1

تحقق من أن
بالنجارالموجودفيالجزءالعلوي منالمقالةلل
تسويةالخاصة
استخدم أداةال
للقلي،
 .1بمجردوضعالمقالةفيالمكانالمخصص
الوحدةمستوية ،من جانبإلى جانب ومن األمامإلىالخلف.
للقلي.
ناسبفيالمكانالمخصص
ارتفاعالمقالة م
للتأكد من أن
بعناية
المقالي،اضبطالعجالت
تسوية
ل
تقوم
تعتمدعلى الجهد الموصل أو
بحيث ال
ييد حركةالمقالة
لتق
توف رها KES
التي
المكابح
بتثبيت
عندتسويةالمقالةفيمكانهاالنهائي،قم
فيجب إعادة
سباب أخرى،
للصيانة أو أل
المكابح
تعليمات الواردة .إذاتمفصل
فقًالل
المكابح و
تركيب
بائية .قمب
بنقلهاإلىالوصلة الكهر
استخدامالمقالة.
قبل
توصيلها
خطر
االنسكابات
لتجنب
قديسبب الزيتالساخن حروقًابالغة.تجنب المالمسة.في ظلجميع الظروف،يجب إزالة الزيت منالمقالةقبل محاولةتحريكها
بيتهابإحكامفيوضعثابت.
تث
قلبالمقاليوتسببإصاباتشخصية إذا لميتم
والسقوطوالحروقالبالغة.قدتن
خطر
تبطةبهللحد من حركةالج هاز.
نابيب المر
الفصلالسريع أو األ
توفيروسائلكافيةللحد من حركةالج هاز دون االعتمادعلى الموصل وجهاز
يجب
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.
:
.

الفصل ).3
يقافهافي
القلي وملئهابزيت الطهي( .انظر إجراءات إعداد المعدات وإ
.2تنظيف أوعية
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مقالة غاز FILTERQUICK™ FQG30-T
غيل
التش
لثالث:إرشادات
الفصل ا

™ FQG30-T

)
FQ4000
(

JIB
)(Jug In Box

بين)
التكوينالنموذجي ( 2FQG30-Tالم

بينة
لا عنالم
يختلف مظ هرالمقالةقليا ً
مالحظة:قد
الصنع.
وتاريخ
التكوين
اعتمادااعلى

1-3

1-3

وإيقافها
إجراءات إعدادالمعدات

تحذير
لساخن،والسيما
لزيت ا
تشغيل نظامالقليبا
المشغلينبالمخاطرالكامنةفي
بمسؤولية إخطار
يضطلع المشرفالميداني
والتنظيف.
جفيف
لزيت وإجراءاتالت
تصفية ا
جوانب
نبيه
ت
تصفية وعاءالقليمغلقة.قمبإزالة
التشغيل وأن صمام (صمامات)
لمقالةعلىوضعإيقاف
لمقالةتأكد من أن ا
قبلإشعال ا
لزيت).في حالة
مستوى ا
القليحتىأسفل خط ( OIL-LEVEL
تعبئة وعاء
تركيبها،وقمب
رف (أرفف) دعم السلةفي حالة
القلي.
استخدام دهنصلب،تأكد من أنهمعبأفيقاع وعاء
 1-1-3اإلعداد
تحذير
لشعالت .عدمفعل ذلكيؤدي
قليبماء أوزيتقبلإشعال ا
تعبئة وعاء ال
تشغيل هذا الجهاز ووعاءالقليفارغ.يجب
يحظر
يتسببفياندالع حريق.
القليوقد
إلىتلف وعاء
خطر
لزيتإلى
تسخين ا
السائل الساخن عندمايتم
يتناثر
لزيت .وإالفقد
تعبئة ا
قمبإزالةجميعنقاط الماء من وعاءالقليقبل
درجة حرارة الطهي.
تحذير
الصلبة.سيؤدياستخدام الدهون
تركيب عدة أدوات الدهون
الصلبة دون
استخدام الدهون
لنتعمل مقالة ™FQG30-Tب
لمقالة الغاز ™FQG30-T
لزيت ل
وتبلغسعة ا
تعبئة.
الصلبة دون عدة األدواتالخاصة بها إلى انسداد خطوط زيت ال
ئوية ( 07درجة فهرنهايت) للوعاء الكامل و3.33لتر
1..1لتر ( 3.3جالون 33/رط اال) عند  31درجة م
قسم.
رجة فهرنهايت)لكلنصفللوعاءالمن
ئوية ( 07د
(3.3جالون 13/رط اال)عند  31درجة م
القليبالزيت،تأكد من إغالق جميعالمصارف.
قبل ملء أوعية
سيسمحذلك
القليً .
الخلفي من وعاء
السفلي الموجودفيالجزء
مستوىالزيت)
القليبزيت الطهيإلى خط ( OIL LEVEL
 .1قمبملء وعاء
بسبب
يفيضالزيتبعدامتداده
السفلي؛حيث منالممكن أن
تطبيقالحرارةً .التقمبملءالزيتالباردأعلى منالخط
بامتدادالزيتعند
القلي.
استخدام دهنصلب،تأكد من أنهمعبأفيقاع وعاء
في حالة
العاملالحراريً .
تحقق من أنسطحالقابسمستوي معلوحةالمخرج ،مع عدم إ ظهار جزء منالشعب.
المناسبةً .
 .2تأكد منتوصيلسلكالطاقةفيالعلبة
مستوىالزيت)العلويعندوصولالزيتإلى درجة حرارةالطهيً .
 .3تأكد من أنيكونمستوىالزيتعند خط ( OIL LEVEL
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لمقالة
 3-1-3إشعال ا

التشغيل).
إيقاف
التحكمإلىوضع ( OFF
لتشغيل)الخاصبوحدة
إيقاف ا
تشغيل/
 .1اضغطعلىمفتاح ( ON/OFF
)(CE
OFF

/

) ON/OFF

.

2

.

)(CE

(

) ON/OFF
(
) OFF
(.
) OFF
(
) ON

(

/
5

.2

ON

Honeywell

ON

OFF

OFF

Honeywell

التشغيل).
التحكمإلىوضع ( ON
التشغيل)الخاصبوحدة
إيقاف
تشغيل/
 .2اضغطعلىمفتاح ( ON/OFF
نتظر 06ثانيةً .
التشغيل) وا
إيقاف
التشغيل)إلىوضع ( OFF
إيقاف
تشغيل/
فاضغطعلىمفتاح ( ON/OFF
باإلشعال،
الشعالت
تقم
 .3إذالم
كررالخطوة .2
تقوم
نهايت)وس
القلي أقل من ً 22درجة ًمئوية ً(ً 126درجةًفهر
 .4ستدخلالمقالةتلقائياافيوضع دورة اإلذابة إذا كانت درجة حرارة وعاء
الشعلةبشكل
تعل
نفيذ)( .ملحوظة :خالل دورةالذوبانتش
بعرضرسالة ( MELT CYCLE IN PROGRESSدورة اإلذابة حيز الت
للتأكد من
سخين
الت
فيجبتحريكالد هون منحين آلخرأثناءعملية
صلبة،
تستخدم د هون
تنطفألمدة أطول)ً .إذاكنت
لبضعثوانيثم
متكرر
تقل
سن
نهايت) ،ت
القليإلى ً 22درجة ًمئوية ً(ً 126درجةًفهر
أن إذابة جميعالد هونفيالصرفوالوعاء .عندماتصل درجة حرارة وعاء
نهايت) من
المسبق)حتى ً 9درجة ًمئوية ً(ً 11درجةًفهر
تسخين
ويتم عرضرسالة ( PREHEATال
سخين
الوحدةتلقائيااإلىوضعالت
القليإلى درجة حرارة الطهيالمبرمجة.بمجردوصولالمقالةإلىنقطة
شتعلةحتىتصل درجة حرارة وعاء
الشعلة م
تبقى
الضبطً .
نقطة
لالستخدام.
تكونالمقالة جاهزة
البدء) و
التحكمإلى ( START
تتغيرشاشة وحدة
الضبط،
نفاخ
الشعلة الموجودةعلى كل جانب من م
الشعالت لمدة 96ثانيةعلىاألقل ،الحظاللهب من خاللفتحات عرض
يتمإشعال
 .1بعد أن
هواء االحتراق.
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الشعلة،اضبط مزيج
بقع داكنةعلى وجه
فاتحمت وهجً .إذالوحظ وجودشعلةزرقاء أو إذا كانت هناك
رتقالي أحمر
يكونلوناللهب األمثلب
و
بفكالصامولةبما
نفاخالمقابلللمحرك.قم
تثبيت،على جانب غالف الم
ولتي
تحتويعلى صامولة أو صام
كالتالي:توجد لوحة
الهواء/الغاز
برتقالي-أحمرساطعً .
يتمالحصولعلى ضوء
فتحةسحب الهواءحتى
لفتح أو إغالق
يكفيللسماحبتحريكاللوحة،ثم اضبط موضعاللوحة
القفل.
بعنايةفي موضعهوأحكم صواميل
أمسكاللوحة
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التشغيل
3-1-3إيقاف

القصير خالليومالعمل:
التشغيلعلى المدى
إليقاف
القلي
التشغيل)وقمبوضع أغطية وعاء
التحكمإلىوضع ( OFFإيقاف
التشغيل)الخاصبوحدة
إيقاف
تشغيل/
 .1ضعمفتاح ( ON/OFF
فيمكانها.
عند إغالق المقاليفيوقت اإلغالق:
تشغيلالمقالة.
إليقاف
التحكمفيوضع OFF
التشغيل)الخاصبوحدة
تشغيل/إقاف
 .1ضعمفتاح ( ON/OFF
)(CE
OFF

) ON/OFF
.

/

.

2

(

)(CE
) ON/OFF
(
) OFF
(.
) OFF
(
) ON

(

/
5

.2

ON
OFF

Honeywell

ON
OFF

Honeywell

الفصلين  1و.)0
قالي (انظر
نظيفالم
بتصفيةالزيتوت
 .2قم
ال.
لمصفاةلي ا ً
الصلبةفي طاسة ا
لمصفاةً .يحظرتركالد هون
لمصفاةواستبدال ورقة ا
نظيف طاسة ا
بت
 .3قم
القلي.
القليعلى أوعية
 .4ضع أغطية وعاء

 3-3التشغيل

التحكم ( FQ4000انظرالشكل
هذهالمقالة مجهزةبوحدات
تحكم FQ4000لالطالععلىبرمجة وحدة
تشغيل وحدةال
باألسفل) .راجعدليل
التصفية المدمج.
التشغيللنظام
التشغيلوإرشادات
التحكم وإجراءات

تحكم FQ4000
وحدة ال
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تعبئةاليدوي
لزيتالمنخفض الخاصبخزان ال
 3-3إعادة الملءالتلقائي لحجم ا
التلقائي
تعبئةاليدوي أو
يمكنتكوينالمقالة إمالل
فضاا،
حسب ال جهازً .عندما يكون الوعاء منخ
نقيط
اضغط على زرتعبئة الزيت اليدوية (ت
الزيت) الموجودأسفلالشاشة (انظر الشكل )3
التحكمبعرضرسالة
تعبئة الوعاء.تقوم وحدة
ل
الضغط
?( PUSH BUTTON TOP OFF
بئة؟) ًاضغط على زر (√) YES
على زرالتع
يتم عرضرسالة ?START FILLING
(نعم)ً .
(بدء الملء؟) ًاضغط على الزر واستمر في
الضغطلبدء الملءً .حررالزرعند وصولالزيت
إلى خطمستوى الزيتالعلوي.اضغطعلى زر
( NOال) ()Xللخروجً .إذا كانت الوحدة مزودة
تياري،يتمفحص
التلقائية االخ
تعبئة
بخاصية ال
بئ ةها
ويتمتع
باستمرار
القلي
مستوياتزيت وعاء
عندالضرورة منالخزانالموجودفيالحجيرة.

)

JIB
)(bulk

:(JIB) Jug In Box
top off empty
.
(

:

.
:(JIB) Jug In Box
.
JIB

1

تعبئة علبة زيت سعتها
يحمل الخزان ال
وفيالعملية
كيلوغرام ً(ً 31رط االً .).
ً 11.22
تعبئة مايقرب من
النموذجية،تستمر عملية ال
يومين.
يتم شرح مكونات النظامفي الجزء األيمن (انظر
الشكل .)1
القلي إجراء الملءيدوياا
تتطلب أوعية
مالحظة :س
نظيفالمغلي
الت
نظيف (
التشغيلوبعدالت
عندبدء
نظيف
أو البارد) ما لميتماستخدام نظام الزيت ال
ً .bulk

الشكل 3

لالستخدام
 1-3-3إعدادنظام
تستخدم خيار
الملحقات (انظرالشكل ً .)2إذاكنت
تركيبسلة )Jug In Box( JIBالمشحونةفيعبوة
أسفلالغطاء،قمب
بمجردوضعالمقالة
الزيتالغزير (،)bulkانظرالملحق أ.

لزيت ()JIB
3-3-3تركيب خزان أو وعاء ا
تأكد من وصول
لشفطً .
توصيل جهاز ا
توفر،الذيقامب
استبدلالغطاء الم
رقاقةالمعدنيةً .
قمبإزالةالغطاءاألصلي من حاويةالزيتوبطانةال
أسفل حاويةالزيت.
التغذية منالغطاءإلى
نبوب
أ
الشفطعلىالحجيرةالداخلية
التالية).تجنب مسك جهاز
الصفحة
ضع حاوية الزيت داخلالحجيرة وحركهاإلى مكانها (كما هو موضحفي
يتموضعالحاويةفيالمقالة.
حيث
للتشغيلً .
النظام جا هز اآلن
للتشغيل.
النظام جا هز اآلن

1-3

لزيت )Jug In Box( JIB
تغيير خزان ا
3-3-3

فاض مستوى خزان الزيت وعرض رسالة
عند انخ
( TOP OFF OIL EMPTYخزانزيت التعبئةفارغ) (انظر
الشكل  .)3اضغط على زر التحققلمسح رسائل الشاشةً .بمجرد
إعادة ملء الخزان و/أو استبداله ،اضغط مع االستمرار
على زر إعادة الضبط البرتقالي الموجودبجوار خزان الزيت
فحة التالية) حتى يتم مسح الرسالة
(انظر الشكل 2في الص
فليةً .إذاكنتتستخدم د هون صلبة،
المعروضةفي الزاوية الس
فراجع الملحق بللحصول على التعليمات.
الشكل 3
تعبئةفارغ)إلى أن خزان
تشيررسالة ( Top Off Oil Emptyخزانزيت ال
الزيتفارغ.

وحرك  JIBمنالحجيرة (انظرالشكل .)4
افتحالحجيرة
ً .1
ّ

ً .2قمبإزالةالغطاءواسكب أي
تبقيفيالحاويةإلى
زيت م
بالتساوي
القلي
جميع أوعية
(انظرالشكل .)1

الشكل 1
الشكل .

ً .3ضع خزان  JIBالجديد عمودياا ،وقمبإزالةالغطاءوخاتم
رقاقةالمعدنية (انظرالشكل .)0
ال

نبوبفي الحاويةالكاملة
ً .4ضع األ
الجديدة (انظرالشكل .)7
 ً .1حرك خزان JIBعلىالرف
داخل حجيرةالمقالة (كما هو
موضحفيالشكل .)4

الشكل 6

ً .0اضغطعلىمفتاح إعادةضبط
JIBلمسحرسالة Top Off Oil
تعبئة
( Emptyخزانزيتال
فارغ)المعروضةعلى
التحكم FQ4000
وحدة
(انظرالشكل .)2

الشكل 0

تحذير

إضافةالزيت الساخن أو المستخدم إلى
قب
ال ت م
نظام .JIB

الشكل 8

0-3

لزيتالغزير ()bulk
 .-.-3أنظمة ا
خلفي من هذا الدليل.
الغزير ( )bulkواردةفي الملحق "أ" الموجودفيالجزء ال
بتركيبواستخدام أنظمة الزيت
اإلرشاداتالخاصة

التصفية
.-3
 1-.-3مقدمة
القلي األخرى
ينماتظل أوعية
الفاعلةب
التصفية اآلمنة و
بتصفيةالزيتفي وعاءقلي واحدب
التصفيةلمقالة ™FilterQuick
يسمحنظام
البطاريةتعمل.
في
تشغيلالنظام.
بتغطية
التشغيل FQ4000
لالستخدام.يقومدليل
التصفية
القسم 2-4-3يغطي إعدادنظام
تحذير
تصفية
تشغيلنظامالقليبالزيتالساخن،والسيما جوانب
لينبالمخاطرالكامنةفي
لية إخطارالمشغ
يضطلعالمشرف الميدانيبمسؤو
والتنظيف.
لتجفيف
الزيت وإجراءات ا
تحذير
ثبيت.
لت
ارتفاعحلقة ا
المصفاةيومياا أو عندمايقوممستوى الرواسببتجاوز
يجباستبدال لوحة أوورقة
المصفاة
لتصفية FQ4000لالستخدام معورقة أو لوحة
 3...3إعدادنظام ™ FilterQuickمعنظام ا
تكوين ورق
باستخدام
تصفية ™FilterQuick
يقومنظام
بكة
كبيرة،وش
ثبيت
صينيةفتات،وحلقةت
التصفيةالذييشمل
تصفية معدنية.
لمصفاة خارجالحجيرة وقم بإزالة طاسة
 .1اسحب طاسة ا
لمصفاة (انظر
بكة ا
لمصفاةوش
ثبيت وورقة ا
الفتاتوحلقةالت
باستخدام محلول منظف
العناصر
الشكل ً .)9نظفجميع
بالكاملً .
جففها
وماءساخنثم
لوصولإلى
للتنظيف أو ا
بغي عدم إزالة غطاءالطاسة إال
ين
قبل
لتخلص منالد هنالمصنعة
الداخل أولوضع وحدة ا
لتخلص
تعليمات ا
التصفية.وترد
يناير 2664تحت صمام
التحكم .FQ4000
فيدليل وحدة
قتين
لمصفاةلضمان أنالحل
ثبيت وصلة طاسة ا
 .2افحصت
الشكل .)16
يتينبحالةجيدة (انظر
الدائر

الشكل 9
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بترتيبعكسيفيمنتصف
التفصية المعدنية
بكة
 .3ثم قمبوضع ش
لمصفاةأعلى
بوضع ورقة من ورق ا
السفلي منالطاسة،ثمقم
الجزء
بينجميعالجوانب (انظرالشكل ً .)11
يتداخل
بشكل
تصفية،
بكة ال
ش
تأكد منرفع الجانبالخشنللوحة
إذا كنتتستخدم ل وحةمصفاة،ف
للوحةبين
تأكد من وجود ا
تصفية ،مع ال
بكة ال
للوحةعلى ش
ووضع ا
لمصفاة.
لبارزةلطاسة ا
الحواف ا

فاة
ثبيتوصلةالمص
افحصت
دائرية.
للحلقاتال

الحلقةإلىالمقالة،
بخفض
لمصفاةوقم
ثبيتعلى ورقة ا
 .ضعحلقةالت
لمصفاة (انظر
االستقرار على جوانب طاسة ا
ممايسمحللورقة ب
الشكل ً .)11

الشكل 17

لمصفاة
ثبيتفيمكانها،عليكبرش عبوة واحدة منمسحوق ا
الت
 .عندماتكونحلقة
الشكل .)12
لتساويفوقالورقة (انظر
با
لمصفاة مرة أخرى
المصفاة،ثمادفع طاسة ا
الفتاتالموجودةفي طاسة
صينية
تبدل
 .اس
أسفلالصرف.
إلىالمقالة ،معوضعها

الشكل 11

حشية!
يحظراستخداممسحوقمصفاة مع ال
لمصفاة مرة أخرى إلىالمقالة ،ووضعهاأسفلالمقالة.تأكد من عدم
 .ادفع طاسة ا
لالستخدام.
التصفية جا هز اآلن
التحكمً .نظام
عرضالحرف ""Pعلى وحدة
الشكل 13

خطر
لزيت الساخن الذيقديؤدي
فيضانوانسكاب ا
لتجنب
تصفية مدمجة
تصفيةأكثر من وعاءقلي مرة واحدةفي وحدة
يحظر
سقوط.
إلى حدوث حروقشديدة،وانزالق و
خطر
القلي
تصفيةفي وعاء مضادللناربعدنهايةعمليات
لمقالة المجهزةبنظام
فتات الخبز الموجودةفي ا
ينية
فريغص
يجبت
لبعض الموادالدهنية.
امتصاصها
جزيئات الطعامبدونقصدفي حالة
تحترقبعض
في كليوم.حيثقد
تحذير
القلي.حيث
لمقالة ،والذييقومبإحكامربطأوعية
القلي أوغي رها من األوانيبلاشريطالملحقبا
تجنباحتكاكسالت
تصميمه
ثباته ،كما أنهتم
سلبعلى
تشويهلاشريط ممايؤثربال
القلي ولاشريطإلزالة الدهنإلى
االحتكاكبينسالت
يؤدي
التنظيف.
متوافقة ومحكمةويلزمإزالتهفقطعند
طريقة
ب
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مقالة غاز FILTERQUICK™ FQG30-T
وقائية
الصيانة ال
الفصل :4
1-4

لمقالة
الوقائية ل
الصيانة
وفحوصات
خدمات

خطر
تصفيةفي وعاء مضادللناربعد نهاية عملياتالقليفي كليوم .حيث
لخبز الموجودةفيالمقالة المجهزةبنظام
نيةفتات ا
تفريغصي
يجب
نية
لبعض المواد الده
امتصاص ها
تحترقبعضجزيئات الطعامبدونقصدفي حالة
قد
خطر
لئةبدهن  /زيتساخن.في حالةتالمس الماء مع الزيت ال ُمسخنإلى
لية الطهي أو عندماتكونممت
تنظيفالمقالةأثناء عم
يحظر محاولة
بين.
القري
لألفراد
ناثر الزيت مماقديؤديإلى حدوث حروقشديدة
يتسبب هذاإلىت
القلي،قد
درجة حرارة
تحذير
لتركيز
ترازيةقبلاالستخدام .ويجبإيالء اهتمام خاص
استخدم منظفمتعدد األغراض.يرجىقراءةتوجي هاتاالستخدام والعبارات االح
المنظف وطول الوقت الذييبقىفيه المنظفعلىاألسطحالمالمسةللطعام.

2-4

اليومية
فحوصات
الخدمات وال

حقاتها
لمقالة ومل
1-2-4تحقق من عدم وجودأضرارفي ا
القلي أو داخلالمقصورة وأي أدلة أخرىعلى أنالمقالة
يبات والموادالغريبةفي وعاء
تسر
البالية والحبال وال
المفكوكة أو
ابحث عناألسالك
للتشغيل.
وملحقاتهاغير جاهزة وآمنة

لمقالة منالداخل ومن الخارج -يوميًا
 2-2-4نظفمقصورة ا
ناصرواألسطحالمعدنيةالتييمكنالوصولإليهاإلزالةتراكمات
يفة .امسح جميعالع
باستخدامقماشةجافة ونظ
القلي من الداخل
نظفمقصورة
الزيت واألتربة.
ومبللةمنقوعةفي منظفمتعدد األغراضوقمبإزالةالزيتوالتراب والضمادة منمقصورة
يفة
باستخدامقماشةنظ
نظفمقصورةالمقالة منالخارج
يفة.
مبللةونظ
باستخدامقطعةقماش
بالمسح
القلي.قم

التصفية المدمج -يوميًا
بتنظيفنظام
 3-2-4قم
تحذير
المصفاة دون وجود زيتفيالنظام.
تشغيلنظام
يحظر
تحذير
نقل الزيتالقديمإلىمنطقةالصرف.
المصفاة ل
يحظراستخدام طاسة
تحذير
المصفاة.
بتلف مضخة
سيقوم الماء
المصفاة .حيث
يحظرتصريف الماءإلى طاسة

1-4

نظيفاليومي لطاسةالمرشحبمحلول ماء ساخن ومنظفمتعدد
التصفيةغيرالت
اليوجد خدماتوفحوصاتصيانةوقائية دورية مطلوبةلنظام
األغراض.
تحقق من أنمصفاة طاسةالمرشح موجودفيقاع طاسةالمرشح مع وجود ورقة أو
ببطء أو أنه اليضخعلىاإلطالق
فإذا الحظت أنالنظاميضخ
لمصفاة ومن أنهافي حالةجيدة.
تركيب الموجودفيالجزء األمامياأليمن من طاسة ا
تينفيال
تيندائري
تحقق من وجودحلق
لمصفاة.
لوحةعلى قمة ا
باستخداممفتاحالربط.
تصفي ة وإحكامربطها
بقةال
لمصفاةالمس
تحقق مننظافة ا

للفك -يوميًا
لقابلة
لغيار والملحقات ا
المصفاة،وقطع ا
بتنظيف طاسة
 4-2-4قم
والملحقاتمثلالسالل أو صواني
للفصل
القابلة
لمصفاةوالقطع
يبات من الزيت المحروقعلى طاسة ا
يتراكمترس
القلي،
كما هو الحال مع وعاء
الرواسب أوألواحالسمك.
مبللةبمحلول منظفمتعدد األغراض.
استخدمقطعة قماش
يفة.
بقطعة قماشجافةونظ
للفك
القابلة
والملحقات
لمصفاة وجميع األجزاء
قمبمسح طاسة ا
نتج
التيت
نظيف هذه األجزاء .أماالخدوش
تستخدمقطعصلبة أو مواد كاشطةلت
بالكامل .ال
وجففها
المتراكم.اشطف كلقطعة
إلزالةالزيتالمكربن
نظيف الحقًا أكثرصعوبة.
الت
نظيفبهذهالموادفهيتجعل
الت
عن

التنظيف حوال حساسات  AIFو- ATOيوميًا
5-2-4

التصفيةعندتصريفالزيت
بعملية
نظيفوقم
نظيفالرواسب حولحساسات  AIFوATOأثناءالت
بت
 .1قم
القلي.
من وعاء
ً
بالوصولإلى حول المجس (انظر الشكل .)1توخ الحذر
فكا أو أي أداة أخرى مشابهةيسمح
 .2استخدم م
للتأكد من أنالمجسغيرتالف.
والتصفية.
نظيف
الت
 .3قمبإعادةالزيتبمجرد اكتمال

قضبانرافع السلة -يوميًا
6-2-4تنظيف
يفة إلزالةتراكمات الزيت
القضبانبقطعة قماشجافة ونظ
رافعسلة ،قمبمسح
للمقالي المزودةب
بالنسبة
والغبار.

الشكل 1

لزيت
بتنظيف حساسمستوى ا
 7-2-4قم

تشغيل
تصفية اليومية (انظرالقسم  3-1-2من دليل
يمكن إجراء هذهالعملية أثناء عملية التنظيف وال
وحدة ال
تحكم  )FilterQuick FQ4000أوباستخدام الطريقة أدناه.
لمصفاة.
التصريفإلىالطاسةفيقائمة ا
باستخدام خيار
بتصريفالزيت
 .1قم
يمين).
نظيفالزيتالمكربن منالحساس (انظرالصورةعلىال
لت
 .2استخدملوحةغير خادشة
لمصفاة.
باستخدام خيار ملءالوعاء منالطاسةفيقائمة ا
 .3قمبإرجاعالزيت

بوعية
فحوصاتاألس
الخدمات وال
3-4
بالتنظيف خلفالمقالي
 1-3-4قم
استخدم صمام إغالقالغازاليدويإلغالق مصدرالغاز.يتواجد صمام إغالقالغازاليدويعلى خط
وافصله.
المقالي.أغلقالغاز
نظيفخلف
بالت
قم
الفصلالسريع.
افصل خطالغاز عنالمقالة عن طريق
الفصلالسريع.ثم
قبل
اإلمداد

2-4

4-4

بوعية
فحوصاتاألس
الخدمات وال

القلي -ش هريًاعلىاألقل
لبارد) لوعاء
المغلي/ا
التنظيفالعميق (
1-4-4
خطر
الشعالت .عدمفعل ذلكيؤديإلىتلف وعاء
بئة وعاءالقليبماء أو زيتقبلإشعال
تشغيل هذا الجهاز ووعاءالقليفارغ.يجبتع
يحظر
يتسببفي اندالعحريق.
القليوقد
نظيف
الت
باتباع إجراء
القلي.يجب إزالة هذاالشريطبشكل دوري
تتشكلرواسبالزيتالمحترق ةتدريجيًا داخل وعاء
للمقالة
االستخدام العادة
خالل

(
التحكملعملية
تفاصيل محددة حول إعداد وحدة
للحصولعلى
التحكم FQ4000
تشغيل وحدة
القسمين  01-3-2و 00-3-2مندليل
المغلي) .راجع
المغلي).
نظيف (
الت

خطر
للتخلص منه.
ناسبة
لتصفيةفي حاوية م
اترك الزيتيبردإلى درجة حرارة  33م ( 111ف) أو أقلقبل ا
تحذير
التشغيل) إلىوضع
يقاف
تشغيل/إ
لية .إذافاض المحلول،اضغط علىمفتاح ( ON/OFF
قبة خالل هذهالعم
يحظرتركالمقالةبدون مرا
التشغيلعلىالفور.
يقاف
إ
خطر
لئهبالزيت .عندتسخين الزيتإلى درجة حرارة الطهي،سيؤدي وجود الماءفي وعاءالقلي
تأكد من خلو وعاءالقلي من الماءبالكاملقبل م
ناثرللزيت.
إلى حدوثت

التصفية -ش هريًا
صيانة ماقبل
2-4-4

التصفية إجراءصيانةدورية .كل 33يو ًما ،أوبشكلمتكرر
بقة
لمصفاةالمس
تتطلب ا
رفقة.
التصفيةالم
بكة
نظيفش
تدفقالزيت،وقمبإزالةالغطاءوت
تباطأ
أكثر إذا

خطر
مصفاة
تصفية قدتكونال
مصفاةالمسبقةال
قفازاتواقية عند إزالةال
قمبارتداء
ساخنةوتسبب حروقًاشديدة

الشكل 2

الشكل 3

الشكل .)2
التصفية (
بقة
لمصفاةالمس
رفقإلزالةالغطاء من ا
استخدممفتاحالربطالم
قفازاتالواقية
 .1ارتداء ال
الشكل .)3
رفقة (
التصفيةالم
بكة
البقايا منش
صغيرةإلزالة
فرشاة
استخدم
.2
فًاتما ًما.
يصبحالمكان جا
صنبورالمياهحتى
أسفل
نظيف
بالت
.3قم
بقة
لمصفاةالمس
رفق ،مع ضمان إحكامربط ا
باستخداممفتاحالربطالم
التصفية وربطهبإحكام
بقة
لمصفاةالمس
.4قمبإعادةالغطاءإلى غالف ا
بطئعملية اإلرجاع.
التصفية مماي
بقة
لمصفاةالمس
يتسرب الهواء حول ا
التصفية .إذالميكنالغطاء محكمالربط،س

تحذير
تصفية جارية.
تصفية عندماتكون دورة ال
مصفاةالمسبقة ال
التقمبإزالة غطاء ال
تصفية أثناء إزالةالغطاء.قمبارتداءقفازاتواقية عندمسكالغطاء .الجزءالمعدني والزيتالمكشوفساخن.
بتشغيلنظام ال
التقم
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التحكم - FQ4000ش هريًا
 3-4-4فحصدقةنقطةضبط وحدة
ئيته مجس درجة حرارةالمقالة.
الزيت،بحيثتلمس نها
بيرومترفي
 .1أدخلمقياس حرارةجيد أو مجس
القليفي نطاق الطهي)،اضغطعلىالزر
تشيرإلى أن محتويات وعاء
التحكم (
نتج وحدة
 .2عند ظهور رموز م
استشعا رهابواسطة مجس درجةالحرارة.
الضبط كماتم
نقطة
حرارةالزيت و
الفعليةفي
بيرومتر)
بيرومتر.يجب أنتكونقراءات درجةالحرارةوقراءاتالمقياسالحراري (
 .3الحظ درجةالحرارةعلىمقياسالحرارة أوال
لمساعدة.
تصلبمركزصيانةمعتمد منالمصنعل
نهايت)لكل منهما .إذا كان األمرعلىغيرذلك ،ا
حدود  3° ±درج ة مئوية ( 5°درجةفهر

مرة واحدةلعرض درجة

نوية
لربعس
فحوصات ا
الخدمات وال
5-4
1-5-4تنظيف مجموعةمنفاخ هواء االحتراق  -كل  3أشهر

نفاخ
كيب مج موعة الم
صواميلتر

نفاخ.
تثبتالم
التي
بع
نفاخوقمبإزالةالصواميل األر
ضفيرةأسالكالم
 .1افصل
(انظرالشكل .)4
نفاخ من حجيرةالمقالة.
 .2قمبإزالةالم
نفاخ أو مجموعةالواقي.
 .3قمبإزالةواقيالم
المنفاخ،
نفاخفي غالف
تثبت مجموعة محركالم
التي
الثالثة
المشابك
 .4قمبإزالة
نين( .انظرالشكل .)5
بفصلالمكو
وقم

توصيالت
األسالك

الشكل 4

الشكل 5

تيكيةلمنع دخول الماءإليها.قم
بالس
بلفافة
بلفالمحرك
 .5قم
نفاخ.
نظفاتعلىعجلة وغالفالم
برشمزيلالشحن أوالم
نقعلمدة خمسدقائق.قمبشطفالعجلة
اتركالعجلةحتىت
بقطعةقماش
جففهما
نبورالساخن،ثم
والغالفبماءالص
يفة( .انظرالشكل .)6
نظ
نفاخ.قم
تيكي من مجموعة محركالم
البالس
 .6قمبإزالةالغطاء
نفاخ.قمبإعادة
بإعادةتجميع مجموعة محرك وغالفالم
نفاخفيالمقالة.
تركيب مجموعةالم

الشكل 6

4-4

نفاخ أو مجموعةالواقي.
 .7قمبإعادةتركيبواقيالم
القسم .2-1-3
الفصل ،3
فقًالإلجراءالموصوففي
بإشعالالمقالة و
 .8قم
نفاخ هواء
الشعلة الموجودةعلى كل جانب من م
الشعالت لمدة 93ثانيةعلىاألقل ،الحظاللهب من خاللفتحات عرض
يتمإشعال
 .9بعد أن
االحتراق( .انظرالشكل .)7
فتالعرض اليسرى
حة
فتحة العرض
تقع
ى خلف المحرك.
ليمن
ا

الشكل 7
ً
فصل  ،2القسم  3-2وتعرض
فقا مع الجدول المطبقفي ال
يتمضبط مزيج ال هواء/الغازبشكل صحيح عندمايكونضغط األنبوب المجمع للشعلة مت
الشعالتضو ًءابرتقالي-أحمرساطع .إذالوحظ وجودشعلة زرقاء أو إذاكانت هناكبقع داكنة على وجه الشعلة،فإن مزيج ال هواء/الغازيتطلبتعدي ًال.

بفكالصامولةبدرجةكافية
نفاخالمقابلللمحرك (انظر الشكل .)8قم
تثبيت،على جانب غالف الم
ولتي
تحتويعلى صامولة أو صام
توجد لوحة
برتقالي  -أحمرساطعمت وهج .أمسك
يتمالحصولعلى لون
فتحة مدخل الهواءحتى
لفتح أو إغالق
للسماحبتحريكاللوح ة.اضبط موضعاللوحة
القفل.
بعنايةفي موضعهوأحكم صواميل
اللوحة

)(CE

الدائرية  -كل  3أشهر
تبدال الحلقات
2-5-4اس

الشكل 3

القسم .)2-4-3
لمصفاة (انظرالشكل 13في
الحلقاتالدائريةالموجودةعلىوصلة ا
استبدل

نوية
النصفس
فحوصات
الخدمات وال
6-4
1-6-4تنظيفأنبوبتهوية صمام الغاز -نصفسنوي
بية.
وضية األورو
تصديرإلى دولالمف
لمكونةلل
مالحظة :هذا اإلجراءغير مطلوبللمقالي ا ّ
.1
.2
.3
.4
.5

غيل).
(إيقاف التش
اضبطمفتاح طاقةالمقالة وصمامالغازعلىوضع OFF
نبوبالتهويةلسهولةاإلزالة.
تقويم أ
بعناية من صمامالغاز .مالحظة:يمكن
نبوبالتهوية
بفك أ
قم
نبوبإلزالة أي موانع.
مررقطعة منسلكالربطالعاديعبر األ
للتأكد منخلوه من أيشوائب.
نبوب
وانفخعبر األ
لسلك
انزع ا
األسفل.
الفتحةإلى
بحيثتشير
وثنيه
نبوب
أعدتركيب األ
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السنويللنظام
 7-4الفحص الدوري /

بشكل دوريعلىيدأفرادصيانة مؤهلين كجزء منبرنامجصيانة المطبخالعادي.
يجبفحص الجهازوضبطه
صنععلى النحو اآلتي:
توصيفراي ماستربفحص هذا الجهازسنويًاعلىاألقل من خالل مركزصيانة معتمد من الم

لمقالة -سنويًا
 1-7-4ا











لفحصالزيتالزائد.
افحصالحجيرة منالداخلوالخارج ،ومن األماموالخلف
لفتحةالمدخنة.
تسبب انسدادًا
الصلبة ال
بقايا أوتراكماتالد هون
تحقق من أن
يبات
تحقق من عدم وجودتسر
الضبط أوالمشاعل  ...إلخ).
الشعالت واألجزاءالمرتبطةبها (أي صماماتالغاز أو مجمعات أدوات
تحقق من أن
تحقق منربطهابإحكام.
من جميعوصالتالغاز و
نيفال جهاز.
توافقالضغطالمحددفيلوحةتص
الشعلةي
تحقق من أنضغط موزع
فعة الحد ودرجة الحرارة موصلةبدقة ومحكمة الربط وتعملبدقة وأن وسائل حماية المجس موجودة ومركبةبدقة.
تحقق من أن جميع المجسات مرت
التحكموالنواقلوالصوانيولوحاتالوا جهةوغي رها)بحالةجيدةوخالية من أيزيت أو
ناصر
ناصر (أي ع
ناصرصندوقالع
تحقق من أن ع
تحقق من أنالوصالت مربوطةبإحكام وأناألسالكبحالةجيدة.
ناصر و
غيره منالحطام.افحصأسالكصندوقالع
الضبط ...الخ) موجودةوتعملبدقة.
تيح إعادة
تحقق من أن جميع ميزاتالسالمة (أيمفا
قابلةللعمل.
القليبحالة
يبات وأن عزل وعاء
القليبحالةجيدة وأنه خال منتسر
تحقق من أن وعاء
بحالةجيدة.
تحقق من أنطاقماألسالكوالوصالت محكمة و

التصفية المدمج -سنويًا
 2-7-4نظام

تحقق منربطهابإحكام.
التصفية وإعادةالزيت و
يبات من جميع خطوط
 تحقق من عدم وجودتسر
لمالك/المشغلبضرورة
الفتاتينص ا
الفتاتفيسلة
كبير من
يباتبها.في حالة وجودتراكم
 تحقق من نظافة طاسةالمرشح وعدم وجودتسر
نظيفهايوميًا.
الفتاتفي حاويةمقا ومةللحريقوت
تفريغسلة
تلفت.
بليت أو
السدادات إذا
الحلقاتالدائرية و
استبدل
السداداتفي حالةجيدة.
الحلقاتالدائرية و
 تحقق من وجود جميع
التصفيةعلىالنحواآلتي:
 تحقق منتكاملنظام
وتثبيتهبشكلصحيح.
لمصفاة
 تحقق من وجود غطاء طاسة ا
لمصفاة (انظر
لمصفاةفارغة،ضع كل وعاءفي وعاء ملءتحدده طاسة ا
 في حال كانت طاسة ا
التحكم
تشغيل وحدة
القسم  7-3-2مندليل
باستخدام وعاء
لمصفاة
تنشيط مضخة ا
تحقق من عمل صمامات إرجاعالزيتبشكلصحيح عن طريق
 ،)FQ4000وعاء واحدفيالمرة.
تبطبها.
القليالمر
الفقاعاتت ظهرفيزيتالطهيفي وعاء
تنشيطالمضخة وأن
تحقق من أن
التصريف.
الملء مناختيار طاسة
بتصفية وعاءالقلي من الزيتالمسخن إلى  177درجةمئوية
للتصفية بشكل صحيح ،ثم قم
لمصفاة
 تحقق من إعداد طاسة ا
القسم  6-3-2من دليل
التصريفإلى الطاسة) (انظر
باستخدام خيار ( drain to pan
لمصفاة
( 353درجةفهرنهايت)في طاسة ا
بالفقاعات الموجودةفيزيت الطهي) ،اآلن
الموضح
القلي (
تشغيل وحدةالتحكم  .)FQ4000اسمحبإرجاع الزيتبأكمله إلى وعاء
التصريفإلىالطاسة (انظر
باستخدام وعاء الملء منالطاسة من خيار
التحكم .)FQ4000اضغط
تشغيل وحدة
القسم  7-3-2مندليل
تين ( )2و33ثانية.
دقيق
القلي خاللحوالي
تعبئة وعاء
بأكمل ه.يجب إعادة
يتم إرجاعالزيت
تحقق عندما
على زرال
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مقالة غاز FILTERQUICK™ FQG30-T
ستكشاف المشغللألعطالوإصالحها
الفصل الخامس :ا
1-5

مقدمة

اكتشاف األعطال
يقصد من إرشادات
تشغيل ال جهاز.
لبعض المشاكلاألكثر شيوعًاالتي قدتحدث خلل
يل مرجعيًّا س ً ا
هل
الفصل دل ً ا
يقدم هذا
الفصليغطيالمشاكل
التيت ظهر معال جهازبدقة.وعلىالرغم من أن
تشخيصالمشاكل
تصحيح أوعلى األقل
مساعدتكمفي
بعة
المت
وإصلحها ا
بفراي ماستر كل جهده
الفنية
الصيانة
األكثر شيوعًاالمذكورة ،إال أنك قدتواجهمشكلةغير مذكورةفيه.وفي هذهالحاالت،يبذلفريق
المشكلة وحلها.
لمساعدتكفيتحديد
حتىاألكثرتعقيدًا .اواألهم منذلك أنتحاول دائ ًماوضعفكرة
بسط و
استخدمدائماعملية إزالةبد ًءا منالحل األ
اكتشاف مشكلة وإصلحها،
فعند
ففي حالة حدوث أعطالفي
التصحيحية هواتخاذ خطواتلضمان عدمتكراره مرة أخرى .ا
المشكلة .اوجزء من اإلجراءات
لسبب حدوث
واضحة
االنفجار،ابحث عنالسبب .اودائ ًما
وصيلت األخرى.وفي حالةاستمرارالصمامفي
تحقق من جميعالت
وصيل،
بسببضعفالت
التحكم
ناصر
ع
نصر أونظام أكثر أهمية.
بيرةلع
يفة ك
شراإلخفاق وظ
خذفياالعتبار أنإخفاق ع
نصرصغير غالبًا مايكون مؤ ً
الصيانةالمحلي
بفراي ماستر أو مركز
الفنية
الصيانة
بقسم
تصال
تتخذه،فلتترددفي اال
األفضلالذييمكن أن
فإذا ساوركالشكفي اإلجراء
لمساعدة.
المعتمد من مصنعفراي ماسترل

بوكيل الخدمة أوبالخطالساخنلشركة :)1-800-551-8633( Frymaster
التصال
قبل ا
تشغيلقواطع الدائرة.
بائية ومن
توصيلاألسالكالكهر
 تحقق من
بشكلصحيح.
لسريعلخطالغاز
الفصل ا
توصيلمفتاح
 تحقق من
فتح أي صماماتفصللخطالغاز.
 تحقق من
القليبالكامل.
تصريف وعاء
 تحقق من إغالق صمامات
للفني الذييساعدك.
سلسليةحتىتعقدمهاطيها
 قمبتجهيز طرازالمقالةواألرقامالت
خطر
قديسبب الزيت الساخن حروقًابالغة .التحاولتحريك الجهاز عندمايكون ممتلئ ًابالزيت الساخن والنقل الزيت الساخن من حاويةإلى أخرى.
خطر
قبس أثناءالصيانةباستثناء وقت الحاجة إلى إجراء اختباراتللدائرة الكهربائية.توخ الحذرالشديد عند
يجبفصلقابس الجهاز من الم
إجراء هذهاالختبارات.
لهذا ال جهاز أكثر مننقطة إمداد طاقة كهربائية.افصل جميعأسالك الطاقةقبل إجراء أعمالالصيانة.
ناصرالكهربائية إال وكيلصيانة معتمد.
اليقومبفحص أو اختبار أوإصالحالع
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ستكشاف أخطاءالمقاليوإصالحها
ا
2-5

التسخين
تحكم ومشاكل
 1-2-5وحدة ال
المشكلة
عدم وجودرسالةعلى وحدة
تحكم.
ال
تحكم FQ4000
تقوم وحدة ال
بعرضرسالة IS VAT
متلئ؟)
? ( FULLهل الوعاء م
( YES NOنعم ال)بعد
تصفية.
ال

المشكلة
أسباب
بالمقلة.
 .Aعدم وجود طاقةموصلة
التحكم أو أحدالمكونات األخرى.
 .Bتعطل وحدة
.Aالتشغيلالعاديفيبداية أو نهاية معظموظائف
التصفية.
 .Bإذا ظهرتشاشةالعرض عدة مراتأثناء
شراعلىبطء عودة
تصفية،
ال
فقديكونذلك مؤ ً
الزيت.
بسببتراكمالكربونعلىحساس
 .Cحدث خطأ
مستوىالزيت.

تقوم وحدة التحكم FQ4000
بعرض رسالة IS OIL
يتمتغطيةحساسمستوىالزيتبالزيت
 .Aقد
?SENSOR CLEAN
المكرمل.
( هل حساس الزيتنظيف؟)
نطاقي (،)CAN
التحكمال
بكة
تصالش
 .Bمشاكلفي ا
( CONFIRMالتأكيد)،أثناء
مشاكلفشلالمكون.
الط هي أوفي وضع الخمول مع
صوت إنذار مسموع.
تقوم FQ4000بعرضرسالة
التصريف.
هناكانسدادفيالصرفوفشلالزيتفي
?IS DRAIN CLEAR
تصريفنظيف)؟
( هل ال
المصفاة ،أوانسداد ورقة/لوحة
حدث خطأفي
تحكم FQ4000
تقوم وحدة ال
صفاة
تغيير ورقة/لوحةالم
المصفاة ،أو حدوث محثل
بعرضرسالة CHANGE
تغيير ورقة/لوحة
على مدار 25ساعة ،أوتجا هل
?FILTER PAPER
لمصفاةبنا ًاءعلى محثسابق.
ا
لمصفاة؟).
تغييرورقة ا
(
التصفيةغيرمغلقتما ًما.
 .Aصمام
تشغيل صمامالغاز.
يتم
 .Bلم
 .Cصمام إغلقالغازاليدويمغلق.
الفصلالسريععلى خطالغاز
.Dتوصيلتركيب
بشكلغيرصحيح.
نفاخ هواء االحتراق.
 .Eانسداد أو عطلفي م
المقالة التقومبالتسخين.
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التصحيحي
اإلجراء
.Aتحقق من أنالمقلةموصلةفيالمقبس وأنقاطعالدائرة
غير معطل.
لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
الصيانة
تصلبمركز
 .Bا
 .Aتأكد من أنالوعاء ممتلئًابالزيتواضغطعلىالزر √.
استكشاف األخطاء وإصلحها -
القسم 3-5
 .Bراجع
لمصفاةتعمل،ولكن إرجاعالزيتبطيءللغاية.
مضخة ا
بنعمتوجهإلىرسالة IS SENSOR
 .Cإذا كانت اإلجابة
? ( CLEANهلالحساسنظيف؟) CONFIRM
باستخدام
نظيفحساسمستوىالزيت
بت
تأكيد)،قم
(ال
التحكم.
بتشغيل وحدة
لوحة كاشطةوقم

بقطعة كاشطة.
نظيفالحساس
بت
 .Aقم
المعتمد
الصيانة
تصلبمركز
المشكلةقائمة ،ا
 .Bإذاالزالت
لمساعدة.
منالمصنعل

تسليكالمقالةواضغط
باستخدام أداة
نظيفالصرف
بت
قم
التصفيةإلىالعمل مرة أخرى.
تعود
علىالزر √.س
لمصفاة
لمصفاةوتأكد من إزالة طاسة ا
تغيير ورقة/لوحة ا
قمب
بمطالبات
بتجا هل
تقم
منالمقلةلمدة 33ثانيةعلى األقل .اال
CHANGE FILTER PAPER
مصفاة).
تغييرورقة ال
(
تأكد من عدم عرض
.Aتحقق منسجل األخطاء .ا
رسالة .E33
التشغيل".
 .Bضعمقبض صمامالغازعلىوضع " ON
.Cتحقق من إغلقالصماماليدويالمضمن وأن صمام
مفتوح .ا
ئيسي
الغازالر
الفصلالسريعالموجودعلى خط
.Dتحقق من أنتركيب
بالمقلةبإحكام.
تصل
الغازالمرن م
نفاخ هواء االحتراق .إذالميعمل
تشغيل م
 .Eتحقق من
المعتمد منالمصنع
الصيانة
تصلبمركز
المنفاخ ،ا
ف ًا
لا ونظي
نفاخ هواء االحتراقفع ا ً
صيانة .اإذا كان م
لل
ا
الفصل 6
تعليماتالواردةفي
ومضبوطاحسبال
من هذاالدليل.

المشكلة
أسباب

التصحيحي
اإلجراء

المشكلة
يعي،لكن
بشكل طب
تعمل المقالة
الفصل 6
والضبطوفقاإلرشاداتالواردةفي
نظيف
بالت
قم
عمليةاالستردادتكونبطيئة
نفاخ هواء االحتراق.
تساخ م
انسداد أو ا
من هذاالدليل.
عند الطهي.
والضبطوفقاإلرشاداتالواردةفي
نظيف
بالت
 .Aقم
نفاخ هواء االحتراق.
تساخ م
 .Aانسداد أو ا
المقالي الفصل  6من هذاالدليل.
نبوبتهوية صمامالغازمتسخ أو معطل (
 .Bأ
يعي،ولكن
بشكل طب
تعمل المقالة
الفصل  6من
نظيفوفقاإلرشاداتالواردةفي
بالت
فقط) .B .قم
المفوضية األوروبية
لمعايير
بقة
غير المطا
ي ظهرصوت عندإشعال النيران.
هذاالدليل.
نفاخ هواء االحتراق.
 .Cعطلفي م
المعتمد منالمصنع.
الصيانة
تصلبمركز
 .Cا
التحكم .اإذا كانت
واستعادةالطاقةإلى وحدة
قمبإزالة
المعتمد من
الصيانة
تصلبمركز
المشكلة التزالقائمة ،ا
التحكم.
خطأفي وحدة
تحكم.
قفل وحدة ال
لمساعدة.
المصنعل
تحكم FQ4000
تقوم وحدة ال
بعرضرسالة
MISCONFIGURED
سليم.
الصحيحبشكل
تأكد منتكوينالمقلةلنوعالطاقة
نوعالطاقةفي إعدادالمقلةغيرصحيح.
( ENERGY TYPEنوع
بشكل خاطئ)
مكون
الطاقة ّ
تحكم FQ4000
تقوم وحدة ال
بعرضرسالة VAT ID
الخلفي من
بالجزء
تأكد منتوصيلالمحدد ذيالسنونالستة
صل.
التحكم
محدد أداة
CONNECTOR NOT
مفقود أوغير مو ّ
التحكم.
يضهبشكلصحيحفيصندوق
التحكم وتأر
وحدة
صل
 ( CONNECTEDمو ِّ ّ
صّل)
معرف الوعاء غير مو َ
ّ
 2-2-5رسائل األخطاء ومشاكلالعرض
التصحيحي
اإلجراء
المشكلة
أسباب
لتشغيل إذا كان
بيعي أنت ظهر هذهالرسالةأثناءبدء ا
منالط
إغلق صمامالغاز ،عطلفي وحدةال
تشغيل صمامالغاز .اإذا
تحقق من
تحكم ،عطلفي يوجد هواءفيالخطوط .ا
ً
تشغيل،
توقف عنال
شغلواستمرتالمقلةفيال
العاليالحد .كانالغاز م ا
ستات
الثرمو
فتح
المحول ،أوالموصل ،أو
لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
الصيانة
تصلبمركز
فا

المشكلة
تعرض وحدة التحكم FQ4000
رسالة  E19أو E28
HEATING FAILURE
(فشل التسخين  E19أو )E28
زيادة درجة حرارة وعاء القلي عن 213ادرجةامئويةا
تحكم FQ4000
تعرض وحدة ال
تصلبمركز
الفور وا
التشغيلعلى
بإيقافالمقلة عن
قم
فهرنهايت) أو،في دول االتحاد األوروبي،
(013ادرجةا
رسالة ( HOT-HI-1الحدالعالي
لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
الصيانة
فهرنهايت).
232ادرجةامئويةا(395ادرجةا
1ساخن).
تحكم FQ4000
تعرض وحدة ال
تحقق √.
بالضغطعلى زرال
امسحالخطأواكتمصوت اإلنذار
رسالة RECOVERY FAULT
الستعادةالغازإلى  .3115وإذااستمر هذا
األقصى
يصلالحد
األقصىللوقت.
االستعادةالحد
تجاوزت مدة
تصدرأصوات
(إصالحالعطل) و
لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
الصيانة
تصلبمركز
الخطأ،فا
اإلنذار.
بالدخول
بين درجةفهرنهايتإلى درجةمئوية
تبديل
قمبال
تقوم وحدة التحكم FQ4000
تبديلمقياس درجة
إلى إعداداتالمدير ،ودرجةالحرارة ،و
بعرض رسال ة "هل هناكمقياس
تحقق من درجةالحرارة.
التحكملل
بتشغيل وحدة
الحرارة.قم
برمجةغيرصحيحةلخيارالعرض.
درجة حرارةخاطئ (فهرنهايت أو
فقمبإعادةالخطوات.
يتم عرضالمقياسالمطلوب،
إذالم
مئوية)".
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المشكلة
تحكم FQ4000
تقوم وحدة ال
بعرضرسالة HELP HI-2
(مساعدةالحدالعالي  )2أو
HIGH LIMIT FAILURE
DISCONNECT POWER
تفع -افصل
فشلفيالحد المر
(
الطاقة).
تعرض وحدة التحكم FQ4000
رسالة TEMPRATURE
( PROBE FAILUREعطلفي
مجس درجة الحرارة).
تقوم وحدة التحكم FQ4000
بعرضرسالةالخد مة مطلوبة
برسالة خطأ.
متبوعة
تحكم FQ4000
تقوم وحدة ال
بعرضرسالة NO MENU
GROUP AVAILABLE
FOR SELECTION
(البوجد مجموعةقائ مة متاحة
لتحديدها)

المشكلة
أسباب

تصلبمركز
الفور وا
التشغيلعلى
بإيقافالمقلة عن
قم
لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
الصيانة

تفع
عطلفيالحدالمر

توجدمشكلة مع دوائرقياس درجةالحرارةبمافي
الصيانة
تصلبمركز
التشغيل وا
بإيقافالمقلة عن
قم
التحكم أو
تلف مجموعة أسلك وحدة
ذلكالمجس أو
لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
صل.
المو ّ

تصفيةبعد كل
تقوم المقالةبال
دورة طهي.
لنيبدأ أي من CLEAN
AND FILTER
تصفية)
(التنظيف وال
تحكم FQ4000
تعرض وحدة ال
رسالة FILTER BUSY
مصفاةمشغولة).
(ال
تصريف أو صمام
صمام ال
بقى مفتو ًحا.
اإلرجاعي
تحكم FQ4000
تقوم وحدة ال
بعرضرسالة E43 OIL
 SENSOR FAILURECALL SERVICE
فشل حساس الزيت -
(
تصالبالخد مة)
اال

الصيانة
تصلبمركز
بعةالطهي وا
اضغطعلى Xلمتا
يتم
لمساعدة.فيبعضالحاالت،قد ال
المعتمد منالمصنعل
السماحبالطهي.

فنيصيانة.
يتطلب وجود
حدث خطأ مما

تم حذف جميع مجموعات القائمة .ا ملحظة 1جميع
فات
ليست مجموعةيمكن استخدام هالوص
فات
الوص
الط هي.

التلقائية
للتصفية
ستكشافاألخطاءوإصالحها
ا
3-5
المشكلة

التصحيحي
اإلجراء

المشكلة
أسباب

لمصفاةغيرصحيح.
إعداد ا

خفضةللغاية.
درجةالحرارة من

إنشاء مجموعة (ً MENUقائمة) جديدة.ابمجرد إنشاءقائمة
فات إلى المجموعة (انظر القسم  13-1من
جديدة،أضف الوص
دليلتشغيل وحدة التحكم .)FQ4000

التصحيحي
اإلجراء
تبداله عن طريق إعادة
لمصفاة أواس
تغيير إعداد ا
قمب
لمصفاةبعدالقيمةفي إعداداتالمدير ،وسمات
إدخال ا
القسم 8-1فيدليل .FQ4000-T IO
لمصفاةفي
ا
نظيف
بت
قبلبدء
لضبط
تأكد من أنالمقلةعندنقطة ا
والتصفية.

لبدء
بقة
التصفيةالسا
نتهي دورة
نتظرحتىت
 .Aا
لمصفاة
تغييرلوحة ا
تصفية أخرى أو
 .Aهناك دورة
لمصفاة إذا
تغييرلوحة ا
تصفية أخرى.قمب
دورة
التشغيل.
التزالقيد
ُ
طلب منكذلك.
تحقق.
لمصفاةبمسحنظامال
تقملوحة وا جهة ا
 .Bلم
يقة وحاول مرة أخرى.
نتظر 15دق
 .Bا
 .Aفشللوحة وا جهةالصمام.
فشلالمشغل.
ب .ا

منالممكن أنيكونحساسالزيتقدفشل.
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لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
الصيانة
تصلبمركز
ا

لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
الصيانة
تصلبمركز
ا

المشكلة

مصفاة التبدأ ،أو
مضخة ال
تصفية.
توقف خالل ال
ت

تقوم FQ4000بعرضرسالة
INSERT PAN
(أدخل الطاسة).

تلقائية.
تصفية ال
لنتبدأ ال

مصفاةتعمل،ولكن
مضخة ال
إرجاع الزيتبطيءللغاية.

التصحيحي
اإلجراء
المشكلة
أسباب
صلتما ًما وأنقاطع
.Aتحقق من أنسلك الطاقة مو ّ
الدائرةغيرمتعثر.
 .Bإذا كان المحرك ساخنًا لدرجة اليمكن لمسها
ثوان ،فمن المحتمل أنيكون
ألكثر منبضع
يتمتوصيلسلكالطاقة أوتعثرقاطعالدائرة.
 .Aلم
ٍ
مفتاح الحمل الزائد الحراري قد تعثر.
تسببفيتعثر
ارتفاع حرارة محركالمضخة مما
.B
دقيقة،ثم
اترك المحركيبرد مدة التقل عن 05
مفتاحالحملالزائدالحراري.
اضغط على مفتاح إعادة ضبط المضخة
.Cانسدادفي مضخةمصفاة.
الصفحة .)5-5
(انظر
تصل بمركزالصيانةالمعتمد من المصنع
 .Cا
لمساعدة.
ل
لمصفاةللخارج وادخلهبالكامل
 .Aاسحب طاسة ا
التحكم
فيالمقلة.تأكد من عدم عرض وحدة
الحرف "."P
بالكاملفيالمقلة.
لمصفاة
يتمضبط طاسة ا
 .Aلم
لمصفاةفي مكانه
 .Bتأكد من وجودمغناطيس طاسة ا
مفقود.
لمصفاة
.Bمغناطيس طاسة ا
فقده.
تبدلهفي حالة
واس
لمصفاة معيب.
.Cمفتاح طاسة ا
لمصفاة مقابلالمفتاح
 .Cإذا كان مغناطيس طاسة ا
لتحكمفي عرضرسالة
تما ًماواستمرت وحدة ا
( INSERT PANأدخل الطاسة)،فقديكون
المفتاح معيبًا.
 .Aتأكد من أنمستوى الزيت عند خط ملء الزيت
العلوي (عندحساسمستوىالزيتالعلوي).
 .Bتأكد من أن درجة حرارة الزيت عند
منخفضللغاية.
 .Aمستوىالزيت
الضبط.
نقطة
خفضةللغاية.
 .Bدرجة حرارةالزيت من
التحكم الحرف " ."Pا
 .Cتأكد من عدم عرض وحدة
التصفية.
 .Cخروج طاسة
بالكاملفيالمقلة.
لمصفاة
تأكد من إدخال طاسة ا
التصفيةفيوصفةالطعامإلى
.Dضبط إعدادات
توصيلالمقلةبدورةالطاقة.
قمب
التشغيل).
إيقاف
وضع ( OFF
التصفيةفيوصفات الطعام إلى وضع
.Dضبط
لمصفاة.
 .Eفشل مرحل ا
تشغيل).
( ON
المعتمد منالمصنع
الصيانة
تصلبمركز
 .Eا
لمساعدة.
ل
لمصفاة
لمصفاة .اإذا كانت ا
 .Aتأكد من عدمانسداد ا
فاستبدالها.
مسدودة،
لمصفاةواستبدل لوحة
 .Bأخرج الزيت من طاسة ا
المصفاة،
 .Aانسدادلوحة/ورقة
لمصفاةفيمكانها
المصفاة،وتأكد من أنشاشة ا
مثبتة أو ُمعدّةبشكلغير
لمصفاة
 .Bمكونات طاسة ا
أسفلاللوحة .ا
صحيح.
تحقق من أنالجانبالخشن موجهألعلى ،إذاكنت
تستخدملوحة.
بقةمسدودة أوغير
التصفيةالمس
بكة
 .Cقدتكونش
الحلقات الدائريةوفي حالةجيدة
تحقق من وجود
محك مةالربطتما ًما.
لمصفاة.
ركيبةوصلة طاسة ا
علىت
القسم )0-5-0
بقة (انظر
لمصفاةالمس
نظيف ا
بت
 .Cقم
باستخدام مفتاح الربط
وتأكد من إحكام ربطها
رفق.
الم
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التصفيةغيرمكتملة
1-3-5
الشاشة إلرجاعالزيتومسحرسالةالخطأ.
التيتظ هرعلى
اتبعاإلرشادات
ئية،ت ظهررسالة خطأ .ا
التلقا
التصفية
في حالةفشل إجراء

الشاشة
? ( IS VAT FULLهلالوعاءممتلئ؟)

اإلجراء
التحكم إلى
تعود وحدة
للستمرار عند امتلء الوعاء .ا
تحقق)
 .1اضغطعلى زر √ (ال

( FILLING IN PROGRESSجاري الملء)

بالكامل.
يتم ملءالوعاء
.اضغطعلى  Xإذالم
وضع خمولالطهي أو
 .2اليوجد إجراءمطلوبحيث أنالمضخةتعمل.
التحكم إلى
تعود وحدة
للستمرار عند امتلء الوعاء .ا
تحقق)
 .3اضغطعلى زر √ (ال

( FILLING IN PROGRESSجاري الملء)

بالكامل.
يتم ملءالوعاء
.اضغطعلى  Xإذالم
وضع خمولالطهي أو
 .0اليوجد إجراءمطلوبحيث أنالمضخةتعمل.
التحكم إلى
تعود وحدة
للستمرار عند امتلء الوعاء .ا
تحقق)
 .5اضغطعلى زر √ (ال

? ( IS VAT FULLهلالوعاءممتلئ؟)

? ( IS VAT FULLهلالوعاءممتلئ؟)
المصفاة؟)
تغييرلوحة
CHANGE FILTER PAD؟ (
( REMOVE PANقمبإزالةالطاسة).

بالكامل .إذا كان
يتم ملء الوعاء
.اضغطعلى  Xإذالم
وضع خمول الطهي أو
تقلإلىالخطوة .13
تصفية،ان
التواليلعدماكتمالال
التسلسلالسادسعلى
هذا هو
.6
.7
.8

لمصفاة)
تغييرلوحة ا
( CHANGE FILTER PAD

? ( IS VAT FULLهلالوعاءممتلئ؟)
( SERVICE REQUIREDال خدمةمطلوبة)
ERROR PUMP NOT FILLING
(خطأفي عدم ملءالمضخة)
?SYSTEM ERROR FIXED
( هلتم إصلح خطأالنظام؟)
( ENTER CODEأدخلالرمز)
?FILL VAT FROM DRAIN PAN
تصفية؟)
( ملءالوعاء من طاسةال
( REMOVE PANقمبإزالةالطاسة).
? ( IS PAN EMPTYهلالطاسةفارغة؟)

.9

.

التقدمإلى
بعة .ايؤديالضغطعلى Xإلى
للمتا
تحقق)
اضغطعلى زر √ (ال
لمصفاة.
قمبإزالة طاسة ا
فاة إلى األمام خارج الحجيرةلمدة
فاة وتأكد منسحب طاسة المص
قمبتغييرلوحة المص
33ثانية على األقل .ابمجرد خروج الطاسةلمدة 33ثانية،تعود وحدة التحكم إلى وضع
فاة
فع طاسة المص
تأكد منجفاف الطاسة ومنتجميع هابشكلصحيح .ااد
خمول الط هي .ا
مرة أخرى إلى المقلة.تأكد من عدم عرض الحرف " "Pعلى وحدة التحكم .ا
اضغط على زر √ (التحقق)للستمرار عند امتلء الوعاء .اتعود وحدة التحكم إلى وضع

خمول الط هي .اضغط على  Xإذالميكن الوعاء ممتلئًا وتنتقل وحدة التحكم إلى
يتم إغلق صمام اإلرجاع .ا
تتالية،
التصفيةست مرات م
.13في حالة حدوث خطأفي
بعة .ا
لكتمصوتالمنبهوالمتا
تحقق)
اضغطعلى زر √ (ال

.

تصلبمركز
يتطلب إجراءصيانة .اا
يكتشفالنظام أنالزيت اليعودإلىالوعاء ،و
.11
المعت مد منالمصنع.
الصيانة
المعتمد منالمصنع
الصيانة
تصلبمركز
بعةالطهي إذا أمكن .ا
.12اضغطعلى زر Xلمتا
يقةحتى
سيتم إعادة عرضرسالةالخطأ كل 15دق
إلصلحالمقلة وإعادةضبطها .ا
تتم إعادةضبط
التلقائيةحتى
تعبئة
التلقائي وال
التصفية
يتمتعطيل
المشكلة .ا
يتم إصلح
المقلة.
الفني إلعادةضبطالمقلة.
المعتمد منالمصنعبإدخالالرمز
الصيانة
فنيو مركز
.13يقوم
اتبع
للستمرار .ا
لمصفاة
تحقق)لملءالوعاء من طاسة ا
.10اضغطعلى زر √ (ال
التصريف.
تخطيالملء من طاسة
تعليماتبمجردامتلءالوعاء .ااضغطعلى Xل
ال
لمصفاة.
.15قمبإزالة طاسة ا
تقلإلىالخطوة
لمصفاةفارغةوان
تحقق) عندماتكون طاسة ا
.16اضغطعلى زر √ (ال
تعليماتبمجردامتلء
اتبعال
للستمرارفي ملءالوعاء.
التالية .ااضغطعلى X
الوعاء.
التحكم.
يتمغلق وحدة
.17
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 2-3-5خطأانسدادالصرف
القلي.
بالكامل من وعاء
باكتشاف عدمتصريفالزيت
التلقائية عندمايقومحساسمستوىالزيت
التصفية
يحدث خطأانسدادالصرفأثناءعملية
التحكملمسحرسالةالخطأ.
التيت ظهرعلىشاشة وحدة
اتبعاإلرشادات
بسببانسدادالصرف أو عطلفيحساسالزيت .ا
قديكون هذا
تتغيرإلىرسالة IS DRAIN
تسليكالصرف)لمدة 15ثانيةثم
التحكمبعرضرسالة ( CLEAR DRAIN
تقوم وحدة
عند حدوثذلك،
? ( CLEARهلالصرف غير مسدود؟).
بعة.
للمتا
بالمقلةواضغطعلى زر √
لمساعدةالخاصة
باستخدام أدوات ا
البقايا منالصرف
 .1قمبإزالة
باكتشافتصريف الزيت،
تصريف).بمجرد أنيقوم حساسمستوى الزيت
التحكمبعرضرسالة ( DRAININGجار ال
تقوم وحدة
 .2س

التلقائيةالعادية.
التصفية
تئنافعملية
سيتماس

3-3-5المصفاةمشغولة

يتمانتهاءمشكلة
تتظرحتى
تصفيته أوي
لتتم
لمصفاة وعاء آخر
نتظرلوحة وا جهة ا
مصفاةمشغولة)،ت
عند عرضرسالة ( FILTER BUSYال
المعتمد منالمصنع.
الصيانة
تصلبمركز
المشكلة،فا
يتم إصلح
المشكلة .اإذالم
لترى ما إذاتم حل
يقة
نتظر 15دق
أخرى .اا

التلقائيةوإصالحه
تعبئة
ستكشاف خطأ ال
 4-5ا
المشكلة
القلي.
برودةتعبئة أوعية

هناك وعاء واحد اليقوم
تعبئة.
بال

تعبئة.
القلي التقومبال
أوعية

المشكلة
أسباب
نقطةضبطغيرصحيحة.

التصحيحي
اإلجراء
الضبطصحيحة.
تأكد من أننقطة

التصفيةبشكلصحيح .اإذا كانت
 .Aمسح خطأ
صيانة
المشكلة التزالقائمة،تصلبمركزال
لمصفاة.
 .Aيوجد خطأفي ا
للمساعدة.
المصنع
المعتمد من
 .Bوجودرسالة خطأال خدمةمطلوبة
المعتمد منالمصنع
الصيانة
تصلبمركز
ولبي أوالمضخة أوالسنون ،أو  .Bا
 .Cمشاكلفيالملفالل
لمساعدة.
ل
التلقائية (.)ATO
تعبئة
 RTDأوال
المعتمد منالمصنع
الصيانة
تصلبمركز
 .Cا
لمساعدة.
ل
 .Aيجب أنتكون درجة حرارةالمقلة عندنقطة
الضبط.
 .Bتأكد من أن درجة حرارة الزيت الموجودفي
تعبئة أعلى من  21ادرجة امئوي ةا
خزان ال
نهايت).
( 73ادرج ةافهر
تعبئة.
 .Cتأكد من عدمنفاد الزيتفي خزان ال
خفضةللغاية.
 .Aدرجة حرارةالمقلة من
تعبئة أو قمبالملء من نظام
استبدل خزان ال
 .Bالزيتباردللغاية.
عبئة.
الت
 bulkوإعادةضبطنظام
.Cيتم عرضرسالة Top oil empty
المشكلةقائمة،اتصلبمركز
إذاالزالت
تعبئةفارغ)
(خزانزيتال
للمساعدة.
المصنع
صيانةالمعتمد من
ال
 .Dوجودرسالة خطأال خدمةمطلوبة
المعتمد منالمصنع
الصيانة
تصلبمركز
 .Dا
التشغيل
 .Eمفتاح وحدة اإلذابةفيوضعإيقاف
لمساعدة.
ل
الصلبة)
فقطفي وحداتالد هون
(
 .Eتأكد من أنمفتاح وحدة اإلذابةفيوضع ON
بائي.
 .Fتلففيالصمامالكهر
التشغيل).
(
بائيالموجودعلىيسار
 .Fتحقق منالصمامالكهر
تستخدم وحدة إذابة
صندوق  .ATOاإذاكنت
بائي
تحقق منالصمامالكهر
الصلبة،ف
للد هون
أسفلمفتاح اإلذابة.
الموجود
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لزيتالغزير ()bulkوإصالحه
ستكشاف خطأنظام ا
ا
5-5
المشكلة

القلي
لنيقوم وعاء
بالملء.

تعبئة
لنيقوم خزان ال
بالملء.

ملء الوعاء أو خزان
تعبئةبطيء.
ال

المشكلة
أسباب
 .Aإجراء اإلعدادغيرصحيح.
التخلصغيرمغلقتما ًما.
 .Bصمام
 .Cخزانالزيتالغزير ()bulkفارغ.
 .Dمشكلةفي مضخة RTI

 .Aإجراء اإلعدادغيرصحيح.
يفة أخرىفيالعملية.
 .Bهناك وظ
التخلصغيرمغلقتما ًما.
 .Cصمام
 .Dخزانالزيتالغزير ()bulkفارغ.
المفتاح.
بي ،أوالمضخة أو
اللول
 .Eمشكلةفيالملف

مشاكلفيالمضخة أوالخطوط ضمننطاق
استكشاف أخطاءالمشغل وإصلحها.
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التصحيحي
اإلجراء
التحكم
بتشغيلالمقلة عن طريقفصل موصل وحدة
 .Aقم
الخلفي
في الزيتالغزير ( )bulkالموجودعلىالجزء
وصيله.
منالمقلة وإعادةت
التخلصمغلقتما ًما.
 .Bتأكد من أنمقبض صمام
تصلبمزودالزيتالغزير (.)bulk
 .Cج .اا
لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
الصيانة
تصلبمركز
 .Dد .اا
بتشغيل المقلة عن طريقفصل سلك الطاقة
 .Aقم
ذي الخمسة سنون الخاص بوحدةالتحكمفي الزيت
الخلفي منالمقلة
الغزير ( )bulkالموجودعلىالجزء
وصيله.
وإعادةت
يفة أخرىفي
التصفية أو هناك أي وظ
 .Bإذا كانتعملية
نفيذ أو ظهوررسالة
الت
لمصفاةقيد
قائمة ا
تصفية اآلن؟نعم/ال)
( FILTER NOW? YES/NO
تأكيد
يتم عرضرسالة CONFIRM YES/NOا(ال
يتماالنتظار
تصفةالوعاء)،
نعم/ال) أو ( SKIM VAT
حتىتكتملالعمليةوالمحاولة مرة أخرى.
التخلصمغلقتما ًما.
 .Cتأكد من أنمقبض صمام
تصلبمزودالزيتالغزير (.)bulk
 .Dد .اا
لمساعدة.
المعتمد منالمصنعل
الصيانة
تصلبمركز
 .Eا
تصلبمزودالزيتالغزير (.)bulk
ا
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رموزسجلاألخطاء

للوصولإلىسجل األخطاء.
للحصولعلىإرشادات
لتحكم FQ4000
القسم 1.13.2.1فيدليل وحدة ا
راجع

الرمز
E13
E16
E17
E18

E19
E25
E27
E28
E29
E32

E33

E34

E35

E36

E37

E39
E41
E42
E43
E44

الشرح
رسالةالخطأ
تصلبال خدمة.
فشل مجس درجة الحرارة) قراءة مجس درجةالحرارة خارجالنطاق اا
( TEMPERATURE PROBE FAILURE
تجاوزت درجة الحرارة القصوى المسموحبها أكثر من
تفع )1
( HIGH LIMIT 1 EXCEEDEDتجاوزالحدالمر
فهرنهايت) ،أوفي دول االتحاد
213ادرجةامئويةا(013ادرجةا
فهرنهايت)
األوروبي232 ،ادرجةامئويةا(395ادرجةا
تفع.
فتحمفتاحالحدالمر
تم
تفع )2
( HIGH LIMIT 2 EXCEEDEDتجاوزالحدالمر
تجاوزت درجة حرارةالوعاء  238ادرجةامئوي ةا
تفع)
مشكلةالحدالمر
( HIGH LIMIT PROBLEM
الفتح .اقم
تفعفي
نهايت)وفشلمفتاحالحدالمر
( 063ادرج ةافهر
افصلالطاقة)
( DISCONNECT POWER
تصلبال خدمة.
الفور وا
الكهرباء عنالمقلةعلى
بفصل
التدفئة.
التحكمفي
فشلدائرة قلب وحدة
سخين -
الت
فشل
( HEATING FAILURE – XXX F or XXX C
القفل.
فشل ملمسالحرارةفي
XXXفهرنهايت أو  XXXدرجةمئوية)
تيح)ضغط الهواءفي اإلغلق.
فشلمفتاح (مفا
نفاخ)
سخين -الم
الت
فشل
( HEATING FAILURE - BLOWER
تم إغلقمفتاحضغط الهواءالذيفشل.
HEATING FAILURE - PRESSURE SWITCH CALL
تصالبال خدمة)
سخين -مفتاحالضغط  -اال
الت
فشل
( SERVICE
بقفل وحدةاإلشعال.
سخين  -فشلتالمقلةفياإلشعالوقامت
الت
فشل
( HEATING FAILURE – XXX F or XXX C
XXXفهرنهايت أو  XXXدرجةمئوية)
التلقائية خارج
تعبئة
كاشفات درجةالحرارةوالمقا ومةلل
قراءة
فشل
( TOP OFF PROBE FAILURE - CALL SERVICE
تصلبال خدمة.
النطاق اا
تصالبال خدمة)
تعبئة  -اال
مجسال
مفقود
تأكيد
الفتحولكنال
 DRAIN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND TOPكان صمامالصرفيحاول
التصريفغير
( OFF DISABLED - CALL SERVICEصمام
تصالبال خدمة)
تعبئة  -اال
التصفيةوال
مفتوح -تمتعطيل
مفقود
تأكيد
كان صمامالصرفيحاولالغلقولكنال
DRAIN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION AND
التصريف
( TOP OFF DISABLED - CALL SERVICEصمام
تصالبال خدمة)
تعبئة  -اال
التصفيةوال
غيرمغلق -تمتعطيل
مفقود
تأكيد
الفتحولكنال
كان صمام اإلرجاعيحاول
RETURN VALVE NOT OPEN - FILTRATION AND
( TOP OFF DISABLED - CALL SERVICEصمام اإلرجاع
تصالبال خدمة)
تعبئة  -اال
التصفيةوال
مفتوح -تمتعطيل
غير
مفقود
تأكيد
 RETURN VALVE NOT CLOSED - FILTRATION ANDكان صمام اإلرجاعيحاولالغلقولكنال
( TOP OFF DISABLED - CALL SERVICEصمام اإلرجاع
تصالبال خدمة)
تعبئة  -اال
التصفيةوال
غيرمغلق -تمتعطيل
اتصاالتلوحة وا جهةالصمام أو هناكفشلفياللوحة .ا
 VALVE INTERFACE BOARD FAILURE - FILTRATIONفُقدت
تصلبال خدمة.
فشللوحة ا
( AND TOP OFF DISABLED - CALL SERVICE
تصالبال خدمة)
تعبئة  -اال
التصفيةوال
وا جهةالصمام -تمتعطيل
تصل
كاشفات درجةالحرارةوالمقا ومة  AIFخارجالنطاق اا
 AUTOMATIC INTERMITTENT FILTRATION PROBEقراءة
 FAILURE - FILTRATION DISABLED - CALL SERVICEبال خدمة.
التصفية -
تيكية  -اتمتعطيل
المنقطعة األوتوما
التصفية
فشل مجس
(
تصالبال خدمة)
اال
تنشيط
المضبوطلمدة 25ساعة ،أوتم
انتهت صلحيةالموقت
لمصفاة)
تغييرلوحة ا
( CHANGE FILTER PAD
لمصفاة.
تغيير ورقة أولوحة ا
المتسخ .اقمب
لمصفاة
منطق ا
لمصفاة.
يكشفالنظام عناحتمالية وجودزيتفي طاسة ا
( OIL IN PAN ERRORخطأالزيتفيالطاسة)
تأكد من عدمانسداد
التصفية ا
تفريغالوعاءأثناءعملية
يتم
لم
)( CLOGGED DRAIN (Gasصرفمسدود (غاز))
المطالبات.
بع
الصرفوتا
من الممكن أنيكون حساس مستوى الزيتقدفشل .ااتصلبالخدمة.
فشلحساس
( OIL SENSOR FAILURE - CALL SERVICE
تصالبال خدمة)
الزيت  -اال
األقصىللوقت.
االستعادةالحد
تجاوزت مدة
االستعادة)
( RECOVERY FAULTخطأ
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الرمز
E45

الشرح
رسالةالخطأ
تين أو أكثر .ا
األقصىللوقتلدور
االستعادةالحد
تجاوزت مدة
االستعادة -
( RECOVERY FAULT – CALL SERVICEخطأ
تصلبال خدمة.
ا
تصالبال خدمة)
اال
المفتاح أو هناكفشلفياللوحة ا
تصاللوحةرقم 1لوا جهة
فقد ا
SYSTEM INTERFACE BOARD 1 MISSING - CALL
تصلبال خدمة.
ا
تصالبال خدمة)
مفقودة  -اال
( SERVICEلوحة وا جهةالنظام 1
تصل
معرفالموقع .اا
( DUPLICATE BOARD ID - CALL SERVICEمعرفاللوحة تحتويوحدتاتحكم أو أكثرعلى
نفس ّ
بال خدمة.
تصالبال خدمة)
مزدوج  -اال
تصلبال خدمة.
التحكم خطأغير معروف .اا
لدى وحدة
USER INTERFACE CONTROLLER ERROR - CALL
( SERVICEخطأ وحدة التحكم الخاصةبواجهة المستخدم  -االتصالبالخدمة)
تصلبال خدمة.
بيناأللواح .اا
االتصاالت
التحكم فُقدت
بكة
( CAN BUS ERROR - CALL SERVICEخطأناقلش
تصالبال خدمة)
النطاق ( - )CANاال
تصال USBأثناءالتحديث.
فقد ا
) USB ERRORخطأفي (USB
المفتاح أو هناكفشلفياللوحة ا
تصاللوحةرقم 2لوا جهة
فقد ا
SYSTEM INTERFACE BOARD 2 MISSING - CALL
تصلبال خدمة.
ا
تصالبال خدمة)
مفقودة  -اال
( SERVICEلوحة وا جهةالنظام 2
تصلبال خدمة.
الصحيح .اا
تمتكوينالمقلةلنوعالطاقةغير
كون
( MISCONFIGURED ENERGY TYPEنوعالطاقة م ّ
بشكل خاطئ)
سخينبشكلصحيح .ا
بالت
الوعاء اليقوم
VAT NOT HEATING – CHECK ENERGY SOURCE
تحقق من مصدرالطاقة( -
سخين-ال
بالت
)الوعاء اليقوم
( XXXFفهرنهايت) أو ا ( XXXCدرجةمئوية)
فاع خلل اختبار االستعادة.تأكد من أن مستوى
حدث خطأ معدل االرت
االرتفاع)
 ( RATE OF RISEمعدل
فلي وأن مستوى الزيت
الزيت وهوبارديكون عند مستوى الزيت الس
و هوعندنقطة الضبطيكون عند خط مستوى الزيت العلوي.في
المقالي الكهربائية،تأكد من أن المجس اليلمس العنصر.
التصفية أو هناكفشلفياللوحة .ا
اتصاالتلوحة وا جهة
فُقدت
 FILTRATION INTERFACE BOARD FAILUREتصلبال خدمة.
ا
FILTRATION AND TOP OFF DISABLED - CALL
تعبئة -
التصفيةوال
لمصفاة -تمتعطيل
فشللوحة وا جهة ا
( SERVICE
تصالبال خدمة)
اال
يكشفالحساس عن وجودزيت .ا
الغاز -تم إعادةالزيت ،ال
CLEAN OIB SENSOR – XXX F OR XXX C - CALL
تياري .ا
نظيفحساسالزيت االخ
نظيفحساسمستوىالزيت  -اXXXفهرنهايت أو  XXXت
( SERVICEت
تصالبال خدمة)
درجةمئوية  -اال
التصريفأثناءالطهي.
فتح صمام
التصريف يتم
( DRAIN VALVE OPEN – XXXF OR XXXCصمام
مفتوح  -اXXXفهرنهايت أو  XXXدرجةمئوية)
المفتاح .ا
التحكمعند عدمتكوينلوحة وا جهة
تشغيل جهاز
  SYSTEM INTERFACE BOARD NOT CONFIGUREDيتمتصلبال خدمة.
ا
كونة  -االتصالبالخدمة)
( CALL SERVICEلوحة واج هة النظامغير م ّ
تتم
بلوحة وا جهةالصمام ()VIBولم
( OIB FUSE TRIPPED – CALL SERVICEمصهر OIBمتعثر تعثر مصهر OIBالخاص
تصلبال خدمة.
إعادةضبطه .اا
تصالبال خدمة)
 االباستبدال وحدة
نتج .اقم
التحكم معوصفاتالم
يتمبرمجة وحدة
لم
وفرة) -
وصفاتالطعامغيرمت
( RECIPES NOT AVAILABLE
تصلبال خدمة
ا
بضبطالمصنع.
التحكم مع وحدةتحكم مبرمجة
تفعةللغايةلقراءةصالحةلحساس جودة
درجة حرارةالزيت مر
تفعة)
 ( OQS TEMP HIGHدرجة حرارةحساس جودةالزيت مر
بين
تتراوح
التصفيةعند درجة حرارة
بعملية
الزيت.قم
نهايت) .و 191ادرجةامئوي ةا
 109ادرج ةامئويةا( 333ادرج ةافهر
نهايت).
( 375ادرج ةافهر

E71

خفضةللغايةلقراءةصالحةلحساس جودة
درجة حرارةالزيت من
بين
تتراوح
التصفيةعند درجة حرارة
بعملية
الزيت.قم
نهايت) و 191ادرجةامئوي ةا
 109ادرج ةامئويةا( 333ادرج ةافهر
نهايت).
( 375ادرج ةافهر

E46
E51
E52
E53
E54
E55
E61
E62

E63

E64

E65

E66
E67
E68
E69
E70

خفضة)
 ( OQS TEMP LOWدرجة حرارةحساس جودةالزيت من
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الرمز
E72

رسالةالخطأ
منخفض)
القطبية
( TPM RANGE LOWنطاقإجماليالمواد

E73

تفع)
القطبية مر
( TPM RANGE HIGHنطاقإجماليالمواد

E74

( OQS ERRORخطأحساس جودةالزيت)

E75

الكشف عن
( OQS AIR ERRORخطأحساس جودةالزيتفي
وجود هواء)

E76

( OQS ERRORخطأحساس جودةالزيت)

E81

( SAFE MODE FAILURE ERRORخطأفشلوضع األمان)
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الشرح
خفضةللغايةلقراءةصالحةلحساس جودة
القطبية من
إجماليالمواد
يمكن
النقي .ا
ويمكنأيضا أننرى هذا معالزيتالجديد
الزيت .ا
تتممعايرة
الصحيحفيقائمة اإلعداد.قد ال
تحديدنوعالزيتغير
يقة
يانيلنوعالزيتفيوث
الب
الحساسلنوعالزيت.انظرالرسم
نيي
بـف
تصل
المشكلة،فا
تعليمات  .8197316اإذااستمرت
ال
تمدين من ).Frymaster (FAS
ال خدمةالمع
تفعةللغايةلقراءةصالحةلحساس
القطبية مر
قراءةإجماليالمواد
بالتخلص منالزيت .ا
جودةالزيت .اقم
المشكلة،
لدىحساس جودةالزيت خطأداخلي .إذااستمرت
تمدين من ).Frymaster (FAS
نييال خدمةالمع
بـف
تصل
فا
تحقق من
يكشفحساس جودةالزيت عن وجود هواءفيالزيت.
الشاشةلضمان عدم دخول
الحلقاتالدائريةوفحص/إحكاممصفاة
تصل
المشكلة،فا
الهواءإلىحساس جودةالزيت .إذااستمرت
تمدين من ).Frymaster (FAS
نييال خدمةالمع
بـف
االتصاالت
تحقق من
تصال.
لدىحساس جودةالزيت خطأفي اال
الكهرباءبدورةبطاريةالمقلة
توصيل
بحساس جودةالزيت.قمب
تمدين من
نييال خدمةالمع
بـف
تصل
المشكلة،فا
بالكامل .اإذااستمرت
).Frymaster (FAS
بسبب
سخينبشكلصحيح
بالت
تقوم
اكتشفالنظام أنالمقلة ال
تأكد منوصولزيتالمقلةحتى خط
خفضة .ا
ظروفالزيتالمن
بإضافةالزيتحتى
السفلي أو أعله .اإذالميكنكذلك،قم
الملء
نييال خدمة
بـف
تصل
المشكلة،فا
السفلي .اإذااستمرت
خطءالملء
تمدين من ).Frymaster (FAS
المع

مقالة غاز FILTERQUICK™ FQG30-T
تعليمات اإلعداد
لغزير ( )bulkو
الملحق أ :وصلةالزيت ا
وتفريغهُ ،مخصصةلنظام
الستخدام نظامالزيتالغزير ()bulkعند ملءالزيت
لدليلبشأن
تعليماتالواردةفي هذا ا
مالحظة :ال
تعليماتعلىبعض أنظمة زيوت .bulk
الزيتالغزير ( .)bulkقد التنطبق هذهال
الغزير ()bulk
أ 1-1-أنظمة الزيت

توصيالتأسالكنظام الزيت
الغزير ()bulk

تحتوي أنظمة الزيتالغزير ( )bulkعلى خزانات
الخلفي من
بيرةللزيت ،توجد عادةً في الجزء
ك
المطعم،وتكون متصلة بموزعخلفي علىالمقالة.
لمقالة إلى خزانات
يتم ضخ الزيت المهدور من ا
لتخلص من خاللالتركيب الموجود علىيسار
ا
يتم وصلة الزيت
الخلفي منالمقالة ،و
الموزع الموجودعلىالجزء
ال مهدور
ضخ الزيتالنظيف منالخزانات إلىالمقالة من

وصلة الزيت
لنظيف
ا

خاللالتركيب الموجود علىيمين الموزع (انظر
لسالكالمكونة من
ضفيرة األ
الشكل  .)1كمان أن

الشكل 1

بمختلف أنظمة الزيت الغزير
تتيح االتصال
لسنون
9
الخلفية.
لصفحة
األلسالكيوجدعلى ا
( .)bulkمخطط
التحكم أقصىاليسار.
اضبطالمقالة إلى نظام  bulkمن خالل وضع ( Settings/Serviceاإلعدادات/الخ دمة) على وحدة
لضبط هذه اإلعدادات.
تحتاججميع األوعيةإلى أنتكونفيوضعالخمول
الرئيسية.
لصفحة
التحكم،اضغطعلى زر ا
تشغيل وحدة
 .1عندإيقاف
 .2اضغطعلى زر اإلعدادات.
 .3اضغطعلى زرالخ دمة.
 .4أدخل 3333
الختيار.
 .5اضغطعلى زر ا
أللسفل.
 .6اضغطعلى زرالسهم
 .7اضغطعلى ( OIL SYSTEMنوعنظامالزيت).
يتمالستخدام زيتنظيفبنظام ،bulkفاترك
لحصولعلى زيتنظيفبنظام bulk؛ إذالم
 .8اضغطعلى زر  BULKل
تحديده.
تمييزالنوع الذيتم
اإلعدادعند .JIBيتم
رلسال ة ( SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEMاكتمل اإلعداد ،إعادة
.9تقوم وحدةالتحكمبعرض
تشغيلالنظام).
الختيار.
.13اضغطعلى زر ا
.11اضغطعلى ( WASTE OILالزيت المهدور).
تمييزالنوعالذيتمتحديده.
.12اضغطعلى زر .bulkيتم
رلسال ة ( SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEMاكتمل اإلعداد ،إعادة
تقوم وحدةالتحكمبعرض
.13
تشغيلالنظام).
الختيار.
.14اضغطعلى زر ا
الرئيسيةللخروج.
لصفحة
.15اضغطعلى زر ا

أ1-

تغيير نوع نظام الزيت
ثانيةعلىاألقلبعد
منالضروريتدوير طاقة نظامالمقالةبالكامل لمدة 00
أونوعالزيت المهدور.
لاللستخدام مع أنظمة الزيت الغزير
تحتوي مقالي  ،FilterQuick™ FQ33-Tال ُمج هزة
يوفره مزودالنظيفبنظام  .bulkقم
النظيف
بالمقالةللزيت
(،)bulkعلى وعاء مدمج
القيالسيفي الوعاء مع وضعالغطاءالمعدني علىحافة
بإزالةالغطاء وإدخالالتركيب
الشكل .)2
التركيب (انظر
نفس
الوعاء.يتمضخالزيت داخلالوعاء وخارجه من خالل
تحذير

بئة.
لتع
إضافةالزيت الساخن أو المستخدم إلى خزان ا
قب
ال ت م
الشكل 2

تعبئةيستخدم أيضا لملء
المفتاحاللحظيالمستخدم إلعادةضبط مؤشرانخفاض خزان ال
االلستمرار على
بئة،فإنالضغط مع
التع
نظيف  .bulkبعدالضغطعلى الزر إلعادةضبط نظام
الوعاء الموجودفي نظامالزيتال
الشكل .)3
لمشغلبملءالوعاء من خزان ( bulkانظر
تعبئةيسمحل
المفتاحاللحظيالموجودأعلى خزانال
تلئالوعاء،ثم حرره*.
تعبئةحتىيم
الضبطال
اللستمرارعلى زر إعادة
لملءالوعاء،اضغط مع ا
مالحظة :تجنب مأل الوعاءبصورةمفرطة.
قسم 8-3-2في دليل وحدة
لحصولعلى إرشادات حول ملء الوعاء من نظام  ،bulkانظر ال
ل
قسم 13-3-2فيدليل وحدة
لتخلصإلى نظام ،bulkانظرال
بعملية ا
التحكم  .FQ4000للقيام
التحكم .FQ4000
تعبئة
نية منوقتالضغطعلى زر إعادةضبطال
يستغرق األمر حوالياثني عشرثا
*مالحظة:
قبل
ثانية
يستغرق األمر مايصلإلى 23
النظيفبنظام  .bulkقد
حتىبدء عمل مضخةالزيت
دقيقة
لمنقسم
ويستغرق ملءالوعاء ا
يستغرق ملالخزان حواليثالثدقائق.
تفاع .وعادةً ما
تعبئةفي االر
أنيبدأمستوى خزانال
قتينللوعاءالكامل.
دقي
واحدةتقريبا و
الشكل 3
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لزيتالغزير ()bulk
أ2-1-أسالكنظام ا
4
5
6
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تحذير
لتيتحتويعلىمفتاح ع وامةثالثياألقطاب .إذا كان
الغزير ( )bulkا
سوفتعملالمقالة ™FQ30-Tفقط مع أنظمة الزيت
اتيحالع وامة خاصة
الغزير ( .)bulkتكونمف
فاتصلبمزودنظام الزيت
المفتاحاألقدمثنائيالقطب،
المفتاحالعوامة هو
المصفاة.
قصيرةإلى الطرفاألرضيوتؤديإلىتلف لوحة وا جهة
باألقطابوقدتكون
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مقالة غاز FILTERQUICK™ FQG30-T
الملحق ب :إعداد  JIBمع خيار الدھون الصلبة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

افتح الباب الثاني أو الثالث من من الجزء األيسر من المقالة وقم بإزالة الدعامة
الموجودة في حجيرة .JIB
قم بإرفاق كتيفة المحاذاة إلى أسفل دعامة مربع  ATOباستخدام الصواميل المرفقة.
انظر الشكل .1
ضع وحدة اإلذابة أمام الحجيرة.
قم بإمالة مقابض وحدة اإلذابة إلى فتحات موجه المحاذاة .انظر الشكل .2
بعد إدخال وحدة اإلذابة في دعامة موجه المحاذاة ،أدخل طاسة خزان الزيت الداخلية
في الصينية .انظر الشكل .3
ضع غطاء وحدة اإلذابة على الوحدة وحرك وصلة أنبوب التقاط الزيت في أنثى
حوض الشفط .انظر الشكل .4
استخدم المسامير المتوفرة لتثبيت وحدة اإلذابة بالجزء السفلي من القضبان الداخلية
على كال الجانبين باستخدام الثقوب الموجودة .انظر الشكل .5
على الجانب الخلفي من وحدة اإلذابة ،ارفق الموصالت البيضاء الثنائية السنون ثم
قم بتوصيل الموصل األسود بعلبة المقابس المبينة في الشكل .6
تأكد من أن مفتاح وحدة اإلذابة في وضع ") "ONالتشغيل( .انظر الشكل .7

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

الشكل  :2ضع وحدة اإلذابة في الحجيرة وأدخل المقابض في فتحات
موجه المحاذاة.

الشكل  :4ضع الغطاء على الطاسة وحرك أنبوب
التقاط الزيت في أنثى حوض الشفط.

الشكل  :3أدخل طاسة خزان الزيت الداخلية
إلى وحدة اإلذابة.

الشكل  :5ارفق وحدة اإلذابة بالقضبان الموجودة على
كال الجانبين.

يقوم الزر البرتقالي بإعادة ضبط
النظام بعد عرض انخفاض الزيت.

مفتاح تشغيل
وحدة اإلذابة.

الشكل  :6ارفق الموصالت البيضاء ثنائية السنون وقم بتوصيل الموصل األسود في صندوق األدوات
كما ھو موضح * .الحظ أن وضع الوصلة السوداء قد يختلف عن الصورة.

الشكل  :7تظھر وحدة اإلذابة المجمعة في مكانھا.
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مقالة غاز FILTERQUICK™ FQG30-T
الملحق ج :استخدام وحدة إذابة الدھون الصلبة
إعادة ضبط نظام خزان الزيت



تأكد من تشغيل وحدة إذابة الدھون الصلبة.



قم بملء وحدة اإلذابة بالدھون.



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

مفتاح تشغيل
وحدة اإلذابة

إعادة الضبط باللون البرتقالي حتى يتوفر وقت إلذابة الدھون.
سيضيء مصباح خزان الزيت المنخفض إذا احتاجت المقالة للزيت
قبل أن تكون الدھون الموجودة في وحدة اإلذابة سائلة.


بمجرد إذابة الدھون بالكامل ،اضغط مع االستمرار على زر
إعادة الضبط البرتقالي إليقاف الضوء وإعادة ضبط نظام التعبئة.



ال تقم بإضافة الزيت الساخن إلى وحدة إذابة الدھون .يجب أال تتجاوز
درجة حرارة خزان الزيت  60درجة مئوية ) 140درجة فھرنھايت(.
قم بإضافة كميات صغيرة من الدھون الصلبة إلى الخزان
قم برفع الوحدة
بعناية إلضافة
للتأكد من أنه يحتوي على ما يكفي من الزيت لتشغيل
الدھون.
نظام التعبئة.



ألفضل النتائج ،ال تقم بإيقاف تشغيل وحدة إذابة الدھون الصلبة ً
ليال.



يتم استخدام مفتاح تشغيل وحدة اإلذابة أيضًا كمفتاح إلعادة الضبط إذا تم الوصول
إلى درجة حرارة الحد العالي للنظام.

تحذير
أسطح وحدة إذابة الدھون الصلبة ساخنة .ال تقم باللمس بأيدي عارية .قم بارتداء مالبس واقية عند إضافة الدھون إلى وحدة اإلذابة.
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FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800
800-551-8633
318-865-1711
WWW.FRYMASTER.COM
EMAIL: FRYSERVICE@WELBILT.COM

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by
KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio of award-winning
brands includes Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, Frymaster®, Garland®,
Kolpak®, Lincoln®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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