تطورك هو هدفنا

فرن التسخين الكبير متعدد األرفف UHCTHD
اإلرشادات األصلية
دليل التركيب والتشغيل والصيانة

يتم تحديث هذا الدليل عند إصدار موديالت ومعلومات جديدة .لالطالع على آخر دليل ،زوروا موقعنا على اإلنترنت.

يرجى قراءة التعليمات قبل استخدام الجهاز.

تنبيه

احتفظ بھذه اإلرشادات للرجوع إلیھا في المستقبل.

**8197849
رقم القطعة04/2021 FRY_IOM_8197849 :
تعليمات الترجمة األصلية  /Arabicعربى

إشعارات السالمة
nتحذير
اقرأ هذا الدليل جيدًا قبل تشغيل الجهاز أو تركيبه أو إجراء الصيانة عليه .قد يؤدي عدم اتباع
التعليمات الواردة في هذا الدليل إلى إلحاق الضرر بالممتلكات أو اإلصابة أو الوفاة.

nتنبيه
توخي الحذر عند رفع فرن  .UHCTHDتزن الوحدة  88.7كجم ) 195.6رتل( .يقوم
ثالثة إلى أربعة أشخاص بالتعامل مع حاويات األفران باستخدام الممارسات القياسية للرفع
اآلمن.

nتنبيه
ال تُشغّل فرن  UHCTHDإال في حال تركيبه وفحصه بشكل صحيح.

nتحذير
توخي الحذر عند ضبط الفرن  UHCTHDأو تنظيفه لتجنب مالمسة األسطح الساخنة.

nتنبيه
يُعد فرن  UHCTHDغير مناسب لالستخدام خارج المنزل .عند تشغيل هذه الوحدة،
يتعين وضعها على سطح أفقي.

ملحوظة

خطر

ال تركب أو تشغل الجهاز الذي أسيء استخدامه أو الذي أُستخدم بشكل خاطئ أو الذي تعرض
لإلهمال أو التلف أو التغيير/التبديل بشكل مغاير عن مواصفات التصنيع األصلية.

خطر

يُرجى إبعاد الكابل الكهربي عن األسطح الساخنة .ال تغمر الكابل الكهربي أو القابس في
الماء .ال تدع الكابل الكهربي معلقًا على حافة الطاولة أو واجهة االستقبال.

nتحذير
يلتزم ممثلو الخدمة المعتمدين باتباع إجراءات السالمة القياسية في الصناعة ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر ،اللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بإجراءات فصل المرافق أو
إغالقها أو وضع عالمات عليها بعدم التشغيل بما في ذلك المرافق الكهربية والغازية والمائية
والبخارية.

nتحذير
يُحظر حفظ أو استخدام الوقود أو أي أبخرة أو سوائل سريعة االشتعال بالقرب من هذا الجهاز
أو أي أجهزة أخرى .ال تستخدم مطلقًا أقمشة مبللة بالزيوت سريعة االشتعال أو محاليل
تنظيف قابلة لالحتراق.

nتحذير
قد يُع ّرضك تشغيل هذا المنتج وتركيبه وصيانته إلى التعرض إلى مواد كيميائية/منتجات تحتوي
على [بيسفينول  (BPA) Aوصوف زجاجي وألياف السيراميك وسيليكات الكريستالين] ،وتلك
المواد معروفة في والية كاليفورنيا بأنها تُسبب السرطان أو تشوهات األجنة أو أضرارتناسلية
أخرى .لمزيد من المعلومات ،انتقل إلى .www.P65Warnings.ca.gov

ال يُعمل بهذا الضمان في حالة استخدم العميل قطعة غيار لجهاز ويلبيت غير القطعة
الجديدة أو المعاد تدويرها غير المعدلة ال ُمشتراة بشكل مباشر من بريماستر أو أي من مراكز
صيانتها المعتمدين أثناء مدة الضمان و/أو في حالة تعديل القطعة المستخدمة عن هيئتها
األصلية .وعالوة على ذلك ،ال تتحمل فراي ماستر وال فروعها أية مسؤولية عن المطالبات أو
األضرار أو النفقات التي يتكبدها العميل كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل كلي أو جزئي
من تركيب أي قطعة معدَّلة و/أو قطعة غيار مستلمة من أي مركز صيانة غير معتمد.

ال تستخدم األجهزة الكهربائية أو الملحقات األخرى بخالف تلك التي توفرها الشركة المصنعة.

nتنبيه

nتحذير

ال تضع فرن  UHCTHDبالقرب من البخار أو العادم الحراري لجهاز آخر.

nتنبيه
ال تقم بتشغيل الفرن  UHCTHDإال إذا كانت جميع لوحات الخدمة والوصول في مكانها
ومثبتة بشكل آمن.

nتحذير

توخي الحذر عند التعامل مع حواف األسطح المعدنية لجميع المعدات.

nتحذير
هذا الجهاز مصنوع لالستخدام من قبل األطفال تحت سن  16أو األشخاص الذين يعانون
من عجز في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو قلة خبرة أو معرفة ما لم يخضعون
إلشراف فيما يتعلق باستخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سالمتهم .يحظر السماح
لألطفال باللعب بهذا الجهاز.

nتحذير
ال تستخدم هذا المنتج بالقرب من المياه  -على سبيل المثال ،أي حوض مطبخ أو طابق سفلي
رطب أو حمام سباحة أو أي أماكن مماثلة.

nتحذير
ال تحاول إصالح أو استبدال أي مكون من مكونات فرن  UHCTHDإال إذا فُصلت جميع
مصادر الطاقة عن الوحدة.

ملحوظة
هذا الجهاز مصنوع لالستخدام المهني فقط وال يقوم بتشغيله إال األفراد المؤهلون فقط.
يجب إجراء التركيب والصيانة واإلصالح من قبل فنيي الخدمة المعتمدين من أو غيرهم من
الفنيين المؤهلين .قد تبطل أعمال التركيب أو الصيانة أو اإلصالح من قبل أفراد غير مؤھلين
سريان ضمان الشركة المصنعة.

ملحوظة
هذا الجهاز مصنوع لالستخدام للتطبيقات التجارية ،على سبيل المثال في مطابخ المطاعم
والمقاصف والمستشفيات والمؤسسات التجارية مثل المخابز ومحال الجزارة وغيرها ،ولكن
ليس لإلنتاج الشامل المستمر من المواد الغذائية.

nتحذير
ال تستخدم رشاشات الماء أو منظف البخار لتنظيف هذا الجهاز أو تركيبه في منطقة يمكن
استخدام رشاش مائي بها.

ملحوظة
يحافظ هذا الجهاز على الطعام دافئًا فقط وال يقوم بطهي  /خبز الطعام.

ملحوظة
درجة حرارة التشغيل القصوى لهذا الجهاز هي  250درجة فهرنهايت ( 121درجة مئوية).

يمثل التركيب السليم والعناية والصيانة أمو ًرا ضرورية لتحقيق األداء األمثل والتشغيل السلس
الخالي من المشاكل للمعدات .يُرجى زيارة موقعنا  www.frymaster.comللحصول على
التحديثات ال ُمجراه يدويًا أو الترجمات أو معلومات االتصال الخاصة بوكالء الخدمة بمنطقتك.
المص ّنع:
Frymaster, LLC
8700 Line Avenue,
Shreveport, LA
71106-6800
USA
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القسم 1
معلومات عامة
2.1.1

أرقام الموديل
الموديالت

الوصف

UHCTHD6

 6فتحات

UHCTHD3

 3فتحات

المعلومات المتعلقة بالرقم السري
توضع أرقام الموديالت الخاصة بفرن التسخين الكبير متعدد األرفف على لوحة البيانات.
يكون الرقم التسلسلي للوحدة الخاصة بك متا ًحا دائ ًما عند االتصال من أجل الحصول على األجزاء
أو طلب الخدمة.

موظفي الخدمة
يتعين تنفيذ جميع الخدمات المعنية بمعدات فراي ماستر من قبل موظفين مؤهلين ومعتمدين
و/أو مرخصين و/أو مرخص لهم بالخدمة.
يُقصد بأفراد الصيانة المؤهلين األفراد الذين هم على دراية بمعدات فراي ماستر والحاصلين
على تفويض من شركة فراي ماستر لصيانة المعدات .يجب تزويد جميع أفراد الصيانة
المفوضين بمجموعة كاملة من أدلة الصيانة وقطع الغيار إلى جانب تخزين الحد األدنى من
قطع غيار معدات فراي ماستر .يوجد على الموقع اإللكتروني لمصنع فراي ماستر قائمة بأسماء
مراكز الصيانة المعتمدة من المصنع .http://www.frymaster.com
يتسبب عدم االستعانة بأفراد الصيانة المؤهلين في إبطال ضمان فراي ماستر الخاص بجهازك.

الشهادات التنظيمية
النماذج معتمدة من قبل:
•

معامل اندر رايتر ،ذ م م (الصرف الصحي)

•

معامل اندر رايتر ،ذ م م (الواليات المتحدة وكندا)

معلومات الضمان
زوروا موقعنا fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/swr290.pgm
لتسجيل منتجك من أجل الضمان

1.1

بيان الضمان

1.1.1

أحكام الضمان – فرن التسخين الكبير متعدد األرفف

.A

.A

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

ضد العيوب في المواد والتصنيع
لمدة ثالث سنوات.
.B

جميع األجزاء  ،باستثناء الصمامات  ،هي

يبرر لمدة ثالث سنوات بعد التثبيت
تاريخ مجلس الوزراء.
.C

في حال تلف أي قطعة غیار ،باستثناء الصمامات ،خالل أول عامين من تاریخ
التركیب ،فستدفع شركة  Frymasterأیضً ا تكالیف مدة العمل المتواصل حتى
ساعتین الستبدال قطعة الغیار.

إعادة قطع الغيار

.A

یجب إعادة جمیع قطع الغیار التالفة المشمولة في الضمان إلى مركز صيانة
 Frymasterالمعتمد خالل  60یو ًما الستعادة األموال .بعد مرور  60یو ًما،
لن یُسمح باستعادة األموال.

3.2.1

استثناءات الضمان

ال یشمل ھذا الضمان المعدات التي تعرضت للتلف نتیجة سوء االستخدام أو االستعمال الخاطئ أو
إجراء التعدیالت أو بسبب حوادث مثل:
•	

اإلصالح غير الالئق أو غير المصرح به.

•	

عدم اتباع تعلیمات التركیب الصحیحة و/أو إجراءات الصیانة المحددة كما ھو مبین
في بطاقات شروط الصیانة لدیك؛

•	

الصیانة بشكل غیر صحیح؛

•	

التلف أثناء الشحن؛

•	

االستخدام غیر الطبیعي؛

•	

إزالة لوحة التصنيف أو تغييرها أو إلغاءها؛

كما أن ھذا الضمان ال یشمل:
•	

األضرار المترتبة (مثل تكلفة إصالح أو استبدال ممتلكات أخرى متضررة) ،أو ضیاع
الوقت أو خسارة األرباح أو سوء االستخدام أو أي أضرار عرضیة أخرى من أي نوع.

ال توجد ضمانات ضمنیة لصالحیة العرض في السوق أو المالءمة ألي استخدام أو غرض معین.

ترتيب القطع ومعلومات الصيانة
يمكن وضع طلبات قطع الغيار بشكل مباشر مع الموزع أو مراكز الصيانة المعتمدة القريبة منك.
يمكنك زيارة أقرب مركز صيانة معتمدمن فرايماستر على الموقع www.frymaster.com
أو االتصال بمركز الصيانة المعتمد على الرقم  1-800-551-8633أو
 .1-318-865-1711البريد اإللكتروني .fryservice@welbilt.com
يرجى العلم بضرورة تقديم طلبات الحصول على الحوامل السلكية أو البالستيكية وأدوات الرص،
والحاويات والعجالت مع مورد معدات المطبخ المحلي ( .)KESال توفر فرايماستر هذه
الملحقات.
للحصول على طلبك بسرعة ،يرجى ملء المعلومات اآلتية:
رقم الموديل____________________________________________
رقم المسلسل___________________________________________
الجهد________________________________________________
رقم قطعة العنصر_________________________________________
الجودة المطلوبة_________________________________________
1-1

معلومات عامة
يمكن الحصول على الخدمة عن طريق االتصال بمركز/موزع الخدمة المحلي المعتمد من فراي
ماستر .كما يمكن الحصول على معلومات الخدمة أيضً ا من خالل قسم صيانة فراي ماستر .ستكون
المعلومات التالية مطلوبة لمساعدتك بسرعة وكفاءة:
رقم الموديل____________________________________________
رقم المسلسل ___________________________________________
طبيعة المشكلة__________________________________________
قد تكون أي معلومات أخرى مفيدة في حل مشكلة الخدمة الخاصة بك.
يحفظ هذا الدليل في مكان آمن الستخدامه في المستقبل.

2-1

القسم 1

القسم 2
التركيب
خطر

يمتثل تركيب الجهاز إلى جميع قوانين الصحة والحريق المعمول بها في منطقتك.

خطر

استخدام معدات السالمة المناسبة أثناء عمليتي التركيب والصيانة.

nتحذير
يحق لموظفي الخدمة المدربين والمعتمدين أو مدير المتجر فقط الوصول إلى شاشات
الخدمة .إذا أُجريت هذه التغييرات بشكل خاطئ ،فسيؤدي ذلك إلى إلحاق العطل بالوحدة.

nتنبيه
توخي الحذر عند رفع فرن  .UHCTHDتزن الوحدة  88.7كجم ) 195.6رتل( .يقوم
ثالثة إلى أربعة أشخاص بالتعامل مع حاويات األفران باستخدام الممارسات القياسية للرفع
اآلمن.

التركيب

يتم توفير األقواس من قبل .KES

االدوات المطلوبة:
 7/16وجع نهاية أو مأخذ وسقاطة.
استخدم البراغي الموجودة.
ينزلق الحامل أسفل كل جانب من جوانب
الخزانة والمسامير إلى الجانب السفلي
باستخدام البراغي  1/4X20 1بوصة
المستخدمة مع الخزانة الحالية.

المكان
nتحذير
يجب تركيب هذا الجهاز بحيث يسهل الوصول للقابس ما لم يتوافر هناك وسائل أخرى
لفصل إمدادات الطاقة مثل قاطع الدائرة ومفتاح الفصل.

nتحذير
يجب توفير وسائل مناسبة للحد من حركة الجهاز دون االعتماد على السلك الكهربي أو
نقل اإلجهاد إليه.

nتحذير
لتجنب عدم استقرار الجهاز ،يجب أن تتحمل منطقة التركيب الوزن الكلي للجهاز والمنتج.
وعالوة على ذلك ،يجب أن يتخذ الجهاز وضعية مستوية من الجهات الجانبية واألمامية
والخلفية.

nتحذير
هذا الفرن مخصص لالستخدام الداخلي فقط .ال تقم بتركيب أو تشغيل هذا الجهاز في
األماكن الخارجية.
يجب أن يفي المكان المخصص للجهاز بالمعايير التالية .إذا لم يتم استيفاء أي من المعايير ،اختر
مكانًا آخر.
•هذه األفران متعددة األرفف مخصصة لالستخدام الداخلي فقط.
•يجب أن يكون المكان مستويًا ومستق ًرا وقاد ًرا على حمل الجهاز.
•يجب أن يكون المكان نظيفًا وخال ًيا من المواد القابلة لالحتراق.

•يجب أن يكون الجهاز مستويًا من كال الجانبين ومن األمام والخلف.
•ضع الجهاز في وضعية عدم االنحراف أو االنزالق.
•درجة حرارة الهواء الموصى بها هي  30-5درجة مئوية ( 86-41درجة فهرنهايت).
•قم بتأمين الجهاز بربطه بالطاولة باستخدام كتائف التثبيت.

األقواس موضحة أدناه مرفقة بالخزانة وتستريح
على طاولة التحضير.
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التركيب

وزن الفرن

nتحذير
الموديل

الوزن

UHCTHD6

 88.7كجم ( 195.6رطل)

UHCTHD3

 54كجم ( 120رطل)

يجب أن يتم هذا الجهاز باألرض كما يجب أن تتوافق جميع أسالك الحقل مع جميع القوانين
المحلية والوطنية المعمول بها .يرجى الرجوع إلى لوحة تصنيف الجهد المناسب .يقع على
عاتق المستخدم النهائي مسؤولية توفير وسائل الفصل للتوافق مع معايير السلطة المختصة.

nتحذير

متطلبات المسافة الفاصلة

يجب أن تكون جميع األجهزة التي تعمل بالكهرباء مؤرضة كهربائيًا بموجب القوانين
المحلية ،أو في انتفاء القوانين المحلية ،إلى جانب المواصفات القياسية الكهربائية األمريكية
.ANSI/NFPA NO. 70-1990

خطر

يكون الحد األدنى لمتطلبات المسافة الفاصلة هو ذاته لألماكن غير القابلة لالحت كما هو
الحال بالنسبة لألماكن القابلة لالحتراق .يجب أن تصنع األرضيات الموجودة أسفل الجهاز من
مادة غير قابلة لالحتراق.

nتحذير
في حالة تزويد الجهاز بقابس (أرضي) ثالثي الشق لحمياتك من الصدمة الكهربائية ،يجب
توصيله مباشرة في مقبس ثالثي الشق أرضي تما ًما .ال تقطع أو تزيل الشق المؤرض من
هذا القابس.

خطر

خطر الحريق /الصدمة يجب الحفاظ على جميع المسافات الفاصلة الصغيرة .ال تقم بحجب
المنافذ أو الفتحات.
الجوانب/الخلف 25مم ()”1.0

األبعاد
الموديل

العرض

العمق

االرتفاع

UHCTHD6

 56.3سم
()”22.2

 65.4سم
()”25.8

 66.0سم
()”26.0

UHCTHD3

 56.3سم
()”22.2

 65.4سم
()”25.8

 42.2سم
()”16.6

الخدمة الكهربائية
خطر

تحقق من جميع وصالت األسالك ،بما في ذلك محطات الورشة ،قبل التشغيل .يمكن أن
تتفكك الوصالت أثناء عمليتي الشحن والتركيب.

الجهد
يجب أن تتوافق جميع األعمال الكهربائية ،بما في ذلك توجيه األسالك والتوصيل األرضي ،مع
القوانين الكهربائية المحلية والوالئية والوطنية .يجب مراعاة االحتياطات التالية:
•يجب أن يتم تأريض الجهاز.
•يجب توفير مصهر منفصل /قاطع دائرة لكل وحدة.
•يتعين على أي كهربائي مؤهل تحديد حجم السلك المناسب وفقًا للمكان والمواد
المستخدمة وطول مدة التشغيل (يمكن استخدام الحد األدنى من سعة الدائرة
للمساعدة في تحديد حجم السلك).
•تبلغ نسبة أقصى تغير في الجهد المسموح به  %10±من الجهد المقدر عند بدء
تشغيل الجهاز (عندما يكون الحمل الكهربائي أعلى ما يمكن).
•افحص جميع براغي وكابالت وأسالك ووصالت التأريض خضراء اللون للتأكد من من
إحكامها قبل بدء التشغيل.

خطر

يجب استخدام األسالك النحاسية المناسبة في درجة حرارة ال تقل عن  75درجة مئوية
( 167درجة فهرنهايت) لتوصيالت الطاقة.

nتحذير
يجب أن تكون جميع الوحدات متصلة بنظام اإلمداد بالطاقة المؤرض.

الجهود المقدرة والدورات والمراحل والوطية وشدة التيار الكهربائي و مخطط التزويد بالتيار
ت ُزود الوحدات ذات المقابس بأسالك تبلغ أطوالها من  1.8إلى  3.0متر (ستة ( )6إلى عشرة ( )10أقدام).
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الموديل

الجهد ،الدورة ،المرحلة

واط

أمبير

القابس

UHCTHD6

1Ph ،50/60H ،200-240V

2900-2400

12.0

320P6W/316P6/3 1-38015

UHCTHD3

1Ph ،50/60H ,200-240V

2400-1670

10.0-8.3

320P6W/316P6/31-38015

القسم 2

التركيب

nتنبيه
ال تضع فرن  UHCTHDبالقرب من البخار أو العادم الحراري لجهاز آخر.
تركيب مشبك تعليق السلك
قم بتركيب مشبك تعليق السلك على الوحدات باستخدام سلك ذي مخرج خلفي .انظر التعليمات
مع مجموعة  ،8262717والتي ت ُشحن مع الجهاز .تعمل رابطة الزمام على ربطه في مكانه.

التوصيل بالتيار الكهربي

قم بتوصيل فرن  UHCTHDفي مصدر التيار الكهربي.

أوعية المنتج

ضع أوعية الطعام الفارغة في أماكنها في جميع الصفوف
تركيب ماسك الشواية
ُصمم ماسك الشواية لحمل وعاء شواء بحجم  .1/3يُوصل هذا الماسك بالشواية لجعل عملية
النقل من الشواية إلى جهاز  UHCTHDأسرع وأكثر آماناً.
•ضع مقدمة ماسك الشواية أسفل حافة
الشواية.
•قم بخفض الجزء الخلفي من الماسك حتى
تستقر الشقوق على شريط الشواء .يجب
وضع ماسك الشواية بثبات على مقدمة
الشواية .إذا لم يكن الماسك مناس ًبا ،فقم
بفكه ببساطة من الصواميل األربع أسفل
الماسك وأدخله وأخرجه في مقابل الشريط
حسب الحاجة .قم بإحكام ربط الصواميل
بعد ضبط الماسك بشكل صحيح.

يحتوي فرن  UHCTHDعلى ستة صفوف ،يحمل كل صف منها ما يصل إلى ثالثة أوعية من
المنتج أو ثالثة صفوف يحمل كل صف منها ما يصل إلى ثالثة أوعية.
هناك  5أحجام ألوعية المنتج:

.A

 1/3حجم الوعاء البالستيكي

.B

 1/3حجم الوعاء السلكي

.C

الحجم الكامل للوعاء البالستيكي

.D

 2/3حجم الوعاء البالستيكي

.E

 1/2حجم الوعاء البالستيكي

استخدم الجهاز وفقًا لدليل التشغيل والتدريب في بلدك.
إرشادات التشغيل الهامة
عند وضع الوعاء في الفرن ،تأكد من محاذاة نهاية صف مقابض الوعاء مع حافة الصف.
أزل األوعية المكسورة أو التالفة.
عند إزالة أية أجزاء من أحد األوعية ،حرك الوعاء فقط تجاهك حسب الحاجة ،ثم أعده بسرعة إلى
الخط الذي ينتمي إليه.
قم بفحص عمليات التشغيل الموضعية الخاصة بتخطيطات المخططات للفرن .UHCTHD
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القسم 3
التشغيل

خطر

يتحمل المشرف على الموقع مسؤولية ضمان إطالع المشغلين على المخاطر الكامنة لتشغيل
هذا الجهاز.

خطر

ال تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تالف .يجب إجراء جميع اإلصالحات من قبل شركة
خدمات مؤهلة.

خطر

ال تقف على الوحدة مطلقًا! لم تصمم هذه الوحدات الستيعاب وزن شخص بالغ وقد تنهار
أو تميل في حالة إساءة استخدامها بهذه الطريقة.

ُصمم فرن التسخين الكبير متعدد األرفف  UHCTHDلتزويد العاملين في الخدمات الغذائية بالقدرة على طهي
مكونات القائمة بشكل مسبق ثم تخزين هذه المنتجات برفق في الحاويات متعددة األرفف فور استالم الطلب .فور
تحضيرهذا الطلب ،يمكن للطاقم تجميعه باستخدام مكونات ساخنة وطازجة من الحاويات متعددة األرفف .يسمح
هذا األمر للعاملين بتقديم الطلب ،مما يعمل على زيادة سرعة الخدمة مع الحفاظ على معايير جودة المنتج العالية.
يعمل فرن التسخين الكبير متعدد األرفف  UHCTHDخارج النطاق التقليدي ،حيث صمم بشاشة لمس
لنظام التشغيل الروتيني.
مفتاح التشغيل
يقع مفتاح التشغيل على مقدمة الفرن .قم بالنقر فوق مفتاح التشغيل لتشغيل الوحدة أو إغالقها.

nتحذير
ال تلمس األجزاء المتحركة.

nتحذير
يجب أن توضع األغطية واللوحات الموصلة في مكانها وضمان تأمينها على نحو صحيح قبل
تشغيل الجهاز.

nتحذير
ال تضع حاوية التسخين المغلقة أو األكياس البالستيكية في فرن التسخين متعدد األرفف.
قد تتمدد األطعمة والسوائل على نحو سريع مما يؤدي إلى انكسار الحاوية أو تقطع
األكياس .قم بثقب أو فتح الحاوية أو الكيس قبل تسخين الطعام.

nتحذير
قد تصبح األرفف واألواني وحوامل األرفف وأسطح الفرن ساخنة أثناء االستخدام أو بعده.
استخدم أدوات أو مالبس واقية ،مثل مقابض المقالة أو قفازات الفرن الجافة ،عند الضرورة
لتجنب اإلصابة بالحروق.

nتحذير
ال تستخدم تجويف الفرن للتخزين .ال تترك المنتجات الورقية أو أواني الطهي أو األطعمة
في تجويف الفرن عندما ال تكون قيد االستعمال.

,تنبيه
ال تقم بتغطية الرفوف أو أي جزء آخر من الفرن متعدد األرفف برقائق معدنية.

مفتاح التشغيل في المقدمة
تشغيل الفرن
1.فتحمفتاح التشغيل الرئيسي.
2.تضيء شاشات العرض وتعرض شاشات مضيئة بلون أصفر تشير إلى التسخين المسبق ،كما تتغير إلى
أسماء منتجات بألوان رمادية عند وضع الفرن في درجة حرارة معينة.
3.قم بتحميل المنتج في الصف المناسب واضغط على زر المؤقت المرتبط.
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التشغيل
واجهة ال ُمستخ ِدم

واجهات PRESS & GO
عند تشغيل الوحدة في المنطقة ،ستبدأ عملية التسخين المسبق .ت ُعرض حينئذ واجهة .Press & Go

كلمة السر
•يمكن للمستخدم الوصول إلى جميع الواجهات الالزمة للتشغيل اليومي دون استخدام كلمة السر.

أخضر

•كلمة السر الخاصة بمدير المصنع االفتراضية هي .1955
أيقونات الواجهة PRESS & GO
تحتوي واجهة  Press & Goعلى خمس أيقونات:
•الصفحة الرئيسية
•إدارة الصفوف

أيقونات
PRESS & GO
الخمس

•التنظيف
•اللغة
•درجة الحرارة

واجهة ا Press & Goلعملية التسخين المسبق
تصدر الوحدة إشارة صوتية إلى وصول جميع المناطق الحاملة لألوعية إلى نقطة الضبط إلى جانب جاهزيتها
لالستخدام.

اختر األيقونة الرئيسية إلظهار واجهة الصفحة الرئيسية.
أيقونة الصفحة الرئيسية

واجهات Press & Go
عند وضع أوعية الطعام ،قم بالضغط على زر المنتج المرتبط بالمكان .يؤدي الضغط على زر المنتج مرتين
متتاليتين خالل ثانيتين ( )2أثناء ظهوره باللون األسود ،إلى تقليل الوقت بمقدار خمس ( )5دقائق ،في كل
مرة يتم فيها الضغط على الزر .يعد هذا األمر مفيدًا عند نقل المنتجات إلى مكان آخر.
واجهة الصفحة الرئيسية
من القائمة الرئيسية ،حدد أيقونة  Press & Goللرجوع إلى واجهة .Press & Go

واجهات Press & Go
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التشغيل

ترتبط األرقام التي تظهر على شاشة العرض بأماكن الفرن .تبرز األرقام باللون األخضر ويبدأ المؤقت الخاص
بالمنتج في العمل.

إذا لزم األمر إلغاء المؤقت أو إعادة ضبطه قبل انتهاء وقت اإليقاف ،اختر مؤقت الوعاء إلعادة ضبطه .يظهر
الخيار "إعادة الضبط" ،ولذلك فاختر الخيار األخضر إلعادة الضبط .حدد العالمة الحمراء  xلالستمرار.

قم بإعادة ضبط النافذة المنبثقة
مواصفات وعاء الطعام
استخدم االختيار األول للمنتجات المتطابقة
عندما يكون هناك منتجان متطابقان في وضع نشط ،يظهر المنتج ذو الوقت األقل المتبقي باللون األخضر،
بينما يظهر اآلخر باللون الرمادي" .ال يوجد أي تغيير" هو العد التنازلي أو سلوك الموقت .عند إلغاء العنصر
األول أو إعادة ضبطه ،يظهر العنصر التالي بالترتيب باللون األخضر.
واجهة  Press & Goذات المؤقتات نشطة
يمثل الجزء الملون باللون األخضر من مؤقت الوعاء الوقت المتبقي .يحتوي كل عنصر من عناصر القائمة على فترة إنذار
مبرمجة .عند وصول فترة اإلنذار أقصاها ،سيتحول الوقت المنقضي إلى اللون األصفر ومن ثم يصدر جهاز اإلنذار صفي ًرا.

استخدام الوعاء الرئيسي أوالً
متطلبات القاع الشكلي
•يمثل عدم وجود خط أسفل اسم المنتج القاع الشكلي أو الحوامل السلكية المستخدمة في الوعاء.

•يمثل الخط المتقطع أسفل اسم المنتج الحوامل السلكية أو القاع الشكلي للوعاء.
وصول المؤقت إلى فترة اإلنذار
يحتوي كل عنصر قائمة على مدة إيقاف مبرمجة .عندما ينتهي توقيت المؤقت ،يتحول مؤقت الوعاء المقابل
إلى اللون األحمر ويطلق جهاز اإلنذار صفي ًرا وستظهر كلمة !( DISCARDالنهاية!).
المجموعة (أ) في القائمة
المنتج في القائمة هو جزء من مجموعة إذا كانت هناك نقاط أسفله .اسحب منت ًجا مزودًا بنقاط الختيار
عنصر آخر من المجموعة.

انتهاء صالحية مؤقت اإليقاف الخاص بالمنتج
يصدر جهاز اإلنذار صفي ًرا لمدة  10ثوانٍ  .يعرض المؤقت الوقت الذي يتم فيه االحتفاظ بالمنتج بعد وقت
اإليقاف المبرمج .يجب إزالة الوعاء والطعام .أعد ضبط مؤقت الوعاء المنتهي من خالل تحديده.
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التشغيل
تغيير فترات اليوم

الوضع االقتصادي للواجهة

اضغط على أيقونة إدارة الصف وحركها يسا ًرا أو يمي ًنا عبر النقاط أسفل قائمة اختيار فترات اليوم الختيار
قائمة اليوم الواحد تلو اآلخر .هناك خمسة فترات متوفرة (اإلفطار ،التغيير ،الغداء ،وفترتين آخرتين) .يؤدي
الضغط على أيقونة فترة اليوم إلى تغيير كل الصفوف إلى نفس الخيار .اضغط على زر الرجوع عند إتمام
المهمة.

يمكن وضع الفتحات الفردية في الوضع االقتصادي ،مما يقلل من درجة حرارة التسخين بصفة مؤقتة ،عندما
ال تكون قيد االستخدام.
انقر فوق زر اختيار الصف وزر الوضع االقتصادي لوضع الفتحة في الوضع االقتصادي .اضغط فوق زر الوضع
االقتصادي مرة أخرى للخروج منه .اضغط على زر الرجوع مرتين.

أيقونة إدارة الصفوف

أيقونة إدارة الصفوف
الوضع االقتصادي

تحديد فترة اليوم
يتم ترحيل المؤقتات النشطة إلى القائمة الجديدة .بمجرد إعادة ضبط العنصر ،سيظهر المنتج الجديد .يُعرض
خيار االنتظار عندما تتغير القائمة ودرجة حرارة المنطقة ولكن ال يزال هناك مؤقت نشط في المنطقة عند
درجة الحرارة القديمة .ينتظر الرف وصوله إلى مرحلة التسخين في درجة حرارة جديدة إلى أن يتم مسح
جميع المؤقتات النشطة في درجة الحرارة القديمة.

إغالق الفتحات
يمكن إغالق الفتحات الفردية.
انقر فوق زي إدارة الصف واتجه به إلى يمين الفتحة إلغالقها .اضغط على الزر مرة أخرى لفتح الفتحة.
اضغط على زر الرجوع للخروج.

أيقونة إدارة الصفوف

وضع إيقاف التشغيل
قائمة جديدة مع
مؤقتات نشطة من القائمة البارزة األخيرة

واجهة درجة الحرارة
انقر فوق زر درجة الحرارة لعرض درجات الحرارة العلوية والسفلية للفتحات.

تغيير اللغة
حدد اللغة لتغييرها .تظهر اللغة في أيقونة اللغة.
أيقونة اللغة

أيقونة درجة الحرارة
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واجهات القائمة

حذف منتج

من شاشة الصفحة الرئيسية ،يقودك اختيار أيقونة القائمة إلى إظهار واجهة القائمة.

حدد المنتج غير المرغوب فيه ثم أيقونة الحذف من خالل الضغط على زر  .xتظهر نافذة التأكيد .حدد
الخيار األخضر للتأكد من حذف المنتج .حدد العالمة الحمراء  xللرجوع إلى واجهة القائمة.

أيقونة القائمة
يوجد في واجهة القائمة أيقونات التنقل.
•يعني الرمز األول واجهة قائمة المنتجات.
احذف نافذة تأكيد المنتج.

•يعني الرمز الثاني واجهة قائمة المجموعة.
•يعني الرمز الثالث واجهة تعديل فترة اليوم.
•للرجوع إلى الشاشة الرئيسية ،اختر السهم الخلفي.
أيقونات القائمة والمجموعة وفترات اليوم والتنقل الرئيسي
توضح شاشة القائمة المنتجات المحفوظة في الوحدة الساخنة الحاملة لألوعية .يمكن حفظ
 100منتج.

احذف أو أضف المنتج.
إلضافة أحد المنتجات ،حدد أحد أماكن المنتجات غير المستخدمة في القائمة ثم اضغط على الزر .+
لتعديل أحد المنتجات ،حدد المنتج واضغط على أيقونة القلم الرصاص.
عند تعديل أو إضافة أحد المنتجات ،يتعين أن تشمل المواصفات ما يلي:
•( Nameاالسم) :اسم المنتج
•( Hold Tempضبط درجة الحرارة) :ضبط درجة حرارة الوعاء عند درجة حرارة  3درجة مئوية
( °5±فهرنهايت)
•( Hold timeمدة اإلبقاء) :أقصى وقت يمكن حمل المنتج فيه وتقديمه .اضبط الوقت بالساعات
والدقائق والثواني .00:00:00
•( Warning timeفترة اإلنذار) :يصدر جهاز التحذير صوتًا عندما يستغرق تسخين الوعاء هذا
الوقت المتبقي .يتغير الوقت المنقضي على شريط المؤقت من اللون األخضر إلى األصفر.
•( Lid typeنوع الغطاء) :ال يوجد ،صلبُ ،مف ّرغ
•( Bottom typeنوع القاعدة) :عادية أو شكلية (مزودة بوعاء)

واجهة القائمة

•( Zone Splitsتقسيمات المنطقة) 1/3 = 1/3 :حجم المقالة 1/2 ،حجم المقالة ،1/2
 = 2/3حجم المقالة  2/3ومقالة ذات صف كامل أو حجم كامل.

إلجراء التغييرات على القوائم الثالث ،يرجى إدخال رمز  1955المرور .حدد القفل في أسفل يسار الشاشة.
أدخل رمز المرور  1955الموجود على لوحة األرقام المنبثقة .إذا أدخل رمز المرور بشكل صحيح ،فتتغير
أيقونة القفل إلى وضع الفتح .للرجوع إلى الشاشة الرئيسية ،اختر السهم الخلفي.
إذا فتحت الصفحات ،ستظهر أيقونات الحذف والتعديل واإلضافة على واجهة القائمة.

أيقونات فتح القفل والخذف والتعديل واإلضافة
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لتعديل خانة ،حدد الخانة.
يلزم ضبط درجات الحرارة واألوقات استخدام لوحة اللمس .عند االنتهاء ،اضغط على سهم الرجوع للخروج من
الواجهة األخيرة.

واجهة المجموعة
إذا فتحت الصفحات ،ستظهر أيقونات الحذف والتعديل واإلضافة على واجهة المجموعة.
قم بحفظ التعديل أو إضافة المنتج بتحديد خيار الضبط .اختر العالمة  Xإللغاء التعديالت والرجوع إلى قائمة
المنتج.

أيقونات فتح القفل والحذف والتعديل واإلضافة
حدد المجموعة غير المرغوب فيها ثم اضغط على أيقونة الحذف  ،Xستظهر لك نافذة تأكيدية .حدد الخيار
األخضر للتأكد من حذف المنتج .حدد العالمة الحمراء  xللرجوع إلى واجهة المجموعة.

شاشة تعديل المنتج أو إضافته

مجموعات تعديل المنتج أو إضافته
يمكن تحديد مجموعات المنتج .يجب أن يكون للمنتجات نفس نوع الغطاء والمنطقة ودرجة الحرارة .قد
يختلف مدة اإلبقاء ومدة اإلنذار ودرجة حرارة المنتج داخل المجموعة الواحدة.

احذف نافذة تأكيد المجموعة.
حدد المجموعة المراد تعديلها وأيقونة التعديل والقلم الرصاص .ستظهر المجموعة في النافذة المنبثقة .يمكن
تعديل اسم المجموعة ويمكن إضافة المنتجات أو حذفها.
انقر فوق مربع االسم وستظهر لوحة المفاتيح .عند تعديل اسم المجموعة ،اختر مفتاح الرجوع (الجانب
األيمن السفلي).

حدد رمز المجموعة من شاشة القائمة .توضح صفحة المجموعة المجموعات المبرمجة .بالنسبة للمجموعة
البارزة ،يتم توضيح مع ّرف المجموعة واسم المجموعة ودرجة حرارة اإليقاف والمنطقة المقسمة ونوع الغطاء
والمنتجات المدرجة في المجموعة.
نافذة منبثقة للوحة المفاتيح
يوجد أسفل االسم مواصفات المجموعة .تظهر المنتجات المتطابقة والمتاحة فقط لإلضافة.
أيقونة المجموعة

•حدد منت ًجا جديدًا للمجموعة واختر السهم األخضر إلضافته.
•حدد منت ًجا موجودًا بالمجموعة واختر السهم األحمر لحذفه.
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•لتحديد المنتج االفتراضي للمجموعة (يُعرض المنتج عند تحديد فترة اليوم) ،اضغط مع االستمرار على
الزر الخاص بالمنتج لمدة ثالث ثوانٍ .
•أثناء وجود الوحدة في وضع  ،Press & Goيمكن تمرير األسماء من اليسار إلى اليمين بنفس
الترتيب كما هي مدرجة في المجموعة من أعلى إلى أسفل .احذف المنتجات وأضفها مرة أخرى إلجراء
الترتيب المطلوب.

حدد منت ًجا جديدًا للمجموعة واختر السهم األخضر إلضافته .سيحدد هذا المنتج األول مواصفات المجموعة،
المدرجة تحت اسم المجموعة .يأخذ اختيار المنتج الذي يتصف بمواصفات خاطئة غير متاحة ليمكن إضافتها
إلى المجموعة لونًا رماديًا .استمر بإضافة المنتجات إلى المجموعة .إلزالة منتج ما ،حدده ثم اضغط على
السهم األحمر.
عند اكتمال المجموعة ،احفظها ثم توجه إلى واجهة المجموعة بتحديد العالمة  Xالموجودة في الزاوية
العلوية اليسرى.

عندما تكثر التعديالت ،قم بالرجوع إلى واجهة المجموعة من خالل تحديد العالمة  Xالموجودة في الزاوية
العلوية اليسرى.

إلضافة مجموعة ،حدد أيقونة إضافة صفحة المجموعة  .+ستظهر نافذة منبثقة .انقر فوق مربع االسم
واستخدم لوحة المفاتيح إلدخال اسم المجموعة .حدد مفتاح الرجوع
(أسفل اليمين) وستغلق لوحة المفاتيح.
 :ةظحالقم بتسمية المجموعات بحيث يمكن التعرف عليها كمجموعات ،فيمكن أن تبدأ المجموعة بالحرف
(م) أو مجموعة .عند تعديل فترات اليوم إلضافة المجموعة ،يكون االسم هو كل ما يتم عرضه في قائمة
التمرير .إذا لم تبرز كمجموعة ،فستظهر كمنتج آخر.

تعديل أو إضافة فترات اليوم
يوجد في واجهة القائمة أيقونات التنقل .يوجد رمز تعديل فترة اليوم بجانب السهم الخلفي.

أيقونة تعديل فترة اليوم
حدد أيقونة تعديل فترة اليوم وستظهر منتجات اإلفطار أوالً .اسحب الشاشة للتنقل بين فترات النهار المختلفة
(مثال :اإلفطار إلى الغداء/العشاء).

نافذة منبثقة للوحة المفاتيح

منتجات اإلفطار
لحذف منتج من منطقة ما ،اضغط مع االستمرار على زر المنتج لمدة ثالث ثوانٍ  .تظهر نافذة منبثقة تؤكد
طلب حذف المنتج .حذف المنتجات من اليمين إلى اليسار.
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حدد منطقة ساخنة لحمل األوعية عن طريق الضغط بسرعة على المنطقة الفارغة إلضافة منتج أو تغييره.
حدد المنتج المراد إضافته إلى المنطقة من النافذة المنبثقة .يمكن أيضً ا إضافة مجموعات .يعمل كل من
تقسيم المنطقة ودرجات الحرارة في المنطقة على القضاء على بعض المنتجات .تأخذ المنتجات غير المتوفرة
اللون الرمادي .حدد خيار الضبط المميز باللون األخضر للحفظ والرجوع.

•( Use Firstاستخدم أوالً)  -عند تحديد الوعاء األول للمنتج الشائع سيظهر باللون األخضر ،بينما
يظهر الوعاء الثاني باللون الرمادي حتى يختفي الوعاء األول أو ينفذ الوقت .إذا لم يتم التحقق من أي
منهما ،فيظهر كال وعائي المنتج المشترك باللون األخضر.
•يمكن ضبط حجم الخط بين .48-24
•يمكن ضبط الحجم بين .100-10
•وحدة درجة الحرارة  -اختر فهرنهايت أو مئوية
•حدد خيار الضبط األخضر لتنفيذ التغييرات ،وعالمة الصليب األحمر للتجاهل.
واجهة التاريخ والوقت
إلجراء تغييرات على هذه الواجهة ،يجب إدخال رمز المرور .حدد القفل في أسفل يسار الشاشة .أدخل رمز
المرور الموجود على لوحة األرقام المنبثقة .في حالة قبول رمز المرور ،تظهرهناك حلقة صفراء حول الشاشة.

اختيار منتج لطعام اإلفطار

واجهة التاريخ والوقت
•إذا ُحدد مربع بروتوكول وقت الشبكة ( )NTPووصلت وحدة الفرن  UHCTHDباإلنترنت،
فسيتم تعيين التاريخ والوقت تلقائيًا .تأكد من ضبط التوقيت العالمي المتفق عليه ( )UTCعلى

واجهات اإلعداد
من الشاشة الرئيسية ،يقودك تحديد رمز اإلعدادات إلى إظهار واجهة التفضيالت .هذه هي الواجهة األولى
من واجهات اإلعدادات اإلحدى عشر .هناك  11نقطة صلبة في أسفل واجهات الخدمة ،تمثل الدائرة الفارغة
الصفحة الحالية .انقر فوق النقاط إلحضار القائمة .حدد واجهة محددة من القائمة وانتقل إليها .انتقل بين
الواجهات عن طريق تمرير الواجهة إلى اليمين أو اليسار.

أيقونة اإلعدادات

صفوف النقاط
واجهة التفضيالت

اإلعداد المناسب (أي التوقيت الشرقي القياسي هو  ، 00:5- UTCوالتوقيت المركزي هو
.)00:6- UTC
إذا كانت وحدة الفرن  UHCTHDغير متصلة باإلنترنت أو إذا كان مربع بروتوكول وقت الشبكة
غير محدد ،فسوف يلزم ضبط الوقت والتاريخ يدويًا.
•يوفر أعلى يمين الشاشة االختيار بين عرض التوقيت المدني على مدار الساعة/الساعة العسكرية/
الساعة صبا ًحا/مسا ًء.
•حدد الشهر والسنة حسب رؤوس األسهم والتاريخ عبر التقويم.
•إذا تم تحديد مربع تمكين التوقيت الصيفي ،فسيتم نقل الوقت على مدار الساعة إلى األمام قبل ساعة
واحدة .إذا تم تحديد المربع ثم إلغاء تحديد الوقت على مدار الساعة سوف يعود مرة أخرى ساعة
واحدة .يتمثل االستخدام السليم لهذه الميزة في تحديد المربع في اليوم األول من التوقيت الصيفي
وإلغاء تحديد المربع في اليوم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.
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•( Time Zoneالمنطقة الزمنية)  -استخدم المربع المنسدل لتحديد المنطقة الزمنية التي يتم
فيها استخدام الجهاز .يؤثر هذا فقط على إعداد التاريخ والوقت إذا تم تحديد مربع استخدام بروتوكول
وقت الشبكة.
واجهة اللغة

واجهات خصائص المنطقة
يمكن مراقبة درجات حرارة الخزانة الموجودة على هذه الشاشة ،وال يلزم وجود كلمة مرور لمراقبة درجات
حرارة عنصر التدفئة الحالية.
لتشغيل اختبارات الخدمة على هذه الشاشة ،يجب إدخال رمز مرور الخدمة .حدد القفل في أسفل يسار
الشاشة .أدخل رمز المرور الخاص بالخدمة الموجود على لوحة األرقام المنبثقة .في حالة قبول رمز المرور،
تظهر هناك حلقة صفراء حول الشاشة.

واجهة اللغة
ت ُوضح اللغات المتاحة لالختيار من بينها .لن يتم تغيير عناصر القائمة التي أنشأتها المتجر أو الشركة إلى اللغة

واجهات خصائص المنطقة
الجديدة.
تغيير العناوين واألوصاف فقط إلى اللغة الجديدة (أي عناوين صفحات الخدمة وأسماء شهر التقويم
ومعامالت المنتج وعناوين صفحة القائمة).

سيتم

تحقق من اللغات المطلوبة من هذه القائمة للسماح بتبديل لغات متعددة من أيقونة اللغة على الشاشة
الرئيسية.

تظهر واجهة خصائص المنطقة درجة الحرارة المحددة ودرجة حرارة الوحدة الحالية لكل عنصر تسخين.
ستظهر درجة الحرارة الحالية باللون األخضر إذا كانت  3 -/+درجة مئوية ( 5 -/+فهرنهايت) من درجة
الحرارة المحددة .تظهر درجات الحرارة الحالية باللون األحمر إذا كانت أكثر حرارة وباللون األزرق إذا كانت
أكثر برودة من درجة الحرارة المحددة.
1.اختبر الجهاز عن طريق تغيير درجات الحرارة المحددة .تحتوي الواجهة على حاجز أحمر أثناء
االختبار.
حدد خيار "اختبار الخدمة" لتغيير درجات الحرارة المحددة إلى درجات حرارة االختبار المحددةفي المصنع.

واجهة فترة اليوم
أو

انقر فوق درجة حرارة مجموعة المنطقة ،المظللة باللون األبيض .في لوحة المفاتيح الرقميةالمعروضة ،أدخل درجة الحرارة المطلوبة ثم انقر فوق خيار الضبط األخضر.
مالحظة :سيؤدي إدخال درجة حرارة  182درجة مئوية ( 360درجة فهرنهايت) أو أعلى
إلى جعل عنصر التسخين في وضع التشغيل طوال الوقت .يؤدي إدخال درجة حرارة صفر درجة
فهرنهايت إلى إيقاف تشغيل عنصر التسخين .سيتم ضبط درجة الحرارة المحددة لكل من عناصر
التسخين في المنطقة على نفس درجة الحرارة.
2.حدد "إلغاء االختبار" عند اكتماله ،سيتغير حاجز الواجهة إلى اللون األصفر.
واجهة فترة اليوم
تُوضح فترات اليوم المتاحة لالختيار من بينها .تأكد من فحص فترات اليوم المرغوبة .اضغط على خيار الضبط
األخضر عند االنتهاء.
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واجهة إعدادات كلمة السر

اختبارات الصوت والشاشة
ال تتطلب هذه الواجهة رمز للمرور.

اختبارات الصوت والشاشة
تختص الواجهة باختبار وظيفة الصوت والشاشة.
يجب أن تصدر هنالك أصوات ثالثة أصوات عند تحديد رمز مكبّر صوت.
عند تحديد رمز الشاشة ،ستقوم ثالث واجهات بدورة للمساعدة في تخصيص وظيفة الشاشة.

واجهة إعدادات كلمة السر
كلمة السر الخاصة بمدير المصنع االفتراضية هي  .1955يمكن تغييرها على شاشة خدمة كلمة المرور.
حدد المربع المفتوح بعد المدير:وسيظهر رقم هوية شخصي جديد  .#أدخل رمز مرور المدير الجديد وقم
بالتأكيد من خالل الضغط على خيار الضبط األخضر.

زر تخصيص واجهة المستخدم غير متاح للمستخدمين.
واجهة سجل األخطاء
ال تتطلب هذه الواجهة رمز للمرور.

رقم الهوية الشخصي  #رقم اللوحة
واجهة سجل األخطاء
امسح كل زر يزيل كل اإلدخاالت على واجهة سجل األخطاء .يتطلب مسح سجل األخطاء رمز مرور الخدمة.

إلعادة ضبط رمز المرور إلى إعدادات المصنع االفتراضية ،اضغط بسرعة على رمز اللمس السهل  10مرات
على التوالي .في نهاية الشرائط الخمس ،يتحول شريط القائمة إلى اللون األسود ،ويستمر في النقر .ستؤكد
شاشة منبثقة أنه تمت إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي للمدير.

سيؤدي النقر فوق زر "تحديث" إلى تحديث قائمة األخطاء .سيؤدي السحب بعيدًا عن هذه الصفحة ثم
السحب إلى الخلف أيضً ا إلى تحديث قائمة سجل األخطاء بأية أخطاء جديدة.
رمز اللمس السهل
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القسم 3

التشغيل

واجهة معلومات النظام
ال تتطلب هذه الواجهة رمز المرور ،وال توجد إجراءات متاحة على هذه الواجهة.

واجهة المرافق
واجهة معلومات النظام
توضح هذه الواجهة الرقم التسلسلي للفرن ورقم الموديل وإصدارات البرامج الثابتة الحالية.
واجهة المرافق
لتشغيل وضع العرض التوضيحي على شاشة األداة المساعدة ،يجب إدخال رمز مرور الخدمة .حدد القفل في
أسفل يسار الشاشة .أدخل رمز المرور الخاص بالخدمة الموجود على لوحة األرقام المنبثقة .في حالة قبول رمز
المرور ،تظهر هناك حلقة صفراء حول الشاشة.
سيؤدي وضع العرض التوضيحي إلى إيقاف تشغيل جميع السخانات وتحفيز التشغيل عند سحب أمبير أقل.
ستستمر الوحدة في وضع العرض التوضيحي إلى أن يتم تشغيلها بشكل طبيعي عبر هذه الواجهة ،بغض النظر
عن تشغيلها وإيقافها.
( Export Menu Filesتصدير ملفات القائمة)  -إزالة غطاء منفذ  .USBقم بتوصيل محرك
أقراص  USBبمنفذ رئيسي/خارجي .اضغط على زر تصدير ملفات القائمة .أعد تشغيل الوحدة.
( Import Menu Filesاستيراد ملفات القائمة)  -إزالة غطاء منفذ  .USBقم بتوصيل محرك
أقراص  USBبملفات القائمة المصدرة في منفذ رئيسي/خارجي .اضغط على زر استيراد ملفات القائمة.
ستبحث الوحدة عن نوع الملف الذي تم تصديره من شاشة األدوات المساعدة واستيراده.
( Cancel All Holdingإزالة جميع األواعي من األرفف)  -إذا تمت إزالة األوعية ذات المؤقتات
النشطة ولم يتم إرجاعها إلى الوحدة ،فسيتم تخزين معلومات المؤقت النشط في الذاكرة .قد تضغط الخدمة
على الزر "إزالة جميع األواعي من األرفف" لمسح المعلومات غير الضرورية من الذاكرة.
( Platform Infoمعلومات النظام األساسي)  -تعرض شاشة منبثقة مواصفات البرامج الثابتة بما في
ذلك حزمة دعم  kernel Linuxوحزمة الدعم وغيرها.
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القسم 4
الصيانة الوقائية
خطر

يجب الحفاظ على جميع توصيالت المرافق وتركيباتها وفقًا للقوانين المحلية والوطنية.

خطر

تقع على عاتق مالك الجهاز مسؤولية إجراء تقييم مخاطر معدات الحماية الشخصية لضمان
الحماية الكافية أثناء إجراءات الصيانة.

خطر

إن اإلخفاق في فصل التيار الكهربائي األساسي عند انقطاعه قد يؤدي إلى إصابات خطيرة
أو الوفاة .ال يعمل مفتاح التشغيل على فصل جميع الطاقة الواردة إلى الفرن.

خطر

افصل التيار الكهربائي عند التيار الرئيسي عن جميع المعدات التي ت ُجرى صيانتها .راقب
القطبية الصحيحة لجهد خط نقل الطاقة الكهربائية الداخل .يمكن أن تؤدي القطبية غير
الصحيحة إلى التشغيل الخاطئ.

nتحذير
عند استخدام سوائل التنظيف أو المواد الكيميائية ،يجب ارتداء القفازات المطاطية ووسائل
حماية العين (و/أو واقي الوجه).

,تنبيه
يجب إجراء أعمال الصيانة والخدمات بخالف التنظيف كما هو موضح في هذا الدليل من
قبل موظفي الخدمة المعتمدين.

إجراءات التنظيف والصيانة الوقائية
عام
تقع على عاتقك مسؤولية صيانة الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الدليل .ال يشمل الضمان
إجراءات الصيانة.
الصيانة

كل  4ساعات

الجزء الخارجي

-

يوم ًيا

X

الجزء الداخلي

-

X

X

األوعية البالستيكية
واألرفف

X

X

X

عقب اإليقاف الطويل

بدء التشغيل

X

X
X
X

كل أربع ( )4ساعات  -أوعية /رفوف نظيفة
1.قم بإزالة جميع األوعية البالستيكية والسلكية .انقل األوعية /األرفف إلى الحوض للتنظيف.
2.قم بتنظيف األوعية بغسلها في محلول مركز ساخن متعدد األغراض من ماكدونالدز في
حوض مناسب أو مخلوط من  )fl. 0.3( ml 8.9محلول مركز ساخن متعدد األغراض
تابع لشركة ماكدونالدز لكل  3.8لتر (غالون) من المحلول .اشطف األوعية /األرفف جيدًا
تحت الماء الساخن.
3.قم بتعقيم األوعية /األرفف بغمسها في محلول معقم من ماكدونالدز( ،عبوة واحدة لكل
 38لتر ( 10جالونات) من الماء) أو محلول معقم من ماكدونالدز (أربع عبوات لكل
 38لتر ( 10جالونات) من الماء) ،لمدة دقيقة واحدة على األقل .قم بإزالتهم من
المحلول المعقم ودعهم في الهواء الجاف.
يوم ًيا  -فرن نظيف
1.في نهاية يوم التشغيل ،تأكد من أن جميع أوقات اإليقاف كاملة أو ملغاة (انظر الصفحة
 3-3إللغاء أوقات اإليقاف).
2.اضغط على زر وضع التنظيف.
3.تعرض الوحدة ضبط ?Enter Cleaning Mode
(ضبط وضع التنظيف؟) اضغط على عالمة االختيار للمتابعة.
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القسم 4

الصيانة الوقائية
4.تعرض الوحدة ( COOLING DOWNوضع التبريد) أثناء تبريد الفرن.

12.تعرض الوحدة الخروج من ?Exit Clean
(وضع التنظيف؟)
	13.اضغط على زر التحقق للخروج.
14.أغلق الوحدة.

nتحذير
مالحظة :ال تستخدم محلول الحوض المعقم من من ماكدونالدز لتنظيف الجزء الخارجي من فرن
التسخين الكبير متعدد األرفف.
5.دع الوحدة تبرد حتى تعرض ( Safe to Cleanوضع التنظيف آمن).

ال تستخدم مطلقًا رشاش الماء عالي الضغط للتنظيف أو الرش بخرطوم الماء أو أغمر
الوحدات الداخلية أو الخارجية في الماء .ال تستخدم معدات تنظيف الطاقة أو الصوف
الفوالذي أو الكاشطات أو الفرش السلكية على الفوالذ المقاوم للصدأ أو األسطح المطلية.

,تنبيه
ال تستخدم مطلقًا محلول تنظيف يعتمد على األحماض على اللوحات الخارجية! تحتوي
العديد من المنتجات الغذائية على محتوى حمضي ،والذي يمكن أن يتلف الناتج النهائي.
تأكد من تنظيف األسطح المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ لجميع المنتجات الغذائية.

,تنبيه
6.استخدم فرشاة تنظيف الفرن إلزالة أي تراكمات متبقية على سطح الفتحة عن طريق دفع
جميع الجسيمات السائبة إلى الطرف المقابل للفرن.
مالحظة :استخدم فرشاة تنظيف الفرن فقط لتنظيف فتحات الفرن .تضر الفرش السلكية أو
البطانات الكاشطة ،أو الكاشطات المعدنية دائ ًما بسطح فتحة الفرن.
مالحظة :ال تستخدم أي منظف آخر عن المحلول المركز متعدد األغراض من ماكدونالدز .قد
يؤدي استخدام مركبات أخرى إلى تلف مكونات التحكم.
7.استخدم منشفة مبللة ونظيفة/معقمة وفرشاة تنظيف الفرن لتنظيف كل فتحة .قم بتنظيف
السطح السفلي والعلوي لكل فتحة.
8.امسح جميع األسطح الخارجية للفرن باستخدام فوطة نظيفة ومعقمة
ومشبعة بمحلول عالي التركيز متعدد األغراض من ماكدونالدز (.)ASPC
9.اضغط على زر القفل لتنظيف الشاشة.
	10.تعرض الوحدة عداد القفل .أثناء قفل الشاشة ،يمكنك
تنظيفها.

11.اضغط على زر الرجوع.
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ال تستخدم المنظفات الكاوية على أي جزء من تجويف فرن التسخين الكبير متعدد األرفف.
استخدم صابون أو منظفات خفيفة وغير كاشطة ،بقطعة إسفنجية أو قطعة قماش ناعمة.
ال تستخدم األدوات الحادة أو المواد الكاشطة القاسية مطلقًا في أي جزء من الفرن متعدد
األرفف.

القسم 5
استكشاف األخطاء وإصالحها
مخطط استكشاف األخطاء وإصالحها
المشكلة
الفرن ال يعمل

تحتوي شاشة العرض على ترقين عرضي في منطقة التسخين/
مؤقت العرض

اإلصالح

السبب
المصهر محترق أوقاطع الدائرة مقطوع.

استبدال المصهر أو إعادة ضبط قاطع الدائرة.

سلك التيارغير متصل.

توصيل سلك التيار.

إغالق مفتاح التشغيل الرئيسي.

فتح مفتاح التشغيل الرئيسي

موصل لوحة التدفئة غير مثبت.

استبدل لوحة المسخن.

فشل عمل لوحة التدفئة.

استبدل لوحة المسخن.

لوح التسخين  I/Oلوحة الدائرة الكهربية معيبة.

استبدال لوح مدخالت/مخرجات أولي.

وصالت األسالك المزدوجة حراريًا معيبة.
فصل السلك المزدوج حراريًا فجأة عن الهيكل المعدني.

استبدل لوحة المسخن.
استبدل لوحة المسخن.

فتح السلك المزدوج حراريًا.

استبدل لوحة المسخن.
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الملحق أ
توريد/تصدير القوائم والتكوينات
يمكن توريد وتصدير القوائم والتكوينات إلى محرك  USBباإلبهام.

تصدير الملفات

3.3قم بالتمرير مرة واحدة إلى اليمين ( Utilitiesلواجهة المرافق).
أيقونة اإلعدادات

1.1اختر األيقونة الرئيسية إلظهار واجهة الصفحة الرئيسية.
أيقونة الصفحة الرئيسية

4.4اضغط على أيقونة القفل الموجودة في الركن السفلي األيسر.

واجهة الصفحة الرئيسية
2.2حدد أيقونة اإلعدادات من قائمة الصفحة الرئيسية.

أيقونة اإلعدادات
يتم عرض واجهة التفضيالت.

5.5أدخل  159357على لوحة المفاتيح واضغط على زر التحقق.

الحظ تغيير األيقونة إلى إلغاء القفل.
6.6اضغط على زر ( Files Import/Exportتوريد/تصدير ملف).

الملحق أ1-

الملحق أ

التشغيل

1212اضغط على زر ( Closeاإلغالق) مرة أخرى.

7.7مرر لفتح منفذ  USBالموجود خلف شعار .Frymaster
8.8أدرج محرك  USBفارغ في منفذ .USB

9.9اضغط على زر ( Check Flash Driveتحقق من قرص الذاكرة/التخزين).

1313اضغط على زر إلغاء القفل الموجود في الركن األيسر السفلي
لقفل الشاشة.

1414اضغط على زر الرجوع.
1010اضغط على زر ( Export Menu Filesتصدير ملفات القائمة).

1515اضغط على أيقونة  Press & Goللرجوع إلى واجهة الضغط واالستمرار.

تقوم الشاشة بعرض !( Menu files exportedتم تصدير ملفات القائمة!)
1111اضغط على زر ( Closeاإلغالق).

الملحق أ2-

الملحق أ

التشغيل
توريد الملفات
1.1اتبع الخطوات  7-1في القسم السابق.
2.2أدرج محرك  USBمع الملفات التي تم تصديرها من حافظة  UHCTHDإلى
منفذ .USB

7.7اضغط على زر إلغاء القفل الموجود في الركن األيسر السفلي لقفل الشاشة.

3.3اضغط على زر ( Check Flash Driveتحقق من قرص الذاكرة/التخزين).
8.8اضغط على زر الرجوع.

4.4اضغط على زر ( Import Menu Filesاستيراد ملفات القائمة).
9.9اضغط على أيقونة  Press & Goللرجوع إلى واجهة الضغط واالستمرار.

تقوم الشاشة بعرض !( Menu files importedتم توريد ملفات القائمة!)
5.5اضغط على زر ( Closeاإلغالق).

6.6اضغط على زر ( Closeاإلغالق) مرة أخرى.

الملحق أ3-

FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800
800-551-8633
318-865-1711
WWW.FRYMASTER.COM
الربيد اإللكرتوينFRYSERVICE@WELBILT.COM :

تطورك هو هدفنا

WWW.WELBILT.COM
تقوم رشكة  Welbiltبتزويد أفضل الطهاة عىل مستوى العامل و ُمشغيل السلسلة الرئيسية أو املستقلني املتزايدين مبعدات وحلول رائدة يف هذه الصناعة .تقوم تصميامتنا الحديثة وتكتيكات الصناعة امل ُعت َمدة عىل املعرفة العميقة
وأفكار امل ُشغّل وخربة الطهي.
جميع منتجاتنا مدعومةمن رشكة ® - KitchenCareخدمات التصليح وقطع الغيار ملا بعد البيع.
CLEVELAND
®CONVOTHERM

®DELFIELD
™FITKITCHEN

®FRYMASTER
GARLAND
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LINCOLN
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®MERCO
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