الشواية المزدوجة التي تعمل بالغاز/الكهرباء

الطرازات  M(E/G)-1Pو M(E/G)-2PوM(E/G)-3PX
دليل التركيب والتشغيل والصيانة

ً
مستقبال.
يرجى قراءة جميع أقسام هذا الدليل واالحتفاظ به للرجوع إليه
تعليمات السالمة:
اترك مالحظة في مكان ظاهر تضم التعليمات الواجب اتباعها في حالة شم
المستخدم رائحة غاز .وينبغي الحصول على هذه المعلومات من خالل استشارة
مورد خدمات الغاز المحلي.

التعليمات األصلية
: GAR_IOM_4600921ar_Rev 8ءزجلا مقر

تُركت هذه الصفحة فارغة عن عمد

مالحظات السالمة

خطر
يعد صاحب المعدة مسؤوال عن إجراء تقييم مخاطر معدات الوقاية الشخصية
لضمان الحماية الكافية أثناء إجراءات الصيانة.

التعريفات

خطر
يشير إلى وضع خطير قد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات جسيمة حال
عدم تجنبه .وهذا ينطبق على المواقف األكثر خطورة.

nتحذير
يشير إلى وضع خطير قد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة حال
عدم تجنبه.

,تنبيه
يشير إلى وضع خطير قد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات طفيفة أو
متوسطة حال عدم تجنبه.

مالحظة
يشير إلى أهمية المعلومات ولكنها ليست متعلقة بوقوع مخاطر (على سبيل
المثال ،الرسائل المتعلقة بتلف الممتلكات).
:ةظحالميشير إلى معلومات مفيدة وإضافية حول اإلجراء الذي تقوم به.

خطر

ً
مسؤوال عن إدراك المشغلين للمخاطر الكامنة وراء
يعد المشرف الميداني
تشغيل هذا الجهاز.
:ةظحالميُعد التركيب والعناية والصيانة المناسبة أمورا أساسية للحصول على
أفضل أداء وتشغيل خالي من المشكالت .قم بزيارة موقع الويب الخاص بنا
 https://clamshell.garland-group.comللتعرف على تحديثات الدليل
أو التراجم أو معلومات االتصال الخاصة بوكالء الخدمة في منطقتك.

nتحذير
يحظر تخزين أو استخدام البنزين أو األبخرة أو السوائل األخرى القابلة
لالشتعال في محيط هذا الجهاز أو أي جهاز آخر .تجنب استخدام قطعة
قماش مغموسة في زيت قابل لالشتعال أو محاليل تنظيف قابلة لالشتعال
بغرض التنظيف.

nتحذير
يحظر تخزين مواد قابلة لالشتعال على الجهاز.

nتحذير

إخالء المسؤولية

nتحذير
ينحصر استخدام شاشات الصيانة على األفراد المدربين والمعتمدين أو مدير
المتجر فقط .يؤدي القيام بتغييرات غير صحيحة على هذه اإلعدادات إلى
تعطيل عمل الوحدة.

,تنبيه
تُجرى أعمال الصيانة والخدمات األخرى غير التنظيف كما هو موضح في
هذا الدليل بواسطة أفراد صيانة معتمدين.

خطر
يحظر تركيب أو تشغيل جهاز تم إساءة استخدامه أو إهماله أو إتالفه أو
تغيير/تعديل مواصفاته األصلية.

خطر

يجب أن تتم صيانة كافة التوصيالت والتركيبات المرفقة ً
وفقا للقوانين
المحلية والوطنية.

يجب اتباع عالمات التحذير المثبتة على المعدات في كافة األوقات والحفاظ
عليها في حالة مقروءة.

nتحذير
احرص على قراءة هذا الدليل بدقة قبل التشغيل أو التركيب أو إجراء أعمال
الصيانة على الجهاز .فقد يتسبب عدم اتباع التعليمات المضمنة في هذا الدليل
إلى وقوع تلفيات أو إصابات أو الوفاة.

nتحذير
هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص (بما في ذلك
األطفال) ممن يعانون من عجز في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية،
أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ما لم يتم اإلشراف عليهم بشأن استخدام
الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم .ال تسمح لألطفال بالعبث بهذا
الجهاز.

مالحظة
ال يشمل الضمان التعديالت الروتينية وإجراءات الصيانة المذكورة في هذا
الدليل.

nتحذير
يحتوي هذا المنتج على مواد كيمائية معروفة في والية كاليفورنيا بأنها
مسببة للسرطان أو عيوب خلقية أو أمراض تناسلية أخرى ،وقد يستنشق
الشخص القائم على تشغيل الجهاز وتركيبه وصيانته بعض الجسيمات
المتطايرة في الهواء من الصوف الزجاجي أو ألياف السيراميك أو غبار
السيليكا البلورية أو غاز أول أكسيد الكربون ،علمًا بأن والية كاليفورنيا تعي
جي ًدا أن استنشاق جسيمات الصوف الزجاجي أو ألياف السيراميك يؤدي إلى
اإلصابة بالسرطان ،كما يعرف أن استنشاق أول أكسيد الكربون يؤدي إلى
اإلصابة بعيوب خلقية أو أمراض تناسلية أخرى.

كهربائي

خطر
تحقق من كافة التوصيالت السلكية،بما في ذلك قنوات المصنع قبل التشغيل.
فقد تصبح التوصيالت سائبة أثناء الشحن والتركيب.

خطر
ال تشغل أي جهاز باستخدام سلك أو قابس تالف/مضغوط .ويجب أن تتم كافة
إجراءات اإلصالح بواسطة شركة صيانة مؤهلة.

خطر

الموقع

nتحذير
يلزم استخدام شخصين أو أكثر أو أداة رافعة لرفع هذا الجهاز.

nتحذير
الستقرار الجهاز ،يجب أن تكون منطقة التركيب مالئمة لتحمل الوزن
اإلجمالي للجهاز والمنتج .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون الجهاز على
مستو من الجانب للجانب ومن األمام إلى الخلف.
وضع
ٍ

nتحذير
يتعين عدم تغيير أو إزالة أي مادة هيكلية مثبتة على الجهاز لتأمين وضعه
تحت غطاء شفط.

nتحذير
كن على دراية بالعالمة الحمراء على مسقط العجلة الملولبة المشيرة للضبط
األقصى .يمكن أن يتسبب التعديل أعلى العالمة الحمراء في ُّ
تعطل العجلة
وميل الوحدة .للحصول على المزيد من المعلومات ،راجع القسم الخاص
بالتركيب .2

nتحذير
يجب فصل نظام أنابيب توصيل الغاز عن الجهاز ،عن طريق اإليقاف
اليدوي المستقل له أثناء أي اختبار ضغط لنظام أنابيب توصيل الغاز في
اختبارات الضغوط المساوية لـ أو أقل من  2 /1باوند لكل بوصة مربعة
( 3,5كيلو باسكال).

,تنبيه
يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز ضمن نظام شفط أبخرة وتهوية معتمد ً
وفقا للوائح
المحلية المعمول بها .هذه الوحدة معدة لالستخدام الداخلي فقط.

قد يتسبب عدم فصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي في وقوع إصابات
خطيرة أو الوفاة ،حيث ال يعمل مفتاح الطاقة على فصل الطاقة الواردة كليًا.

خطر
يجب استخدام األسالك النحاسية المناسبة لدرجة حرارة  75درجة مئوية
( 167درجة فهرنهايت) على األقل لتوصيالت الطاقة.

nتحذير
يجب تأريض هذا الجهاز ويجب أن تتوافق أسالك المجال جميعها مع كافة
القوانين المحلية والوطنية المعمول بها .يرجى الرجوع إلى لوحة التصنيف
لضبط الجهد الكهربائي المناسب ،حيث يقع على عاتق المستخدم النهائي
مسؤولية توفير وسائل الفصل المتوافقة مع متطلبات الجهة المختصة.

nتحذير
يحظر استخدام أجهزة كهربائية أو ملحقات أخرى غير تلك المزودة من قبل
الجهة المصنعة.

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

nتحذير
احرص على فصل كافة األجهزة الكهربائية قيد الصيانة عن مصدر الطاقة
الرئيسي .والحظ القطب الصحيح لفولطية الخط الوارد .فقد يتسبب وضع
األقطاب بشكل غير صحيح في الحصول على تشغيل غير منتظم.

nتحذير
يحظر لمس أي شيء يعمل بالكهرباء مع بلل اليدين.

الكود

مسافة الخلوص

nتحذير

,تنبيه

يلتزم ممثلي الصيانة المعتمدين باتباع إجراءات السالمة ومعايير الصناعة،
على سبيل المثال ال الحصر ،اللوائح المحلية/الوطنية لفصل/إغالق مصادر
الطاقة/وضع بطاقة إجراءات خاصة بتشغيل كافة المرافق بما في ذلك
الكهرباء والغاز والمياه والبخار.

احرص على عدم إعاقة فتحات هواء اإلمداد واإلخراج أو حيز الهواء
حول فتحات التهوية .احرص على عدم تطاير األغلفة البالستيكية والورق
والملصقات وما إلى ذلك واستقرارها داخل الفتحات ،حيث يتسبب عدم
ُرض.
الحفاظ على نظافة فتحات الهواء إلى تشغيل النظام بشكل غير م ٍ

nتحذير
بالنسبة لجهاز مزود بعجالت )1( ،يجب أن يتم التركيب باستخدام موصل
يتوافق مع معيار موصالت أجهزة تعمل بالغاز وقابلة للنقل • ANSI Z21.69
 ،CSA 6.16وجهاز فصل سريع يتوافق مع معيار أجهزة الفصل السريع
المستخدمة مع وقود الغاز )2( ،CSA 6.9 • ANSI Z21.41 ،يجب توفير
الوسائل الكافية للحد من حركة الجهاز دون االعتماد على الموصل وجهاز
الفصل السريع أو األنابيب المتصلة به ،وذلك للحد من حركة الجهاز ()3
كما يجب ان يتم تحديد الموقع (المواقع) المحتملة إللحاق وسائل التقييد
بالجهاز.
تلف

,تنبيه
احرص على عدم تعيين فتحة دخل الهواء بالقرب من األبخرة أو العادم
المتصاعد من جهاز آخر.

nتحذير
خطر اإلنزالق :تنتشر الشحوم الصادرة عن منتجات الطعام .وتشكل
المناطق المحيطة بالشواية خطر اإلنزالق بسبب المنطقة المرشوشة بالشحم،
ومن ثم يتعين تنظيف المنطقة المحيطة بالشواية بانتظام .فقد تكون الشواية
زلقة ،كما يتعين التأكد من نظافة األرضية .ويلزم الحرص أثناء التنظيف
فقد يكون الجهاز ساخ ًنا.

nتحذير
خطر

قد يتسبب التركيب أو التعديل أو التغيير أو الخدمة أو الصيانة غير الصحيحة
أو تركيب جهاز تالف في الوفاة أو وقوع إصابات أو تلف الجهاز باإلضافة
إلى عدم سريان الضمان .يحظر تركيب األجهزة أو المعدات أو الملحقات
التالفة.
احرص دائمًا على قيام أفراد مدربين ومعتمدين بأعمال التركيب والصيانة.

,تنبيه
يتسبب صب المياه أو الثلج على عناصر ساخنة/أسطح ساخنة في وقوع
تلفيات..

nتحذير
الحد من المخاطر .احرص على إبقاء يديك واألدوات في مكان بعيد عن
المنطقة التي تعلو الصفائح عندما تكون هذه الصفائح قيد الحركة نحو غطاء
العادم .وكن على دراية بإمكانية تحرك الصفائح المجاورة بشكل غير متوقع
وفي أي وقت .واحرص على "فصل الشواية" عن مصدر الطاقة الرئيسي
عند تنظيف الصفائح إلمكانية تحركها بشكل غير متوقع

قد ينتج عن عدم الحفاظ على المسافة المطلوبة والمسافات اإلضافية حسب
الحاجة وقوع إصابات شخصية وتلف الجهاز.
احرص على قراءة كتيب الجهة المصنعة واستشر قسم المبيعات وكاالت
الخدمة حسب الحاجة.

خطر
للحد من خطر نشوب الحرائق ،يتم وضع الجهاز المراد تركيبه في أجواء
غير قابلة لالحتراق ،مع عدم وجود مواد قابلة لالشتعال في نطاق  18بوصة
( 457مم) من الجوانب أو الجزء األمامي أو الخلفي للجهاز أو في نطاق
 40بوصة ( 1م) أعلى الجهاز ،على أن يتم تركيب الجهاز على أرضيات
ذات تركيبة مضادة لالشتعال ومواد تشطيب غير قابلة لالشتعال مع عدم
وجود مواد قابلة لالشتعال على الجانب السفلي ،أو وضعه على ألواح أو
قنطرة قابلة لالشتعال مع التأكد من عدم وجود أي مواد قابلة لالشتعال عند
الجانب السفلي ،على أن يمتد مثل هذا التركيب في جميع الحاالت على
مستوى ال يقل عن  12بوصة ( 305مم) خلف الجهاز ومن كل الجوانب.

خطر
خطر نشوب حريق/صدمة كهربائية .يجب الحفاظ على مسافات الحد األدنى
الموصى بها ،مع الحرص على عدم إعاقة فتحات التهوية.

nتحذير
الحد من المخاطر .تأكد من وجود مسافة ال تقل عن  1بوصة بين غطاء
الشفط وأعلى وضع لذراع الصفيحة ،وذلك لتقليل خطر إصابات التصادم
بين الصفيحة وغطاء الشفط.

التنظيف

nتحذير
,تنبيه

تأكد من أن األلواح متجهة ألسفل وفي وضع مغلق عند نقل الشواية .واتبع
إجراءات السالمة لتجنب الضرر المحتمل وفقد المعايرة على الصفيحة
ورسائل الخطأ.

,تنبيه
يحظر استخدام محلول تنظيف حمضي لتنظيف اللوحات الخارجية! وذلك
الحتواء العديد من األطعمة على مكونات حمضية ،والتي قد تضر بالطالء
الخارجي .،وتأكد من تنظيف أسطح الفوالذ المقاوم للصدأ من كافة مخلفات
األطعمة.

,تنبيه
يحظر استخدام منظفات تحتوي على مواد كاوية على أي من أجزاء الجهاز
أو أجزاءه الداخلية .واستخدم صابون أو منظفات غير كاشطة بوضعها على
إسفنجة أو قطعة قماش ناعمة .يحظر استخدام أدوات حادة أو مواد كاشطة
قوية على أي جزء من أجزاء الجهاز.

nتحذير

وكن على دراية بإمكانية تحرك الصفائح المجاورة بشكل غير متوقع وفي
أي وقت .واحرص على "فصل الشواية" عن مصدر الطاقة الرئيسي عند
تنظيف الصفائح إلمكانية تحركها بشكل غير متوقع.
الحماية الشخصية

خطر
يجب أن يتم إيقاف كافة المرافق (الغاز والكهرباء والماء والبخار) وفصلها
عن األجهزة خالل أعمال الصيانة طبقا لممارسات إدارة السالمة والصحة
المهنية ( .)OSHAاترك الوحدة لتبرد دائمًا.

خطر
استخدم معدات السالمة المناسبة أثناء التركيب والصيانة.

خطر
ال تقف على الوحدة على اإلطالق! فهذه الوحدة غير مصممة لتحمل وزن
شخص بالغ ،وقد تنكسر أو تنقلب في حالة سوء االستخدام أو العبث بها.

خطر

يجب توخي الحذر عند تنظيف الجزء الداخلي والخارجي للوحدة وذلك
لتجنب مالمسة المياه لمفتاح الطاقة األمامي وأسالك الطاقة .واحتفظ بالماء
و/أو محاليل التنظيف بعي ًدا عن هذه األجزاء.

احرص على إبعاد سلك التيار الكهربائي عن مصادر الحرارة .وتجنب
غمس سلك الطاقة أو المقبس في الماء .وال تترك سلك الطاقة ً
معلقا على
حافة منضدة أو حاوية.

nتحذير

nتحذير

قم بإيقاف تشغيل الشواية وافصلها عن مصدر الطاقة قبل تنظيف اللوحات
الجانبية/الخلفية .تجنب إزالة أي لوحة أثناء التنظيف.

ال تستخدم الوحدة للتخزين .وال تترك المنتجات الورقية أو أواني الطبخ
أو الطعام داخل الوحدة في أوقات عدم استخدامها.

nتحذير

nتحذير

يجب إجراء التنظيف الداخلي من قبل فني صيانة مؤهل فقط.

nتحذير
يحظر استخدام رشاش ماء عالي الضغط أو الخرطوم للتنظيف وكذا غمر
الوحدات الداخلية والخارجية في الماء ،كما يحظر استخدام معدات التنظيف
الكهربائية أو صوف الفوالذ أو الكاشطات أو الفرش السلكية على األسطح
المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ أو المطلية.

,تنبيه
استخدم المنظف التجاري المصمم لتنظيف وتطهير األسطح المتصلة بالطعام
بشكل فعّال .واحرص على قراءة إرشادات االستخدام والبيانات التحذيرية
قبل االستعمال ،حيث يجب إيالء اهتمام خاص لدرجة تركيز المنظف وطول
المدة التي يجب أن يبقى فيها المنظف على األسطح المالمسة للطعام.

اترك الجهاز الساخن ليبرد قبل محاولة تنظيفه أو صيانته أو نقله ،حيث
ينبغي ترك الوحدة تبرد للمسها وفصلها عن مصدر الطاقة.

nتحذير
احرص على وضع بعض أنواع األغطية الواقية على يديك وذراعيك عند
فتح الوحدة.

nتحذير

ً
جلدية خطيرة .احرص على وضع بعض أنواع
قد يتسبب البخار في حروق
األغطية الواقية على يديك وذراعيك عند فتح الوحدة .وعند ارتفاع الصفيحة
احرص على إبعاد الوجه والجسم عن البخار المتطاير.

nتحذير
احرص على إزالة كافة اللوحات القابلة لإلزالة قبل الرفع والتركيب.

nتحذير
ال تلمس األجزاء المتحركة.

nتحذير
يجب ارتداء القفازات المطاطية وواقي العينين (أو درع الوجه) عند استخدام
سوائل التنظيف أو الكيماويات.

nتحذير
حذرا عند التعامل مع كافة الحواف المعدنية للجهاز.
كن ً

nتحذير
هذا الجهاز معد لالستخدام الداخلي فقط .ويحظر استخدامه أو تشغيله في
المناطق الخارجية.

nتحذير
يجب وضع كافة األغطية ولوحات الوصول وتأمينها بشكل صحيح قبل
تشغيل هذا الجهاز.

nتحذير
تجنب رش المواد القابلة لالشتعال في المنطقة المحيطة بهذا الجهاز أثناء
تشغيله.

nتحذير
خطر الحروق من درجات الحرارة العالية .فقد يصاب المستخدم بحروق
في حالة لمسه ألي جزء من األجزاء أثناء الطهي ،وكذلك األسطح القريبة
من سطح الطهي بما يشمل اللوحات الجانبية .لذا يتعين اتباع الحذر لتجنب
مالمسة الجسم لألسطح أو الشحوم الساخنة ،وارتداء معدات الحماية
الشخصية.

nتحذير
يحظر االقتراب اللصيق من الشعالت عند التحقق من أدائها أو إشعالها،
مع مراعاة أن اإلشتعال البطيء قد يتسبب في حدوث وميض خلفي،
مما يؤدي إلى احتمالية حدوث حروق بالجسم والوجه.

nتحذير
يجب تركيب الجهاز بتهوية كافية لتجنب حدوث تركيزات غير مرغوب بها
للمواد الضارة على صحة األفراد الموجودين في الغرفة التي بها الجهاز.

nتحذير
المخاطر .احرص على إبقاء يديك واألدوات في مكان بعيد عن المنطقة
التي تعلو الصفائح عندما تكون هذه الصفائح قيد الحركة نحو غطاء العادم.
وكن على دراية بإمكانية تحرك الصفائح المجاورة بشكل غير متوقع وفي
أي وقت .واحرص على "فصل الشواية" عن مصدر الطاقة الرئيسي عند
تنظيف الصفائح إلمكانية تحركها بشكل غير متوقع.

nتحذير
خطر اإلنزالق :يجب تركيب حاويات الشحوم بشكل صحيح قبل االستخدام،
وذلك لتسبب التركيب غير المالئم ف تراكم الشحوم على األرضية،
مما يؤدي إلى خطر االنزالق .وتأكد من إفراغ حاويات الشحوم وتنظيفها
حساب الحاجة لمنع فيض الشحوم إلى األرضية .فقد تكون الشواية زلقة،
كما يتعين التأكد من نظافة األرضية .ويلزم الحرص أثناء التنظيف فقد يكون
الجهاز ساخ ًنا.

nتحذير
الحد من المخاطر .احرص على إبعاد اليدين واألدوات عن المنطقة الواقعة
بين الصفيحة ولوحة الشواية أثناء حركة الصفائح .وكن على دراية بإمكانية
تحرك الصفائح المجاورة بشكل غير متوقع وفي أي وقت .واحرص على
"فصل الشواية" عن مصدر الطاقة الرئيسي عند تنظيف الصفائح إلمكانية
تحركها بشكل غير متوقع.

nتحذير
اترك مالحظة في مكان ظاهر تضم التعليمات الواجب اتباعها في حالة
شم المستخدم رائحة غاز .وينبغي الحصول على هذه المعلومات من خالل
استشارة مورد خدمات الغاز المحلي.
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القسم 1
معلومات عامة
يرجى قراءة هذا الدليل

أرقام الطرازات

وضعت شركة جارالند للمعدات التجارية هذا الدليل كدليل مرجعي للمالك
والمشغل وأخصائي تركيب تلك المعدات ،لذا يرجى قراءة هذا الدليل قبل
تركيب اآللة أو تشغيلها ،مع مراعاة التركيب والتشغيل من ِقبل فني صيانة
مؤهل ،ويفضل الرجوع إلى قسم  5من هذا الدليل للحصول على مساعدة
بخصوص الصيانة.

يغطي هذا الدليل الطرازات التالية:

حال عدم تمكنك من حل مشكلة الخدمة يرجى االتصال بوكيل الخدمة أو
الموزع ،واحرص على معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي عند االتصال.
وكيل الخدمة _____________________________________

أ.

( M(G/E)-1P.صفيحة واحدة)

ب( M(G/E)-1P. .صفيحتان)
ج( M(G/E)-3PX. .هيكل واحد مكوّن من صفيحة .)1+2

Model Size

رقم هاتف وكيل الخدمة _______________________________

M G - 2P

الموزع المحلي التابع لشركة  GCEلديك ______________________
رقم هاتف الموزع المحلي ______________________________
رقم الطراز _____________________________________
الرقم التسلسلي ____________________________________
تاريخ التركيب ____________________________________

فحص الوحدة
يرجى فحص الوحدة فور استالمها ،واالبالغ في الحال عن وجود أي تلف حدث
تنس استالم تقرير فحص خطي من مفتش المطالبات لتوثيق أي
أثناء النقل ،وال َ
مطالبات ضرورية

10

Type
Model Prefix

1P:12” width
2P:24” width
3PX:38” width

McDonad’s
G: Gas
E: Electric

أرقام اللوحة التسلسلية
تثبت لوحتي الرقم التسلسلي في الشواية ،توضع األولى على الزاوية اليسرى
المنخفضة للوحة اليمنى ،وتوضع الثانية على الحافة األمامية السفلى للصفيحة،
خلف اللوحة األمامية .
تُثبت لوحة الرقم التسلسلي أسفل الزاوية اليسرى للوحة اليمنى ويُثبت الالصق
التسلسلي على الحافة األمامية من الهيكل .تحتوي لوحة الرقم التسلسلي على
معلومات مهمة كرقم طراز الوحدة والرقم التسلسلي والمواصفات الكهربائية
ومواصفات الغاز.
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معلومات عامة

القسم 1

بيان الضمان
يغطي هذا الضمان العيوب المادية وعيوب التصنيع في ظل ظروف االستخدام العادية شريطة ما يلي:
.

أعدم اإلضرار بالمعدة أو تعديلها أو إساءة استخدامها بقصد أو بدون قصد.
وفقا للقوانين الوطنية والمحلية ً
 .بتركيب المعدة وضبطها وتشغيلها بطريقة صحيحة وصيانتها ً
ووفقا لتعليمات التركيب المرفقة مع هذا المنتج.
 .جعدم تشويه رقم الضمان المسلسل المثبت على الجهاز من قبلنا أو طمسه أو إزالته.

 .دتقديم تقرير مقبول إلينا بشأن أي مطالبة بموجب هذا الضمان.
يسري الضمان لمدة عامين (( )2على قطع الغيار والعمل) بدءًا من تاريخ تشغيل المعدة.
ً
توافق شركة جارالند على إصالح أي جزء يثبت أنه معيب من ناحية المواد أو به عيب تصنيع أو استبداله ،وفق ما يتراءى لها ،بدون تكلفة سواء كان ذلك منطبقا على
الجزء المعيب أو طريقة العمل.
كما ال نتحمل أية مسؤولية بشأن التركيب أو الضبط أو تشخيص األعطال أو أعمال الصيانة العادية مثل :تشحيم الزنبركات أو الصمامات .ونستثني اإلخفاقات الناجمة
عن عدم انتظام الجهد الكهربائي أو إمدادات الغاز.
وال نتحمل أية مسؤولية بشأن نفقات رحالت السفر التي تتخطى  100ميل ذهابًا وعودة عدا الرحالت البرية ونفقات العمل اإلضافي ألعمال اإلصالح.
نستبعد الزجاج المكسور والطالء والبورسيلين والصدأ السطحي ومواد الحشية والسيراميك ومصابيح ومنصهرات اإلضاءة
من التغطية العادية.
نستبعد أي تلف أو خلل وظيفي بسبب النيران أو الغمر في المياه أو أي حادثة لم يتسبب فيها اإلنسان وتخرج عن سيطرة
مجموعة جارالند.
ال تتجاوز مسؤولية جارالند عند المطالبة بالضمان سعر المادة و/أو الخدمة محل الطلب.
هذا الضمان محدود ويعد ً
بديال عن كل الضمانات األخرى ،الصريحة أو الضمنية .ال تتحمل مجموعة جارالند أو موظفونا،
أو أي من وكالئنا المسؤولية عن اإلصابات الشخصية أو األضرار التبعية أو الفقدان.
يمنحك هذا الضمان حقوق قانونية معينة ،كما قد تكون لديك حقوق أخرى تختلف حسب اختالف الوالية.

إجراءات مطالبات التلف أثناء الشحن
يرجى مالحظة أن أجهزة جارالند تم فحصها وتعبئتها بحرص من قبل أشخاص مؤهلين قبل أن تخرج من المصنع .تتحمل شركة النقل المسؤولية كاملة عن التسليم اآلمن
عقب قبول الجهاز .الخطوات التي ينبغي عليك فعلها إذا وصلك جهاز به تلف:
1.1قدم شكوى على الفور بغض النظر عن مدى سوء التلف.
2.2تأكد من كتابة مالحظة "ضرر أو تلف مرئي" على فاتورة الشحن أو إيصال الشحن السريع واجعل مندوب التوصيل يوقع عليها.
3.3ضرر أو تلف مستتر :إذا كان التلف غير ملحوظ حتى يتم إخراج الجهاز ،أخطر شركة الشحن على الفور (في غضون  15يوم) وقدم شكوى بوجود ضرر مستتر.
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القسم 1

معلومات عامة

١٠

٤
٣

١٤

٢

أو

١١

٤

١٥

١٦

٥
١

١٧

١٣

١٢

٦ ٧

٩

٨

1.1مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل.
 easyToUCH™2.2أنظمة تحكم حساسة تعمل باللمس لسهولة التشغيل.
3.3زر الضغط األخضر.
اضغط عليه لبدء عملية الطهي.
•
اضغط عليه مع االستمرار لإليقاف قبل االكتمال.
•
4.4أوعية الشحوم.
بجوانب مستقيمة لتوفير المساحة.
•
بجوانب متسعة تسع حامالت األدوات االختيارية.
•
5.5منافذ  - USBلسهولة اللمس.
6.6مشعب الغاز الوارد (الطرازات التي تعمل بالغاز فقط).
7.7إغالق المصدر الرئيسي للغاز (الطرازات التي تعمل بالغاز فقط).
يتم توفير مجموعة توصيل مكوّنة من خرطوم مرن اختياري.
8.8كابالت وقوابس التيار الكهربائي الرئيسي.
9.9مجموعة أجهزة الكبح (الطرازات التي تعمل بالغاز فقط)

1010صفيحة  -للطهي على الوجهين .يمكن التحكم في كل صفيحة بشكل
منفصل.
1111لوح الشواية  -عبارة عن سطح للطهي مزوّد بثالثة ( )3عناصر
بشكل منفصل.
تسخين لكل منطقة طهي يتم التحكم فيها
ٍ
1212العجالت الدوّارة األمامية  -عجالت دوّارة يمكن تعديل ارتفاعها
ومزودة بمكابح ومسامير قفل دوّارة.
1313العجالت الدوّارة الخلفية  -عجالت دوارة يمكن تعديل ارتفاعها
ومزوّدة بمسامير قفل دوّارة (بدون مكابح).
1414صفيحة مواد العزل  -سطح غير قابل لاللتصاق لسهولة التشغيل
والتنظيف.
1515قاطعات الدائرة الكهربائية
1616لوحة التصنيف  -تحتوي لوحة الرقم التسلسلي على معلومات مهمة
كرقم طراز الوحدة والرقم التسلسلي والمواصفات الكهربائية.
مالحظة :يمكن العثور على الرقم التسلسلي ً
أيضا في قسم التحكم في
"( "Diagnostic Menuقائمة التشخيص) بشاشة ""Revision
(المراجعة).
1717حوامل توصيل الصفيحة (اختيارية)

12

رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :

معلومات عامة

القسم 1

العناصر التي تحصل عليها عند شرائك شواية جديدة من الجهة
المصنعة:
1.1تحتوي الشواية الواحدة المزودة بصفيحة واحدة (التي تعمل بالغاز
والكهرباء) على القائمة التالية:
صفيحة واحدة
رقم الجزء

الوصف

الكمية

 4527294مشابك صفيحة مواد العزل

3

 4600722أداة تعليق صفيحة مواد العزل

1

 4600866صفيحة مواد العزل (صندوق)

1

 4600415زالقة درج الشحوم (جهة اليسار)

1

 4600416زالقة درج الشحوم (جهة اليمين)

1

 4600411وعاء درج الشحوم  -الجانب األيمن

1

 4600418وعاء درج الشحوم  -الجانب األيسر

1

 1838701أداة تسوية الصفيحة

1

 4532089مفتاح الصيانة

1

 4602107استمارة تشغيل شواية جارالند

1

 4600921دليل التركيب والتشغيل

1

	•قد تختلف الكمية ً
وفقا للطراز.

2.2تحتوي الشواية الواحدة المزودة بصفيحتين (التي تعمل بالغاز والكهرباء)
على القائمة التالية:
صفيحتان
رقم الجزء

الوصف

الكمية

 4600416زالقة درج الشحوم (جهة اليمين)
 4600417زالقة درج الشحوم (جهة الوسط)

1

 4600411وعاء درج الشحوم  -الجانب األيمن

1

 4600427وعاء درج الشحوم  -الجانب األوسط

1

 4600418وعاء درج الشحوم  -الجانب األيسر

1

 4601744مواد تعبئة األجهزة رقم واحد واثنين

1

 1838701أداة تسوية الصفيحة

1

 4532089مفتاح الصيانة

1

 4602107استمارة تشغيل شواية جارالند

1

 4600921دليل التركيب والتشغيل

1

:ةظحالمقد تختلف الكمية ً
وفقا للطراز.

4.4تحتوي الشواية الواحدة المزودة بهيكل واحد مكوّن من صفيحة 1+2
(التي تعمل بالغاز والكهرباء) على القائمة التالية ،باستثناء الدول المذكورة
هيكل واحد مؤلّف من صفيحة 1+2
رقم الجزء

الوصف

 4527294مشابك صفيحة مواد العزل
 4600722أداة تعليق صفيحة مواد العزل

3

 4600866صفيحة مواد العزل (صندوق)

1

 4600415زالقة درج الشحوم (جهة اليسار)

1

 4600416زالقة درج الشحوم (جهة اليمين)

1

 4600417زالقة درج الشحوم (جهة الوسط)

1

 4600411وعاء درج الشحوم  -الجانب األيمن

1

 4600418وعاء درج الشحوم  -الجانب األيسر

1

 1838701أداة تسوية الصفيحة

1

 4532089مفتاح الصيانة

1

 4602107استمارة تشغيل شواية جارالند

1

 4600921دليل التركيب والتشغيل

1

 4527294مشابك صفيحة مواد العزل
 4600722أداة تعليق صفيحة مواد العزل

2

 4600866صفيحة مواد العزل (صندوق)

1

 4600415زالقة درج الشحوم (جهة اليسار)

1

 4600416زالقة درج الشحوم (جهة اليمين)

1

 4600411وعاء درج الشحوم  -الجانب األيمن

1

 4600418وعاء درج الشحوم  -الجانب األيسر

1

:ةظحالمقد تختلف الكمية ً
وفقا للطراز.

 1838701أداة تسوية الصفيحة

1

العناصر غير المرفقة من قبل الجهة المصنع:

 4532089مفتاح الصيانة
 4602107استمارة تشغيل شواية جارالند

1

 4600921دليل التركيب والتشغيل

:ةظحالمقد تختلف الكمية ً
وفقا للطراز.

1

3.3تحتوي الشواية الواحدة المزودة بصفيحة ( 1+2التي تعمل بالغاز والكهرباء)
على القائمة التالية ،باستثناء الدول المذكورة
رقم الجزء

 4527294مشابك صفيحة مواد العزل

الكمية
9

 4600722أداة تعليق صفيحة مواد العزل

3

 4600866صفيحة مواد العزل (صندوق)

1

 4600415زالقة درج الشحوم (جهة اليسار)

1

رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :

1.1يلزم استخدام كافة األسالك الكهربائية.
2.2يلزم استخدام كافة صناديق المدخنة.
3.3يلزم استخدام كافة أوعية أو قضبان الشحوم.

يمكن القيام بإجراءات التركيب التالية من قبل:
	•مركز خدمة معتمد من المصنع
	•فني تركيب معتمد من قبل شركة جارالند.

صفيحة 1+2
الوصف

الكمية
9

6

1

1

	•أخصائي تركيب معتمد من جانب مشتري الشواية.
	•لمعرفة المزيد من التفاصيل ،يرجى االتصال بمركز الخدمة المحلي
لجارالند والمعتمد من قبل المصنع.
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القسم 1

معلومات عامة

 3مواصفات أبعاد الصفيحة
الطرازM(E/G)-3P :

اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
 ١١٫٥٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٢٩٢٫١ﻣﻢ

 ١٫٢٥٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٣١٫٩ﻣﻢ
ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻓﻘﻂ

اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
 ١٧٫٥٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٤٤٫٥ﻣﻢ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاء
 ٢٢٫٠٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٥٥٨٫٨ﻣﻢ

 ٣٤٫٥٠٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٨٧٦٫٤ﻣﻢ

 ٥٤٠٫٤ﻣﻢ
ﺑﺤ ٍﺪ أدﻧﻰ

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاء
 ٣٥٫٧٥٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٩٠٨٫١ﻣﻢ

 ١٩٫٢٥٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٨٩ﻣﻢ

٤٢
ﺑﺤ ٍﺪ أدرﺟﺔ
دﻧﻰ

ﺻﻮرة ﻋﻠﻮﯾﺔ

 ٢٫١٧٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٥٥٫١ﻣﻢ

 ٣٦٫٩٧٩ﺑﻮﺻﺔ
 ٩٣٩٫٣ﻣﻢ
 ١٩٫٠٠٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٨٢٫٧ﻣﻢ
ﺑﺤ ٍﺪ أدﻧﻰ

 ٤٥٫٥٢٨ﺑﻮﺻﺔ
 ١١٥٦٫٤ﻣﻢ
ﺑﺤ ٍﺪ أدﻧﻰ

ﻣﻦ  ٣٥٥٧٤ﺑﻮﺻﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  ٢٩٨٨٧ﺑﻮﺻﺔ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ
ﻣﻦ  ٩٠٣٫٦ﻣﻢ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  ٧٥٩٫١ﻣﻢ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

 ٣٢٫٩٤١ﺑﻮﺻﺔ
 ٨٣٦٫٧ﻣﻢ
 ٢٣٫٩٧٨ﺑﻮﺻﺔ
 ٦٠٩ﻣﻢ

 ١٫٧٢٦ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٣٫٨ﻣﻢ
ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻓﻘﻂ

وﺻﻠﺔ اﻟﻐﺎز

 ٣٥٫٤١٣ﺑﻮﺻﺔ
 ٨٩٩٫٥ﻣﻢ

الطراز
M(E/G)-3P

FRONT VIEW

 32بوصة

LEFT SIDE VIEW
WITHOUT GREASE BUCKETS

االرتفاع*

العرض**
 812مم

 36+مليون

العمق
 914مم

 876مم  -بدون مدخنة
 34,5بوصة  -بدون مدخنة
 909مم  -بمدخنة
 35,8بوصة  -بمدخنة
(الطرازات التي تعمل بالغاز) (الطرازات التي تعمل بالغاز)

* ال يتضمن االرتفاع العجالت الدوّارة
** بدون أوعية الشحوم.
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معلومات عامة

القسم 1

المكون من صفيحة 1+2
مواصفات أبعاد الهيكل
ّ
الطرازM(E/G)-3PX :

اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
١١٫٥٠
٢٩٢٫١

اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
١٧٫٥٠
٤٤٤٫٥
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاء
٢٢٫٠٠
٥٥٨٫٨

٣١٫٥١
٨٠٠٫٤
ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ ﻗﻀﯿﺐ اﻟﺘﺠﻔﯿﻒ
و
اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ

٣٤٫٢٧
٨٧٠٫٥

١٩٫٢٥
٤٨٩

٣٨٫٢٣
٩٧١
٤٦٫٤٠
١١٧٨٫٦

٣٢٫٩١
٨٣٦

١٨٫٩٦
٤٨١٫٥
ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ

٢٣٫٩٨
٦٠٩

٣٥٫٥٠
٢٩٫٨٨
٩٠١٫٧
٧٥٨٫٨

٣٦٫٦٦
٩٣١٫١

الطراز
M(E/G)-3PX

االرتفاع*
 32بوصة

العرض**
 812مم

 38بوصة

العمق
 965,2مم

 876مم  -بدون مدخنة
 34,5بوصة  -بدون مدخنة
 909مم  -بمدخنة
 35,8بوصة  -بمدخنة
(الطرازات التي تعمل بالغاز) (الطرازات التي تعمل بالغاز)

* ال يتضمن االرتفاع العجالت الدوّارة
** بدون أوعية الشحوم.
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القسم 1

معلومات عامة

 2مواصفات أبعاد الصفيحة
الطرازM(E/G)-2P :
اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
 ١١٫٥٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٢٩٢٫١ﻣﻢ

 ١٫٢٥٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٣١٫٩ﻣﻢ
ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻓﻘﻂ

اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
 ١٧٫٥٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٤٤٫٥ﻣﻢ

 ٣٤٫٥٠٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٨٧٦٫٤ﻣﻢ

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاء
 ٢٢٫٠٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٥٥٨٫٨ﻣﻢ

 ٢١٫٢٧٦ﺑﻮﺻﺔ
 ٥٤٠٫٤ﻣﻢ
ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاء
 ١١٫٧٥٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٢٩٨٫٥ﻣﻢ
 ١٩٫٢٥٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٨٩ﻣﻢ

٤٢
ﺑﺤﺪ درﺟﺔ
أدﻧﻰ

ﺻﻮرة ﻋﻠﻮﯾﺔ

 ٢٫١٧٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٥٥٫١ﻣﻢ

 ٢٤٫٩٧٩ﺑﻮﺻﺔ
 ٦٣٤٫٥ﻣﻢ
 ١٩٫٠٠٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٨٢٫٧ﻣﻢ
ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

 ٤٥٫٥٢٨ﺑﻮﺻﺔ
 ١١٥٦٫٤ﻣﻢ
ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

ﻣﻦ  ٣٥٥٧٤ﺑﻮﺻﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  ٢٩٨٨٧ﺑﻮﺻﺔ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ
]ﻣﻦ  ٩٠٣٫٦ﻣﻢ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  ٧٥٩٫١ﻣﻢ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ[

 ٣٢٫٩٤١ﺑﻮﺻﺔ
 ٨٣٦٫٧ﻣﻢ

 ١٫٧٢٦ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٣٫٨ﻣﻢ
ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻓﻘﻂ

 ٢٣٫٩٧٨ﺑﻮﺻﺔ
 ٦٠٩ﻣﻢ

 ٩٫٢١٩ﺑﻮﺻﺔ
 ٢٣٤٫٢ﻣﻢ
وﺻﻠﺔ اﻟﻐﺎز
ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻓﻘﻂ

وﺻﻠﺔ اﻟﻐﺎز

وﺻﻠﺔ اﻟﻐﺎز
 ١٠٫٣٢٤ﺑﻮﺻﺔ
 ٢٦٢٫٢ﻣﻢ
ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻓﻘﻂ

 ٢٣٫٤١٣ﺑﻮﺻﺔ
 ٥٩٤٫٧ﻣﻢ

ﺻﻮرة ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻷﯾﺴﺮ
ﺑﺪون أوﻋﯿﺔ اﻟﺸﺤﻮم

ﺻﻮرة أﻣﺎﻣﯿﺔ

الطراز
M(E/G)-2P

االرتفاع*
 32بوصة

العرض**
 812مم

 24بوصة

 ٢٫٥٥١ﺑﻮﺻﺔ
 ٦٤٫٨ﻣﻢ
ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻓﻘﻂ

العمق
 610مم

 876مم  -بدون مدخنة
 34,5بوصة  -بدون مدخنة
 909مم  -بمدخنة
 35,8بوصة  -بمدخنة
(الطرازات التي تعمل بالغاز) (الطرازات التي تعمل بالغاز)

* ال يتضمن االرتفاع العجالت الدوّارة
** بدون أوعية الشحوم.
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معلومات عامة

القسم 1

 1مواصفات أبعاد الصفيحة
الطرازM(E/G)-1P :
اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
 ١١٫٥٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٢٩٢٫١ﻣﻢ

 ١٫٢٥٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٣١٫٩ﻣﻢ
ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻓﻘﻂ

اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
 ١٧٫٥٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٤٤٫٥ﻣﻢ

٣١٫٥١

٨٠٠٫٤

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاء
 ٢٢٫٠٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٥٥٨٫٨ﻣﻢ

ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ ﻗﻀﯿﺐ اﻟﺘﺠﻔﯿﻒ
و
اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ

 ٣٤٫٥٠٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٨٧٦٫٤ﻣﻢ

 ٢١٫٢٧٦ﺑﻮﺻﺔ
 ٥٤٠٫٤ﻣﻢ
ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاء
 ١١٫٧٥٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٢٩٨٫٥ﻣﻢ

 ١٩٫٢٥٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٨٩ﻣﻢ

 ٢٫١٧٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٥٥٫١ﻣﻢ

 ٤٢د
ﺑﺤ رﺟﺔ
ﺪ
أدﻧﻰ

ﺻﻮرة ﻋﻠﻮﯾﺔ

 ١٢٫٩٧٩ﺑﻮﺻﺔ
 ٣٢٩٫٧ﻣﻢ

 ١٩٫٠٠٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٨٢٫٧ﻣﻢ
ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

 ٤٥٫٥٢٨ﺑﻮﺻﺔ
 ١١٥٦٫٤ﻣﻢ
ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

ﻣﻦ  ٣٥٥٧٤ﺑﻮﺻﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  ٢٩٨٨٧ﺑﻮﺻﺔ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ
]ﻣﻦ  ٩٠٣٫٦ﻣﻢ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ إﻟﻰ  ٧٥٩٫١ﻣﻢ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ[

 ٣٢٫٩٤١ﺑﻮﺻﺔ
 ٨٣٦٫٧ﻣﻢ
 ٢٣٫٩٧٨ﺑﻮﺻﺔ
 ٦٠٩ﻣﻢ

وﺻﻠﺔ اﻟﻐﺎز
 ١١٫٤١٣ﺑﻮﺻﺔ
 ٢٨٩٫٩ﻣﻢ

ﺻﻮرة ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻷﯾﺴﺮ
ﻓﻘﻂ ﺑﺪون أوﻋﯿﺔ اﻟﺸﺤﻮم

ﺻﻮرة أﻣﺎﻣﯿﺔ

الطراز
M(E/G)-1P

االرتفاع*
 32بوصة

العرض**
 812مم

 13,7بوصة

العمق***
 305مم

 876مم  -بدون مدخنة
 34,5بوصة  -بدون مدخنة
 909مم  -بمدخنة
 35,8بوصة  -بمدخنة
(الطرازات التي تعمل بالغاز) (الطرازات التي تعمل بالغاز)

* ال يتضمن االرتفاع العجالت الدوّارة
** بدون أوعية الشحوم
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القسم 1

معلومات عامة

مواصفات الدخل الكهربائي ( WYE -طرازات  CEالتي تعمل بالغاز)
طرازات ( MG-1P CEالتي تعمل بالغاز)
فولت
)3N�(WYE
 60/50هرتز

L1

L2

L3

الطاقة
(كيلو وات)

 220فولت 380/فولت

12,1

4,7

0,1

3,4

 230فولت 400/فولت

11,3

4,7

0,1

3,4

 240فولت 415/فولت

11,3

4,7

0,1

3,4

الطراز
صفيحة
واحدة

التيار الكلي (أمبير)

طرازات ( MG-2P CEالتي تعمل بالغاز)
الطراز

طرازات ( MG-3PX CEالتي تعمل بالغاز)

فولت
)3N�(WYE
 60/50هرتز

L1

L2

L3

الطاقة
(كيلو وات)

 220فولت 380/فولت

4,7

12,1

15,8

6,7

 230فولت 400/فولت

4,7

11,3

15,2

6,8

4,7

11,3

15,2

6,8

عدد 2
من
الصفائح
 240فولت 415/فولت

التيار الكلي (أمبير)

فولت
)3N�(WYE
 60/50هرتز

L1

L2

L3

الطاقة
(كيلو وات)

 220فولت 380/فولت

15,6

15,6

15,9

10

15

15

15,3

10,1

15

15

15,3

10,1

الطراز

التيار الكلي (أمبير)

ثالث
 230فولت 400/فولت
صفائح
 240فولت 415/فولت

مواصفات الدخل الكهربائي ( DELTA -الطرازات التي تعمل بالغاز)
طرازات ( MG-1Pالتي تعمل بالغاز)
الطراز

فولت
)3�(DELTA
 60/50هرتز

L1

L2

L3

الطاقة
(كيلو وات)

 200فولت

13,9

16,6

4,8

3,4

 208فولت

13,5

16,2

4,9

3,5

 220فولت

12,1

14,6

4,8

3,4

 230فولت

11,3

13,8

4,8

3,4

 240فولت

11,3

13,8

4,8

3,4

صفيحة
واحدة

التيار الكلي (أمبير)

طرازات ( MG-2Pالتي تعمل بالغاز)
الطراز

عدد 2
من
الصفائح

طرازات ( MG-3PXالتي تعمل بالغاز)

فولت
)3�(DELTA
 60/50هرتز

L1

L2

L3

الطاقة
(كيلو وات)

 200فولت

19,5

16,7

26,7

6,8

 208فولت

19,2

16,3

26,2

6,9

 220فولت

17,8

14,7

24

6,7

 230فولت

17,1

13,9

23

6,8

 240فولت

17

13,6

22,7

6,8

التيار الكلي (أمبير)

الطراز

ثالث
صفائح

فولت
)3�(DELTA
 60/50هرتز

L1

L2

L3

الطاقة
(كيلو وات)

 200فولت

29,5

29,8

29,8

10,2

 208فولت

29

29,3

29,3

10,4

 220فولت

26,8

27,1

27,1

10,1

 230فولت

25,7

26

26

10,2

 240فولت

25,3

25,6

25,6

10,1

التيار الكلي (أمبير)

طرازات ( MGالتي تعمل بالغاز)  -مع إيقاف تشغيل السخان األمامي
الطراز

فولت
)3�(DELTA
 60/50هرتز

MG-1P
MG-2P
MG-3PX
18

 200فولت

التيار الكلي (أمبير)
L1

L2

L3

الطاقة
(كيلو وات)

13,9

13,9

0

2,6

13,9

13,9

23,4

5,2

23,4

23,4

23,4

7,9
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معلومات عامة

القسم 1

مواصفات الدخل الكهربائي ( WYE -طرازات  CEالتي تعمل بالكهرباء)
طرازات ( ME-1P CEالتي تعمل بالكهرباء)
الطراز

صفيحة
واحدة

التيار الكلي (أمبير)

طرازات ( ME-3PX CEالتي تعمل بالكهرباء)

فولت
)3N�(WYE
 60/50هرتز

L1

L2

L3

 220فولت 380/فولت

12,1

15,3

13,9

7,6

 230فولت 400/فولت

11,3

15,1

13,9

7,6

 240فولت 415/فولت

11,3

14,7

13,9

7,6

الطاقة
(كيلو وات)

الطراز

2P
دخل 1

صفيحتان
دخل 2
سلك 1

التيار الكلي (أمبير)

فولت
)3N�(WYE
 60/50هرتز

L1

L2

L3

فولت
)3N�(WYE
 60/50هرتز

L1

L2

L3

 220فولت 380/فولت

35,1

35,1

35,4

22,7

 230فولت 400/فولت

33,2

33,2

33,5

22,8

 240فولت 415/فولت

32,1

32,1

32,4

22,7

 220فولت 380/فولت

15,3

13,8

12,1

7,6

دخل  230 2فولت 400/فولت

15,1

13,8

11,3

7,6

 240فولت 415/فولت

14,7

13,8

11,3

7,6

 220فولت 380/فولت

24,3

25,5

24

15,1

دخل  230 2فولت 400/فولت

23,2

25

22,3

15,2

 240فولت 415/فولت

22,3

24,8

21,6

15,1

 220فولت 380/فولت

15,3

13,8

12,1

7,6

دخل  230 3فولت 400/فولت

15,1

13,8

11,3

7,6

 240فولت 415/فولت

14,7

13,8

11,3

7,6

 220فولت 380/فولت

12,1

15,3

13,8

7,6

دخل  230 3فولت 400/فولت

11,3

15,1

13,8

7,6

 240فولت 415/فولت

11,3

14,7

13,8

7,6

 220فولت 380/فولت

13,8

12,1

15,6

7,6

دخل  230 3فولت 400/فولت

13,8

11,3

15,4

7,6

 240فولت 415/فولت

13,8

11,3

15

7,6

الطراز

3PX
دخل 1

3PX

طرازات ( ME-2P CEالتي تعمل بالكهرباء)
الطاقة
(كيلو وات)

سلك 1

 220فولت 380/فولت

23,7

24,3

25,7

15,1

3PX

 230فولت 400/فولت

22

23,2

25,2

15,2

سلك 2

 240فولت 415/فولت

21,3

22,3

25

15,1

 220فولت 380/فولت

15,3

13,8

12,2

7,6

3PX

 230فولت 400/فولت

15,1

13,8

11,3

7,6

سلك 1

 240فولت 415/فولت

14,7

13,8

11,3

7,6

 220فولت 380/فولت

13,8

12,1

15,5

7,6

3PX

13,8

11,3

15,3

7,6

سلك 2

13,8

11,3

14,9

7,6

عدد 2
من
الصفائح  230فولت 400/فولت
دخل 2
سلك  240 2فولت 415/فولت

3PX

سلك 3
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التيار الكلي (أمبير)

الطاقة
(كيلو وات)

19

القسم 1

معلومات عامة

مواصفات الدخل الكهربائي ( DELTA -الطرازات التي تعمل بالكهرباء)
طرازات ( ME-1Pالتي تعمل بالكهرباء)
الطراز

صفيحة
واحدة

التيار الكلي (أمبير)

طرازات ( ME-3PXالتي تعمل بالكهرباء)

فولت
)3L (DELTA
 60/50هرتز

L1

L2

L3

 200فولت

23,5

24,6

24,4

7,7

 208فولت

23,2

24,3

24,1

7,8

 220فولت

21,5

22,8

22,3

7,6

 230فولت

20,7

22,3

21,4

7,6

 240فولت

20,6

22

20,9

7,6

الطاقة
(كيلو وات)

الطراز

3PX
دخل 2
سلك 1

طرازات ( ME-2Pالتي تعمل بالكهرباء)
الطراز

صفيحتان
دخل 1

20

التيار الكلي (أمبير)

فولت
)3L (DELTA
 60/50هرتز

L1

L2

L3

 200فولت

46,9

46,5

46,5

15,6

 208فولت

45,7

45,3

45,3

15,6

 220فولت

41,1

41,1

41,1

15,1

 230فولت

38,1

38,8

38,8

15,2

 240فولت

37

37,8

37,8

15,1

الطاقة
(كيلو وات)

3PX
دخل 2
سلك 2

التيار الكلي (أمبير)

فولت
)3L (DELTA
 60/50هرتز

L1

L2

L3

 200فولت

24,5

24,3

23,5

7,7

 208فولت

24,2

24

23,2

7,8

 220فولت

22,7

22,2

21,5

7,6

 230فولت

22,2

21,3

20,7

7,6

 240فولت

21,9

20,8

20,2

7,6

 200فولت

46,9

46,6

46,6

15,6

 208فولت

45,7

45,4

45,4

15,6

 220فولت

41,1

41,2

41,2

15,1

الطاقة
(كيلو وات)

 230فولت

38,1

38,9

38,9

15,2

 240فولت

37

37,9

37,9

15,1
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معلومات عامة

القسم 1

مواصفات دخل الغاز
شوايات تعمل بالغاز مزودة بصفيحة وصفيحتين وثالث صفائح متوفرة في أمريكا الشمالية  -كافة طرازات .CSA
أقصى معدل للدخل
(المعدل الصافي) لكل
شعلة (وحدة حرارية
بريطانية/ساعة)

الغاز
صفيحة
واحدة
عدد 2
من الصفائح
ثالث
صفائح

إجمالي معدل الدخل
(وحدة حرارية بريطانية/
ساعة)

حجم
الحاقن

ضغط اإلمداد
(بوصة مائية).

غاز طبيعي

20000

 1,5مم

 7بوصة مائية

بروبان

20000

 1,2مم

 11بوصة مائية

40000

 1,5مم

 7بوصة مائية

40000

 1,2مم

 11بوصة مائية

غاز طبيعي

60000

 1,5مم

 7بوصة مائية

بروبان

60000

 1,2مم

 11بوصة مائية

غاز طبيعي

12500

بروبان

ضغط مشعب الشعلة
(بوصة مائية).

 4بوصة مائية

مواصفات الدخل  -جميع طرازات .CE
المجموعة
التي تعمل
بالغاز

أقصى معدل للدخل
(المعدل الصافي) لكل شعلة
(كيلو وات)

إجمالي معدل الدخل (كيلو وات)

حجم
الحاقن (مم)

ضغط
الشعالت (ميللي بار)

G20

2,93

 5,86كيلو وات (لسلسلة )ME-1P
 11,72كيلو وات (لسلسلة )ME-2P

 1,5مم

 10ميللي بار
( 4بوصة مائية)

G25

2,93

 5,86كيلو وات (لسلسلة )ME-1P
 11,72كيلو وات (لسلسلة )ME-2P

 1,5مم

 13,7ميللي بار
( 5,5بوصة مائية)

G31

2,93

 5,86كيلو وات (لسلسلة )ME-1P
 11,72كيلو وات (لسلسلة )ME-2P

 1,2مم

 10ميللي بار
( 4بوصة مائية)

إعدادات
سرعة المروحة
(لفة/دقيقة)

10000

بالنسبة لغاز البيرون  ،G31تم تعيين الوحدة في المصنع على ضغط إمداد  37ميللي بار .في حالة استخدام ضغط إمداد  30ميللي بار أو  50ميللي بار،
فيجب على فني الصيانة المعتمد لدى المصنع ضبط الوحدة.
الدولة

فئة الغاز

نوع الغاز

ضغط اإلمداد (ميللي بار)

النمسا ،سويسرا ،قبرص ،جمهورية التشيك ،الدنمارك ،استونيا،
أسبانيا ،فنلندا ،فرنسا ،المملكة المتحدة ،اليونان ،كرواتيا ،إيرلندا،
إيطاليا ،ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،التفيا ،هولندا ،النرويج ،البرتغال،
رومانيا ،السويد ،سلوفينيا ،سلوفاكيا ،تركيا

I2H

G20

20

المجر

I2H

G20

25

ألمانيا ،لوكسمبورغ ،بولندا ،رومانيا

I2E

G20

20

بلجيكا

)I2E(R

G20

20

فرنسا

)I2E(r

 G20وG25

25/20

فرنسا ،هولندا

I2L

G25

25

رومانيا

I2L

G25

20

فنلندا ،المجر ،هولندا ،رومانيا

I3P

G31

30

I3P

G31

37

I3P

G31

50

بلجيكا ،سويسرا ،جمهورية التشيك ،أسبانيا ،فرنسا ،المملكة المتحدة،
اليونان ،المجر ،إيرلندا ،إيطاليا ،ليتوانيا ،هولندا ،بولندا ،البرتغال،
سلوفينيا ،سلوفاكيا ،كرواتيا
النمسا ،بلجيكا ،سويسرا ،جمهورية التشيك ،ألمانيا ،أسبانيا ،فرنسا،
المملكة المتحدة ،المجر ،اليونان ،هولندا ،سلوفاكيا

يبلغ نطاق االرتفاع القياسي من  0إلى  4500قدم لجميع األنواع التي تعمل
بالغاز .وتتوافر نطاقات االرتفاع من  1إلى  3لألنواع التي تعمل بالغاز
الطبيعي و G20واألنواع التي تعمل بغاز البروبان و( G31بعبارة أخرى:
األنواع  G25و 13Aو LPGغير مشمولة).
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نطاقات االرتفاع النهائية (بالقدم)
االرتفاع القياسي
نطاق االرتفاع 1
نطاق االرتفاع 2
نطاق االرتفاع 3

0
4501
7001
9501

إلى
إلى
إلى
إلى

4500
7000
9500
12000

التغيير في كل نطاق
(بالقدم)
4500
2499
2499
2499
21

القسم 2
التركيب
توقف!  -اتبع التعليمات المذكورة أدناه إلزالة الوحدة من صندوق التعبئة والتغليف بأمان وسهولة.
تتطلب الوحدة استخدام معدات الحماية الشخصية ( )PPEالثقيلة للغاية.

إزالة الشواية من الصندوق الخشبي.

األدوات المطلوبة.

3.3أزل المكعبين ( )2الخشبيين المؤمِّنين للعجلة األمامية وتخلص
منهما .مالحظة :تأكد من أن مكابح العجلة األمامية تعمل أثناء
إزالة المكعب.

1.1تنقسم عبوة التغليف
إلى جزئين :صندوق
مصنوع من الورق
المقوى ومزلقة
خشبية.

2.2أزل الصندوق المصنوع
من الورق المقوى الذي
يغطي الوحدة.

22

4.4حرر مكابح العجلة األمامية وادفع الوحدة إلى األمام بعي ًدا عن
المزلقة .تأكد من أن الوحدة تسير بشكل مستقيم وهي تتحرك.
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التركيب

القسم 2

نقل الشواية إلى موقعها.
يتطلب نقل الشواية الجديدة إلى المطبخ المعايير التالية.
•يجب التخطيط لذلك ً
أوال قبل أي شيء آخر .قلِّل من مخاطر مواجهة
المشكالت أثناء عملية النقل.

•افهم آلية عجلة المكابح الستخدامها أو تحريرها إذا لزم األمر.
•اخفض الصفيحة العلوية أثناء النقل.

•تجنب تركيب الجهاز مباشرة فوق مصدر للتصريف .سيؤثر البخار
المتصاعد من المصرف على التشغيل ودوران الهواء ويعمل على
اإلضرار بالمكونات الكهربائية/اإللكترونية.
•يحظر تخزين أي شيء فوق الوحدة.

•اضبط سرعة النقل حسب الظروف.
وجه الشواية ألسفل وليس ألعلى .إذا أصبحت غير مستقرة على انحدار
• ِّ
أو سطح منحدر.
•ادفع/اسحب الشواية من شريط التجفيف مباشرة حتى مع االنحدار الخفيف.
•ال تدفعها/تسحبها بميل من الجانب.

متطلبات الخلوص
•راجع القسم  1بعنوان مواصفات أبعاد الصفائح للحصول على المزيد
من التفاصيل.

االستواء.

•ال تدفعها/تسحبها من القناة أو ذراع الصفيحة.
•الطراز ذو الصفيحة الواحدة
ضيق .لذا ،يجب إيالء اهتمام
زائد عند نقل هذه الطراز على
أسطح منحدرة .إذا كان السطح
المنحدر أكبر من 10±درجات،
فهناك احتمال أن تنقلب الشواية.
اطلب المساعدة واستخدم الطرق
المناسبة عند نقل الشواية.

•يجب أال يكون الموقع بجانب جهاز مولد للحرارة (شواية أو غسالة أطباق وما
إلى ذلك) أو تحت أشعة الشمس المباشرة كما يجب حمايته من عوامل الطقس.

ضع الوحدة أسفل الغطاء وفي الوضع التشغيلي العادي لمنع انحراف لوح
الشواية وتحسين أداء الطهي.
•اضبط الوحدة عن طريق إدارة العجالت في اتجاه عقارب الساعة لرفع
الوحدة وفي عكس اتجاه عقارب الساعة لخفضها.
•اضبط العجالت بحيث يكون لوح الشواية مستويًا وعلى ارتفاع مناسب.
˚10

•يجب أن تكون الشواية مستوية من األمام إلى الخلف ومن جانب آلخر
وبشكل قطري .ويجب إجراء عملية االستواء والجهاز تحت الغطاء وأثناء
التشغيل العادي.
•أحكم ربط صامولة القفل على كل عجلة بإحكام أسفل الوحدة.

الموقع.
يجب أن يلبي الموقع المحدد للجهاز المعايير التالية .إذا لم يقم الموقع بتلبية أي
من هذه المعاييرِّ ،
فحدد موقعًا آخر.
وقادرا على دعم وزن الجهاز:
•يجب أن يكون الموقع مستويًا
ً
ً
رطال) تقريبًا.
←  3صفائح  238,1 -كيلو جرام (525
← طراز  - ME-3PXالوزن  412,8كيلو جرام ( 910أرطال) تقريبًا بعد
التعبئة النهائية.
ً
رطال) تقريبًا.
← صفيحتان  165,6 -كيلو جرام (365
ً
رطال) تقريبًا.
← صفيحة واحدة  154.2 -كيلو جرام (340
•ويجب أن يخلو الموقع من المواد القابلة لالحتراق.
•يجب أن يكون الجهاز مستوي من األمام إلى الخلف ومن جانب آلخر.
•ضع الجهاز بحيث ال ينقلب أو ينزلق.
•يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة  40درجة فهرنهايت ( 4.4درجة
مئوية) على األقل وأال تتجاوز  110درجة فهرنهايت ( 43.3درجة مئوية).
•يلزم وجود مصدر هواء مناسب للتهوية وهو أمر مهم لتشغيل آمن وفعال.
يرجى الرجوع إلى مخطط متطلبات الخلوص.

•عندما تكون الوحدة في مكانها ،قم بتثبيت العجالت الدوّارة األمامية
لمنع الحركة.
•قم بتثبيت العجالت ومنعها من الدوران لتسهيل حركة الوحدة نحو الداخل
والخارج للتنظيف.

متطلبات غطاء العادم.
1.1قم بتركيب الجهاز أسفل غطاء العادم.
2.2يجب أن يمتد غطاء العادم ليغطي منافذ العادم وأن يقوم بتلبية
المتطلبات التالية:
.

أيجب تحجيم غطاء العادم لتلبية متطلبات التهوية التراكمية لكل
األجهزة في المنطقة أسفل الشفاط.
 .بفي حالة وجود شفاط ال يمكن استخدامه ،فإنه يمكن تركيب آخر جديد
فوق الجهاز.
 .جعند تحديد حجم الغطاء ،يجب أن يشتمل على مسافات الخلوص.

3.3لمزي ٍد من المعلومات ،راجع ضبط ارتفاع الغطاء ،في القسم .3
:ةظحالمقم بتعيين غطاء العادم دائمًا إلى الوضع ( ONتشغيل) عندما تكون
الوحدة قيد التشغيل لمنع التكثف في الوحدة.

•تجنب إعاقة تدفق الهواء الالزم للتهوية .تأكد من عدم سد فتحات تهوية الجهاز
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الدوارة.
إجراء تعديل العجالت ّ

ﻏﻄﺎء
اﻟﺘﮭﻮﯾﺔ

٢٥٫٤
 ١٫٠٠ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

1.1تأكد من انخفاض مستوى الصفيحة
من خالل الضغط على الزر األخضر.
ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻀﻮء
اﻷﺧﻀﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺸﻮاﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺿﻊ ON
)ﺗﺸﻐﯿﻞ(

2.2قم بتعيين زر الطاقة إلى الوضع OFF
(إيقاف التشغيل) باستخدام مفتاح
الطاقة الرئيسي.

اﻟﺼﻔﯿﺤﺔ

ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺨﻠﻮص ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻔﯿﺤﺔ واﻟﻐﻄﺎء

التموضع.
الوحدة ثقيلة ج ًدا ويلزم الحصول على مساعدة ميكانيكية لرفع الجهاز ووضعه.
تم تصميم الوحدة بحيث يلزم تركيبها على أرضية ثابتة وناعمة ومستوية
مصممة لتحمل وزن الجهاز بالكامل.
توجد عجالت مثبتة في الوحدة لسهولة الحركة للتنظيف والصيانة .يجب توخي
الحذر عند دفع الشواية أو سحبها لضمان عدم انقالب الشواية.

سيؤدي رفع الشواية بالمرفاع إلى مساعدتك في عملية ضبط العجالت الدوّارة،
ً
وخاصة إذا كانت الشواية جديدة.
3.3ضع المرفاع في إطار الشواية بجوار
العجلة الدوّارة وارفع الشواية لمسافة
تتراوح بين  3و 5بوصات فقط.
4.4مالحظة :في الوحدات الفردية،
يمكن وضع المرفاع بين العجلتين
الدوّارتين فقط.
ومستو مثل األرض الخرسانية.
تحذير :ال تستخدم المرفاع إال على سطح صلب
ٍ
وبالنسبة لألرضيات المبلّطة ،يوصى بوضع قطعة من الخشب بين المرفاع
والبالط ،وإال ،فقد ينكسر البالط.
تنبيه :تقع مجموعة المصرف الحراري  SSRBأسفل الشواية .يُرجى توخي
الحذر وعدم وضع المرفاع في هذه المنطقة.

دوارة.
األجهزة المزودة بعجالت ّ
إن الوحدة مزوّدة بعجالت مثبتة في مكانها .قد يلزم بعض التعديل لتحقيق استواء
الوحدة .تُعد العجالت األمامية والخلفية قابلة للتعديل ،وتحتوي العجالت األمامية
فقط على مكابح.
ُتوصي جارالند بتركيب سالسل/كابالت الكبح من األرضية/الحائط إلى الجزء
الخلفي من الوحدة ،حيث تعمل كابالت الكبح هذه على الحد من حركة الجهاز.

ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 ٤٢درﺟﺔ

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻌﻤﻞ
 ٢٩٫٨٧٥ﺑﻮﺻﺔ
] ٧٥٩ﻣﻢ[

اﻟﻤﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ أوﻋﯿﺔ اﻟﺸﺤﻮم

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻌﻤﻞ
 ٣٥٫٥٦٣ﺑﻮﺻﺔ
] ٩٠٣ﻣﻢ[

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻟﺪوّارة
 ٥٫٩٩٦ﺑﻮﺻﺔ
] ١٥٢ﻣﻢ[

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻟﺪوّارة
 ١١٫٦٨٤ﺑﻮﺻﺔ
] ٢٩٧ﻣﻢ[
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اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﺨﻠﻮص
اﻷرﺿﯿﺔ
 ٨٫٨٢٨ﺑﻮﺻﺔ
] ٢٢٤ﻣﻢ[

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟﺨﻠﻮص
اﻷرﺿﯿﺔ
 ٣٫١٤٠ﺑﻮﺻﺔ
] ٨٠ﻣﻢ[
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5.5قم بقياس ارتفاع سطح الطهي عن األرضية .استنا ًدا إلى هذا االرتفاع،
قم بإجراء حساباتك وحدد عدد البوصات الالزمة إلبعاد كل عجلة
عن الشواية.
مثال :إذا كانت المسافة الفاصلة بين سطح الطهي واألرضية  30بوصة ،وأردت
أن يكون سطح الطهي على ارتفاع  32بوصة ،فقم بإبعاد كل عجلة دوّارة
بمسافة قدرها بوصتين.
ارتفاع
سطح الطهي
(بالبوصة)

نوع غطاء العادم في ماكدونالدز
غطاء العادم العالمي  -للشواية فقط

33

غطاء العادم العالمي  -مجموعة الشواية والمقالة

31

غطاء عادم GSC

30

غطاء عادم GG

30

غطاء عادم سلسلة 92

30

غطاء عادم سلسلة /80الفئة أ

30

بالنسبة لماكدونالدز ،يجب أن يستند ارتفاع سطح الطهي إلى نوع غطاء العادم
الموجود بالمطعم ،حيث يتم إعداد/تركيب الشواية (راجع الجدول أعاله).

6.6قم بإدارة الساق المسننة للعجلة لضبط
االرتفاع ،وال تقم بتعديل االرتفاع لما
يزيد عن بوصتين ،وكرر العملية مع
كل عجلة.
7.7اضبط العجلتين األماميتين ً
أوال،
ثم اضبط العجلتين الخلفيتين.

ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻣﺮﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد

يجب أن يكون الم ِّ
ُشغل
على علم بالعالمة
الحمراء في الساق
المسننة لإلشارة
إلى الحد األقصى
للتعديل.

1010ضع جهاز االستواء أعلى الشواية لتعديل السطح األفقي والرأسي.

◄
حرك صامولة الفرامل لألعلى وال تربطها .في حالة عدم استواء الشواية،
ّ 1111
ضع كماشة مضخة في الجزء السفلي من الساق المسننة وأ ِدرها في اتجاه
عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لرفع أو خفض ارتفاع
الشواية حتى تستوي ً
وفقا لقراءة أداة االستواء.

حرك العجالت حتى تصبح في وضع مستقيم أمام الشواية كما هو موضح
ّ 1212
بالصورة الواردة أعاله ،ثم قم بقفل حركة الدوران باستخدام المسمار.
وبمجرد القيام بذلك ،قد يتطلب األمر إجراء تعديل طفيف لمحاذاة العجالت
الدوّارة من األمام إلى الخلف مع تعشيق مسمار القفل.

ﺻﺎﻣﻮﻟﺘﺎ اﻟﺰﻧﻖ
ﻓﻲ اﻟﻌﺠﻠﺘﯿﻦ اﻟﺪوّارﺗﯿﻦ

اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺪوّارة ﺑﺪون ﻓﺮاﻣﻞ

اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ اﻟﺪوّارة ﺑﺎﻟﻔﺮاﻣﻞ

8.8عند تعيين جميع العجالت إلى نفس االرتفاع تقريبًا ،قم بإزالة المرفاع
وتعيين الطاقة إلى الوضع ( ONتشغيل) باستخدام المفتاح الرئيسي.
9.9اضغط على الزر األخضر لرفع
الصفيحة ألعلى.
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ارﺑﻂ اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺮ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺬراع ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮫ.
ً
إﺟﻤﺎﻻ أرﺑﻌﺔ ) (٤ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ.
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺮ

1313أح ِكم ربط صامولة الفرامل
لتثبيت وضع العجالت.
يمكن تنفيذ هذا اإلجراء
باستخدام مفكين للتأكد من ثبات
محاذاة العجالت.

ذراع اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ
ذراع اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ
 ٠٫٢٥ﺑﻮﺻﺔ
 ٦٫٤ﻣﻢ

نقاط مهمة يجب تذ ّكرها
أقد ال تتمكن من تحقيق استواء الشواية بنسبة  ،%100ولكن من المهم أن
تتأكد من أنها ال تتأرجح.

.

 .بمن المهم أن تحافظ على قفل حركة الدوران باستخدام مسمار القفل حتى
تتمكن من تحريك الشواية جيئة وذهابًا أثناء فترات تنظيف المنطقة التي
تقع خلف الشواية والجزء الخلفي منها.
 .جال تقم بغسل العجالت بالكهرباء أو بالبخار .استخدم مرذاذ مزيل الشحوم
واست ِعن بمنشفة بعد ذلك لتنظيف العجالت.
 .دال تستخدم مفك مع الصامولة الموجودة فوق العجلة.

مالحظة :ال ينبغي بأي حال من األحوال إزالة نظام المثبت من الشواية.
إزالة الغالف الرقيق البالستيكي عن الفوالذ المقاوم للصدأ.
إن إزالة هذا الغالف الرقيق هو أحد األشياء التي يجب القيام بها بمجرد أن يتم
وضع الشواية في مكانها .تُغطي األغلفة الرقيقة المكونات الداخلية والخارجية
(على سبيل المثال ،اللوحات الجانبية وواقي الدهون) ويجب إزالتها قبل تشغيل
الشواية.
1.1باستخدام كاشطة بالستيكية،
أزل الغالف الرقيق بعي ًدا
عن الفوالذ المقاوم للصدأ.
2.2أمسك الغالف الرقيق واسحبه
برفق شديد بعي ًدا عن الفوالذ المقاوم
للص ًدأ.

أزل
ِ اﻟﻐﻼف ا

ﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﻲ

التخزين المؤقت
هـ .استخدم جميع مكابح العجالت الدوّارة عند وضع الشواية في مكانها المحدد
(وهي ثابتة في مكانها).

توفر جارالند الحماية الكافية داخل نطاق الحاالت العادية في النقل والتخزين.
قد تحتاج الشواية إلى حماية إضافية إذا تم تخزينها بالقرب من مياه مالحة أو
منطقة استوائية أو ظروف أخرى غير مناسبة .يُرجى االتصال بجارالند على
الفور إذا حدثت مثل هذه الظروف.

 .وتركيب نظام تأمين مثبت الشواية (في الطرازات ذات الصفيحة
الواحدة فقط)

متطلبات موصل الغاز.

 .زيجب ضمان وجود مسافة من الخلوص بحد أدنى  1بوصة بين الغطاء
وموضع أعلى جزء من ذراع الصفيحة .لمزي ٍد من المعلومات ،راجع
ضبط ارتفاع الغطاء ،في القسم .3

•سيتم القيام بالتركيب مع موصل الغاز المرفق مع الشواية أو باستخدام
موصل مماثل معتمد .يجب تركيب تمديدات الفصل السريعة وصمام إيقاف
ّ
الغاز في االتجاه المشار إليه على الجسم الخارجي.

نظام تأمين مثبت الشواية (في الطرازات ذات الصفيحة الواحدة فقط).
سيساعد نظام المثبت على منع الشواية من االنقالب في نطاق زاوية عمودية
من  00درجة إلى  010درجة من مقدمة الوحدة.
1.1تابع إجراء تعديل العجلة وأكمله كما هو مذكور أعاله.
2.2اخفض األذرع الحافظة للتوازن( .إجمالي أربعة ( )4أذرع موجودة بجانب
اللوحات الجانبية) حتى تلمس األذرع األرضية.
3.3ارفع كل ذراع عن األرضية بمقدار  0,25بوصة ( 6,4مم) وقم بتثبيت
الذراع بالمسمار الموجود على جانب كل ذراع كما هو موضح أدناه.

26

•مالحظة :عند التحقق من ضغط الغاز ،تأكد من تشغيل كل األجهزة األخرى
الموجودة على نفس خط الغاز.
•يجب فصل الجهاز وصمام اإلغالق الخاص به عن نظام مواسير اإلمداد
بالغاز أثناء إجراء أي اختبار للضغط لهذا النظام ،بحيث يتجاوز الضغط
رطل لكل بوصة مربعة ( 3,45كيلو باسكال).

2/1

•يتعين توفير المساحة الكافية لقيام بالتركيب والصيانة والتشغيل الصحيح.
•يجب تركيب جهاز كبح عند استخدام خرطوم غاز مرن.
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متطلبات القوانين الوطنية.
•نوع الغاز الموجود بالمقالة مطبوع على لوحة الرقم التسلسلي المثبّتة
على الزاوية اليسرى السفلية للوح األيمن .قم بتوصيل الشواية بنوع الغاز
المطبوع على لوحة البيانات فقط.
•كما يجب أن تتطابق عملية تركيب الجهاز مع القانون القومي للوقود
الغازي  ANSI Z223.1-1998أو آخر إصدار منه أو آخر إصدار
من اللوائح القومية للكهرباء رقم  54وقانون الكهرباء الوطني
 ANSI/NFPA 70-1990أو آخر إصدار منه و/أو القانون المحلي
لضمان التشغيل اآلمن والفعال .في كندا ،يجب أن تتوافق عملية التركيب
مع قانون  CSA B149.1والقوانين المحلية متى كان ذلك مناسبًا.
•في كندا ،يجب أن يتوافق التوصيل الكهربائي مع أقسام رمز الكهربائية
الكندية ،C22.1 - 1990 ،أحدث إصدار "السالمة القياسية للتركيب.
جزء  "1و -C22.2رقم  O-M 1982أحدث إصدار.

مسؤوليات التركيب في المتجر.
•يجب أن يتم التركيب باستخدام موصل يتوافق مع معيار الموصالت
الخاصة باألجهزة المتحركة التي تعمل بالغاز ،ANSI Z21.69/CSA 6.16
واستخدام جهاز الفصل السريع الذي يتوافق مع معيار أجهزة الفصل السريع
الستخدامه مع الوقود الغازي.ANSI Z21.41/CSA 6.9 ،
•العجالت األمامية للجهاز مزودة بفرامل للحد من حركة الجهاز دون
الضغط على الموصل أو جهاز الفصل السريع أو األنابيب المتصلة به.
•يُرجى توخي الحذر :حيث يكون الكابح المطلوب متصل بحامل التثبيت
(الذي يقع أمام الشواية في األسفل ،ويكون األقرب إلى وصلة الغاز).
وإذا تطلب األمر فصل الكابح ،فتأكد من إعادة توصيل الجهاز بعد
إعادته إلى موضعه األصلي.

ﻣﺴﻤﺎر ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺮأس
ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺜﺒّﺘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ أو ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﺎر
ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺮأس
ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ
اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺪوّارة اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ
ﺑﻔﺮاﻣﻞ ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺸﻮاﯾﺔ
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•"يجب توفير خلوص كافي للحصول على مساحة للتهوية داخل حجرة
االحتراق وإلجراء الصيانة المناسبة"
•غير مخصصة للتركيب بجوار جدران قابلة لالحتراق أو أرضيات قابلة
لالحتراق.
مدرب ومحترف.
•تأكد من أنه تم تركيب الشواية من قبل شخص َّ
•يجب التأكد من جاهزية المخزن وتوفيره لألدوات المساعدة والمنتجات
والموظفين.
•يجب االتصال بمركز الخدمة المحلي لجارالند والمعتمد من قبل المصنع
لتحديد موعد بدء التشغيل.
•يجب المشاركة في عملية بدء التشغيل للتأكد من نجاح العملية والتعرف
على الشواية.
•يجب التدريب على تشغيل الشواية أمام أعضاء الفريق التقني لضمان
االستفادة القصوى من الشواية .فور إتمام عملية التركيب ً
وفقا لإلجراءات
الواردة أدناه ,يجب أن يتم تشغيل الشواية من قبل شركة خدمات معتمدة
من مصنع جارالند ً
ووفقا لمعايير تشغيل المواقد التجارية بالمصنع.

إجراء تركيب جهاز الكبح.
1.1أغلق صمام خط الغاز الرئيسي وافصل جهاز خط غاز الفصل السريع
قبل التركيب التالي.
ّ 2.2
ركب الحامل بدعامة بالحائط.
3.3حدد المنطقة داخل اإلطار
على الجزء األمامي من الشواية من
األسفل لوضع ترباس ذي عروة،
بحيث يكون األقرب إلى وصلة الغاز
4.4بالنسبة للشواية التي تعمل بالغاز من طراز الصفيحة
الواحدة ،تخلص من صامولة القفل النايلون للترباس ذي
العروة واربطها في أسفل اللوحة األمامية أعلى خط الغاز
(الشكل أ) .أح ِكم ربط صامولة فرامل الترباس ذي العروة لتثبيته في مكانه.
5.5بالنسبة لشواية الغاز في الطراز المزود بصفيحتين وثالثة
صفائح ( 2و ،)3مرر الترباس ذا العروة خالل الفتحة ثم ضع صامولة
القفل النايلون على اإلطار الداخلي وأح ِكم الربط (الشكل ب).
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أكياس "ديسي باك" من الشواية.

ﻣﺜﺒّﺖ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ

٢
١

ﺧﻄﺎف ﻣﺤﻤّﻞ
ﻋﻠﻰ زﻧﺒﺮك

٢

•يتم تخصيص أكياس "ديسي باك" لتترك داخل الشواية فقط أثناء الشحن
وتخزين الجهاز .تُصمم أكياس "ديسي باك" لحماية المكونات اإللكترونية
عن طريق التحكم في مستويات الرطوبة داخل الجهاز.
•تُوصي جارالند بشدة بأن تظل هذه األكياس داخل
الجهاز عند تخزين الشوايات أو عندما ال تكون قيد
التشغيل

إزالة أكياس "ديسي باك" من الشواية.
ﺗﺮﺑﺎس ذو ﻋﺮوة

١

اﻟﺠﮭﺎز

ﺣﻠﻘﺔ

6.6قم بتركيب أحد الخطافين المحمّلين على زنبرك للحامل بالحائط
والطرف اآلخر بالترباس ذي العروة (الشواية) .قم بضبط المسافة
المناسبة للكابل ( )1واربط كال المشبكين ( )2لتثبيت كال الكابلين
7.7اختبر كابل الزنق عن طريق إزالة الشواية .يجب أال تمثل حركة
الشواية أي ضغط على الموصل أو جهاز الفصل السريع أو األنابيب
المقترنة به.

1.1أدر مفتاح الطاقة الرئيسي
األخضر الخاص بشواية clamshell
إلى الوضع ( OFFإيقاف التشغيل).
(انطفاء الضوء األخضر)
2.2باستخدام مقبس مقاس  16/5بوصة ،قم بإزالة البراغي الخمسة
مكان آمن.
من اللوحة الخلفية العلوية .ضع البراغي في ٍ
3.3باستخدام مقبس مقاس  16/5بوصة ،قم بإزالة البراغي األربعة
مكان آمن وانتبه لألسالك
من اللوحة الخلفية السفلية .ضع البراغي في ٍ
والموصالت .قم بإزالة كيس "ديسي باك" وتخلّص منه.
4.4أعد تركيب األغطية وأحكم ربط البراغي.

وصالت الغاز وتحجيم األنابيب.

صغيرا للغاية،
•يعد حجم خط الغاز من األمور المهمة للغاية .إذا كان الخط
ً
ً
منخفضا .وهذا يعني استجابة
فسيكون ضغط الغاز في مشعب الشعالت
بطيئة وتأخير اإلشعال .ينبغي أن يكون حجم خط ضغط الغاز الوارد
 2/1-1بوصة بحد أدنى .تتطلب الشواية من نوع الهيكل المؤلف من
صفيحة  1+2وصلة مقاس  4/3بوصة ،وتتطلب الشواية ذات الصفيحة
الواحدة وصلة مقاس  2/1بوصة .بينما تستطيع الشواية ذات الصفيحتين
العمل بالوصالت مقاس  2/1بوصة أو  4/3بوصة.
•قبل توصيل أنبوب جديد ،يجب التأكد من أن األنبوب تم نفخه إلزالة أي
مواد غريبة .فقد تتسبب هذه المواد في تشغيل غير صحيح.

الشكل أ  -صفيحة واحدة ()1

•عند استخدام معجون تثبيت ،استعمل كميات قليلة على السنون المُذكرة فقط.
استخدم ً
أيضا معجون لألنبوب ال يتأثر بالتفاعل الكيميائي لغازات البترول
المسالة .تجنب استخدام معجون مع أول اثنين من سنون االنابيب لمنع
انسداد فتحات الشعالت وصمام التحكم.
•اجعل القائم على عملية التركيب يفحص توصيالت جميع أنابيب الغاز باستخدام
محلول الصابون للكشف عن وجود أي تسريبات .يُحظر بشدة استخدام الثقاب
أو الشموع أو غيرها من مصادر اإلشعال للتحقق من وجود تسرب.
•تحقق من لوحة البيانات لتحديد النوع المناسب للغاز قبل التوصيل السريع
أو توصيل األنابيب بمصدر الغاز بالمبنى.
•يتم توفير وصلة الختبار الضغط على مشعب الغاز الوارد بغرض التحقق
من الضغط.
•الحد األدنى لضغط الغاز الوارد للغاز الطبيعي هو  6بوصة مائية.
الحد األقصى لضغط الغاز الوارد للغاز الطبيعي هو  14بوصة مائية.

الشكل ب  -صفيحتان وثالث صفائح ( 1و)2
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خيار قوابس  Mennekesذات المسامير السبعة.
المدخل

المسامير

الحمولة المستهدفة

متصل مع

قوابس Mennekes
بسبعة مسامير
مقبس  16أمبير للوحدات ذات
الصفيحة الواحدة
مقبس  32أمبير للوحدات ذات
الصفيحة الواحدة

 ،1و ،2و ،3و ،4وأرضي

الشواية وسخانات األغطية
 415/400/380~3Nفولت
راجع جدول األحمال للحصول على القيم باألمبير
 60/50هرتز

مجمع أطراف توصيل الطاقة
 ،L1و ،L2و ،L3و ،Nوأرضي

 ،5و6

ملف مالمس التعشيق
 7أمبير 415 .فولت من التيار المتناوب بح ٍد
أقصى.

مجمع أطراف التوصيل للتحكم
أسود وأحمر

ﺧﯿﺎر ﻗﻮاﺑﺲ  Mennekesذات اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﻣﺪﺧﻞ  ٧ :Mennekesأﻗﻄﺎب  ٤١٥/٤٠٠/٣٨٠ ~ 3N 6hﻓﻮﻟﺖ  ٦٠/٥٠ھﺮﺗﺰ
ﻣﺠﻤﻊ أﻃﺮاف ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ L3
ﻣﺠﻤﻊ أﻃﺮاف ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ L2
ﻣﺠﻤﻊ أﻃﺮاف ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ L1

ﻣﺠﻤﻊ أﻃﺮاف ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ N

٣
٤

٢
٦
١

 - ٥ﻣﺠﻤﻊ أﻃﺮاف اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ )أﺣﻤﺮ(

٥

 - ٦ﻣﺠﻤﻊ أﻃﺮاف اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ )أﺳﻮد(
ﻣﺠﻤﻊ أﻃﺮاف ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ )أرﺿﻲ(
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مخطط الكتلة الطرفية لإلمداد بالطاقة.

2.2الكتلة الطرفية لإلمداد بالطاقة .WYE
1.1الكتلة الطرفية لإلمداد بالطاقة .Delta
ملحوظة :تأكد من أن جميع
األسالك مزودة بطرف مدبب
م ّ
ُركب ومُثبّت في طرف كل
سلك.

الطرف
L1
L2
L3
N
E

اللون
أسود
أحمر
أزرق
أبيض
أصفر  /أخضر

ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﻭﺻﻳﻠﺔ WYE

ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺷﻳﻖ ﻓﻲ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﻭﺻﻳﻠﺔ DELTA

ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺷﻳﻖ ﻓﻲ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﻭﺻﻳﻠﺔ DELTA
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مخطط الكتلة الطرفية لتعشيق الطاقة.

ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﻭﺻﻳﻠﺔ WYE
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺍﻟﻣﺻﻧﻊ )ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺷﻳﻖ(

ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺷﻳﻖ  ۳ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻼﻙ
ِﺃﺯﻝ ﺍﻟﺳﻠﻛﻳﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺑﻳﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ  ۳ﻣﺭﺍﺣﻝ ] [L3ﻭ ][M
ﺍﻟﻣﺗﺻﻼﻥ ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺷﻳﻖ

ﺃﺭﺿﻲ ﺃﺻﻔﺭ /ﺃﺧﺿﺭ

ﺃﺭﺿﻲ ﺃﺻﻔﺭ /ﺃﺧﺿﺭ
ﺃﺑﻳﺽ
ﺃﺯﺭﻕ

ﺃﺑﻳﺽ
ﺃﺯﺭﻕ

ﺗﻌﺷﻳﻖ
ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ

ﺗﻌﺷﻳﻖ
ﺍﻟﻛﺗﻠﺔ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ

ُﻣﺭﺷﺢ
EMC
ﺑﺭﺗﻘﺎﻟﻲ

ﺃﺻﻔﺭ

ﺑﺭﺗﻘﺎﻟﻲ

ﺃﺳﻭﺩ
ﺃﺻﻔﺭ

ﺃﺣﻣﺭ

ﺑﺭﺗﻘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ

ﺃﺣﻣﺭ

ﺃﺳﻼﻙ ُﻣﺭ ّﻛﺑﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﻣﻭﺻﻝ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻭﺍﻳﺔ
ﻭﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

ﺃﺻﻔﺭ

ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ

ﺑﺭﺗﻘﺎﻟﻲ

ﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻌﺷﻳﻖ
ﺍﻟﻣﺗﺻﻝ ﺑﺛﻼﺙ
ﺃﺳﻼﻙ

ﻛﺗﻠﺔ ﻁﺭﻓﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ
ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ  ۳ﻣﺭﺍﺣﻝ

ﺃﺳﻭﺩ
ﺃﺻﻔﺭ

ﻛﺗﻠﺔ ﻁﺭﻓﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ
ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ  ۳ﻣﺭﺍﺣﻝ

ُﻣﺭﺷﺢ
EMC

ﺃﺳﻼﻙ ُﻣﺭ ّﻛﺑﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﻣﻭﺻﻝ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻭﺍﻳﺔ
ﻭﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﺷﻳﻖ ﻓﻲ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﻭﺻﻳﻠﺔ Delta
ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﺷﻳﻖ

ﺗﻌﺷﻳﻖ ﺛﻼﺙ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻼﻙ
)ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ(.../

ﺗﻌﺷﻳﻖ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﺑﺧﻣﺱ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻼﻙ
)ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ /ﻛﻧﺩﺍ(.../

ﻛﺗﻠﺔ ﻁﺭﻓﻳﺔ
ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻣﻛﻭﻧﺔ
ﻣﻥ  ۳ﻣﺭﺍﺣﻝ

ﺃﺯﺭﻕ
ﺑﺭﺗﻘﺎﻟﻲ

ﺃﺳﻭﺩ

ﺃﺻﻔﺭ

ﺃﺣﻣﺭ

ﺑﺭﺗﻘﺎﻟﻲ

ﺃﺳﻭﺩ
ﺃﺻﻔﺭ

ﺃﺣﻣﺭ

ﺑﺭﺗﻘﺎﻟﻲ

ﺃﺳﻼﻙ ُﻣﺭ ّﻛﺑﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﻣﻭﺻﻝ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻭﺍﻳﺔ
ﻭﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

ﺃﺳﻭﺩ
ﺃﺻﻔﺭ
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ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ
ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ
ﺃﺣﻣﺭ

ﺃﺳﻼﻙ ُﻣﺭ ّﻛﺑﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﻣﻭﺻﻝ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻭﺍﻳﺔ
ﻭﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

ﺃﺳﻭﺩ
ﺃﺻﻔﺭ

ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ
ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ

ﺃﺣﻣﺭ

ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ
ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ

ﺑﺭﺗﻘﺎﻟﻲ

ﺃﺣﻣﺭ

ﻳُﺭﻛﺏ ﺍﻟﻣﺻﻧﻊ ﺃﺳﻼﻙ ﻣﻥ
ﻛﺗﻠﺔ ﻁﺭﻓﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ
 ۳ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻟﻠﺗﺣﻛﻡ ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﺔ

ﺃﺭﺿﻲ
ﺃﺻﻔﺭ /ﺃﺧﺿﺭ

ﺃﺳﻼﻙ ُﻣﺭ ّﻛﺑﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﻣﻭﺻﻝ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻭﺍﻳﺔ
ﻭﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
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التركيب
•الحد األدنى لضغط الغاز الوارد لغاز البروبان هو  10بوصة مائية.
الحد األقصى لضغط الغاز الوارد لغاز البروبان هو  23بوصة مائية.
•يمكن التحقق من ضغط غاز تشغيل الشعلة عند جانب إخراج صمام الغاز
عند نقطة اختبار الضغط.
•ارجع إلى "مخطط مواصفات دخل الغاز" لمعرفة الضغط الصحيح لمشعب
الشعالت ً
وفقا لنوع الغاز.
•لضبط ضغط الشعلة ،قم بما يلي:
 .أقم بإزالة البرغي من سدادة الضغط على جانب المخرج من صمام
الغاز ،ثم قم بتوصيل مقياس الضغط.
.بقم بإزالة الغطاء من ّ
منظم صمام الغاز
.جقم بتشغيل الشعلتين الموجودتين في هذا الصف وتعيين الضغط من
خالل إدارة برغي المنظم.
 .دقم بإيقاف تشغيل الشواية وإزالة مقياس الضغط وإعادة تركيب البرغي
بسدادة الضغط والمنظم.
هـ .اختبر هذه الوصالت ً
بحثا عن وجود أي تسريبات.
 .ويجب تنفيذ هذا اإلجراء بواسطة فني مؤهل فقط.
•ينبغي فحص ضغط الغاز عن طريق شركة الغاز المحلية أو مركز صيانة
معتمد فقط.
•اختبر كل األنابيب والتوصيالت للكشف عن تسريبات الغاز .ويجب
استخدام صابون سائل قوي لهذا الغرض .ولكن يُحظر بشدة استخدام
أي لهب .إذا أردت اختبار وجود تسريبات داخل الوحدة ،فقم بحماية أي
مكونات/لوحات إلكترونية قبل إجراء االختبار باستخدام محلول الصابون.
•يجب فصل نظام أنابيب توصيل الغاز عن الجهاز عن طريق اإليقاف
اليدوي المستقل له أثناء أي اختبار ضغط لنظام أنابيب توصيل الغاز
في اختبارات الضغوط المساوية لما يصل إلى  2 /1رطل لكل بوصة
مربعة ( 3,5كيلو باسكال) أو أكبر.
•في حالة وجود خرطوم الفصل السريع للغاز ،فقم بتركيبه في تجهيزة
المدخل في الجزء السفلي من الشواية .قم بإزالة الغطاء الواقي من
الغبار من القارن الذكر وإطباق تركيبة الفصل السريع في مجموعة
خرطوم الغاز بالقارن الذكر.
ﺧﺮﻃﻮم ﻏﺎز ﻣﺮن

ﺧﺮﻃﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺮﯾﻊ أﺳﻔﻞ اﻟﺸﻮاﯾﺔ

تركيب صندوق العادم
•قم بإزالة صندوق العادم والبراغي من علبة الورق المقوى.
•ضع صندوق العادم في مكانه كما هو موضح بالصورة الواردة أدناه.
•باستخدام مقبس مقاس  16/5بوصة ،قم بتركيب البرغيين في مكانيهما
وأح ِكم ربطهما.
•يجب تركيب صندوقي عادم لكل صف شوي .توضح الصورة التالية
شواية ذات صفيحة واحدة.
•اتبع إرشادات تركيب لوحة المدخنة الخلفية العلوية التالية إذا لزم األمر.
ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎدم

التوصيل الكهربائي
nتحذير
افصل مصدر الطاقة قبل بدء هذا اإلجراء.

إﻟﻰ ﻣﺼﺪر
اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻟﻐﺎز
اﻟﻘﺎرن اﻟﺬﻛﺮ
اﻟﻤﺜﺒّﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ

ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻐﺎز
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ

ﺗﺪﻓﻖ
اﻟﻐﺎز

•تأكد من إحكام الجلبة تمامًا إلى األمام بحلقة االحتجاز.

•يجب التأريض الكهربائي لكافة األجهزة التي تعمل بالكهرباء بموجب
القوانين المحلية؛ أو ً
وفقا ألحدث تعديل من قوانين األسالك الكهربائية
الوطنية في حالة غياب القوانين المحلية .يقع مخطط األسالك على اللوحة
المركبة على الزاوية
الخلفية للشواية .ارجع إلى لوحة الرقم التسلسلي ّ
اليسرى السفلية للجزء األيمن لمعرفة الفولطية الصحيحة.
•توجد نقطة اإلدخال للتوصيل الكهربائي على الجزء الخلفي من الجهاز.
•تجنب قطع المحور المؤرض من هذا المقبس أو إزالته.
•يجب توفير وسائل كافية لفصل اإلمداد.
•يُوصى بالسماح بإرخاء السلك الكهربائي بشكل كافي للسماح بسحب الجهاز
للتنظيف المالئم والصيانة.

•قم بتركيب الطرف اآلخر من الخرطوم بفتحة إمداد الغاز ،وذلك بعد
غلق صمام القفل اليدوي وفصل مجموعة خرطوم الغاز عن الوحدة.
•ملصق إيقاف التشغيل المرفق كما هو موضح أدناه:
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تعليمات تركيب لوحة المدخنة على الجانب العلوي الخلفي.
ّ
ركب صندوق المدخنة بالجزء الخلفي للشواية لكل طرازات الشواية
(إذا لزم األمر).

٣

١

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ

اﻟﺠﺰء اﻟﺨﻠﻔﻲ
ﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاﯾﺔ

ّ
اﻟﻤﺸﻔﮭﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء
ﺿﻊ ﺣﺎﻓﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ
اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاﯾﺔ

٤

أزل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺪﺧﻨﺔ
ِ
ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤُﻠﺤﻘﺎت

٢
اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ
اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ

أﻋﺪ رﺑﻂ اﻟﺒﺮاﻏﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﻔﻠﯿﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم
ِ

ﻗﻢ ﺑﺈرﺧﺎء اﻟﺒﺮاﻏﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺑﻤﻘﺪار ﻟﻔﺘﯿﻦ ﻋﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ

اكتمل التركيب
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إجراء توصيل الصفيحة  1و.2
تتيح ميزة  clamshellللشوايات ذات الصفيحة الواحدة وذات الصفيحتين
إمكانية تركيبهما بعضهما ببعض .والمهم هنا هو توصيل الكتائف وتثبيتها ّ
لتشكل
معًا شواية واحدة .يمكن تركيب إحدى الشوايتين بالجانب األيمن أو األيسر من
الشواية المزدوجة بما يتناسب مع تفضيالتك.

القسم 2

•تقع الكتيفة في الجزء السفلي من اللوحة الجانبية ،وقد تقع باللوحة
اليُمنى أو اليُسرى ،وذلك ً
وفقا للتكوين المحدد .تعرض الصورة التالية
الكتيفة الموجودة باللوحة اليُمنى إلحدى الوحدات الفردية.

وبتأن قبل البدء في تجميع الوحدة.
•تأكد من قراءة التعليمات بالكامل
ٍ

•قم بتركيب الكتيفة ً
وفقا للتعليمات الواردة أدناه .ال تضع يدك
أو إصبعك أثناء التوصيل.

•فيما يلي األجزاء التي تحتاجها لتوصيل شوايتين بعضهما ببعض
(األجزاء ال تتناسب مع الحجم الفعلي).

•ضع المسمار "أ" في الكتيفة "ب" ،ثم قم
بتثبيت المسمار المشقوق في مكانه.

•ضع الكتيفة "ج" بالقرب من الكتيفة
وأدخل المسمار عبرهما.
"ب"،
ِ
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وقت واحد.
•تأكد من توصيل الكتيفتين األمامية والخلفية في ٍ

أدخل زالقة درج الشحوم بين الشوايتين ،حيث من المفترض أن تقوم
• ِ
هذه الكتيفة بتثبيت الشوايتين بعضهما ببعض .قم بإمالة الكتيفة

التركيب
أدخل المسمار في فتحة الكتيفة
•قم بإمالة الكتيفة األمامية ألسفلِ .
ً
كشافا لضمان توصيل الكتيفتين بالمسمارين
األمامية .استخدم
األمامين تما مًا.

أدخل درج الشحوم حتى يستقر في مكانه.
• ِ

تركيب كتائف التوصيل:
•قم بتركيب الكتيفة ذات المسمار بالشواية ذات الصفيحتين.
انظر الشكل أدناه.

•ضع الكتيفتين بجانب بعضهما البعض لترى ما إذا كانت الثقوب
محاذية لبعضها البعض عبر نفس خط المركز ،وإذا لم تكن محاذية
لبعضها البعض ،فأ ِدر الكتيفة ذات المسمار بزاوية  180درجة.
أدخل زالقة درج الشحوم بين الشوايتين ،حيث من المفترض أن تقوم
• ِ
هذه الكتيفة بتثبيت الشوايتين بعضهما ببعض .قم بإمالة الكتيفة

وﺿﻊ اﻟﻜﺘﯿﻔﺘﯿﻦ ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ
ﺟﻨﺐ وﻣﺤﺎذاة اﻟﺜﻘﻮب ﻣﻊ
ﺧﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻧﻔﺴﮫ.

CL
CL

ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ
أدخل المسمار في فتحة الكتيفة
•قم بإمالة الكتيفة األمامية ألعلىِ .
ً
كشافا لضمان توصيل الكتيفتين بالمسمارين تمامًا.
الخلفية .استخدم

وﺿﻊ اﻟﻜﺘﯿﻔﺘﯿﻦ ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم
ﻣﺤﺎذاة اﻟﺜﻘﻮب ﻣﻊ ﺧﻂ
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻧﻔﺴﮫ.

CL
CL

ﺻﺤﯿﺢ

قواعد يجب تذ ّكرها للسالمة:
1.1ال تقم بتحريك الشواية مع رفع الصفيحة ألعلى.
2.2أب ِعد أصابعك/يدك عن الكتائف وعن المنطقة الواقعة بين الشوايتين.
حرك الشواية من خالل قضيب التجفيف فقط.
ّ 3.3
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تركيب أوراق العزل
(خيار الحلقة الخلفية).

4.4اسحب ورقة العزل برفق
نحو الصفيحة األمامية ،ثم قم
بتغطية الورقة حول الجزء
األمامي من الصفيحة وعلى
القضيب على شكل حرف  Uأثناء
إمساك ورقة الطرف األمامي،
ثم ضع مشبك القفل على الورقة
واضغط على القضيب.

للوصول إلى أداء طهي سليم ،تأكد من تركيب ورقة العزل بطريقة
صحيحة للصفيحة.
اﻟﺨﻄﺎف اﻟﺨﻠﻔﻲ
ﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺰل

ﻣﺸﺎﺑﻚ
ﻗﻔﻞ ﻣﺎدة
اﻟﻌﺰل

ورﻗﺔ ﻣﺎدة
اﻟﻌﺰل

قائمة المواد:
1.1بالنسبة لمشابك قفل مادة العزل ،استخدم ثالثة ( )3مشابك لكل صفيحة
ً
خطافا واح ًدا ()1
2.2بالنسبة للخطاف الخلفي لمادة العزل ،استخدم
لكل صفيحة
3.3بالنسبة لورقة العزل ،استخدم ورقة واحدة ( )1لكل صفيحة

5.5كرر اإلجراء أعاله للجانبين
اآلخرين من ورقة العزل.

إجراء تركيب ورقة عزل بالصفيحة
6.6تحقق من موائمة مادة العزل
وإحكامها بالصفيحة العلوية .قم
بالتعديل إذا لزم األمر.

1.1ارفع الصفيحة العلوية
بالضغط على الزر األخضر.

2.2قم بزلق خطاف ورقة العزل
من خالل الطرف (األنبوب)
المطوِّق لورقة العزل.

ﺧﻄﺎف
ﻣﺎدة اﻟﻌﺰل

ورﻗﺔ ﻣﺎدة
اﻟﻌﺰل

3.3اشبك قضيب خطاف مادة العزل داخل الموقع المثبت على الجانب
الخلفي من الصفيحة.

ينبغي وضع ورقة العزل عند:
•التصاق المنتج بورقة العزل.
•تراكم الكربون.
•ظهور تمزق في ورقة العزل.
•تآكل طالء صفيحة ورقة العزل.

ﺧﻄﺎف ﺗﺜﺒﯿﺖ
)اﻟﺠﺰء اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﯿﺤﺔ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ(

اﻟﺼﻔﯿﺤﺔ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ
ورﻗﺔ ﻣﺎدة اﻟﻌﺰل
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إجراء بدء التشغيل.

وضع هذا الوقت في االعتبار عند جدولة
عملية التشغيل .ال يغطي الضمان ساعات العمل اإلضافية أو الوقت اإلضافي
وسيتم إصدار فاتورة وهذا هو
الفارق بين معدل السداد للرسوم المستحقة للعمل اإلضافي بين جارالند
ومراكز الخدمة المعتمدة من المصنع.
أمرا ضروريًا لبدء فترة الضمان.
يع ّد تجربة بدء التشغيل من المصنع ً
يجب أن يُكمل مركز الصيانة المعتمد ملء
األوراق أثناء عملية بدء التشغيل ،ثم سيقوم بإرسالها
إلى شركة جارالند للصناعات التجارية إلجراء عملية السداد .عند االستالم،
ستبدأ جارالند فترة الضمان.

تأتي شواية جارالند طراز صفيحة واحدة أو صفيحتين أو ثالث صفائح مع إمكانية
بدء تشغيلها من المصنع بدون مصاريف إضافية .يلزم بدء تشغيل الشواية
قبل الشروع في استخدام الوحدة .إن
مسؤولية المستخدم النهائي هي جدولة بدء التشغيل مع
وكيل صيانة محلي معتمد من المصنع.
يتم إجراء بدء التشغيل الخاص بالمصنع من خالل فحص الشواية بالكامل والذي
سيقوم من خالله
فني معتمد من المصنع بتوثيق كل اإلعدادات
النهائية في التي تمت برمجتها في وحدة التحكم بمجرد إكمال
فحوص األداء األخرى .الوقت الم َّ
ُقدر
إلتمام بدء التشغيل يتراوح بين ساعة ونصف وساعتين .يُرجى

من جارالند

استمارة تشغيل شواية

للشوايات الكهربائية أو المختلطة (التي تعمل بالغاز والكهرباء معًا)

□
□
□

معرف التصديق ___________رقم المتجر __________ الطراز
ماكدونالدز ______________ رقم ّ

(ضع عالمة بجوار أحد الطرازات)

موجود على مُلصق التصديق

العنوان _____________________________ المدينة _______________________

□
□
□

الوالية  /اإلقليم _____________ الرمز البريدي _________ الرقم التسلسلي ____________________________ تاريخ التشغيل _______________
(ش ش  /ي ي  /س س س س)

□ الواليات المتحدة □ كندا □

بقية دول العالم (اذكر الدولة) ___________________ رقم الهاتف _______________________
الشواية الكهربائية  /ثالثية األطوار

نوع الغاز
نوع الغاز الفعلي ____________
هل نوع الغاز مطابق لما هو مذكور
نعم
في لوحة البيانات؟

تسجيل عدد وحدات األمبير لكل خط في كل مالمس

الدخل الفعلي _________ فولت  ______/هرتز
□  262فولت من التيار المتناوب
□  226فولت من التيار المتناوب
□  236فولت من التيار المتناوب
□  276فولت من التيار المتناوب

ال

□  326فولت من التيار المتناوب
□  766فولت من التيار المتناوب
□  704فولت من التيار المتناوب

الوسط

الجانب األيسر

□  06هرتز
□  46هرتز

الجانب األيمن

(يسري هذا على صفيحة
واحدة)

الخط 1
الخط 2
الخط 3

المعاينة  /الفحص التشغيلي
مالحظة  :1يجب أال يتم فحص الصفيحة الوسطى ( ) في حالة استخدام الطرازين
مالحظة  :2يجب أال يتم فحص الصفيحتين اليُمنى ( ) واليُسرى ( ) في حالة استخدام الطرازين
.1

/

لتجنّب التعرّ ض لإلصابة الشخصية أو تلف الممتلكات ،تحقّق من عدم تسرّ ب الغاز في جميع أنحاء خط الغاز.

□ تم

.2

تأكد من وجود قاطع التيار الكهربائي في الوضع "

.3

تأكد من تركيب أجهزة كبح المعدات بشك ٍل صحيح ووفقًا للقواعد المحلية (الخاصة بالغاز والكهرباء) .مالحظة :يتم توفير هذه األجزاء بواسطة جهات أخرى.

" (تشغيل).

.4

تحقق من وجود وحدة لتخفيف الشد تصل بين سلك اإلمداد بالطاقة ووحدة الشواء.

.5

تأكد من تركيب الشواية في النوع المالئم من غطاء عادم الغاز مع مراعاة وجود تيار الهواء المالئم.
يتم توفير صندوق المدخنة بواسطة مزوّ د معدات المطابخ (
توجد وحدات تثبيت المدخنة داخل غطاء العادم

)

ينة

.7
.8

تحقق من الرقم التسلسلي للشواية (يقع الرقم التسلسلي على اللوحة الجانبية) ،وقم بتدوين تاريخ تركيب الشواية بوحدة التحكم ضمن قسم اإلعدادات.
يجب تسوية لوح الشواية السفلي من أحد الجانبين إلى الجانب اآلخر ومن األمام إلى الخلف وبشك ٍل مائل وتثبيته في مكانه الصحيح تحت الغطاء .اضبط العجالت
الدوّ ارة للحصول على درجة االستواء المنشودة.
(التشغيل) ،وستالحظ تنشيط شاشات العرض .هل ترتفع جميع الصفائح تلقائيًا؟

الع

 .11قم برفع وخفض الصفيحة العلوية (باستخدام الزر األخضر) وتأكد من انسيابية واستمرارية الحركة .قم بتشحيم األعمدة كما ينبغي باستخدام مادة تشحيم مناسبة
لألطعمة.
 .11إذا كان يجب خفض الصفيحة العلوية للسماح بتوفير مساحة بينها وبين الغطاء ،فاضبط ارتفاع الغطاء بحيث تفصل مساحة قدرها بوصة واحدة بين منطقة أسفل
الغطاء والصفيحة .راجع دليل التشغيل والتركيب للحصول على ارتفاعات الصفائح.
 .12تأكد من دخول الشواية في وضع

□ نعم  □ /ال
□ تم
□ تم

.6

.9

□ تم
□ تم

تأكد من فتح أو إزالة وحدات تثبيت المدخنة بالكامل.

إزالة الشواية من أسفل الغطاء .قم بتشغيل زر

/

□

تم إجراء الفحص بنجاح وال يوجد تسريب في الغاز

(التسخين المُسبق) وتشغيل العد التنازلي والمعايرة التلقائية للصفيحة العلوية عند ضبط درجة الحرارة.

□
□

تم
تم

اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □

تم

اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □

تم

اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □
اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □
اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □ تم
تم
تم

 .13أغلِق مقبض الصمام وتحقق من محاولة الوحدة لإلشعال ثالث ( )3مرات ثم دخولها في وضع اإلقفال بسبب فشل اإلشعال.

 .14فحوص ضغط الغاز (إذا كان ذلك منطبقًا)( :مالحظة  :0يجب عدم ملء الصفيحة الوُ سطى في حالة استخدام الطراز ( )MG-2Pمالحظة  :2يجب عدم ملء الصفيحتين اليُسرى واليُمنى في حالة استخدام الطراز )MG-1P
الضغط الوارد المُصنّف

□

ضغط الموقد المصنّف

غاز طبيعي

الغاز الطبيعي :من  0إلى  07بوصة مائية/ .

□

□

غاز البروبان  /غاز البوتان :من  00إلى  07بوصة مائية.

 7بوصة مائية.

الغاز الوارد الفعلي _______ بوصة مائية.

القيمة الفعلية بالجهة اليُسرى ________ الجهة الوُ سطى ________ الجهة اليُمنى ________

□  7بوصة مائية.
غاز البروبان
 .15تحقق من القراءة بالميكرو أمبير .يجب أن تكون قيمة القراءة  1,4ميكرو أمبير أو أكبر لكل منطقة.
القراءات الفعلية بالميكرو أمبير :الجهة الي ُسرى األمامية:

القيمة الفعلية بالجهة اليُسرى ________ الجهة الوُ سطى ________ الجهة اليُمنى ________
 .الجهة اليُسرى الخلفية:
 .الجهة الوُ سطى الخلفية:

 .16حدد أيقونة عنصر القائمة – 0 06

القراءات الفعلية بالميكرو أمبير :الجهة الوُ سطى األمامية:
 .الجهة اليُمنى الخلفية:
القراءات الفعلية بالميكرو أمبير :الجهة اليُمنى األمامية:
( – 0 06المحار) .تحقق من وصول الشواية إلى درجة الحرارة الثابتة واضغط على رمز ّ
منظم درجة الحرارة.

 .17ابدأ دورة الطهي بالضغط على الزر األخضر أو عالمة االختيار على الشاشة .ستالحظ انخفاض الصفيحة وبدء دورة الوقت.
 .18تأكد من دقة بيانات البيرومتر المخزّ نة ودقة معايرتها باستخدام طريقة حمام الثلج.
 .19قم بتنفيذ إجراء معايرة المجس.
 .21قم بتنفيذ إجراء استواء الصفيحة
 .21تأكد من قيام الشواية بتنفيذ إجراء المعايرة التلقائية بنجاح
 .22قم بقفل جميع األغطية .تأكد من عدم قيام صواميل القفل بلف أي ٍ من صواميل الضابط عند الربط بإحكام.
 .23التمس المساعدة من العاملين بالمتجر عند اختبار سالمة اللحم البقري/الدجاج ،واختبار نسب المنتج  0 06و 0 7للحم البقري اإلسكتلندي ولحم الدجاج المشوي
حتى يتم الوصول إلى درجات الحرارة الداخلية المطلوبة للمنتج مع مراعاة تسجيل الوقت المُستغرق في الطهي (راجع جدول أوقات طهي المنتجات أدناه).
أوقات طهي المنتجات

اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □

تم

سالمة اللحم البقري
الجهة الوُ سطى

الجهة اليُسرى

اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □
اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □ تم
□ تم
اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □ تم
اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □ تم
اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □ تم
اليُسرى □ تم | المركزية □ تم | اليُمنى □ تم
تم

(إذا كان ذلك منطبقًا)

الجهة اليُمنى
(إذا كان ذلك منطبقًا)

1 11
14
الدجاج المشوي
دورة طهي واحدة ()1

الوضع اليدوي

□ تم

تم اختبار الوضع التلقائي

□ تم

المشكالت  /الظروف الخاصة  /التلف:
تم قبول االستمارة بواسطة:

تم تقديم االستمارة بواسطة:
االسم_________________________________________________________ :
وكالة الصيانة____________________________________________________ :
الوكيل من الباطن( :إذا كان ذلك منطبقًا) ____________________________________
هل درّ بت العاملين بالمتجر على كيفية تشغيل الشواية؟
نعم  /ال
نعم  /ال

هل أنت أحد الفنيين المُعتمدين من المصنع؟
تاريخ االعتماد

(ش ش/ي ي/س س)

االسم__________________________________________________________________ :

هل تم إخطارك بكيفية تشغيل الشواية واستخداماتها وطريقة عملها بوج ٍه عام؟ □ نعم | □

ال –

أضف تعليقًا إلى إجابتك ________________________________________________________
ِ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

تفضّل بزيارة
النسخة البيضاء  -للمصنع

للحصول على المستندات والوثائق الالزمة
النسخة الصفراء  -لوكالة الصيانة

النسخة الوردية  -للعميل
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القسم 3
التشغيل
:ةظحالمتجنب تشغيل هذه الوحدة دون قراءة وفهم متطلبات السالمة.
يُرجى الرجوع إلى قسم السالمة في بداية هذا الدليل.

وﺿﻊ
ﺧﺎطﺊ
ﻟﻠﺻﻔﯾﺣﺔ

خطوات التشغيل

اﻟﻔﺗﺢ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺻﻔﯾﺣﺔ

بعد تحويل مفتاح التشغيل الرئيسي على الوضع " "Iأو "( "ONتشغيل) ،ستمر
الشواية بمرحلة التهيئة .وإذا كانت الصفائح في الوضع المنخفض ،فستعود إلى
وضعها المرتفع مجد ًدا .ويستغرق هذا اإلجراء حوالي  8ثوان.
تنخفض الصفيحة العلوية تلقائيًا ،بعد أن تبدأ دورة الطهي ،ثم ترتفع الصفيحة
العلوية تلقائيًا عند االنتهاء من دورة الطهي.

اﻟوﺿﻊ
اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﻟﻠﺻﻔﯾﺣﺔ

ﻻ ﺗدﻓﻊ
اﻟﺻﻔﯾﺣﺔ

اﻹﻏﻼق

nتحذير
تعد المنطقة التي توجد بين الصفيحة العلوية وصفيحة الشواية "منطقة خطر"
أثناء الطهي على الوجهين .يُحظر تواجد المشغل في هذه المنطقة أثناء
الطهي على الوجهين.
نظرا
تبقى الصفيحة العلوية في وضعها المنخفض أثناء الطهي على الوجهين ً
لطبيعة وزنها ،وال يتم تثبيتها .ومن الممكن رفع الصفيحة عن طريق المقبض
من الجهة األمامية .يجب أال يتم فتح الصفيحة يدويًا ألكثر من موضع الفتح
الطبيعي تحت أي ظرف من الظروف ،باستثناء ما قدد تتطلبه ظروف السالمة.

,تنبيه
خطيرا للغاية،
أمرا
ً
يُعد فتح الصفيحة يدويًا ألكثر من موضع الفتح الطبيعي ً
حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تعطل سابق ألوانه للقناة الكهربائية المرنة
المصنوعة من الصلب أو يؤثر على آلية الرفع.

وظيفة األزرار:
1.1يعمل مفتاح الطاقة على تشغيل
الشواية على وضعي ( OFFإيقاف
تشغيل) أو ( ONتشغيل).

ﯾﺷﯾر اﻟﺿوء
اﻷﺧﺿر إﻟﻰ
أن اﻟﺷواﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟوﺿﻊ ON
)ﺗﺷﻐﯾل(.

2.2الزر األخضر:
•اضغط عليه لبدء عملية
الطهي.
•اضغط عليه مع االستمرار
إليقاف عملية الطهي قبل اكتمالها
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التشغيل

القسم 3

وحدة تحكمeasyToUCH™
الشاشة الرئيسية ،الشاشة واأليقونات لمحدد الوصفة
الشاشة الرئيسية ،شاشات محدد الوصفة هي الشاشات األكثر استخدامًا في
™ .easyToUCHتظهر كثير من الرموز الموضحة أدناه ً
أيضا على شاشات
طهي أو إعدادات ™.easyToUCH

يُستخدم زر ( PRESS & GOاضغط) لبدء عملية الطهي
المسبق والطهي على الشواية.
يُستخدم زر ( MENUSالقوائم) إلضافة أو تحرير أو حذف
القوائم من المكتبة .فالقائمة هي مجموعة من وصفات الطهي.
يخضع هذا القسم لحماية كلمة المرور.
يُستخدم زر ( RECIPESالوصفات) إلضافة أو تحرير أو حذف
الوصفات من المكتبة .تتكون الوصفة من مدة الطهي ودرجات
الحرارة والمسافة الفاصلة المطلوبة بين الصفيحة وسطح الشواية
إلعداد أحد أصناف األطعمة .يخضع هذا القسم لحماية كلمة
المرور.
يُستخدم زر ( SETTINGSاإلعدادات) لتغيير إعدادات محددة
مثل التاريخ والوقت والحجم .يخضع هذا القسم لحماية كلمة
المرور.
يُستخدم زر ( DIAGNOSTICSتشخيصات) للوصول إلى
شاشات تشخيص األعطال .يخضع هذا القسم لحماية كلمة
المرور.

الشاشة الرئيسية

شاشة محدد الوصفة

يُستخدم زر ( COOK CYCLE CHANGEتغيير دورة الطهي)
لتعديل زمن طهي الوصفة أو المسافة الفاصلة المطلوبة بين
الصفيحة وسطح الشواية ،وإذا لزم األمر للحفاظ على سالمة
الطعام وتحقيق معايير الجودة.
يُستخدم زر ( TEMPERATUREدرجة الحرارة) لعرض
إعدادات درجة الحرارة ودرجة الحرارة الفعلية في كل منطقة.
يُستخدم زر ( CLEAN MODEوضع التنظيف) لضبط الشواية
على وضع التنظيف وتسخين الشواية أو تبريدها لدرجة الحرارة
المطلوبة .عندما يتم فرض جدول للتنظيف ،يُساعد استخدام وضع
التنظيف على إعادة تعيين عداد التنظيف.
يُستخدم زر ( LOCKالقفل) لقفل شاشة اللمس بشكل مؤقت لمدة
خمسة عشر ( )15ثانية ،حيث يمنع ذلك الضغط على األزرار
بشكل عرضي عند مسح الشاشة.
يُستخدم زر ( LANGUAGEاللغة) لتغيير لغة األوامر المنبثقة
على الشاشة ،ويُتاح هذا اإلجراء مع اللغات التي تم تحمليها ً
مسبقا
فقط.
يُستخدم زر ( HOMEالشاشة الرئيسية) للرجوع إلى الشاشة
الرئيسية ونقطة االنطالق إلعدادات الطهي وأوضاع البرمجة.
عندما تظهر الشاشة الرئيسية ،تكون السخانات في وضع OFF
(إيقاف تشغيل) (كما هو موضح في أعلى الركن األيمن).
يُستخدم زر ( SLEEPسكون) للدخول إلى وضع السكون .في
وضع السكون ،تعمل الشواية على إبقاء الصفيحة منخفضة
للحفاظ على الطاقة خالل فترات الخمول.
:ةظحالمتكون شاشة عرض ™ easyToUCHوالمخطط واأليقونات الموضحة
هنا هي ألغراض التوجيه فقط دون أن تعبر عن تمثيل دقيق لتلك المعروضة
على الشواية.
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رسائل التنبيه والتحذيرات الظاهرة على الشاشة
( Too Hot/Too Coolبارد ج ًدا/ساخن ج ًدا)  -إذا كانت درجة حرارة الشواية
باردة ج ًدا للطهي تظهر رسالة "( " Too Cool to Cookباردة ج ًدا للطهي).
لن تسمح الشواية ببدء دورة الطهي حتى يتم تسخينها إلى الحد األدنى المطلوب
من درجة الحرارة.
وبالمثل ،إذا كانت الشواية ساخنة ج ًدا ،تظهر رسالة ""Too Hot to Cook
(ساخنة ج ًدا للطهي) وال يمكن بدء دورة الطهي حتى تبرد الشواية.

القوائم والوصفات
يمكن إعداد قوائم متعددة ،كل واحدة باستخدام نقطة ضبط مختلفة وتحتوي
على وصفات مختلفة أو مشتركة .تحتوي الوصفات المخزنة من خالل الشواية
على خصائص الطهي (األوقات ودرجات الحرارة واألوامر والمسافة الفاصلة
المطلوبة بين الصفيحة وسطح الشواية) للمنتجات المختلفة .يمكن إضافة القوائم
والوصفات وتحريرها وحذفها من المكتبة .قد يتغير ً
أيضا زمن الطهي و/أو
المسافة الفاصلة المطلوبة بين الصفيحة وسطح الشواية لكل وصفة تبعًا إلعداد
الشواية.
وضع السكون

في كلتا الحالتين ،يمكن تحديد وصفة أخرى .أما إذا كانت الشواية عند درجة
الحرارة المناسبة لطهي وصفة مختارة ً
حديثا ،تختفي الرسالة ويمكن أن تبدأ
عملية الطهي على الفور.

يؤدي وضع ( Sleepالسكون) إلى خفض الصفائح للحفاظ
على الطاقة خالل فترات الخمول وابقائها جاهزة لبدء دورة
طهي جديدة .عندما تكون الشواية في وضع السكون ،فإنها
تحتفظ بدرجات الحرارة الحالية.
وضع السكون التلقائي
يمكن تهيئة الشواية للدخول في وضع ( Sleepالسكون) تلقائيًا بعد فترة من
الخمول .يرجى الرجوع إلى قائمة إعدادات تشخيصات .easyToUCH™
تنشيط وضع السكون اليدوي
يمكن للمستخدم ً
أيضا تنشيط وضع السكون يدويا عند تفعيل وضع
( Press & Goاضغط).
وضع التنظيف
توجد وظيفتان في وضع ( Cleanالتنظيف) ،وهما :إيصال
الشواية لدرجة حرارة مناسبة للتنظيف وإعادة تعيين عداد
التنظيف.

نظرة عامة على عمليات التشغيل
تعمل الشواية في أوضاع مختلفة:
•يُستخدم وضع ( PRESS & GOاضغط) لبدء عملية التسخين المسبق
والطهي.
•يُستخدم وضع ( Sleepالسكون) لتوفير الطاقة.

إذا تم تعيين درجة حرارة التنظيف ،فسيتيح وضع التنظيف
وصول الشواية لدرجة الحرارة المحددة قبل بدء الدورة .يمكن تحديد درجة
حرارة التنظيف إذا اقتضى ذلك من خالل المواد الكيميائية المستخدمة للتنظيف.
يساعد ضبط الشواية على وضع التنظيف قبل التنظيف على جعل الشواية
تقوم بتحديث تاريخ "آخر تنظيف" وتُعيد تعيين مطالبات التذكير بالتنظيف
إذا تم تمكينها.

•يُستخدم وضع ( Cleanالتنظيف) لبلوغ درجات الحرارة الالزمة
للتنظيف وإعادة تعيين رسائل التذكير الخاصة به.
يمكن الوصول إلى جميع أوضاع التشغيل باستخدام شاشة.easyToUCH™
يمكن اختيار جميع األوضاع باستثناء وضع السكون من الشاشة الرئيسية.
يمكن تحديد وضع التنظيف من الشاشة الرئيسية أو من شاشة Press & Go
(اضغط).
وضع ( Press & Goاضغط)
يُستخدم وضع ( PRESS & GOاضغط) لبدء عملية التسخين
المسبق والطهي على الشواية.
التسخين المسبق
ً
سوف يتم تسخين الشواية مسبقا بعد تحديد قائمة في وضع PRESS & GO
حدد القائمة المناسبة ً
(اضغط) .إذا تم إعداد قوائم متعددةِّ ،
أوال لضمان تسخين
الشواية ً
مسبقا على درجة الحرارة الصحيحة ،وإال يتم تحديد القائمة تلقائيًا بعد
مرور العشر ( )10ثواني األولى من القائمة السابقة.
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إجراءات ™easyTOUCH
وأدخل تاريخ التثبيت
ابدأ التشغيل ِ
ﯾﺷﯾر اﻟﺿوء
اﻷﺧﺿر إﻟﻰ
أن اﻟﺷواﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟوﺿﻊ ON
)ﺗﺷﻐﯾل(.

1.1قم بتشغيل الشواية
باستخدام مفتاح الطاقة
الرئيسي.

2.2تضيء شاشة
™ easyToUCHمع
الشاشة لفترة وجيزة
لعرض إصدار البرنامج.

إصدار البرنامج xxxx.xxx.xxx
اتفاقية الترخيص xxxx.xxxx
رقم براءة االختراع xxxxxxx
بلد المنشأ xxxxxx
اسم الشركة
معلومات أخرى للبدء

3.3تظهر HOME
(الشاشة الرئيسية) .حدد
اإلعدادات.

4.4حدد FACTORY
( SETTINGSإعدادات
المصنع).

5.5حدد INSTALL
( DATEتاريخ التثبيت).

8.8اكتمل إدخال تاريخ
التثبيت .تظهر لك إحدى
النوافذ التي تخطرك بأن
عملية الحفظ قيد التقدم.

إجراء معايرة القدرة (الجهد الكهربائي)

لتعيين الجهد الكهربائي المالئم ،تأكد من تركيب مصدر اإلمداد المالئم
بالجهد الكهربائي بالشواية.
1.1حدد ""SETTINGS
(اإلعدادات) من الشاشة
الرئيسية.

أدخل ""PASSWORD
ِ 2.2
(كلمة المرور).
(كلمة مرور الخدمة)

3.3قم بالتمرير ألعلى أو
ألسفل لتحديد "POWER
"CALIBRATION
(معايرة القدرة) .حدد
( STARTبدء التشغيل).

أدخل تاريخ التثبيت،
ِ 6.6
ثم اضغط على عالمة
االختيار لحفظه.

7.7تحقق من تاريخ
التثبيت والرقم التسلسلي،
ثم اضغط على عالمة
االختيار للحفظ.
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سيؤدي استخدام الخيار
ADJUSTED ON CYCLE
(التعديل بدورة الطهي) إلى إجراء
التعديل المناسب في حالة فصل
مفتاح التالمس بالمطبخ/حدوث
مشكلة بالدائرة الكهربائية.
سيؤدي استخدام الخيار SAVE
(حفظ) إلى حفظ عمليات الضبط
التي تم إجراؤها بالذاكرة.
سيؤدي استخدام الخيار REVERT
(عكس) إلى الرجوع إلى الضبط
السابق.

3.3يبدأ التسخين
المسبق ،وذلك باستخدام
درجات الحرارة
المضبوطة من القائمة
المحددة ويتم عرض تقدم
التسخين المسبق.
:ةظحالمإللغاء التسخين المسبق والخروج إلى ( Home Screenالشاشة
الرئيسية) اضغط على  ،ثم ِّ
في الجزء العلوي لتبديل
حدد
القوائم خالل التسخين المسبق،
بعد التسخين المسبق تمر الشواية بفترة نقع ،مع السماح لدرجة الحرارة بالثبات
في جميع أنحاء الصفيحة العلوية .وبعد النقع ،تبدأ الشواية ميزة "التحديد
التلقائي للمسافة الفاصلة بين الصفيحة وسطح الشواية" و"االستواء التلقائي".
4.4تكون الوحدة
جاهزة لالستخدام
عندما تُفتح الصفيحة
ويتم عرض شاشة
""Recipe Selector
(م ِّ
ُحدد الوصفة).
طهي وصفة

5.5حدد ( SAVEحفظ) بعد اختيار الجهد الكهربائي المالئم.
6.6للخروج ،حدد.
التسخين المسبق

7.7حدد الشاشة الرئيسية.

1.1على شاشة
RECIPE SELECTOR
(محدد وصفة الطعام)،
حدد وصفة لطهي الطعام.
ضع المنتج على الشواية
واضغط على زر
( STARTبدء تشغيل) أو
اضغط على زر الضغط
األخضر لبدء الدورة.

1.1تظهر HOME
(الشاشة الرئيسية) .حدد
( Press & Goاضغط).
يتم عرض عدد من قوائم
الطهي.

2.2يُعرض على
الشاشة حلقة التقدم ووقت
الطهي المتبقي.

2.2تظهر قائمة شاشة
MENU SELECTOR
(م ِّ
ُحدد القائمة) .اختر
القائمة المطلوبة.

3.3يصدر صوت إنذار مسموع قبل نهاية دورة الطهي .عند االنتهاء
من دورة الطهي ،تُ َ
رفع الصفيحة .اضغط على عالمة االختيار أو الزر
األخضر لمسح الرسالة.

إذا كانت هناك قائمة
واحدة فقط هي المتاحة،
ستقوم الشواية بتحديدها
واالنتقال بسرعة إلى
التسخين المسبق.
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إلغاء دورة الطهي
4.4تظهر شاشة إعادة
تحديد الوصفة مرة
أخرى.

أثناء
5.5اختيار
الطهي يعمل على توقف
دورة الطهي .ويُمكن
ً
أيضا إيقاف الدورة قبل
االكتمال عن طريق
الضغط على زر الضغط
األخضر لمدة ثانيتين.

1.1يعمل إلغاء
دورة الطهي على رفع
الصفيحة ،وتظهر
رسالة "DISCARD
( "PRODUCTتخلص
من المنتج) .اضغط
على عالمة االختيار
لمسح الرسالة.

:ةظحالمإذا تم تحديد وصفة خاطئة ،قم بتغيير الوصفة بالضغط على
إليقاف دورة الطهي ،ثم قم بتأكيد التحذيرِّ ،
حدد الوصفة الصحيحة واضغط
على زر ( STARTبدء التشغيل) أو زر الضغط األخضر مرة أخرى.
يجب إجراء تغييرات على الفور لتجنب اإلفراط في طهي المنتج.

التحقق من درجات الحرارة
يظهر على شاشة درجة الحرارة درجات حرارة النقطة المضبوطة ودرجات
الحرارة الفعلية عند كل مزدوج حراري.
عرض
1.1يمكن أن تُ َ
شاشة درجة الحرارة
عن طريق الضغط على
األيقونة في الزاوية
العلوية اليمنى عند الطهي
أو التنظيف أو التسخين
المسبق.

2.2اضغط على السهم
للخلف أو عالمة االختيار
للعودة إلى الشاشة السابقة.
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إنشاء وصفة جديدة

تكون شاشة عرض ™ easyToUCHوالمخطط واأليقونات الموضحة هنا هي ألغراض التوجيه فقط دون أن تعبر عن تمثيل دقيق لتلك المعروضة
على الشواية.
 الخطوة األولى1.1تتكون الوصفة من خطوة
أو مرحلة واحدة أو أكثر.
قد تنتهي خطوة بمطالبة
تظهر في البرنامج مثل Flip
(قلب) أو ( Doneتم) أو قد
ال توجد مطالبة .وقت الطهي
اإلجمالي للوصفة هو مجموع
الوقت المستغرق في كل
خطوة.

ِّ 1.1
حدد All Recipes
(كل الوصفات).

2.2أدخل كلمة المرور ثم
اضغط للرجوع.

3.3اضغط على CREATE
( NEWإنشاء وصفة جديدة).

زمن الطهي
الحد األدنى 0 :الحد
األقصى9999 :

يضبط زمن كل خطوة.

المسافة الفاصلة
الحد األدنى 0 :الحد
األقصى2000 :

بالنسبة للوصفات التي تستخدم الصفيحة العلوية ،فهذه
القيمة تمثل المسافة بين الصفيحة وسطح الشواية،
وتُقاس بوحدة الجزء من األلف من البوصة .أما مع
الوصفات المسطحة للمنازل ،تجاوز هذه ال َمعْلمة.
سوف يظهر خيار ( Numeric Key Padلوحة
المفاتيح الرقمية) على السطح للسماح بإدخال ال َمعْلمة.
أدخل الرقم ثم اضغط لالختيار.
ِ

4.4اكتب اسم الوصفة الجديدة
ثم اضغط للرجوع.

ِّ 5.5
حدد صورة ثم اضغط
للتحقق.

الطهي المسطح

لوصفات الطهي المسطح ،قم بتعيين
( Flat Cookingالطهي المسطح) على ( YESنعم)
للحفاظ على الصفيحة العلوية مرفوع أثناء مرحلة ما.

تحديد المطالبة

قم بتحديد نوع المطالبة لعرضها في نهاية خطوة
الوصفة ،أو ِّ
حدد ( Noneال شيء) .يعمل الضغط
على الزر على التبديل من خالل خيارات المطالبة
المتاحة .راجع "( "Promptsمطالبات) للحصول
على معلومات حول إنشاء وتحرير المطالبات.

الصفيحة العلوية

قم بتعيين درجة حرارة أقل للشواية من
 149فهرنهايت إلى  450فهرنهايت ،استخدم
32فهرنهايت0/فهرنهايت إليقاف التشغيل.

الصفيحة السفلية

قم بتعيين درجة حرارة الجزء السفلي للشواية من
 149درجة فهرنهايت إلى  400درجة فهرنهايت،
واستخدم  32درجة فهرنهايت 0/درجة فهرنهايت
إليقاف التشغيل.
يُتيح الضغط على السهم
األيمن خيار إضافة خطوة
أخرى إلى الوصفة.
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يؤدي الضغط على أيقونة القائمة إلى عرض الخطوات في الوصفة
ّ
الموضحة أدناه).
المتاحة (الشاشة

تحرير وصفة حالية

ِّ
حدد الخطوة من خالل األسهم
للتحرير ،ثم اضغط
على مفتاح التحقق.

يؤدي الضغط على أيقونة سلة المهمالت إلى حذف
َّ
المحدد.
الصف
يؤدي الضغط على أيقونة سهم أعلى/أسفل إلى منح
الخيار للخطوة المحددة للتحرك ألعلى أو ألسفل
القائمة.
يؤدي الضغط على أيقونة عالمة االختيار إلى العودة
إلى شاشة إدخال/تحرير ال َمعْلمة .كن على علم بأن
عالمة االختيار هذه لن تحفظ البيانات المدرجة.
يؤدي الضغط على أيقونة أسهم أعلى/أسفل إلى منح
الخيار للتمرير ألعلى أو ألسفل القائمة.

3.3اضغط على قلم الرصاص (أعلى يمين الشاشة) لتحرير وصفة حالية.
األمر يماثل إنشاء وصفة جديدة ،فسوف يمكنك المضي قدمًا من خالل
كل شاشة.
 اسم الوصفة الصورة -نوع البروتين (إن وُجد)

 -خطوات الوصفة.

حذف الوصفة الحالية
4.4قم بتحديد وصفة حالية،
ثم اضغط على سلة
المهمالت (أعلى اليمين)
للتأكيد .اضغط على
عالمة االختيار
لإللغاء.
للحذف أو

1.1اضغط على عالمة
االختيار لحفظ البيانات.

عالمة تحذير
قد يكون هناك زمن طهي
أو درجة حرارة صفر و/أو
مسافة في إعدادات الوصفة
الجديدة .اضغط على
للرجوع للخلف والمراجعة.

2.2اكتمل إنشاء وصفة
جديدة.
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الجبن"
االستعداد للطهي
المكون من مرحلتين "إضافة ُ
ّ
الجبن ،ثم تنخفض الصفيحة إلى مسافة
الجبن أو أي منتج آخر في نهاية عملية الطهي ،حيث يتم رفع الصفيحة ،ثم إضافة ُ
تمنحك ميزة تعريف المطالبات إمكانية إضافة ُ
الجبن فرصة الوصول إلى مرحلة الذوبان أو يتيح لك إمكانية تدفئة أي منتج آخر( .إن شاشة عرض easyToUCH™والمخطط
أعلى بدون لمس السطح ،مما يمنح ُ
واأليقونات الموضحة هنا مخصصة ألغراض التوجيه فقط دون أن تعبر عن تمثيل دقيق لتلك المعروضة على الشواية)

 -الخطوة الثانية

1.1انتقل إلى SETTINGS
(اإلعدادات).

2.2أدخل كلمة المرور
ثم اضغط للرجوع.

3.3قم بالتمرير ألسفل
إلى "PROMPTS
( "DEFINITIONSتعريف
المطالبات) ،ثم اضغط على
( STARTبدء التشغيل).

4.4حدد CREATE NEW
(إنشاء وصفة جديدة).

5.5توجد خمسة تعريفات يتعين
عليك إكمالها:
•FRIENDLY NAME
(االسم الشائع)
•COOKING PROMPT
(مطالبة الطهي)
•PAUSE TIME
(وقت التوقف المؤقت)
•AUTO ACK TIME
(وقت التأكيد التلقائي)
•PROMPT SOUND
(صوت المطالبة)

6.6اكتب التعريفات (سيظهر
خيار لوحة المفاتيح ً
منبثقا
للسماح لك بالكتابة) ،ثم اضغط
على ( RETURNرجوع).
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سوف يظهر خيار ( Numeric Key Padلوحة
المفاتيح الرقمية) على السطح للسماح بإدخال ال َمعْلمة.
أدخل الرقم ثم اضغط لالختيار.
ِ
استخدم هذه اللوحة للتعريفين PAUSE TIME
(وقت التوقف المؤقت) وAUTO ACK TIME
(وقت التأكيد التلقائي).
يمثل التعريف التالي ً
الجبن)
مثاال على إنشاء مطالبة ( ADD CHEESEإضافة ُ
أعلى المنتج الذي يتم طهيه.
FRIENDLY NAME
(االسم الشائع)

النوعُ :جبن.

COOKING
PROMPT
(مطالبة الطهي)

النوع :إضافة ُجبن.

PAUSE TIME
(وقت التوقف
المؤقت)

النوع.99 :
(انتظر لما يصل إلى  99ثانية قبل الضغط على الزر)

 AUTO ACK TIMEالنوع.0 :
(وقت التأكيد التلقائي) (لالنتقال إلى الخطوة التالية بدون تأخير)
 PROMPT SOUNDحدد أيًا من الخيارات.
(صوت المطالبة) الخيار الموصى به( MED CHIRP :صفير متوسط)
سيؤدي الضغط على أيقونة عالمة االختيار إلى حفظ
التعريف السابق الذي تمت إضافته .ستعود الشاشة
إلى شاشة إدخال/تعديل PROMPT DEFINITION
(تعريف المطالبة).
7.7قم بالتمرير ألعلى أو
ألسفل باستخدام السهمين
لالطالع على
المطالبة الجديدة التي تم
إنشاؤها أو تعديلها ،ثم اضغط
على عالمة االختيار للحفظ أو
الحذف.

الحظ أن النظام لن يسمح لك
بحذف DEFAULT DONE
(اإلعداد االفتراضي).

اضغط على أيقونة الشاشة الرئيسية لعرضها وتابع الخطوات التالية
في الوصفة.
تتمثل الخطوة التي تلي إنشاء ( PROMPT DEFINITIONتعريف المطالبة)
في إنشاء وصفة جديدة باستخدام تعريف المطالبة الذي تم إنشاؤه للتو.
ألغراض هذا المثال ،سنقوم بإنشاء وصفة "( "Add Cheeseإضافة ُجبن).
اتبع الخطوات الخاصة بإنشاء وصفة جديدة في هذا الدليل.
رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :

القسم 3
إنشاء قائمة جديدة
توفر القوائم خيار الجمع بين العديد من الوصفات تحت شاشة قائمة واحدة مثل
قوائم وجبات الصباح والمساء والقوائم األخرى المتاحة طوال اليوم.

التشغيل

6.6اختر صورة
واضغط على عالمة
االختيار للمتابعة.

1.1حدد القوائم.
7.7حدد وصفة
(وصفات) لإلضافة إلى
القائمة ثم اضغط على
عالمة االختيار للمتابعة.
2.2أدخل كلمة المرور
ثم اضغط للرجوع.

3.3اضغط على
( CREATE NEWإنشاء
وصفة جديدة).

4.4اكتب اسم الوصفة
الجديدة ثم اضغط
للرجوع.

أدخل إعدادات
ِ 5.5
درجة الحرارة للتسخين
المسبق.
مالحظة :يجب أن تتطابق
إعدادات الصفيحتين
العلوية والسفلية مع
إعدادات التسخين المُسبق
بالقائمة
قم بتعيين درجة حرارة
التسخين المسبق للصفيحة
العلوية للشواية من
 149فهرنهايت إلى
 450فهرنهايت ،أو
استخدم  32فهرنهايت0/
فهرنهايت إليقاف التشغيل.
قم بتعيين درجة حرارة
التسخين المسبق للصفيحة
السفلية من  149فهرنهايت
إلى  400فهرنهايت،
واستخدم درجة الحرارة
 32فهرنهايت 0/فهرنهايت
إليقاف التشغيل.
للحفظ.
االختيار
عالمة
اضغط
على GAR_IOM_4600921ar_Rev 8
الجزء:
رقم

8.8يؤدي الضغط على
أيقونة سهم أعلى/أسفل
إلى منح الخيار للخطوة
المحددة للتحرك ألعلى
أو ألسفل القائمة .اضغط
على عالمة االختيار
للمتابعة.
9.9اكتمل إنشاء القائمة.
تكون القائمة الجديدة
على وضع ( OFFإيقاف
تشغيل) كقيمة افتراضية
ثم اضغط على خيار
( OFFإيقاف تشغيل)
لتشغيل القائمة.

تشغيل القوائم أو إيقاف تشغيلها
القوائم التي يمكن ( ONتشغيلها) أو (إيقاف تشغيلها) من خالل الخيار
( PRESS &GOاضغط) .سيعرض الخيار ( PRESS &GOاضغط) القوائم
الموجودة في الوضع ( ONتشغيل) فقط .ويمكن بعد ذلك أن يُستخدم هذا الخيار
مع قوائم المطاعم للصباح والمساء.
1.1حدد القوائم.

2.2أدخل كلمة المرور ثم اضغط
للرجوع.

3.3اضغط على خيار
( ON / OFFتشغيل/
إيقاف تشغيل) تحت
صورة القائمة ،فينتقل
الزر الظاهري إلى
( ONتشغيل) أو OFF
(إيقاف تشغيل).
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القسم 3

التشغيل
تغيير الوقت/المسافة الفاصلة بين الصفيحة وسطح الشواية للطهي
ال تزال التغييرات التي أُدخلت على وصفة في هذا اإلجراء في وضع Press & Go
(اضغط) سارية بعد إيقاف تشغيل التيار الكهربائي .يمكن تعديل وقت طهي الوصفة
والمسافة الفاصلة بين الصفيحة وسطح الشواية للسماح بإضفاء تغييرات على المنتج،
ولن يؤدي هذا التعديل إلى تغيير برنامج الوصفة األصلية الذي تم إعداده.
1.1من شاشة RECIPE
( SELECTORمُح ِّدد
الوصفة)ِّ ،
حدد وصفة
(سيتغير حد األيقونة إلى
اللون األحمر) ثم اضغط
في الزاوية
على
العلوية اليمنى.
2.2تظهر شاشة
COOK CYCLE
( CHANGEتغيير دورة
الطهي).
3.3استخدم السهمين
ألعلى وألسفل لتعديل
المسافة الفاصلة بين
الصفيحة وسطح الشواية/
وقت الطهي.
•اضغط على

حدود ضبط الزمن والمسافة الفاصلة بين الصفيحة وسطح الشواية
ي ِّ
ُحدد هذا اإلعداد حجم التعديالت على دورة الطهي التي يمكن إجراؤها على
الوصفة باستخدام الخيار ( Change Cook Time/Gapتغيير وقت/المسافة
الفاصلة بين الصفيحة وسطح الشواية للطهي) باستخدام الرمز +
 .على
سبيل المثال ،إذا تم تعيين الوقت على  ،00:10فإن شاشة COOK CYCLE
( ADJUSTMENTتعديالت دورة الطهي) ستسمح فقط للمشغل بزيادة أو تقليل
زمن الطهي بما يصل إلى عشرة ( )10ثوان.

ِّ 1.1
حدد SETTING
(اإلعدادات).

للحفظ.

:ةظحالملتحرير هذه الوظيفة لتغيير الوقت أو حدود المسافة الفاصلة بين
الصفيحة وسطح الشواية ،راجع حدود ضبط الوقت والمسافة الفاصلة بين
الصفيحة وسطح الشواية.

4.4االستعداد لطهي
المنتج.

:ةظحالمتتضمن الوصفة التي بها تغييرات مؤشر
على شكل رمز " "+في شاشة RECIPE SELECTOR
(مُحدد الوصفة) ،ويقع الرمز ( )+في الزاوية اليُمنى
السفلية.

:ةظحالم
سوف تعرض شاشة
COOKING PROGRESS
(تقدم الطهي) التعديالت
الجديدة.
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:ةظحالم
•يتم تحديد برنامج الوصفة بواسطة الطاهي.
•يستطيع المش ّغل استخدام الرمز  +إلجراء تغييرات في نطاق الحد
األقصى المسموح به لتعديل الوقت والمسافة الفاصلة بين الصفيحة
وسطح الشواية المحدد بواسطة الطاهي ضمن قسم اإلعدادات وحدود
ضبط الوقت والمسافة الفاصلة بين الصفيحة وسطح الشواية.

أدخل كلمة
ِ 2.2
المرور ،ثم اضغط على
زر الرجوع.

3.3استخدم السهم
األسفل لالنتقال إلى
"Time and Gap
"Adjustments
(تعديالت الوقت والمسافة
الفاصلة بين الصفيحة
وسطح الشواية).
4.4شاشة
TIME & GAP
ADJUSTMENTS
(تعديالت الوقت والمسافة
الفاصلة بين الصفيحة
وسطح الشواية) :اضبط
تعيين هذه الشاشة على
صفر لمنع المستخدمين
من تعديل دورة الطهي.

رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :
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القسم 3

إدخال الصورة في قائمة جديدة
إلدخال الصورة بنجاح ،يجب استخدام ملحقات محددة للملفات ،فللصور يجب
استخدام .bmp ،tiff ،jpg
1.1حدد "كل الوصفات"
من الشاشة الرئيسية.

6.6حدد الصورة التي سيتم إدخالها ،وسيتحول لون كل صورة محددة
لألحمر ،كما يمكنك إدخال أكثر من صورة واحدة في نفس الوقت.

أدخل ""PASSWORD
ِ 2.2
(كلمة المرور).

7.7حدد عالمة االختيار.
8.8ستظهر النافذة المنبثقة
المحفوظة عند اكتمال
عملية اإلدخال.

3.3حدد ""CREATE NEW
(إنشاء وصفة جديدة).

9.9حدد.

1010حدد صورة جديدة وحدد عالمة
االختيار.

1111ثم اتبع تعليمات “إنشاء وصفة جديدة” المتاحة في دليل المستخدم.
إدخال الصورة في قائمة حالية

كرر الخطوتين  2و 4من عملية “إدخال صورة في قائمة جديدة”.
1.1حدد الوصفة.
2.2حدد القلم الرصاص.

:ةظحالمتستخدم خاصية اإلدخال في استخراج الصورة (الصور) من ذاكرة
 USBخارجية .يُعاد تغيير حجم الصورة تلقائيًا ليناسب وحدة التحكم في
الشواية.
4.4أدخل ذاكرة  USBالتي تحتوي على
الصور

3.3ستظهر شاشة اسم الوصفة،
حدد "رجوع".
4.4اتبع التعليمات الموجودة
باألعلى في (إدخال صورة
في قائمة جديدة) من 4
إلى .10

5.5ثم حدد عالمة االختيار حتى النهاية،
دون تعديل الوصفة.

6.6حدد الشاشة الرئيسية.
5.5حدد "إدخال".

رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :
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5.5عندما يتم تحديد زر
الوقت أو المسافة الفاصلة
بين الصفيحة وسطح
الشواية ،تظهر لوحة
المفاتيح الرقمية.
أدخل اإلعدادات الجديدة
ِ
للمتابعة.
مع تحديد

لحفظ
6.6حدد
اإلعدادات الجديدة.

القسم 3

5.5سوف تعرض
الشاشة وقت السكون
(ساعة :دقيقة) ،للخروج
من وضع السكون ،اضغط
على ( WAKEتنبيه) على
الشاشة أو زر الضغط
األخضر ،ثم ترتفع
الصفيحة وتظهر شاشة
RECIPE SELECTOR
(م ِّ
ُحدد الوصفة) وتكون
الشواية على استعداد
لطهي الطعام.

تفعيل وضع السكون يدويًا
يمكن اختيار وضع ( Sleepالسكون) من شاشة RECIPE SELECTOR
(م ِّ
ُحدد الوصفة) لتوفير الطاقة خالل الفترات البطيئة.
1.1من شاشة وصفة
RECIPE SELECTOR
(م ِّ
ُحدد الوصفة) ،اضغط
على .

2.2اضغط على
لإللغاء.
للمتابعة أو

3.3سيتم إغالق
الصفيحة العلوية .تأكد
من عدم وجود أواني على
الشواية.
4.4اضغط على الزر
األخضر لإللغاء.
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رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :

القسم 3

تعديالت الحجم
سوف يضبط هذا اإلعداد مستويات الحجم.

ِّ 1.1
حدد SETTING
(اإلعدادات).

التشغيل
تعديل ارتفاع الغطاء
يحد هذا اإلعداد من تعديل ارتفاع الصفيحة العلوية .يجب ضمان وجود مسافة
من الخلوص بحد أدنى  1بوصة بين الغطاء وموضع أعلى جزء من ذراع
الصفيحة.

ِّ 1.1
حدد SETTING
(اإلعدادات).

أدخل كلمة
ِ 2.2
المرور ،ثم اضغط على
زر الرجوع.

أدخل كلمة
ِ 2.2
المرور ،ثم اضغط على
زر الرجوع.

3.3استخدم السهم
األسفل لالنتقال إلى
"( "Volumeالحجم).

3.3استخدم السهم
األسفل لالنتقال إلى
""HOOD HEIGHT
(ارتفاع الغطاء)،
ثم اضغط على زر
( STARTبدء التشغيل).

ِّ 4.4
حدد الزر بجانب
الحجم ،حدد خيار
( Lowمنخفض) أو
( Medمتوسط) أو
( Highمرتفع).
أدخل اإلعدادات الجديدة
ِ
للمتابعة.
مع تحديد

4.4قم بتسجيل عدد
كمرجع ضمن المربع
PLATEN POSITION
( SETPOINTالنقطة
المضبوطة لموضع
الصفيحة).
تلميح:
استخدم السهمين ألعلى وألسفل لتحريك ارتفاع
الصفيحة ،حيث يُشير خيار السهم ألعلى إلى
مضاعفات العدد  6من وحدة الجزء من األلف من
البوصة ،ويشير السهم األسفل إلى مضاعفات العدد
 4من وحدة الجزء من األلف من البوصة .أما الوضع
االفتراضي للمصنع هو  1366من وحدة الجزء من
األلف من البوصة
5.5عندما يتم تحديد
مربع PLATEN
POSITION
( SETPOINTالنقطة
المضبوطة لموضع
الصفيحة) ،تظهر لوحة
المفاتيح الرقمية.
أدخل اإلعدادات الجديدة
ِ
للمتابعة.
مع تحديد

رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :
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6.6حدد APPLY
( CALIBRATIONتطبيق
المعايرة) لضبط النقطة
المضبوطة الجديدة.
7.7حدد END
CALIBRATION
(إنهاء المعايرة) لحفظ
النقطة المضبوطة الجديدة.
8.8اكتملت معايرة ارتفاع الغطاء .سوف يعود النظام إلى الشاشة
الرئيسية.
تحديد اللغة
سوف يعطي هذا اإلعداد الخيار لتحديد لغة مختلفة في شاشة العرض.

ِّ 1.1
حدد SETTING
(اإلعدادات).

القسم 3

5.5تظهر نافذة حفظ
تُشير إلى أنه قد تم
حفظها.

6.6اكتمل اختيار اللغة .سوف يعود النظام إلى اإلعدادات.
تلميح:
استخدام األيقونة العالمية
الختصار تحديد اللغة

إعدادات التنظيف
سوف يعطي هذا اإلعداد خيار للتحكم في درجة حرارة الشواية ووقت وتكرار
التنظيف أثناء عملية التنظيف ،وسوف يعمل جهاز الكمبيوتر على إدارة جدول
التنظيف تلقائيًا.

أدخل كلمة
ِ 2.2
المرور ،ثم اضغط على
زر الرجوع.

3.3استخدم السهم
األسفل لالنتقال إلى
"( "LANGUAGEاللغة).
ثم اضغط على زر
( STARTبدء التشغيل).

ِّ 4.4
حدد اللغة ثم اضغط
على عالمة االختيار.
اللغات المتاحة :اإلنجليزية،
واإلسبانية ،والفرنسية،
واأللمانية ،والفنلندية،
واإليطالية ،والبرتغالية،
والروسية ،والسويدية،
والبولندية ،واليونانية،
واليابانية ،والكورية ،والصينية
المبسطة ،والصينية التقليدية
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ِّ 1.1
حدد SETTING
(اإلعدادات).

أدخل كلمة
ِ 2.2
المرور ،ثم اضغط على
زر الرجوع.

3.3استخدم السهم
األسفل لالنتقال إلى
""CLEAN SETTINGS
(إعدادات التنظيف) ،ثم
اضغط على زر START
(بدء التشغيل).

رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :
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خيارا ،وسوف
4.4حدد ً
تظهر لوحة رقمية ثم
أدخل اإلعدادات الجديدة.

•( CLEAN GRILLتنظيف الشواية) – سيعمل هذا الخيار على تهيئة
الشواية السفلية ،حيث يمكنك إعداد درجة الحرارة من  150فهرنهايت إلى
 450فهرنهايت أو إيقاف تشغيل هذا الخيار بكتابة  32على لوحة المفاتيح
الرقمية ،أما الوضع االفتراضي للمصنع فهو  325درجة فهرنهايت.
•( CLEAN PLATENتنظيف الصفيحة) – سيعمل هذا الخيار على تهيئة
الشواية العلوية ،حيث يمكنك إعداد درجة الحرارة من  150فهرنهايت
إلى  450فهرنهايت أو إيقاف هذا الخيار بكتابة  32على لوحة المفاتيح
الرقمية ،أما الوضع االفتراضي للمصنع فهو 325درجة فهرنهايت.
•( CLEAN FREQUENCYتكرار التنظيف) -سيعمل هذا الخيار على
تهيئة دورة الطهي المسموح بها بين أوقات التنظيف ويقوم جهاز الكمبيوتر
باكتشاف وقت تنظيف الشواية تلقائيًا .مثال :سيعمل الخيار 10 CK CYC
( 10دورات طهي) على إخبار الم ِّ
ُشغل تلقائيا بعد  10دورات طهي بأن
( CLEANING REQUIREDالتنظيف مطلوب).

التشغيل
رسائل تذكير التنظيف
إذا كان قد تم تحديد جدول زمني للتنظيف ،فسوف تظهر رسالة على الشاشة
عندما يكون التنظيف مطلوبًا على أساس عدد دورات الطهي:
ِّ
إذا كان سيتم تنظيف
حدد
الشواية على الفور ،أو
لالستمرار في الطهي.

:ةظحالمإذا تم ضبط الشواية لفرض جدول للتنظيف وتم تجاوز رسالة تذكير
التنظيف في كثير من األحيان ،يتم عرض CLEANING REQUIRED
(التنظيف مطلوب) على شاشة ™ easyToUCHفي نهاية المطاف لإللزام
بالتنظيف.
ِّ
لبدء وضع التنظيف
حدد
الذي يعيد ضبط عداد رسالة
التذكير بالتنظيف ويقوم بتعيين
الشواية إلى درجة الحرارة
الصحيحة المطلوبة للتنظيف
(في حالة تحديدها).

•( CLEAN MIN TIMEوقت التنظيف بالدقائق)  -سوف يحدد هذا الخيار
وقت التنظيف ،الذي يمكن أن يكون بين  15-1دقيقة.
•( CLEAN GRACE PERIODفترة السماح للتنظيف)  -سوف يضبط
هذا الخيار الكمبيوتر تلقائيًا لحساب دورة الطهي بعد إكمال دورات تكرار
التنظيف ،وعند اكتمال فترة السماح بالتنظيف سوف يُجبر الكمبيوتر
الشواية على تنفيذ خيار ( CLEANING REQUIREDالتنظيف مطلوب)
فقط .تتراوح قيمة معايرة فترة السماح للتنظيف نظيفة من خالل دورة
الطهي بين  0و.1000
•( CLEAN PROMPT FREQالتكرار الفوري للتنظيف) -وهذا الخيار
يضبط الكمبيوتر ليكتشف تلقائيًا عندما يحين الوقت للتنظيف .معايرة دورة
الطهي من  0إلى 1000
•( CLEAN SETPOINT TOLERANCEالتفاوت المسموح للنقطة
المضبوطة للتنظيف)  -سيعمل هذا الخيار على ضبط التفاوت المسموح
للنقطة المضبوطة لدرجة الحرارة .يمكن معايرة درجة الحرارة من
 5درجات فهرنهايت إلى 50درجة فهرنهايت

إيقاف تشغيل الجهاز
ُ 1.1عد إلى الشاشة
الرئيسية .يؤدي الضغط
على أيقونة الصفحة
الرئيسية إلى الخروج
من وضع الطهي وإيقاف
السخانات.
2.2قم بإيقاف تشغيل
الشواية تمامًا وشاشة
easyToUCH™
باستخدام مفتاح الطاقة
الرئيسي.

ﯾﺷﯾر اﻟﺿوء
اﻷﺧﺿر إﻟﻰ
أن اﻟﺷواﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟوﺿﻊ ON
)ﺗﺷﻐﯾل(.

•( CLEAN READY ALARMإنذار االستعدادا للتنظيف) – سوف يضبط
هذا الخيار اإلنذار على ( OFFإيقاف تشغيل)( DING /صوت ناقوس)/
( STOBEضوء متقطع)( SONG /أغنية).

5.5تظهر نافذة حفظ
تُشير إلى أنه قد تم الحفظ.

6.6اكتملت إعدادات التنظيف .سوف يعود النظام إلى اإلعدادات.
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القسم 3

التشغيل
معايرة الصفيحة (مدير المخزن)
ستقوم معايرة الصفيحة بإجراء التعديالت المالئمة تلقائيًا على الصفيحة للحصول
على أقصى أداء للطهي .تسمح هذه الخاصية لمدير المخزن بإجراء معايرة
تلقائية للصفيحة ،وبالتالي تظل كلمة المرور الخاصة بها محمية .تعمل كل واجهة
مستخدم ( )UIبشكل منفصل( .برنامج )4.0.1
1.1من أجل تحقيق معايرة االستواء التلقائي كما ينبغي ،تأكد من إكمال
معايرة المسافة الفاصلة بين الصفيحة وسطح الشواية وارتفاع الغطاء.

2.2حدد ""SETTINGS
(اإلعدادات) من الشاشة
الرئيسية.

"جمع البيانات" :لجمع البيانات
من الكمبيوتر فقط.

"إجراء المعايرة" :تُجرى معايرة
الصفيحة تلقائيًا.

ستعرض الشاشة إعدادات
التسخين المسبق للمعايرة،
وهي درجات الحرارة التي
يجب أن تصل لها الشواية
إلجراء المعايرة .ال يمكن تعديل
درجات الحرارة.
6.6حدد "عالمة االختيار"
في الشاشة.

أدخل ""PASSWORD
ِ 3.3
(كلمة المرور).

4.4حدد "معايرة الصفيحة".

5.5حدد "إجراء المعايرة".
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7.7تبدأ الشواية بعد ذلك
عملية التسخين ،والتي
تستغرق عدة دقائق إذا
كانت الشواية باردة .يؤدي
الضغط على " "Xإلى
إلغاء العملية ،أو اضغط
على زر الرجوع للعودة
خطوة واحدة للخلف.

مالحظة :بمجرد انتهاء الشواية من التسخين المسبق ،سيتحكم الكمبيوتر
في المعايرة .أثناء هذه العملية تتحرك الصفيحة العلوية لالعلى واألسفل.
ال توقف عملية المعايرة.
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:حيملت ستجمع أيقونة البيانات واإلحصائيات لتكون
مرجعًا أو الستخدامها في التحليل.
نقطة مهمة يجب تذ ّكرها

8.8ستنبثق عالمة االكتمال عند
انتهاء العملية .عند الضغط على
“عالمة االختيار” تظهر شاشة
المعايرة ،ثم اضغط على أيقونة
الشاشة الرئيسية لعرضها.

ﻣﺳﺗﺷﻌر
اﻟﺗﻘﺎرب
ﻣﺳﺗﺷﻌر
اﻟﮭدف

ﯾﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ
وﺧﻠو اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرﯾن
)ﻣﺳﺗﺷﻌر اﻟﺗﻘﺎرب
وﻣﺳﺗﺷﻌر اﻟﮭدف( ﻣن أي
ﺷﻲء ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت.

يُستخدم مستشعر التقارب للكشف عن وضع الصفيحة باستخدام
المستشعر الهدف المثبّت بالغطاء المعدني للصفيحة .قم بإجراء
"المعاينة البصرية".

مالحظة :إذا فشلت العملية ستنبثق عالمة تشير إلى ذلك .احرص على
عدم تدخل أي شيء في العملية واضغط على عالمة االختيار إلعادة محاولة
إجراء المعايرة.
9.9في نهاية دورة التسخين المُسبق ،سترتفع الصفيحة إلى المفتاح المرجعي
المنخفض ،ثم ستنخفض إلى لوح الشواية للكشف عن حالة االستواء بالصفيحة.
ستظهر حالة االستعداد للطهي عند اكتمال هذه العملية.
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القسم 3

التشغيل
وضع الشرائح

ينبغي اتباع هذا اإلجراء الخاص بوضع وإزالة منتجات اللحوم على الشواية ذات المفصالت كما هو موضح أدناه وعلى النحو التالي:
1.1يمثل كل مستطيل رمادي مرسوم أدناه منطقة طهي واحدة أسفل صفيحة علوية واحدة.
2.2يتم وضع الشرائح بشكل عام على أساس شريحتين في المرة الواحدة من الجزء األمامي إلى الخلفي للشواية.
3.3يظهر ترتيب إزالة الشرائح في المخططات من خالل الرقم الظاهر في منتصف كل شريحة.
مالحظة:
قد تختلف إجراءات وضع الشرائح في األسواق العالمية .اتبع التوصيات الخاصة بسلطات ماكدونالدز المحلية الخاصة بك.
الحد األقصى من الشرائح لكل صف:
 8شرائح عادية ()10:1
 4شرائح من اللحم البقري اإلسكتلندي (( )3:1يتم تطبيق نظام البلد والمنطقة)
 4شرائح بوزن ربع رطل ()4:1
 8شرائح من السجق

ﻣﻼﺣظﺔ :ﺿﻊ ﺷرﯾﺣﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟواﺣدة ﻣن اﻷﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺧﻠف:
 ۸ﺷراﺋﺢ

 ۷ﺷراﺋﺢ

 ٦ﺷراﺋﺢ

 ٥ﺷراﺋﺢ

 ٤ﺷراﺋﺢ

 ۳ﺷراﺋﺢ

ﺷرﯾﺣﺗﺎن

ﺷرﯾﺣﺔ واﺣدة

 ۱۰:۱ﻓﻘط

ﻣﻼﺣظﺔِ :أزل اﻟﺷراﺋﺢ ﺑﺗرﺗﯾب اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺑﯾّن أدﻧﺎه:
 ۸ﺷراﺋﺢ

 ۷ﺷراﺋﺢ

٤

۸

٤

۳

۷

۳

۷

۲

٦

۲

٦

۱

٥

۱

٥

 ٦ﺷراﺋﺢ

 ٥ﺷراﺋﺢ

۳

٦

۳

۲

٥

۲

٥

۱

٤

۱

٤

 ٤ﺷراﺋﺢ

۲

٤

۱

۳

 ۳ﺷراﺋﺢ

۳
۲
۱

ﺷرﯾﺣﺗﺎن

۲
۱

ﺷرﯾﺣﺔ واﺣدة

۱

 ۱۰:۱ﻓﻘط
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الصفحة الرئيسية

التشغيل

اضغط
القوائم
اإلعدادات
كل الوصفات
التشخيصات

قائمة الصباح
اضغط
لحم مقدد
			
				مشروم
بيض
				
سجق
				
شرائح لحم
				
بيض
				
المصنع

القوائم
			
			
			

اإلعدادات
كلمة المرور
		
				 الوقت
التاريخ
		
إعدادات المصنع
		
إعادة تعيين الوصفة (من )USB
		
تحديث البرنامج
		
المعايرة
	معايرة المسافة
		
ارتفاع الغطاء
		
		معايرة المزدوجة الحرارية
تعديل حدود الزمن/المسافة الفاصلة بين
		
الصفيحة وسطح الشواية
		
االختبار
	حالة السخانات
		
عمليات تشغيل USB
		
اإلعدادات
إعدادات التنظيف
		
أخطاء وحدود التسخين
		
اللغة
		
تعريفات المطالبات
		
تعريفات البروتينات
		
تعريفات السكون
		
وحدات درجة الحرارة
		
الحجم
		
رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :

قائمة الصباح
قائمة المساء
قائمة الصباح LRS
قائمة المساء

وصفات الربع رطل
جميع الوصفات
لحم بقري إسكتلندي
دجاج مشوي
لحم مقدد
		مشروم
بيض
		
سجق
شرائح لحم
مالحظة( :ستختلف الوصفة باختالف قائمة المطعم)
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القسم 3

التشغيل

المراجعة
التشخيصات
تاريخ التصنيع
		
تاريخ التثبيت
			
الرقم التسلسلي
			
			مراجعة جهاز واجهة المستخدم
سجل التشخيصات
تتبّع جميع معلومات السجل
		
الحالة
الطابع الزمني
		
		
نوع الشواية
		
		
وصف الشواية
		
		
خط التيار المتناوب
		
		
دخل مرحلة التيار المتناوب أ:
		
		
دخل مرحلة التيار المتناوب ب:
		
		
دخل مرحلة التيار المتناوب ج:
		
		
فولطية دخل إمدادات مربع دخل األمان
		
		
		مرحل مربع دخل األمان  12فولت
		
		مرحل مربع دخل األمان  5فولت
		
		مرحل مربع دخل األمان  3,3فولت
		
قاعدة مزامنة الطاقة
		
		
		مجموعة الطاقة لعداد الدورة
		
		حالة توجيه المحرك
		
وضع قيادة المحرك
		
		
درجة حرارة قيادة المحرك
		
		
تيار قيادة المحرك
		
		
خرج  PIDالخام للمحرك
		
		
خرج  PWMالفعال للمحرك
		
		
عداد أعطال المحرك
		
		
عداد قفل ألعطال المحرك
		
		
النقطة المضبوطة لمُرمِّز الصفيحة
		
		
تعقيبات مُرمِّز الصفيحة
		
		
		مفتاح  SEFالعلوي المُقاس للصفيحة
		
		مفتاح  SEFالسفلي المُقاس للصفيحة
		
إصدار مربع دخل األمان الرئيسي .القيم الصغرى
		
		
طاقة مربع دخل األمان لالختبار الذاتي
		
		
قراءة معرف لوحة مربع دخل األمان
		
		
قراءة معرف لوحة SSRB
		
		
دورة تشغيل السخان :1
		
		
دورة تشغيل السخان :2
		
		
دورة تشغيل السخان :3
		
دورة تشغيل السخان :4
		

دورة تشغيل السخان :5
دورة تشغيل السخان :6
دورة تشغيل السخان :7
دورة تشغيل السخان :8
فولطية تصميم السخان:
درجة حرارة عملية السخان :1
درجة حرارة عملية السخان :2
درجة حرارة عملية السخان :3
درجة حرارة عملية السخان :4
درجة حرارة عملية السخان :5
درجة حرارة عملية السخان :6
درجة حرارة عملية السخان :7
درجة حرارة عملية السخان :8
سرعة المروحة :1
سرعة المروحة :2
قراءة المزدوجة الحرارية الخلفية السفلية رقم :1
قراءة المزدوجة الحرارية الخلفية العلوية رقم :2
قراءة المزدوجة الحرارية المركزية السفلية رقم :3
قراءة المزدوجة الحرارية األمامية العلوية رقم :4
قراءة المزدوجة الحرارية األمامية السفلية رقم :5
قراءة المزدوجة الحرارية رقم 6
قراءة المزدوجة الحرارية رقم 7
قراءة المزدوجة الحرارية رقم  8الخاصة بمجس الطعام:
إزاحة المزدوجة الحرارية الخلفية السفلية رقم :1
إزاحة المزدوجة الحرارية الخلفية العلوية رقم :2
إزاحة المزدوجة الحرارية المركزية السفلية رقم :3
إزاحة المزدوجة الحرارية األمامية العلوية رقم :4
إزاحة المزدوجة الحرارية األمامية السفلية رقم :5
إزاحة المزدوجة الحرارية رقم 6
إزاحة المزدوجة الحرارية رقم 7
درجة حرارة الوصلة الباردة

إحصائيات
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إصدار اإلحصائيات
عدد دورات الطهي الكلية
عدد دورات الطهي منذ آخر تنظيف
تاريخ آخر تنظيف
إجمالي الخدمات
عدد دورات الصفيحة الكلية
عدد دورات الطهي الجزئي
الزمن المُستغرق
تاريخ آخر خدمة
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الصيانة
تنظيف وحدة التحكم ™easyToUCH
•حدد أيقونة القفل

على اللوحة ،لقفل شاشة اللمس بشكل مؤقت

لمدة خمس عشرة ( )15ثانية.
•ضع منظف غير ضار بالطعام على قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة،
دون وضعه مباشرة على وحدة التحكم .امسح وحدة التحكم وجففها باستخدام
قطعة قماش ناعمة ونظيفة.

التنظيف أثناء التشغيل
1.1بعد إخراج كل حمولة من الشواية ،احرص على استخدام مكشطة
شواية إلزالة الشحوم الموجودة على لوحة الشواية السفلى مع الكشط
من األمام إلى الخلف فقط ،مع الحرص على عدم الكشط من اليسار إلى
اليمين.
2.2استخدم ممسحة شواية لتنظيف ورقة العزل ألسفل على اللوح
العلوي ،وتجنب الضغط بقوة على ورقة العزل لتجنب خدشها أو تمزقها.

•تجنب استخدم منظفات كاشطة أو ضمادات من الصوف الفوالذي أو
مناشف ورقية كاشطة لتنظيف وحدة التحكم ،ألن الشعيرات ستخدش سطح
وحدة التحكم.

3.3ادفع الشحوم نحو الجزء الخلفي من الشواية أو اسحبها إلى الحوض
األمامي ،ثم امسح الشحوم الموجودة على جانبي األوعية ،وتجنب استخدام
المكشطة في هذه الخطوة.

تنظيف اللوحات المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ

4.4استخدم قطعة قماش نظيفة ومبللة لتنظيف مناطق البقع والحواف
القريبة من السطح عند الضرورة أثناء التشغيل.

•قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وافصله عند تنظيف اللوحات الجانبية أو
اللوحة األمامية للشواية.
•قم بإيقاف تشغيل المفتاح وافصل كل قوابس الطاقة قبل تنظيف اللوحة
الخلفية .امتنع عن لمس أي شيء كهربائي بأيدي مبتلة أو أقدام عارية.

:ةظحالمإلطالة العمر االفتراضي ألوراق العزل التي يتم إطالقها ،احرص
على مسحها بقطعة قماش مطوية ونظيفة ومبللة لما يصل إلى أربع مرات
على األقل خالل كل ساعة تشغيل.

•بمجرد أن يتم تبريد الوحدة ،فينبغي تنظيف اللوحات الخارجية
المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ باستخدام منظف معتدل و/أو منظف
سائل غير ضار بالطعام مصمم لتنظيف الفوالذ المقاوم للصدأ مع قطعة
قماش ناعمة وماء دافئ.
•إذا كان من الضروري استخدام ضمادة تنظيف غير معدنية ،احرص
على الدعك في اتجاه السطح المحبب لمنع خدش المعدن.
•تحذير :تجنب إزالة أي لوحة للتنظيف.
•اغسل منطقة صغيرة كل مرة واشطف المنطقة المغسولة باستخدام
إسفنجة نظيفة مغموسة في مطهر ،ثم امسح هذه المنطقة وجففها باستخدام
قطعة قماش ناعمة ونظيفة.
•تجنب رش مواد كيميائية داخل أي فتحات ،مثل فتحات التهوية على
لوحات التهوية األمامية والخلفية ،حيث يؤدي القيام بذلك إلى إتالف
المكونات ،مما ينتج عنه طلب خدمة بدون ضمان.
•احتفظ بالماء و/أو محلول التنظيف بعي ًدا عن مفتاح الطاقة الرئيسي
األمامي وأسالك الكهرباء .تجنب القيام برش أي محلول على هذه األجزاء.
•يمكن إحكام تثبيت الشواية باستخدام مرساتين يتم تعشيقهما على
العجالت األمامية .أعد تركيب كل مشابك األمان وكابالت التثبيت
(الطرازات التي تعمل بالغاز) قبل إتمام التنظيف.
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التنظيف اليومي
اليد
1.1اضغط على أيقونة
الممسكة بمنشفة أسفل يسار شاشة
وحدة التحكم.

القسم 4

صب منظف الشواية المعتمد
ُ 6.6
من ماكدونالدز داخل دلو أو
وعاء مصنوع من الفوالذ
المقاوم للصدأ.

2.2اضغط على أيقونة عالمة
االختيار للدخول إلى
"وضع التنظيف".
7.7احرص على ارتداء القفازات
المقاومة للحرارة ونظارات
السالمة.
3.3انتظر حتى تصل الشواية إلى
درجة الحرارة المناسبة.

4.4عندما تصل الشواية إلى درجة
حرارة التنظيف المناسبة،
ستعرض الشاشة "READY TO
( "CLEANجاهز للتنظيف)
مع صوت إنذار مسموع.
5.5اضغط على أيقونة الصفحة
الرئيسية وستغلق مسخنات
منطقة الطهي.

نظف كل شواية على حدا حتى تتمكن من الطهي على واحدة أثناء تنظيف
األخرى .واترك الشواية لتعود لدرجة حرارة الطهي المناسبة قبل البدء في
تنظيف الشواية الثانية.

أزل
8.8أفرغ أحواض الشحومِ .
ثالثة أحواض شحوم وأفرغها
بإخراجهم بحذر من أماكنهم .ثم
أعدهم إلى مكانهم.
ِ
اتبع سياسة مطعمك عند تفريغ أحواض
الشحوم ً
ليال.

9.9المسح أسفل الصفائح .امسح
أسفل الصفيحة العلوية والصفيحة
السفلية بقطعة قماش نظيفة
ومنقوعة في مطهر ،قبل إزالة
أيًا من أوراق العزل .كرر عملية
المسح في جميع الصفائح العلوية
والسفلية.

إن الضغط على الزر األخضر
سيخفض الصفيحة العلوية للشواية
أو يرفعها.

مالحظة :إخالء منطقة الشواء/
الصفيحة.
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افرد أوراق العزل لتنظيف الجانب
اآلخر.
1010تنظيف أسطح اوراق العزل .ضع
منظف الشواية على قطعة قماش
نظيفة منقوعة في مطهر ،وامسح
أسفل األسطح المكشوفة من ورقة
العزل ،ثم كرر طريقة التنظيف
مع جميع أوراق العزل.
سطح الصفيحة العلوية وحوافها
ساخنة للغاية.

1313نظف كل ورقة على حدا ،ثم ضع
أوراق العزل بحيث يكون الجانب
النظيف موجهًا لألسفل ،وافرد
ورقة العزل على صينية تخزين
مستو نظيف.ضع منظف
أو سطح
ِ
الشواية.ادعك الجانب المتسخ
من ورقة العزل وامسحه.يحظر
تنظيف األوراق في البالوعة
ثالثية الحجرات.اشطفه باستخدام
قطعة قماش مختلفة نظيفة
ومنقوعة في مطهر.

اغسل ورقة العزل.
1111اغسل اوراق العزل العلوية
والسفلية (حيث استخدمت) بقطعة
قماش نظيفة منقوعة في مطهر.
امسح حتى تتخلص من رواسب
منظف الشواية بالكامل .وبذلك،
يكون هذا هو الجانب النظيف من
ورقة العزل.

اكشط الشواية.
1414اكشط السطح السفلي فقط من
الشواية باستخدام بالمكشطة.
وامسح أي رواسب في أحواض
الشحوم باستخدام ممسحة الشواية.
تجنب الدعك.

وضع المُنظف على الصفيحة.
نظف مشابك وألواح القفل.
1212ثم نظف واغسل الجانب الىخر
من اوراق العزل .أزل مشابك
وقضبان قفل ورقة العزل
واغسلهم في البالوعة ثالثية
الحجرات واشطفهم وعقمهم.

1515ابدأ بوضع مُنظف الشواية على
السطح السفلي للشواية ً
وفقا
لتعليمات المنتج الموجودة على
أعد هذه
الزجاجة و/أو العبوةِ .
الخطوة على كل لوحة سفلية حتى
يتم تغطيتهم بالكاملّ .
وزع منظف
الشواية على السطح بالكامل
باستخدام إسفنجة تنظيف الشواية
وحامل اإلسفنجة ،بدءًا من الجزء
الخلفي للوحة الشواية.

تجنب فرك الصفيحة أثناء وضع
مُنظف الشواية.
صابون تنظيف وسائل التعقيم
المعتمدين من ماكدونالدز.
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الصيانة

إنزال الصفيحة.
1616اضغط على الزر األخضر إلنزال
الصفيحة العلوية من الشواية.

احرص على إبقاء يديك واألدوات في
مكان بعيد عن الشواية.

فرك الصفيحة برفق.
1717استخدم اإلسفنجة لفرك السطح
والجزء الخلفي واألمامي من
الصفيحة وجميع حوافها برفق.
إلزالة اللطخات الصعبة ،ضع
المزيد من مُنظف الشواية ثُم
افرك برفق.استخدم الفرشاة
المناسبة لدرجة الحرارة العالية أو
فرشاة الشواية مزدوجة الجوانب
حسب االقتضاء إلزالة التراكمات
الثقيلة من الصفائح العلوية.
يعمل مُنظف الشواية على إذابة
اللطخات ،ليجعلها سهلة اإلزالة .ال
داعي للفرك بقوة.

وضع المُنظف على سطح الشواية
ً
1919ضع منظف الشواية على األسطح السفلية للشواية وفقا لتعليمات المنتج
أعد هذه الخطوة على كل لوحة
الموجودة على الزجاجة و/أو العبوةِ .
سفلية حتى يتم تغطيتهم بالكاملّ .
وزع منظف الشواية على السطح
بالكامل باستخدام إسفنجة تنظيف الشواية وحامل اإلسفنجة ،بدءًا من
الجزء الخلفي للوحة الشواية.

تجنب فرك الصفيحة أثناء وضع مُنظف الشواية.
تشغيل فرك سطح الشواية برفق.
2020إلزالة اللطخات الصعبة ،ضع
المزيد من مُنظف الشواية ثُم
افرك برفق.

تجنب شطف الصفيحة في هذا الوقت.
تجنب شطف الشواية في هذا الوقت.

إنزال الصفيحة.
1818اضغط على الزر األخضر إلنزال
الصفيحة العلوية من الشواية.

احرص على إبقاء يديك واألدوات في
مكان بعيد عن الشواية.
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تشغيل شطف الصفيحة ومسحها.
2121اشطف الجزء األمامي من
الصفيحة العلوية وسطحها
وامسحها باستخدام قطعة قماش
نظيفة ومنقوعة في مطهر.
اشطف حواف الصفيحة جي ًدا ثُم
امسح الحافة الخلفية للصفيحة
ودعها لتجف .تخلّص من قطعة
القماش في وعاء المناشف
المُلطخة مباشر ًة بعد االستخدام.
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شطف سطح الشواية جي ًدا.
2222اشطف أسطح الشواية السفلية
جي ًدا باستخدام قطعة قماش نظيفة
ومنقوعة في مطهر .تخلّص من
قطعة القماش في وعاء المناشف
المُلطخة.

شطف قناة الحوض في الشوايات
المُزودة بهيكل واحد.
2525استخدم المقبض المُثبت به
اإلسفنجة البيضاء المنقوعة
في المطهر .امسج جوانب
األجزاء الداخلية من األسطح
السفلية للتخلص من البقع.
وأعد
اقلب اإلسفنجة البيضاء ِ
العملية .تخلّص من اإلسفنجة
في وعاء المناشف المُلطخة.
أعد أحواض الشحوم إلى
ِ
مكانها بعد تفريغها.

إزالة أحواض الشحوم وتفريغها.
أزل أحواض الشحوم وأفرغها
ِ 2323
عن طريق سحبها بعناية
خارج الزالقات .بالنسبة
للشوايات المُزودة بهيكل واحد،
أبق أحواض الشحوم خارج
ِ
مكانها لتنظيف األجزاء الداخلية
من الصفائح السفلية (الخطوات
 17و )18بالنسبة للشوايات
األخرى ،انتقل إلى الخطوة 19
وأعد أحواض الشحوم إلى مكانها
ِ
بعد التفريغ.

فرك قناة الحوض في الشوايات المُزودة بهيكل واحد.
2424استخدم المقبض المُثبت به اإلسفنجة السوداء لفرك جوانب األجزاء
الداخلية للصفائح السفلية.

شطف سطح الشواية مرة أخرى.
2626امسح جميع األسطح بقطعة
قماش نظيفة ومنقوعة في مطهر.
تخلّص من قطعة القماش في
وعاء األقمشة المُلطخة بمجرد
االنتهاء.

2727امسح األسطح الجانبية للشواية
بقطعة قماش نظيفة ومنقوعة
في مطهر .تذكر دائمًا القيام
بالتنظيف في اتجاه التحبب.
تجنب إزالة لوحة تحت أي
ظرف ،إذا دخلت الشحوم إلى
الشواية ،بل اتصل بفني الصيانة
للحصول على الدعم.

nتحذير
قم بإيقاف تشغيل الشواية وافصلها عن مصدر الطاقة قبل تنظيف اللوحات
الجانبية/الخلفية .تجنب إزالة أي لوحة أثناء التنظيف.
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إعادة تركيب أوراق العزل.
أعد تركيب أوراق العزل في
ِ 2828
الجانب المُقابل للجانب الذي تم
استخدامه م ً
ُسبقا

القسم 4

نقل الشواية
,تنبيه
تأكد من أن األلواح متجهة ألسفل وفي وضع مغلق عند نقل الشواية.
قد يؤدي تجاهل هذا اإلجراء إلى وقوع تلف أو فقدان المعايرة باللوح عالوة
على احتمال ظهور رسالة خطأ.
1.1شغل المفتاح الرئيسي على الوضع .ON
2.2اضغط على الزر األخضر لخفض اللوح (األلواح).
3.3قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.
4.4افصل سلك الكهرباء عن القابس.
5.5افصل وصلة الغاز (إن وُجدت) عن القابس.
6.6افصل كابل التثبيت (الطرازات التي تعمل بالغاز)
حرر فرامل العجالت األمامية الدوّارة.
ِّ 7.7

تشغيل الشواية مرة أخرى على
وضع الطهي.

حرك الوحدة من قضيب التجفيف فقط.
ِّ 8.8

2929يقع مفتاح الطاقة الرئيسي أسفل
وحدات التحكم .يُشير الضوء
األخضر إلى أن الشواية على
وضع "التشغيل"

تنظيف الجزء المحيط بالشواية
وأسفلها.
3030اكنس المنطقة المحيطة وامسحها،
بما في ذلك منطقة أسفل الشواية.
اسحب الشواية للخارج أسبوعيًا
لتنظيفها.
حرك مفتاح الطاقة على وضع
مهمّ :
"إيقاف التشغيل" قبل تحريك الشواية
لتنظيف المنطقة الخلفية.
3131اتبع سياسة المطعم في حال تفريغ أحواض الشحوم عند حلول الظالم.
تنظيف جميع لوازم الشواية وأدواتها.
3232اغسل جميع لوازم وأدوات
الشواية واشطفهم وطهرهم في
البالوعة ثالثية الحجرات.دعهم
يجفوا قبل االستخدام.
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معايرة درجة حرارة المزدوجة الحرارية
1.1ينبغي أن تكون الصفيحة العلوية واللوح السفلي للشواية عند درجة حرارة
التشغيل للقيام بهذه المعايرة.
2.2قم بضبط مفتاح تعشيق المروحة على الوضع "( "ONتشغيل) .تأكد من
وجود مفتاح تعشيق المروحة في وضع التشغيل.

خيار المدير فقط
إعداد التسخين المُسبق للمعايرة
غير متاح لمديري المخزن.
9.9الضغط على عالمة االختيار
للمتابعة.

3.3قم بإزالة أوراق العزل.
قم بإزالة أوراق العزل
من الصفائح العلوية من
خالل إزالة مشابك التثبيت
والقضيب على شكل حرف
 Uوإزاحتهم جانبًا .ارت ِد
ً
قفازا مقاومًا للسخونة وانتبه
جي ًدا ألن الشواية ساخنة.

1010ستنتقل الشواية تلقائيًا
إلى الوضع PREHEAT
(التسخين المُسبق).
اضغط على الرمز ""X
(المركزي) لإللغاء.

4.4تحديد SETTING
(اإلعدادات).

تلميح :عند الضغط على رمز
ّ
منظم درجة الحرارة (في الزاوية
العلوية اليمنى) ،ستظهر نافذة
منبثقة بحالة درجة الحرارة
لتعرض درجة حرارة الشواية
الحالية.

أدخل ""PASSWORD
ِ 5.5
(كلمة المرور).
(كلمة مرور مدير الخدمة أو
مدير المطعم).

1111سترتفع الصفيحة تلقائيًا عند
اكتمال وضع PREHEAT
(التسخين المُسبق).

6.6قم بالتمرير ألعلى
أو ألسفل لتحديد
"THERMOCOUPLE
"CALIBRATION
(معايرة المزدوجة الحرارية).
واضغط على زر START
(بدء التشغيل).
خيار الفني فقط
إعداد التسخين المُسبق للمعايرة
مُتاح للفني فقط ،يُتيح هذا الخيار
إمكانية تغيير قيم درجة حرارة
التسخين المُسبق (تُوصي جارالند
باستخدام القيم االفتراضية).
7.7الضغط على عالمة االختيار
للمتابعة.
8.8أو اضغط على رمز درجة
الحرارة لتغيير قيم درجة
الحرارة ،ستظهر لوحة
المفاتيح الرقمية .اضغط على
عالمة االختيار للحفظ.
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اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
 ١١٫٥٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٢٩٢٫١ﻣﻢ

اﻟﺴﺨﺎن اﻟﻌﻠﻮي
 ١٧٫٥٠٠ﺑﻮﺻﺔ
 ٤٤٤٫٥ﻣﻢ

اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ

اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ
اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ

اﻟﻮاﺟﮭﺔ
اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﻮاﯾﺔ
ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﯿﺤﺔ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ  -ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﺮازات
ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ

مكان المزدوجة الحرارية
بالشواية.
يحتوي الجزء السفلي من
الشواية على ثالث مزدوجات
حرارية ،إحداها في األمام،
وأخرى في الوسط ،والثالثة
في الخلف.
عرف هذه المزدوجات
وتُ َ
الحرارية في واجهة
المستخدم باألسماء التالية:
BOTTOM FRONT
(المزدوجة الحرارية
األمامية السفلية)
BOTTOM MIDDLE
(المزدوجة الحرارية
المركزية السفلية)
و
BOTTOM REAR
(المزدوجة الحرارية
الخلفية السفلية)

اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ
اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ

ﻟوﺣﺔ اﻟﺷواء
 ۲۲ﺑوﺻﺔ
 ٥٥۸٫۸ﻣم

مكان المزدوجة الحرارية
للصفيحة
تتضمن الصفيحة العلوية
مزوجتين حراريتين ،إحداهما
تقع في وسط الجهة األمامية
واألخرى تقع في وسط الجهة
الخلفية.
وفي واجهة المستخدم (الشاشة)
ستالحظ أن اسمي المزدوجتين
الحراريتين للصفيحة هما
( TOP FRONTالمزدوجة
الحرارية األمامية العلوية)
و( TOP REARالمزدوجة
الحرارية الخلفية العلوية).
تشير العالمات الموجودة أعلى
الشواية إلى موقع المزدوجتين
الحراريتين .في حالة عدم
وضوح العالمات ،راجع الرسم
الموجود بجوار هذه الملحوظة

القسم 4

اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ

اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ
اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ

اﻟواﺟﮭﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺷواﯾﺔ

ﻟوﺣﺔ اﻟﺷواء
 ۱۱٫۷٥ﺑوﺻﺔ
] ۲۹۸٫٥ﻣم[

ﺻورة ﻋﻠوﯾﺔ

وضع البريومتر على الصفيحة العلوية.
باستخدام بريومتر تمت معايرته كما ينبغي ،تأكد من وضع البريومتر على
المنطقة الحرارية للمزدوجة الحرارية الموضحة في شكل ثالثة أماكن في
الشواية كما هو مبين في الصورة رقم  .3دع درجة الحرارة تستقر لمدة
ثوان
ٍ 10
1313وضع البريومتر على الجزء السفلي من الشواية .باستخدام بريومتر تمت
معايرته كما ينبغي ،تأكد من وضع البريومتر على المنطقة الحرارية
للمزدوجة الحرارية الموضحة في شكل ثالثة أماكن في الشواية كما هو
ثوان.
مبين في الصورة رقم  .3دع درجة الحرارة تستقر لمدة ٍ 10
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الصيانة

القسم 4

سجل درجة الحرارة على
ّ 1414
المقياس المتعدد للبيرومتر.
مالحظة :إن القراءة المعروضة
مجرد مثال ،فدرجة الحرارة
قد تختلف باختالف المقياس
المُستخدم سواء كان فهرنهايت أو
المقياس المئوي.

1717بمجرد معايرة جميع
المزدوجات الحرارية،
اضغط على زر save
(حفظ) ،وسيعود الكمبيوتر
إلى اإلعدادات وسيحفظ
جميع التغييرات التي تم
إجراؤها على المعايرة.

1515استخدم السهمين ألعلى
وألسفل لضبط اإلزاحة على
الشاشة .سيقوم الكمبيوتر
بحساب ما يلزم لضبط
درجة الحرارة الظاهرة
على الشاشة.

1818سيؤدي استخدام الخيار ( REVERTعكس) إلى العودة إلى SETTINGS
(اإلعدادات) بدون حفظ أي تعديل تم إجراؤه.

انتبه جي ًدا للشاشة ،ألنه بمجرد الضغط على السهم ألعلى أو ألسفل ،يتغير
ثوان ريثما ينتهي الكمبيوتر من إجراء
رقم اإلزاحة ،وبعد ذلك انتظر بضع ٍ
حساباته لتغيير قيمة عمود درجة الحرارة على الشاشة.
1919اكتملت معايرة المزدوجة الحرارية.
مالحظة:
يجب أن تكون دلتا درجة الحرارة بين البيرومتر ووحدة التحكم
 5-/+فهرنهايت ( 3-/+درجة مئوية) .وإذا كانت دلتا درجة الحرارة بين
البيرومتر ووحدة التحكم خارج هذا النطاق ،فيُرجى الرجوع إلى إجراء
معايرة المزدوجة الحرارية لتصحيح المنطقة الالزمة.

1616اضبط درجة الحرارة بنظام التحكم بالشواية لمطابقتها مع درجة الحرارة
المبينة بقراءة المقياس المتعدد للبيرومتر .يؤدي الضغط على السهم
ألعلى لزيادة القيمة بينما يؤدي الضغط على الزر ألسفل إلى خفض
القيمة وتتغير درجة الحرارة المعروضة بمقدار درجة واحدة.

رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :
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القسم 4

الصيانة

مكان المزدوجة الحرارية بالصفيحة العلوية للشواية

ً
إجماال في
•توجد مزدوجتان حراريتان
كل صفيحة لكل صف شوي.
ً
•ضع المزدوجة الحرارية وفقا للمسافة
التقريبية الموضحة في هذا المخطط

مكان المزدوجة الحرارية بالجزء السفلي من الشواية
M(E/G)-3PX

M(E/G)-2

M(E/G)-1

•توجد  3مزدوجات حرارية لكل
صف شوي.
•ضع المزدوجة الحرارية ً
وفقا للمسافة
التقريبية الموضحة في هذا المخطط

۲٫۱۳

۸٫۳۸

۱۷٫۳۸

٥٫۸۸
٥٫۸۸
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۱۷٫۸۸
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القسم 5
استكشاف األعطال وإصالحها
مشكالت الطهي
المشكلة
منتج غير مطهي جي ًدا

السبب
وصفة مختارة غير صحيحة
مدة الطهي قصيرة ج ًدا
المنتج النيئ بارد ج ًدا
المنتج النيئ رقيق ج ًدا
تم إيقاف  /إلغاء دورة الطهي قبل اكتمالها عن طريق الم ِّ
ُشغل
تم إيقاف  /إلغاء دورة الطهي قبل اكتمالها من تلقاء نفسها
الشواية ليست في درجة حرارة مناسبة لما قبل تشغيل الدورة

المنتج غير مطهي جي ًدا عند الجزء األمامي من
الشواية فقط

منتج مطهي أكثر من الالزم

رقم الجزءGAR_IOM_4600921ar_Rev 8 :

درجة حرارة الشواية غير صحيحة
مشكالت العنصر المحتملة
تهوية المطبخ تؤثر على درجات الحرارة

التصحيح
حدد الوصفة الصحيحة وأعد المحاولة.
استخدم شاشة تغيير دورة الطهي لزيادة دورة الطهي.
تحقق من أن درجة حرارة المنتج غير المطهي مناسبة
(غير مجمد).
استخدم شاشة تغيير دورة الطهي لتقليل مدة الطهي.
تخلص من المنتج.
تخلص من المنتج.
استخدم شاشة حالة درجة الحرارة للتحقق من درجة حرارة
المنطقة مقابل النقطة المضبوطة.
راجع مشكالت درجة الحرارة.
راجع :مشكلة السخان.
تحقق مما إذا كان يتم توجيه الهواء البارد أو الساخن نحو
الشواية.
تحقق من تركيب ورقة العزل في القسم .2
اتصل بوكالة صيانة مؤهلة.

ورقة العزل غير موضوعة في مكانها الصحيح
إعداد الفجوة غير متناسق (من األمام إلى الخلف أو من جانب
إلى آخر)
حدد الوصفة الصحيحة وأعد المحاولة.
وصفة مختارة غير صحيحة
استخدم شاشة تغيير دورة الطهي لتقليل دورة الطهي.
مدة الطهي كبيرة ج ًدا
تحقق من أن المنتج غير المطهي عند درجة الحرارة الصحيحة
المنتج النيء دافئ ج ًدا
(لحوم مجمدة ليست مذابة).
استخدم شاشة تغيير دورة الطهي لزيادة مدة الطهي.
المنتج النيء سميك ج ًدا
أعد تجربة الوصفة بمنتج طازج.
منتج نيء منخفض الجودة
اتصل بوكالة صيانة مؤهلة.
إعداد ُسمك الشوي غير متناسق
(من األمام إلى الخلف أو من جانب إلى آخر)
استخدم شاشة حالة درجة الحرارة للتحقق من درجة حرارة
الشواية عند درجة حرارة عالية قبل بدء تشغيل الدورة
المنطقة مقابل النقطة المضبوطة.
راجع مشكالت درجة الحرارة.
درجة حرارة الشواية غير صحيحة
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القسم 5

استكشاف األعطال وإصالحها

مشكالت درجة الحرارة
المشكلة
الشواية أو الصفيحة ساخنة ج ًدا

السبب
النقاط المضبوط للوصفة عالية
معايرة درجة الحرارة غير صحيحة
أسالك المزدوج الحراري غير صحيحة

الشواية أو الصفيحة باردة ج ًدا

النقاط المضبوط للوصفة منخفضة
تهوية المطبخ تؤثر على درجات الحرارة
معايرة درجة الحرارة غير صحيحة

غير قادر على الوصول إلى درجة الحرارة أو
االحتفاظ بها

مشكلة في الربط أو الفك
معايرة درجة الحرارة غير صحيحة

التصحيح
استخدم شاشة حالة درجة الحرارة للتحقق من درجة حرارة
المنطقة مقابل النقطة المضبوطة.
أعد ضبط اإلزاحات على القيمة االفتراضية وتحقق من
ِ
درجات الحرارة (درجة الحرارة االفتراضية =  0لإلزاحة).
اختر شاشة حالة درجة الحرارة .ضع قطعة قماش مبللة على
كل موقع مزدوج حراري وشاهد انخفاض درجة الحرارة في
هذه المنطقة.
استخدم شاشة حالة درجة الحرارة للتحقق من درجة حرارة
المنطقة مقابل النقطة المضبوطة.
تحقق مما إذا كان يتم توجيه الهواء البارد أو الساخن نحو
الوحدة.
أعد ضبط اإلزاحات على القيمة االفتراضية وتحقق من
ِ
درجات الحرارة (درجة الحرارة االفتراضية =  0لإلزاحة).
قم بإيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي وتشغيله ،واستمع إلى الربط
أو الفك.
أعد ضبط اإلزاحات على القيمة االفتراضية وتحقق من
ِ
درجات الحرارة (درجة الحرارة االفتراضية =  0لإلزاحة).

مشكالت واجهة المستخدم
المشكلة
ال يوجد صوت

السبب
إعداد الصوت منخفض للغاية

تم إيقاف الشاشة أو تجميدها أو ال تستجيب إلى اللمس

مشكلة البرنامج

إعادة تشغيل شاشة اللمس
غير قادر على قراءة USB

تم قطع التيار الكهربائي الرئيسي
خلل في محرك الفالش
محرك فالش ممتلئ (عند محاولة تجميع ملف السجل)

غير قادر على تحميل ملفات USB
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كبل  USBمفصول
خلل في محرك الفالش
الملفات الموجودة على محرك الفالش غير صحيحة أو فاسدة

التصحيح
اضبط الصوت على مرتفع( .المشكلة المعروفة :مستوى
الصوت منخفض للغاية حتى في حالة رفعه)
قم بإيقاف تشغيل الوحدة باستخدام مفتاح الطاقة الرئيسي ثم قم
بتشغيلها بعد  10ثوان .إذا لم تعمل ،فقم بتوصيل فأرة بمنفذ
 USBوتحقق من حركة المؤشر.
استخدم فولتاميتر للتأكد من أن الطاقة الكهربائية متصلة.
أعد المحاولة باستخدام محرك فالش معروف بجودته العالية.
احذف كل الملفات الموجودة على محرك الفالش وأعد
المحاولة.
تحقق من وضع موصل  USBصحيح.
أعد المحاولة باستخدام محرك فالش معروف بجودته العالية.
احذف كل الملفات الموجودة على محرك الفالش وأعد تحميل
ملفات محدثة.
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القسم 6
األدوات ولوازم النظافة
لوازم النظافة

ﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗﺧزﯾن ورق اﻟﻌزل

ﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑّﻼت

ﺣﺷوة ﺗﻧظﯾف اﻟﺷواﯾﺔ

ﻓرﺷﺎة اﻟﺷواء ﻛﺎي ﻣزدوﺟﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن

ﻗﻔﺎزات ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺣرارة

ﺣﺷوة ﺗﻧظﯾف اﻟﺷواﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺑض
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ّ
ﻣﻧظف اﻟﺷواﯾﺔ اﻟ ُﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻣﺎﻛدوﻧﺎﻟدز

ﻣﻘﻼة اﻟﺗﺣﺿﯾر ،ﻣﻘﺎس ،۳/۱
ﺑﻌُﻣﻖ  ٦ﺑوﺻﺎت

دﻟو ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻠول ّ
ﻣﻧظف
اﻷﺣواض اﻟ ُﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻣﺎﻛدوﻧﺎﻟدز

أﻗﻣﺷﺔ ﻧظﯾﻔﺔ وﻣﻐﻣورة
ﺑﺎﻟﻣﻌﻘّم ﻟﻠﺷواﯾﺔ

أداة ﻛﺷط اﻟﺷواﯾﺔ

اﻟﻣﻣﺳﺣﺔ اﻟﻣطﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺷواﯾﺔ

دﻟو ﻟﻠﻣﻧﺎﺷف وأﻗﻣﺷﺔ
اﻟﺷواﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺧﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ أدوات اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟدرﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
)ﻣﻣﺳﺣﺔ ﻣن اﻟﺧﯾوط ﺗُﺳﺗﺧدم ﻣﻊ اﻟﺷواﯾﺎت ذات اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﻧﻔردة(
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GARLAND
1177 KAMATO ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA, L4W1X4
7526-442-888
WWW.GARLAND-GROUP.COM

US

C

WWW.WELBILT.COM
تطورا في المجال .إن تصميماتنا
تحرص  Welbiltعلى تزويد أشهر الطهاة على مستوى العالم وأهم مش ّغلي سالسل اإلمداد أو أهم الشركات المستقلة المتنامية بأكثر المعدات والحلول
ً
المُبتكرة وأساليبنا المرنة في التصنيع ّ
معززة بالمعرفة الغنية ورؤى المش ّغلين المتعمقة وخبرات الطهي الواسعة.
كما أن جميع منتجاتنا مدعومة بنظام ،KitchenCare®وهو النظام الخاص بخدمة العمالء بعد التسويق وإصالح األجزاء وصيانتها.
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DELFIELD®
™FITKITCHEN

FRYMASTER®
GARLAND

KOLPAK®
LINCOLN

MANITOWOC®
®MERCO
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