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التسليم

تم اختبار جهاز Alto-Shaam هذا وفحصه بشكل شامل لضمان توفير وحدة ذات 
أعلى مستويات الجودة لكم. عند استالم الجهاز، افحصه بحًثا عن أي تلف محتمل 
قد يكون حدث أثناء الشحن وقم باإلبالغ عنه على الفور لشركة التسليم. انظر قسم 

تلفيات النقل والتعويضات الموجود في هذا الدليل.

هذا الجهاز، باإلضافة إلى العناصر والملحقات غير المتصلة به، يمكن أن يتم تسليمه 
في حزمة واحدة أو أكثر. تحقق من تلقي كل الخيارات والعناصر القياسية مع كل 

طراز حسب الطلب.

احتفظ بكل المعلومات المرفقة مع الجهاز. قم بتسجيل الجهاز عبر اإلنترنت عبر 
الموقع www.alto-shaam.com لضمان االستمتاع بالصيانة السريعة في حالة 

نشوء أي مطالبة متعلقة بقطع الغيار والعمالة في الضمان.  

يجب أن يتم قراءة وفهم هذا الدليل من خالل كل األشخاص الذين يستخدمون أو 
يقومون بتركيب طراز الجهاز هذا.  اتصل بالفريق الفني في قسم الصيانة في شركة 

Alto-Shaam إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بالتركيب أو التشغيل أو الصيانة.

servicedept@alto-shaam.com 8744-558-800-1؛

اإلخراج من العبوة

قم بإخراج الجهاز من الكرتونة أو القفص بعناية.  •

مالحظة:   ال تتخلص من الكرتونة أو غير ذلك من   
مواد التعبئة إال بعد فحص الوحدة 

بحًثا عن األضرار الخفية واختبارها 
للتحقق من عملها بالشكل الصحيح.

اقرأ كل التعيلمات الواردة في هذا الدليل بعناية قبل   •
تركيب هذا الجهاز أو استخدامه أو تنفيذ الصيانة 

الروتينية. ويعد استخدام إجراءات بخالف تلك المشار إليها في هذا الدليل 
الستخدام وتنظيف الجهاز أمًرا غير مناسب ويمكن أن تسبب التلف أو اإلصابة 
 Alto-Shaam أو الحوادث الخطيرة، باإلضافة إلى إبطال الضمان وإعفاء شركة

من كل المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

ال تتخلص من هذا الدليل.    •
يعد هذا الدليل جزًءا من الجهاز ويتم توفيره للمالك أو مدير األعمال ومن أجل 
تدريب الموظفين. تتاح أدلة إضافية من خالل الفريق الفني في قسم الصيانة 

.Alto-Shaam في شركة

قم بإزالة كل األغشية البالستيكية الواقية ومواد التعبئة والملحقات من الجهاز   •
قبل توصيله بمصدر الطاقة الكهربية. قم بتخزين أي ملحقات في مكان مناسب 

من أجل استخدامها في المستقبل.

®

®

تحذير
قد يكون الجهاز ثقيالً وكذلك الملحقات. لمنع التعرض 

لإلصابات الخطيرة، استخدم دائًما عدًدا كافًيا من العمال 
المدربين والخبراء عند نقل أو موازنة الجهاز وعند التعامل 

مع الملحقات.

الظروف البيئية
الظروف البيئية التشغيلية• 
يجب أن تتأقلم الوحدة مع درجة حرارة الغرفة في البيئة التي يتم وضعها فيها. • 

يوصى بتركها لمدة 24 ساعة.
نطاق درجة الحرارة المحيطة يجب أن يكون بين  °16 مئوية إلى °43 مئوية.• 
الرطوبة النسبة أقل من 95% دون تكثيف• 
يتراوح الضغط الجوي ما بين 50 كيلو باسكال إلى 106 كيلو باسكال• 

يكون الرقم التسلسلي ضرورًيا لكل االستفسارات 
قم دائًما بتضمين الطراز واألرقام المسلسلة في المراسالت المتعلقة بالوحدة.

 _________________________________ الطراز:    

 _________________________________ الرقم التسلسلي:    

 _________________________________ تم الشراء من:    

 ________________ الجهد:     __________ تاريخ التركيب:    
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هذا الجهاز مخصص لطهي األطعمة أو الحفاظ على درجة حرارتها أو معالجتها • 
من أجل أغراض االستخدام اآلدمي. وال توجد أي استخدامات أخرى معتمدة لهذا 

الجهاز، وبالتالي، فإن أي استخدامات أخرى تعتبر خطيرة. ويجب أال يتم استخدام 
هذا الجهاز لطهي األطعمة التي تحتوي على مواد قابلة لالشتعال )مثل األطعمة 

التي تحتوي على الكحوليات(. فالمواد التي تكون نقطة االشتعال لها منخفضة يمكن 
أن تشتعل بطريقة عفوية وتتسبب في حدوث حريق.

تم تصميم هذا الفرن لالستخدام في المؤسسات التجارية عندما يكون كل موظفي • 
التشغيل على دراية بالغرض من هذا الجهاز، وقيوده، والمخاطر المقترنة به. يجب 

قراءة وفهم تعليمات وتحذيرات التشغيل من خالل كل المشغلين والمستخدمين. 
ونحن نوصي بالتدريب المنتظم لفريق العمل لديك لتجنب مخاطر وقوع الحوادث 

أو تعرض الوحدة للتلف. كما يجب أن يتلقى المشغلون كذلك تعليمات السالمة 
بشكل منتظم.

وأي أدلة الستكشاف األخطاء وإصالحها وعروض للمكونات وقوائم قطع الغيار • 
مضمنة في هذا الدليل مضمنة لألغراض المرجعية العامة فقط والهدف منها أن يتم 

استخدامها من خالل الفنيين المؤهلين والمدربين.

يجب أن يتم اعتبار هذا الدليل بمثابة جزء دائم من هذا الجهاز. يجب أن يبقى هذا • 
الدليل وكل التعليمات والمخططات والرسومات وقوائم قطع الغيار واإلشعارات 

والملصقات المرفقة معه مع الجهاز في حالة بيعه أو نقله إلى موقع آخر.

إجراءات واحتياطات
السالمة

ويعد الدراية باإلجراءات الصحيحة أمًرا ضرورًيا للتشغيل اآلمن للمعدات التي 
تعمل بالكهرباء و / أو الغاز. ويتم استخدام الكلمات والرموز التالية التي تشير إلى 

الخطر في هذا الدليل.

  مالحظة:          للمعدات التي يتم توفيرها لالستخدام في أي موقع يخضع 
2012/95/EC WEEE :لتنظيم التوجيه التالي

ال تتخلص من األدوات الكهربية أو اإللكترونية مع 
النفايات المحلية األخرى.

تنبيه
يشير هذا الرمز إلى تواجد خطر يمكن أو سوف يسبب إصابات شخصية 

طفيفة أو تلف طفيف في الممتلكات أو ممارسة ربما تكون غير آمنة إذا تم 
تجاهل التحذير المضمن مع هذا الرمز.

تنبيه
يشير هذا الرمز إلى تواجد خطر يمكن أو سوف يسبب 
إصابات شخصية طفيفة أو متوسطة أو تلف متوسط أو 
طفيف في الممتلكات إذا تم تجاهل التحذير المضمن مع 

هذا الرمز. 

خطر
يشير هذا الرمز إلى تواجد خطر يحتمل أن يسبب إصابات 
شخصية خطيرة أو الوفاة أو تلف خطير في الممتلكات إذا 

تم تجاهل التحذير المضمن مع هذا الرمز.

تحذير
يشير هذا الرمز إلى تواجد خطر يمكن  أن يسبب إصابات 
شخصية أو ربما الوفاة أو تلف كبير في الممتلكات إذا تم 

تجاهل التحذير المضمن مع هذا الرمز.

مالحظة:   يستخدم هذا الرمز إلعالم األفراد بمعلومات التركيب أو التشغيل 
أو الصيانة التي تكون مهمة إال أنها ال تكون متعلقة بالمخاطر.

ُيستخدم ليدل على أن الرجوع إلى تعليمات التشغيل إجراء 
إلزامي. في حالة عدم االمتثال، يمكن أن يتعرض المشغل 

إلصابة شخصية.

ُيستخدم ليدل على التوصية بالرجوع إلى تعليمات التشغيل 
لفهم تشغيل الُمعدة. 
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لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو  تلف الممتلكات، يجب أن يتم • 
فحص الجهاز الخاص بك وصيانته كل اثني عشر )12( شهًرا على األقل من 

خالل شريك خدمة معتمد أو فني مدرب.

ال تسمح إال لشريك صيانة معتمد أو فني مدرب بصيانة أو إصالح الجهاز الخاص • 
بك. يؤدي التركيب أو اإلصالح الذي ال يتم تنفيذه من خالل شريك صيانة معتمد 

أو فني مدرب، أو استخدام قطع غيار غير معتمدة من المصنع، إلى إبطال الضمان 
وإعفاء شركة Alto-Shaam من كل االلتزامات الملقاة على عاتقها.

أثناء التعامل مع هذا الجهاز، التزم باالحتياطات الواردة في الوثائق أو في • 
العالمات أو في الملصقات الموجودة مع الجهاز أو المشحونة معه، باإلضافة إلى 

أي احتياطات سالمة أخرى سارية.

إذا تم تركيب الجهاز على عجالت، يجب أن يتم التحكم في حرية حركة الجهاز • 
بحيث ال تتعرض وصالت المرافق )بما في ذلك الغاز والمياه والكهرباء( للتلف 

عند تحريك الوحدة. إذا تم تحريك الجهاز، فتحقق من فصل كل وصالت المرافق 
بالشكل الصحيح. وإذا تمت إعادة الجهاز إلى موضعه األصلي، فتحقق من توصيل 

أي أجهزة تثبيت وأي وصالت للمرافق بالشكل الصحيح.

ال تستخدم الجهاز إال عندما يكون ثابًتا. يمكن أن تنقلب أرفف الفرن المتحركة • 
وأرفف اللوحات المتحركة وتروليهات النقل واألجهزة التي تتحرك على عجالت 

أثناء نقلها على أرضية غير مستوية أو عتبة ما مما يمكن أن يسبب إصابات 
خطيرة.

دائًما استخدم فرامل العجالت في األجهزة أو الملحقات المتحركة عندما ال تتحرك. • 
يمكن أن تتحرك هذه األشياء أو تتدحرج على األرضيات غير المستوية مما يمكن 

أن يتسبب في حدوث تلف في الممتلكات أو إصابات خطيرة.

توخ الحذر الشديد عند نقل األجهزة ألن صواني الطعام يمكن أن تحتوي على • 
سوائل ساخنة يمكن أن تنسكب، مما يمكن أن يسبب إصابات خطيرة.

دائًما افتح باب الجهاز ببطء شديد. يمكن أن تتسبب األبخرة أو األدخنة الساخنة • 
الخارجة من الفرن في التسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة.

إجراءات السالمة واالحتياطات اإلضافية

إذا كان الجهاز الذي يعمل بالغاز الخاص بك مركًبا تحت غطاء صرف، يجب • 
أن يتم تشغيل الغطاء عندما يكون الفرن قيد التشغيل لتجنب تراكم غازات 

االحتراق. يمكن أن يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى حدوث إصابات خطيرة أو 
الوفاة أو تلف المنتجات.

ال تضع األشياء مطلًقا بالقرب من فتحات الطرد في الفرن. فهذه المنطقة تكون • 
ساخنة ويمكن أن تكون مصدًرا الشتعال الحرائق.

ال تترك أشياء تسد أو تعيق المنطقة الموجودة تحت قاعدة الفرن. ويمكن أن • 
يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو تلف الجهاز أو إلى إصابة خطيرة.

ال تستخدم الخرطوم المحمول المرفق لرش أي شيء بخالف الجزء الداخلي • 
من مقصورة الفرن.

ال تستخدم الخرطوم المحمول المرفق على سطح مقصورة طهي ساخنة. يمكن • 
أن يؤدي التغيير المفاجئ في درجة الحرارة إلى إتالف الجزء الداخلي من 

الفرن. اترك الفرن يبرد إلى درجة حرارة 66 درجة مئوية على األقل. عدم 
اتباع هذا التنبيه يمكن أن يؤدي إلى إبطال الضمان.

 تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة 

أو تلف الممتلكات:

يجب أن يتم تنظيف الجهاز بشكل شامل لتجنب رواسب 
الشحوم و / أو بقايا األطعمة، التي يمكن أن تشتعل بها 

النار، داخل الجهاز. إذا اشتعلت رواسب الدهون و / أو 
نفايات األطعمة داخل الجهاز، فأوقف تشغيل الجهاز 

على الفور، واترك باب الجهاز مغلًقا إلطفاء النيران. 
إذا لزم المزيد من العمل إلطفاء تلك النيران، فافصل 

الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسية واستخدم طفاية الحريق 
)وال تستخدم المياه إلطفاء الحرائق الناجمة عن الدهون!(. 

يمكن أن يؤدي عدم التمكن من تنظيف الجهاز بالشكل 
الصحيح إلى إبطال الضمان وإخالء مسؤولية شركة 

Alto-Shaam عنه. 

تحذير
هذا المنتج غير مخصص لالستخدام من قبل األفراد 

)بما في ذلك األطفال( الذين يعانون من قصور 
في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، 

وقلة الخبرة أو المعرفة ما لم يكونوا تحت إشراف 
من يتحمل مسؤولية سالمتهم أو بعد أن يحصلوا 
على تعليمات من ذلك الشخص فيما يتعلق بكيفية 

استخدام هذا الجهاز.
يجب مراقبة األطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون بالجهاز.
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التركيب في الموقع 
يجب أن يتم تركيب فرن الطهي 
والحفاظ على درجة الحرارة من 
إنتاج Alto-Shaam في موقع 

يسمح بعمل الفرن لتحقيق األغراض 
المستهدفة منه وبما يسمح بتوفير 

مساحة خلوص كافية من أجل 
التهوية والتنظيف بشكل جيد وكذلك 
من أجل تسهيل الوصول ألغراض 

الصيانة.

يجب أن يتم تركيب الفرن على سطح مستقر ومستٍو.  .1

ال تقم بتركيب هذا الجهاز في أي منطقة يمكن أن يتأثر فيها بأوضاع سلبية   .2
معاكسة، مثل البخار أو الدهون أو المياه المتقاطرة أو درجات الحرارة 

المعاكسة أو أي ظروف أخرى سلبية للغاية.

ال تخزن أو تستخدم أي سوائل قابلة لالشتعال وال تسمح بتواجد األبخرة   .3
القابلة لالشتعال بالقرب من هذا الفرن أو أي جهاز آخر.

يجب أن يتم إبعاد هذا الجهاز عن أي مواد قابلة لالشتعال.  .4

إلى  الوصول  تعوق  عوائق  أي  عن  الجهاز  هذا  إبعاد  يتم  أن  يجب   .5
الخدمة. أو  الصيانة  ألغراض  الجهاز 

®

التركيب

تم التوصل إلى أن اختبارات انبعاثات الطهي والحفاظ على درجة حرارة 
 Underwriters Laboratories, المنتج التي تم إجراؤها من خالل

®.Inc تتوافق مع متطلبات NFPA96 السارية: اإلصدار الثامن، الفقرة رقم 
4.1.1.2. أدى تحليل عينات انبعاثات المستوى العلوي من األبخرة المحملة 
بالشحوم إلى ما إجماليه 0.55 ملليجرام لكل متر مكعب ويعبر ذلك عن كل 

طرازات الفرن المنتجة ضمن خط المنتجات هذا. 

ينتج عن المدخنة إجمالي 0.21 ملليجرام لكل متر مكعب. 

واعتماًدا على هذه النتائج، لن يكون تركيب الغطاء و / أو التهوية الخارجية 
ضرورة في أغلب الحاالت. تحقق من القوانين المحلية حيث تكون هناك 

قوانين أكثر صرامة سارية.

تحذير
يمكن أن يؤدي التركيب أو التعديل أو الضبط أو الصيانة أو 

التنظيف أو الصيانة بشكل غير مناسب إلى تلف المنتجات 
أو اإلصابات الشديدة أو الوفاة.

اقرأ وافهم تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة بشكل شامل 
قبل تركيب أو صيانة أو تشغيل هذا الجهاز.

تحذير
قد يكون الجهاز ثقيالً وكذلك الملحقات. لمنع التعرض 

لإلصابات الخطيرة، استخدم دائًما عدًدا كافًيا من العمال 
المدربين والخبراء عند نقل أو موازنة الجهاز وعند التعامل 

مع الملحقات.

تنبيه
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو تلف الممتلكات:

دائًما استخدم واقيات اليد عند تشغيل هذا الجهاز لتجنب 
الحروق. تصبح األجزاء المعدنية في هذا الجهاز ساخنة 

للغاية عندما يتم تشغيلها.
سطح ساخن

! تنبيه

تحذير
من أجل سالمتك

ال تقم بتخزين الجازولين أو غيره من األبخرة والسوائل 
األخرى القابلة لالشتعال أو استخدامها في محيط هذا الجهاز 

أو غيره من األجهزة األخرى.

مالحظة
إذا تم فصل الجهاز لفترة طويلة من الوقت، قد تتطلب ساعة الوقت 

الدائرة الرئيسي الخاص بالوحدة  الحقيقي إعادة الشحن. قم بفصل قاطع 
10 ثوان ثم أعد تشغيل الطاقة.  لمزيد من المعلومات بهذا الشأن،  لمدة 

E-60 في قسم اكتشاف األخطاء وإصالحها بهذا الدليل. انظر كود الخطأ 

الخلوص متطلبات 
 76 مم من األسطح غير الساخنة
457 مم من الجهاز المنتج للحرارة

 76 مم
475 مم

51 مماألعلى
25 ممالجانب االيمن والجانب االيسر
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التركيب في الموقع

التركيب

300-TH/III - الوزن

الصافي:  31 كجم  
الشحن:  اتصل بالمصنع

300-TH/III - سعة المنتج

أقصى كحد  كجم   16 

لتًرا  28,5 للحجم:  األقصى  الحد 

500-TH/III - سعة المنتج/الصينية

أقصى كحد  كجم   18 

لتًرا  38 للحجم:  األقصى  الحد 

500-TH/III - الوزن

الصافي:  64 كجم  
الشحن:  82 كجم

300-th3 2011 lit
مم

64
3

طول السلك:
1524مم

426مم

مم
48

0
مم

19

387مم

1031مم

مم
44

7

500-TH/III 300-TH/III

300-th3 2011 lit

مم
64

3

طول السلك:
1524مم

426مم

مم
48

0
مم

19

387مم

1031مم

مم
44

7

مم
80

9
م*

6 م
4 

س
مقا

ت 
جال

الع
مع 

االختيارية مقاس 89مم العجالت  *848مم - مع 
االختيارية مقاس 127مم العجالت  *894مم - مع 

االختيارية مقاس 152مم األقدام  *857مم - مع 

 املنتج معروض مع
املصد االختياري

التوصيل الكهربي

التوصيل الكهربي

خيارات التمرير

خيارات التمرير

طول السلك
120 فولت - 1524مم

208-240 فولت - 1524مم
230 فولت - 2438مم

 532مم

مم
11

18

مم
75

8

مم
10

43

مم
14

79

 486مم
 458مم

 737مم
 675مم

 368مم

مم
73

2

مم
91

 406مم
 483مم

 556مم
 670مم

التوصيل الكهربي
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التركيب في الموقع

التركيب

المنتج/المقالة سعة 

أقصى كحد  كجم   45

لتًرا  67 للحجم:  األقصى  الحد 

الوزن
الوزن عند الشحن الوزن الصافي  الطراز   

118 كجم 87 كجم   750-TH/III  
125 كجم 89 كجم   767-SK/III  

767-SK/III 750-TH/III

مم
80

9
م*

6 م
4 

س
مقا

ت 
جال

الع
مع 

االختيارية مقاس 89مم العجالت  *848مم - مع 
االختيارية مقاس 127مم العجالت  *894مم - مع 

االختيارية مقاس 152مم األقدام  *857مم - مع 

 املنتج معروض مع
املصد االختياري

خيارات التمرير

طول السلك
120 فولت - 1524مم

208-240 فولت - 1524مم
230 فولت - 2438مم

التوصيل الكهربي

 املنتج معروض مع
املصد االختياري

خيارات التمرير

التوصيل الكهربي

التوصيل الكهربي

864 مم
802 مم

432 مم

مم
 7

32

612 مم

797 مم

679 مم

651 مم

مم
 9

1

600 مم
676 مم

مم
 1

37
3

مم
 2

00
6

مم
 8

86

726 مم

مم
 1

44
4

676مم

651مم

*804مم - مع العجالت االختيارية مقاس 64مم
*890مم - مع العجالت االختيارية مقاس 127مم

*858مم - مع األقدام االختيارية مقاس 152مم

مم
84

8
م*

8م
9 

س
مقا

ية 
يار

خت
 اال

الت
عج

ع ال
م

726مم

املنتج معروض مع 
االختياري املصد 

مم
88

6

مم
14

41

الكهربي التوصيل 

مم
13

73

295مم

802مم

مم
76

7
ي)

هرب
لك

ل ا
صي

لتو
(ا

612مم 600مم

مم
13

0

طول السلك
230فولت - 2438مم

208-240فولت - 1829مم
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التركيب في الموقع

التركيب

1000-SK/III 1000-TH/III

864مم

636مم

600مم

432مم

مم
12

94

مم
18

47

مم
13

0

مم
10

21
مم

 8
9 

س
مقا

ت 
جال

الع
مع 

مم
94

0

مم
87

6

االختيارية مقاس 64مم العجالت  981مم - مع 
االختيارية مقاس 127مم العجالت  1067مم - مع 

االختيارية مقاس 152مم األقدام  1063مم - مع 

الكهربي التوصيل 

التمرير خيارات 

الكهربي التوصيل 

521مم
597مم

802مم

683مم

السلك طول 
208-240فولت - 1524مم

230فولت - 2438مم

572مم

 املنتج معروض مع
االختياري املصد 

التمرير خيارات 

572مم

مم
13

0

مم
10

21
مم

 8
9 

س
مقا

ت 
جال

الع
مع 

االختيارية مقاس 64مم العجالت  981مم - مع 
االختيارية مقاس 127مم العجالت  1067مم - مع 

االختيارية مقاس 152مم األقدام  1063مم - مع 

521مم
597مم

مم
12

94

مم
87

6
636مم

683مم

مم
94

0

802مم

طول السلك
230فولت - 2438مم

208-240فولت - بال سلك أو قابس

املنتج معروض مع
االختياري  املصد 

الكهربي التوصيل 

المنتج/المقالة سعة 

أقصى كحد  كجم   54 

لتًرا  76 للحجم:  األقصى  الحد 

الوزن
الوزن عند الشحن الوزن الصافي  الطراز   

125 كجم 104 كجم تقريًبا   1000-TH/III  
128 كجم 92 كجم تقريًبا   1000-SK/III  
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التركيب في الموقع

التركيب

1200-SK/III 1200-TH/III

636مم

مم
12

94

مم
18

47

مم
87

6

الكهربي التوصيل 

التمرير خيارات 

املنتج معروض مع 
االختياري املصد 

432مم

864مم

521مم

608مم

التمرير خيارات 

الكهربي التوصيل 

م*
1 م

27
س 

مقا
ت 

جال
الع

مع 
مم 

19
20

مم
17

2

613مم

مم
18

35

802مم

*1877مم - مع العجالت االختيارية مقاس 89مم
*1897مم - مع األقدام االختيارية مقاس 152مم

600مم
572مم

572مم

521مم

608مم

م*
1 م

27
س 

مقا
ت 

جال
الع

مع 
مم 

19
20

مم
17

2

*1877مم - مع العجالت االختيارية مقاس 89مم
*1897مم - مع األقدام االختيارية مقاس 152مم

636مم

مم
87

6

مم
12

94

مم
18

35

802مم

819مم

613مم

املنتج معروض مع 
االختياري املصد 

الكهربي التوصيل 

سعة المنتج/الصينية )لكل مقصورة(

أقصى كحد  كجم   54 

لتًرا  76 للحجم:  األقصى  الحد 

الوزن
الوزن عند الشحن الوزن الصافي  الطراز   

156 كجم  197 كجم  1200-TH/III  
211 كجم 177 كجم تقريًبا   1200-SK/III  
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التركيب في الموقع

التركيب

1767-SK/III

686مم

651مم

600مم

املنتج معروض مع 
املصد االختياري

التوصيل الكهربي

726مم

مم
88

6

مم
14

41

مم
13

73

295مم

807مم

613مم

مم 
14

87
بي

هر
لك

ل ا
صي

لتو
ا

م*
5 م

12
7 

س
مقا

ت 
جال

الع
مع 

مم 
15

72

مم 
17

2

االختيارية مقاس 89مم العجالت  *1540مم - مع 
*1577مم - مع األقدام االختيارية مقاس 152مم

832مم

سعة المنتج/الصينية )لكل مقصورة(

 45 كجم كحد أقصى

الحد األقصى للحجم: 67 لتًرا

الوزن
الوزن عند الشحن الوزن الصافي  الطراز   

204 كجم 163 كجم تقريًبا   1767-SK/III  
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التركيب

TH/III500-TH/III750-TH/III1000-TH/III1200-TH/III-300الخيارات  والملحقات

 مصد، بكامل المحيط
5011161501037150097675009767—)غير متاح مع العجالت مقاس 64 مم(

حامل منقوش 
 ضلع رئيسي
حول الباخرة )الكافيتيريا(

HL-2635 
—

HL-2635 
4459

HL-2635 
4459

HL-2635 
4459

HL-2635 
4459

العجالت - 2 صلبة, 2 محورية مع الفرامل 
  127 مم
  89 مم
76 مم
64 مم

— 
— 

 المصنع
—

5004862 
5008017 

— 
قياسي

5004862 
5008017 

— 
قياسي

5004862 
 قياسي
— 

5008022

5004862 
 قياسي
— 
—

LK-22567LK-22567LK-22567LK-22567—قفل الباب مع المفتاح

التقطير صينية 
 مع الصرف
 بدون الصرف
عمق إضافي

— 
— 

PN-2122

14813 
11898 

—

14831 
1014684 

—

5005616 
11906 
15929

5005616 
11906 
15929

مسجل بيانات برنامج تحليل المخاطر ونقطة التحكم الخطيرة 
HACCP(50155635015563501556350155635015563( )يركب في المصنع(

5011149501114950111495011149—األرجل، 152 مم، مزودة بجذع )مجموعة مكونة من أربعة أرجل(

PN-2115PN-2115PN-2115——شبكة القلي، سلك  - حشوة قلي مقاس 457 مم × 660 مم

5013939501393650139345013934—لوحة األمان مع قفل المفاتيح

الرف، من الفوالذ المقاوم للصدأ 
سلك عريض، وصول
 سلك عريض، مرور
رف ضلع

SH-2107 
— 
—

SH-2326 
SH-2326 

—

SH-2324 
SH-2327 
SH-2743

SH-2325 
SH-2346 

SH-29474

SH-2325 
SH-2346 

SH-29474

معدات التكديس - 
S-SerieS أو SK أو TH فوق أو تحت السلسلة

  XL-300 XceLeraTe® تحت
XL-400 XceLeraTe® تحت
cTX4-10 coMbiTHerM™ تحت

—
—
—
—

5004864 
—
—
—

5004864
5019677
5019678
5019679

5004864
5019677

—
5019679

—
—
—
—

خيارات وملحقات الطهي والحفاظ على درجة حرارة المنتج
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SK/III1767-SK/III1000-SK/III1200-SK/III-767خيارات وملحقات المدخنة

 مصد، بكامل المحيط
5010371501037150097675009767)غير متاح مع العجالت مقاس 64 مم(

حامل منقوش 
 ضلع رئيسي
حول الباخرة )الكافيتيريا(

HL-2635 
4459

HL-2635 
4459

HL-2635 
4459

HL-2635 
4459

العجالت - 2 صلبة، 2 محورية مع الفرامل
  127 مم
  89 مم
 64 مم

5004862 
 قياسي

5008022

 قياسي
5008017 

––

5004862 
 قياسي

5008022

 قياسي
5008017 

––

LK-22567LK-22567LK-22567LK-22567قفل الباب مع المفتاح

التقطير  صينية 
مع الصرف
بدون الصرف
عمق إضافي

14831
1014684

—

14831
1014684

—

5005616
11906
15929

5005616
11906
15929

مسجل بيانات برنامج تحليل المخاطر ونقطة التحكم الخطيرة )HACCP( )يركب 
5015563501556350155635015563في المصنع(

5011149501114950111495011149األرجل، 152 مم، مزودة بجذع )مجموعة مكونة من أربعة أرجل(

PN-2115PN-2115PN-2115PN-2115شبكة القلي، سلك  - حشوة قلي مقاس 457 مم × 660 مم

5013936501393650139345013934لوحة األمان مع قفل المفاتيح

الرف، من الفوالذ المقاوم للصدأ 
 سلك عريض، وصول
رف ضلع

SH-2324 
SH-2743

SH-2324 
SH-2743

SH-2325
SH-29474

SH-2325
SH-29474

معدات التكديس - 
S-SerieS أو SK أو TH فوق أو تحت السلسلة

  XL-300 XceLeraTe® تحت
XL-400 XceLeraTe® تحت
cTX4-10 coMbiTHerM™ تحت

5004864
5019677
5019678
5019679

––
––
––
––

5004864
5019677

—
5019679

––
––
––
––

الشرائح الخشبية، الكتلة المجمعة، 9 كجم
 تفاح
 كرز
 جوز

قيقب 

WC-22543 
WC-22541 
WC-2829 

WC-22545

WC-22543 
WC-22541 
WC-2829 

WC-22545

WC-22543 
WC-22541 
WC-2829 

WC-22545

WC-22543 
WC-22541 
WC-2829 

WC-22545

التركيب
خيارات وملحقات الطهي والحفاظ على درجة حرارة المنتج والتدخين
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التركيب
إرشادات التجميع

إذا تم شحن الجهازين مًعا من املصنع، فسوف تتم إزالة العجالت من الوحدة العلوية. ويتم تضم	 طاقم تجميع مع الشحنة.  (1

إذا لزم األمر إزالة العجالت: فضع الوحدة عىل ظهرها، واستخدم مطرقة مطاطية أو غ� مسببة للتشوه واطرق عىل الجزأين العلوي والسفيل لكل عجلة بالتناوب حتى تنزلق العجلة للخارج..

أثناء وضع الجهاز عىل ظهره، أدخل دعامة تجميع يف كل زاوية من الزوايا األربع   (2

للوحدة العلوية. ثبِّت دعامات التجميع بإحكام مستخدًما برغي واحد وحلقت	 مسطحت	 وهم مرفقون بطاقم التجميع. استخدم القالب 68696 لتحديد مكان فتحة برغي املجموعة. اثقب باستخدام مثقاب 

رقم 30 ورشيط 8-32.

مالحظة: يجب أن تكون الشفة التي تتضمنها دعامات التجميع مواجهة للجزء الخارجي من الوحدة.

أنزع براغي التثبيت األربعة العلوية من الوحدة السفلية. ضع الجهاز العلوي الذي تم تركيب دعامات التجميع به، أعىل الوحدة السفلية. ضع الوحدة العلوية يف موضع مركزي من األمام إىل الخلف.   (3

أعد تثبيت الرباغي األربعة عرب الشفة الخاصة بكل دعامة تجميع من الدعامات األربع.

أ ليصافتلا

5004864 بيكرتلا ةعومجم

ةكرحلا ةعومجم يغرب

يولعلا تيبثتلا يغرب

A

التكديس تكوينات 
يمكن أن يتم تجميعه معالطراز

300-TH/III300-S 300 أو-TH/III 
ال يلزم استخدام معدات تجميع. قم بمحاذاة الغمازات الموجودة أعلى وأسفل الوحدات. يوصى بإزالة األرجل 

من الوحدة العلوية قبل التجميع. 
500-TH/III500-S 500 أو-TH-II 500 أو-TH/III

767-SK/III 750 أو-TH/IIIXL-400 أو XL-300 767 أو-SK/III 767 أو-SK 750 أو-S 750 أو-TH-II 750 أو-TH/III

1000-SK/III 1000 أو-TH/IIIXL-300 1000 أو-S 1000 أو-SK/II 1000 أو-SK/III 1000 أو-TH/III
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التركيب في الموقع

التركيب

هناك مجموعة من التعديالت المقترنة بالتركيب المبدئي وبدء التشغيل. ومن 
الضروري أن يتم تنفيذ هذه التعديالت من خالل فني خدمة مؤهل. وتكون 
التعديالت المقترنة بالتركيب وبدء التشغيل مسؤولية التاجر أو المستخدم. 

وتشتمل هذه التعديالت، دون الحصر، معايرة منظم الحرارة، وضبط الباب، 
والموازنة، والتوصيل الكهربي، وتركيب العجالت أو األرجل االختيارية.

الموازنة

قم بموازنة الفرن من 
الجانب إلى الجانب ومن 

األمام إلى الخلف باستخدام 
ميزان موازنة مائي. 

بالنسبة لألفران المثبت بها 
عجالت، من الضروري أن يكون سطح التثبيت مستوًيا بسبب احتمالية تغيير 

وضع الفرن بشكل متكرر.

ونحن نوصي بفحص مستوى موازنة الفرن بشكل دوري للتحقق من عدم تغير 
مستوى األرضية ومن عدم تحرك الفرن كذلك.

مالحظة:   يمكن أن يسبب عدم موازنة هذا الفرن بالشكل الصحيح إلى عمله 
بشكل غير صحيح، كما يؤدي إلى طهي المنتجات التي تتكون من 

خلطات شبه سائلة بشكل غير متسق.

التثبيت  متطلبات 
المتنقلة — المعدات 

يجب أن يتم تركيب أي جهاز غير مزود بسلك إمداد للتيار الكهربي ولكنه 
يشتمل على مجموعة من العجالت باستخدام شريط تثبيت. ويجب أن يتم توفير 
الوسائل الكافية للحد من حركة هذا الجهاز بدون االعتماد على أو نقل الضغوط 

إلى القناة الكهربية. تسري المتطلبات التالية:

الحد األقصى الرتفاع العجالت هو 152 مم.  .1

يجب أن تكون عجلتان من هذه العجالت من النوع القابل للقفل.  .2

هذه األجهزة المتنقلة أو األجهزة المثبتة على حوامل متنقلة يجب أن يتم   .3
تركيبها باستخدام موصل مرن مثبت ببنية المبنى.

ويتواجد موصل التركيب لتثبيت الجهاز على الشفة العلوية الخلفية للجهاز. ال 
يتم توفير موصل مرن من خالل المصنع كما أنه ليس متوفًرا لدى المصنع.

    تحذير
خطر حدوث الصدمة الكهربية.

يجب أن يتم تثبيت الجهاز بهيكل المبنى. عدم مراعاة هذا 
االحتياط قد يتسبب في تلف الجهاز باإلضافة إلى التعرض 

إلصابة شخصية خطيرة.
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التركيب في الموقع

التركيب

     تحذير
يمكن أو سوف يؤدي عدم تركيب صينية التقطير 

بشكل صحيح إلى حدوث تلف خطير وسوف يؤدي 
إلى ظهور خطر التسرب الذي يمكن أن يؤدي إلى 

حدوث إصابة شخصية. 

 2 1 المتصل بالجزء الخلفي من حامل صينية القطرات  1   قم بعمل فتحات عبر الشريط المزدوج 

 1 قم بإزالة الدعامة من الشريط المزدوج    2

2 بالوحدة. 3 عبر الفتحات وقم بتوصيل حامل صينية القطرات  3   ضع البراعي 

2 إلغالقها.  4   بشكل اختياري، إال أنه موصى به بشدة - ضع خطأ من سدادات السليكون المتناسبة مع الطعام على طول الحافة العلوية لحامل صينية القطرات 

 2 4 في حامل صينية القطرات  ضع صينية القطرات    5

الكميةالوصفالعنصر
1شريط مزدوج1

1حامل صينية القطرات2

3"0 25 x 32-8 3براغي فيليبس

القطرات4 1صينية 

 تعليمات تركيب صينية القطرات

12

3

4
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الكهربي  التوصيل 

التركيب

يجب أن يتم تركيب الجهاز من خالل فني خدمة مؤهل. يجب أن يتم تأريض 
الفرن بالشكل الصحيح وفًقا لقانون الكهرباء القومي والقوانين المحلية السارية.

ال تقم بتوصيل الوحدة إال في مقبس مؤرض فقط، بحيث يتم وضع الوحدة 
بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة في حاالت الطوارئ. يحدث القوس 

الكهربائي عند توصيل أو فصل الوحدة إال إذا تم وضع عناصر التحكم في 
وضع "إيقاف التشغيل" 

يجب أن يتم تركيب المستقبل أو تكوين المنفذ أو األسالك الدائمة لهذا الوحدة 
من خالل فني مؤهل وفًقا لقوانين الكهرباء المحلية السارية.

بخصوص الوحدات القياسية الدولية:  

إذا لم تكن الوحدة مزودة بسلك وقابس مرنين، يجب أن يتم تضمين جهاز فصل 
معتمد من الدولة لكل األقطاب بحيث يحتوي على فصل اتصال 3 مم على 

األقل في كل األقطاب في األسالك الثابتة من أجل الفصل. عند استخدام سلك به 
قابس، يجب أن يتم توصيل الموصل األخضر/األصفر بالطرف الموضوع عليه 
رمز التأريض. إذا تم استخدام القابس، يجب أن يكون من السهل الوصول إلى 

منفذ المقبس. إذا لزم استبدال سلك الطاقة، فاستخدم سلًكا مماثالً من الموزع.

الموديالت المتصلة بأسالك:

يجب أن تكون الموديالت المتصلة بأسالك مجهزة بمفتاح خارجي معتمد من قبل 
الدولة لفصل جميع األقطاب مع الفصل الكافي لمناطق التالمس.

في حالة استخدام سلك كهربائي لتوصيل المنتج، فيجب استخدام سلك مقاوم 
للزيوت مثل H05RN أو H07RN أو ما يعادلهما.

تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة  أو تلف 

المنتجات:
يجب أن يتم عمل الوصالت الكهربية من خالل فني صيانة 

مؤهل ومدرب بما يتوافق مع الفوانين الكهربية السارية.
يجب أن يتم تأريض هذا الجهاز بالشكل الكافي بما يتوافق 
مع القوانين الكهربية المحلية، أو، في حالة غياب القوانين 

المحلية، بما يتوافق مع اإلصدار الحالي من قانون الكهرباء 
المحلي ANSI/NFPA رقم 70.  في كندا، يجب أن 

يتم عمل كل التوصيالت الكهربية بما يتوافق مع قانون 
CSA C22.1، قانون الكهرباء الكندي الجزء 1 أو مع 

القوانين المحلية.

مالحظة:   عندما تسري القوانين المحلية ومتطلبات CE التنظيمية،يجب أن 
 GFCI يتم توصيل األجهزة بدائرة كهربية محمية من خالل منفذ

خارجي.

الموديالت المتصلة بأسالك:

يجب أن تكون الموديالت المتصلة بأسالك مجهزة بمفتاح خارجي معتمد من قبل 
الدولة لفصل جميع األقطاب مع الفصل الكافي لمناطق التالمس.

في حالة استخدام سلك كهربائي لتوصيل المنتج، فيجب استخدام سلك مقاوم 
للزيوت مثل H05RN أو H07RN أو ما يعادلهما.

خطر
يجب أن يتم تزويد األجهزة التي ال يتم توفير سلك لها 

من المصنع بسلك بطول كاٍف للسماح بتحريك الجهاز من 
أجل أغراض التنظيف. 

لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة  أو تلف 
المنتجات:

يجب أن يتم عمل الوصالت الكهربية من خالل فني 
صيانة مؤهل بما يتوافق مع الفوانين الكهربية السارية. 
دائًما استخدم السلك ذي مقاس AWG الصحيح اعتماًدا 

على المتطلبات الكهربية للجهاز.

للوحدات المعتمدة من خالل CE:  لمنع خطر الصدمات الكهربية بين الجهاز 
واألجهزة األخرى أو األجزاء المعدنية األخرى القريبة منه، يتم توفير مسمار 
كبير لربط الموازنة. ويجب توصيل سلك ربط موازنة بهذا المسمار واألجهزة/
األجزاء المعدنية األخرى من أجل توفير الحماية الكافية ضد الفروق المحتملة. 

يكون الطرف مميًزا بالرمز التالي.
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الكهرباء 

التركيب

المواصفات الكهربية )تتواجد مخططات توصيل األسالك داخل غطاء الوحدة(

 nema 5-15pكيلو واتأمبيرهرتزالمرحلةالجهد

 قابس 15 أمبير - 
125 فولت

nema 5-20p 

 قابس 20 أمبير - 
125 فولت

cee 7/7 
 قابس مصنف 

250 فولت

ch2-16p 

 قابس مصنف 
250 فولت

bs1363 
 قابس مصنف 

 250 فولت
)المملكة المتحدة فقط(

as/nzs 3112 
 قابس مصنف 

250 فولت

300-TH/III
80 70 1201606 فولت

62 70 230160/502 فولت

500-TH/III
9 01 12016016 فولت

 208 فولت
240 فولت

160
11 2 
12 5

2 7 
3 0

سلك، بدون قابس

8 02 230160/5012 فولت

750-TH/III
7 21 12016014 فولت

 208 فولت
240 فولت

160
14 0 
16 0

2 9 
3 9

سلك، بدون قابس

8 22 230160/5012 فولت

1000-TH/III
 208 فولت
240 فولت

160
14 0 
16 0

2 9 
3 9

سلك، بدون قابس

8 22 230160/5012 فولت

1200-TH/III
 208 فولت
240 فولت

160
29 0 
33 3

6 1 
8 0

بدون سلك أو قابس

بدون سلك أو قابس6 76 230160/5028 فولت

بدون سلك أو قابس0 56 415-380360/5016

TH/III-1200 )المملكة المتحدة فقط(
بدون سلك أو قابس9 54 230160/5021 فولت

767-SK/III
 208 فولت
240 فولت

160
16 0 
18 5

3 9 
4 4

سلك، بدون قابس

1 03 230160/5014 فولت

1767-SK/III
 208 فولت
240 فولت

160
32 0 
36 3

7 7 
8 7

بدون سلك أو قابس

بدون سلك أو قابس2 06 230160/5030 فولت

بدون سلك أو قابس4 26 415-380360/5017

1000-SK/III
 208 فولت
240 فولت

160
16 0 
18 3

3 3 
4 4

سلك، بدون قابس

1 03 230160/5014 فولت

1200-SK/III
 208 فولت
240 فولت

160
32 0 
36 3

7 7 
8 7

بدون سلك أو قابس

بدون سلك أو قابس2 57 230160/5031 فولت

هناك قوابس أخرى متاحة. اتصل بالمصنع للحصول على المزيد من المعلومات.
طول السلك:    120 فولت - 1524 مم        240-208 فولت - 2438 مم        230 فولت - 2438 مم
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التشغيل
معلومات سالمة المستخدم

تم تصنيع فرن الطهي والحفاظ على درجة الحرارة بهدف االستخدام في 
المؤسسات التجارية من خالل موظفي التشغيل المؤهلين عندما يكون كل 
موظفي التشغيل على دراية بالغرض من هذا الجهاز، وقيوده، والمخاطر 
المقترنة به. يجب قراءة وفهم تعليمات وتحذيرات التشغيل من خالل كل 

والمستخدمين. المشغلين 

بدء التشغيل

المبدئي: قبل االستخدام 
يجب أن يتم تسخين سطح الفرن الداخلي من أجل إزالة الزيوت السطحية والروائح 

المصاحبة لذلك أثناء أول استخدام للفرن.

امسح كل األرفف السلكية واألرفف الجانبية والفرن بالكامل من الداخل باستخدام   .1
قطعة قماش نظيفة ورطبة. قم بتركيب األرفف الجانبية للفرن وأرفف الفرن 
وصينية التقطير الخارجية. يتم تركيب األرفف بحيث تكون الحواف المنحنية 
تجاه مؤخرة الفرن. قم بتركيب صينية القطرات على السطح السفلي الداخلي 

للفرن.

• قم بإغالق أبواب الفرن  .2 
 • اضغط على مفتاح تحكم التشغيل/إيقاف التشغيل وحرره.

 • اضغط على مفتاح الطهي.
•  اضغط على السهم ألعلى والسهم ألسفل لضبط درجة حرارة الطهي على 

149 درجة مئوية.

• اضغط على مفتاح الوقت.  .3 
•  اضغط على السهم ألعلى والسهم ألسفل لضبط وقت الطهي على حوالي 

ساعتين.
•  اترك الفرن يعمل لساعتين تقريًبا أو إلى أن تنتهي الروائح الصادرة منه.  

تنبيه
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو تلف الممتلكات:

دائًما استخدم واقيات اليد عند تشغيل هذا الجهاز لتجنب 
الحروق. تصبح األجزاء المعدنية في هذا الجهاز ساخنة 

للغاية عندما يتم تشغيلها.
سطح ساخن

! تنبيه

 خطر
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة 

أو تلف الممتلكات:
ال تقم بتنظيف الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز بالبخار 

أو بالخرطوم أو بحيث يتم إغراق مكونات 
الجهاز بالمياه أو محاليل السوائل من أي نوع. 

ال تستخدم رشاشات المياه للتنظيف. عدم اتباع هذا التنبيه 
سيؤدي إلى إبطال الضمان.

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

اإلشارات الصوتية
صوت صفير من الفرن لإلشارة إلى وجود استجابة وتغييرات في األوضاع وحاالت األخطاء.

صفارة قصيرة صغيرة - استجابة للضغط على زر. 
صفارتان قصيرتان -  صفير لتوفير معلومات يشير إلى تغيير أمر ما، مثل إدخال المستخدم لقيمة مغايرة، أو إدخال نطاق مغاير لدرجات 

الحرارة أو ما إلى ذلك.
ثالث صفارات قصيرة -  لإلشارة إلى أن الفرن قد انتهي من التسخين المسبق أو أن المجس تجاوز النقطة المحددة في التدخين على البارد أو 

أن الباب تم فتحه لفترة طويلة للغاية أو أنه تم فتح عنصر التحكم. 
أربع صفارات قصيرة - لإلشارة إلى وقوع خطأ. ارجع إلى قسم استكشاف المشكالت وحلها في هذا الدليل.
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التشغيل

التشغيل التشغيل/إيقاف  مفتاح   .1
يستخدم مفتاح نظام التحكم تشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل وظائف لوحة التحكم.    

في حالة انقطاع الطاقة أثناء عملية ما، يومض مصباح مؤشر التشغيل/إيقاف 
التشغيل. لمسحه، اضغط على المفتاح وحرره.

مفتاح الطهي — نطاق درجة الحرارة بين  93 إلى 162 درجة مئوية  .2
يستخدم الختيار وضع الطهي ولمراجعة إعداد درجة حرارة الطهي.   

مفتاح الوقت — الحد األقصى للوقت 24 ساعة  .3
يستخدم الختيار وقت الطهي ولمراجعة الوقت المضبوط.   

مفتاح المجس — نطاق درجة الحرارة بين  10 إلى 91 درجة مئوية  .4
يستخدم الختيار وضع درجة حرارة مجس المنتج الداخلي، ومراجعة إعداد درجة    
حرارة المجس، وتمكين وضع الحفاظ على درجة حرارة المجس، وتحرير درجة 

الحرارة التي يتم الحفاظ عليها للمجس. 
مفتاح الحفاظ على درجة الحرارة — نطاق درجة الحرارة بين 15 إلى   .5 

96 درجة مئوية
يستخدم الختيار وضع الحفاظ على درجة حرارة الطعام ولمراجعة درجة    

الحرارة المحددة للحفاظ عليها.
مفتاح تدخين — نطاق الوقت من 0 إلى 4 ساعات  .6

يستخدم الختيار التدخين على الساخن أو التدخين على البارد ولمراجعة وقت    
المتبقي. التدخين 

مؤشر القفل  .7
عندما يضيء هذا الرمز، فإنه يشير إلى قفل اإلعدادات المستخدمة في تسلسل    

الطهي وإلى أنه ال يمكن تغييرها.
)Halo Heat( مؤشر الوصول إلى الحرارة  .8

 Halo( أثناء التسخين المسبق للفرن، يضيء مؤشر الوصول إلى الحرارة   
Heat( أثناء التسخين المسبق ويبقى ثابًتا إلى أن يصل الفرن إلى درجة الحرارة 
المحددة للطهي. وعند استقرار درجة الحرارة، يضيء المؤشر على فترات عندما 

يبدأ الفرن في التسخين مرة أخرى.
مصباح التسخين المسبق للفرن  .9

يضيء هذا المصباح إلى أن يتم التسخين المسبق للفرن أو أثناء كونه في وضع    
االستعداد.

LED شاشة   .10
لإلشارة إلى درجة حرارة الهواء الداخلي في الفرن أو درجة حرارة مجس    

المنتجات الداخلي أو الوقت أو عندما يستخدم مع مفاتيح أخرى، يستخدم لمراجعة 
إعدادات الطهي األصلية وإعدادات درجة حرارة المجس ودرجة الحرارة التي 

يتم الحفاظ عليها. كما يشير المؤشر كذلك إلى معلومات البرمجة والتشخيص 
المتنوعة.

مصباح مؤشر االستعداد  .11
يضيء عندما ينتهي الفرن من التسخين المسبق.   

السهم ألعلى والسهم ألسفل  .12
يستخدمان لزيادة أو تقليل الوقت المضبوط، بما في ذلك إعدادات الطهي ودرجة    

حرارة المجس ودرجة الحرارة المطلوب الحفاظ عليها.
مفتاح بدء التشغيل  .13

يستخدم لبدء تسلسل أوضاع محدد عندما يتم الضغط عليه وتحريره. ويمكنك    
 إيقاف أي وضع تشغيل من خالل الضغط مع االستمرار على مفتاح بدء التشغيل 

إلى أن تسمع صوت صفارة لمدة ثانيتين.
مصابيح المؤشرات الخضراء  .14

وظائف اإلضاءة باللون األخضر، والتي تتواجد في كل مفتاح وظيفي، تقوم بدور    
موجه للمشغل لإلشارة إلى أن هناك إجراءات إضافية مطلوبة منه، كما تشير 

كذلك إلى وضع التشغيل الحالي.
مصابيح المؤشرات باللون الكهرماني  .15

هذه المؤشرات، والتي تتواجد تحت مفاتيح الطهي والوقت والمجس  والحفاظ    
على درجة الحرارة ، تضيء لتحديد وضع التشغيل الحالي وتسمح للمشغل بتحديد 

 LED المعلومات المعروضة حالًيا في شاشة
مفاتيح البرامج مسبقة الضبط  .16

توفر القدرة على التخزين في الذاكرة وتشغيل ما يصل إلى ثمانية برامج طهي    
يقوم المشغل بضبطها لمنتجات بعينها )من A إلى H(. يتيح I قدرات القفل.

مفتاح إلغاء  .17
يستخدم لمسح برنامج من التخزين في الذاكرة.   

سمات التحكم

مهم
ال تستخدم الفرن إذا لم تكن عناصر التحكم تعمل بالشكل الصحيح. ارجع إلى دليل استكشاف المشكالت وحلها في هذا الدليل أو قم باستدعاء فني خدمة معتمد.

A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

مؤشر التشغيل

A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

مقصورة مزدوجة
التحكم

التجويف 
السفلي

تشغيل/إيقاف 
تشغيل

التجويف 
العلوي

تشغيل/إيقاف 
تشغيل

1

2 3 4 5 678 9 10 11 12 13

14
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16
17



19 8( 16/08 • الفرن طراز TH/III-SK/III Series للطهي والحفاظ على درجة الحرارة والتدخين •  MN-29759-ar )المراجعة 

التشغيل
تعليمات الطهي/الحفاظ على درجة الحرارة/التدخين

اضغط على مفتاح تحكم التشغيل/إيقاف التشغيل. يصدر الفرن صوت صفارة لثانية واحدة وتتم اإلشارة إلى تشغيل الوحدة من خالل إضاءة مصباح مؤشر 
أخضر في الركن العلوي األيسر من مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل. يبدأ الفرن العمل في وضع الحفاظ على درجة الحرارة. يضيء مؤشر الحفاظ على درجة 

الحرارة كهرماني اللون ويتم عرض آخر درجة حرارة مضبوطة ليتم الحفاظ عليها.

اضبط درجة حرارة الطهي — اضغط على مفتاح الطهي  يضيء مؤشر التسخين المسبق للفرن ويتم عرض آخر درجة حرارة تم ضبطها للحفاظ على 
درجة الحرارة. اضغط على زري سهم ألعلى أو سهم ألسفل  لتغيير درجة حرارة الطهي. 

في حالة الطهي حسب الوقت — اضغط على مفتاح الوقت. يضيء مؤشر الوقت األخضر ويتم عرض آخر درجة حرارة تم ضبطها للطهي. اضغط 
على زري سهم ألعلى أو سهم ألسفل  لتغيير الوقت المضبوط. تعرض الشاشة درجة الحرارة المضبوطة والوقت المنقضي بالتبادل.

في حالة الطهي عبر المجس — اضغط على مفتاح المجس. يضيء مؤشر المجس األخضر ويتم عرض آخر درجة حرارة داخلية تم ضبطها للمنتج. 
اضغط على زري سهم ألعلى أو سهم ألسفل  لتغيير درجة الحرارة المضبوطة. تعرض الشاشة درجة الحرارة المضبوطة والوقت المنقضي ودرجة 

حرارة المجس بالتبادل.

اضبط درجة الحرارة التي يتم الحفاظ عليها — اضغط على مفتاح الحفاظ على درجة الحرارة. يبقى مؤشر الطهي األخر مضيًئا. اضغط على زري سهم 
ألعلى أو سهم ألسفل  لتغيير درجة الحرارة المضبوطة التي يجب الحفاظ عليها. يتم عرض درجة الحرارة التي يتم الحفاظ عليها ومقدار الوقت الذي تم 
الحفاظ فيه على درجة الحرارة للمنتج بالتبادل. يبقى الفرن في وضع الحفاظ على درجة الحرارة إلى أن يتم الضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل 

لتمكين وضع الحفاظ على درجة حرارة المجس )يكون ذلك اختيارًيا عند الطهي عبر المجس( — اضغط على مفتاح المجس. يتم عرض درجة حرارة 
الطهي للمجس. اضغط على مفتاح المجس مرة أخرى للتبديل لدرجة الحرارة المطلوب الحفاظ عليها للمجس. تضيء مصابيح LED الصفراء الموجودة 

تحت مفتاح المجس ومفتاح الحفاظ على درجة الحرارة بالتبادل، لإلشارة إلى التواجد في وضع الحفاظ على درجة حرارة المجس. اضغط على زري سهم 
ألعلى أو سهم ألسفل  لتغيير درجة الحرارة المضبوطة التي يجب الحفاظ عليها للمجس. 

اضبط وقت التدخين إذا كنت ترغب في ذلك )التدخين على الساخن( — اضغط على مفتاح التدخين. اضغط على زري سهم ألعلى أو سهم ألسفل  لضبط 
وقت التدخين المرغوب فيه. يتم عرض آخر وقت تم ضبطه. 

لحفظ برنامج على إعداد مسبق —  حدد المفتاح إعداد  )A-H( للمنتج المبرمج من خالل الخطوات السابقة. اضغط مع االستمرار على مفتاح اإلعداد 
المسبق المحدد لمدة ثانيتين. عندما يتم حفظ اإلعداد المسبق، سوف تسمع صفارة لمدة ثانية واحدة وسوف يضيء مصباح اإلعداد المسبق.

مالحظة:  يمكن برمجة إعداد مسبق واحد فقط في كل مرة. إذا رغبت في برمجة إعداد مسبق إضافي، يجب أن يتم بدء تشغيل الوحدة وإيقافها إما من خالل تدوير الطاقة للتجويف أو 
من خالل الضغط على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل. آخر مفتاح إعداد مسبق يتم استخدامه سيكون تسلسل تشغيل الطهي في الفرن للمنتج التالي المطلوب برمجته. يمكن تغيير 

اإلعدادات بشكل يدوي للمنتج التالي وتحديد مفتاح حرف بديل مبرمج مسبًقا.

ابدأ دورة الطهي - اضغط على مفتاح بدء التشغيل 

للطهي/الحفاظ على درجة الحرارة/التدخين باستخدام مفاتيح القائمة مسبقة الضبط
اضغط على مفتاح اإلعداد المسبق المرغوب فيه )A إلى H(. تضيء مؤشرات مفاتيح اإلعدادات المسبقة التي تشتمل على برامج طهي مخزنة باللون 

األخضر. يدخل الفرن إلى وضع التسخين المسبق بشكل تلقائي. يصدر الفرن صوت صافرة على فترات عند الوصول إلى حالة االستعداد فيما يتعلق 
بالتسخين المسبق، ويضيء المؤشران لمصباحي االستعداد و بدء التشغيل. 

ابدأ دورة الطهي - اضغط على مفتاح بدء التشغيل 

لمسح إعداد مسبق — يجب أن يكون الفرن في وضع الحفاظ على درجة الحرارة لبدء التشغيل أو في وضع التسخين المسبق. ويجب أال يكون الفرن يقوم بتشغيل 
برنامج قائمة إعداد مسبق 

عندما يكون الفرن في وضع الحفاظ على درجة الحرارة لبدء التشغيل أو في وضع التسخين المسبق، اضغط مع االستمرار على مفتاح إلغاء ثم على مفتاح الحرف 
المناسب لإلعداد المسبق المطلوب مسحه لمدة ثانيتين. عندما يتم مسح اإلعداد المسبق، يصدر الفرن صوت صفارة لمدة ثانية.

مهم - بعد برمجة منتج معين في الذاكرة عبر مفتاح إعداد مسبق قابل للبرمجة، من المهم للغاية كتابة سجل دائم يحتوي على المنتج وحرف البرنامج 
المعين له. يتم توفير بطاقة القائمة )PE-23384( لهذا الغرض.
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إليقاف عملية في أي وقت:

اضغط مع االستمرار على مفتاح بدء التشغيل إلى أن يصدر عنصر التحكم 
صوت صافرة لمدة ثانيتين، مما يشير إلى إلغاء التشغيل. يبقى الفرن في حالة 

التشغيل.

إليقاف تشغيل لوحة التحكم في الفرن:
اضغط مع االستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل إلى أن يصدر الفرن 

التشغيل/إلغاء التشغيل. صوت صفارة. ينطفئ مصباح مؤشر 

مؤشر فتح الباب:
يتم عرض كلمة الباب "door" على الشاشة، ويتم إصدار صفارة ثالث مرات 

لتنبيه المستخدم. اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لإلقرار برؤية الخطأ 
الثالثية.  الصفارة  وتعطيل 

األسهم:  مفاتيح 
الطهي والحفاظ على درجة الحرارة والمجس يمكن أن يتم تعديل إعداد درجة 

الحرارة والوقت من خالل الضغط على مفاتيح األسهم. يؤدي الضغط على مفتاح 
السهم وتحريره إلى تغيير اإلعدادات بمقدار قيمة واحدة مع كل ضغطة. لتغيير 

اإلعداد بشكل أكثر سرعة، اضغط مع االستمرار على مفتاح السهم. بمجرد 
وصول اإلعداد إلى رقم يمكن تقسيمه على 10، يبدأ في التزايد بمقدار 10 كل 

مرة.

المؤشرات باللون األخضر واللون الكهرماني:
يشتمل كل مفتاح برنامج على مصباح باللون األخضر 

يشير إلى ضرورة إجراء المزيد من البرمجة من خالل 
المشغل أو إلى حالة التشغيل الحالية للفرن.

وتشتمل مفاتيح الطهي والوقت والمجس  والحفاظ على 
درجة الحرارة على مصباح مؤشر باللون الكهرماني لتحديد المعلومات التي 

يجري عرضها.

الطاقة: انقطاع  اكتشاف 
إذا انقطعت الطاقة ألي سبب أثناء التسخين، يحتفظ عنصر التحكم في الذاكرة 

بأوضاع التشغيل المبرمجة. وعند استعادة الطاقة، يستأنف عنصر التحكم العمل 
من النقطة التي تمت مقاطعته عندها ويضيء مصباح التشغيل/إيقاف التشغيل 
 لإلشارة إلى وقوع ذلك الحدث. ويمكن أن يقر المشغل بدرايته بانقطاع التيار 

من خالل الضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل. يؤدي الضغط على الزر 
إلى عرض مقدار الوقت الذي انقطع التيار خالله. يتوقف عنصر التحكم عن 
 حساب مقدار الوقت الذي انقطع التيار خالله عندما ينقطع التيار لمدة تتجاوز 

24 ساعة.

مالحظة:  إذا حدث مثل هذا الحدث، يوصى بشدة بأن تتحقق من سالمة الطعام 
لالستهالك وفًقا للوائح الصحة المحلية.

لضبط التاريخ والوقت:
يجب أن يتم إيقاف تشغيل كل فجوات الفرن.

لضبط الوقت )الساعة:الدقيقة( بالساعات والدقائق - اضغط مع االستمرار 
على مفتاح "A" لمدة ثالث ثواٍن، ثم اضغط على مفتاح سهم ألعلى أو سهم 

ألسفل.
لضبط العام - اضغط مع االستمرار على مفتاح "B" لمدة ثالث ثواٍن، ثم اضغط 

على مفتاح سهم ألعلى أو سهم ألسفل.
لضبط الشهر واليوم )الشهر.اليوم( - اضغط على مفتاح "C" لمدة ثالث ثواٍن، 

ثم اضغط على مفتاح سهم ألعلى أو سهم ألسفل.

سمات ووظائف التشغيل

التشغيل

كهرماني 

أخضر 
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 لتمكين الحفاظ على درجة حرارة المجس
يكون ذلك اختيارًيا عند الطهي عبر المجس(

•  اضغط على مفتاح المجس لعرض درجة حرارة الطهي 
بالمجس.

•  اضغط على مفتاح المجس مرة أخرى للتبديل لدرجة 
الحرارة المطلوب الحفاظ عليها للمجس.

مالحظة:  تضيء مصابيح LED الصفراء الموجودة 
تحت مفتاح المجس ومفتاح الحفاظ على درجة 

الحرارة  بالتبادل، لإلشارة إلى التواجد في 
وضع الحفاظ على درجة حرارة المجس.

•  اضغط على زري سهم ألعلى/سهم ألسفل لضبط درجة 
الحرارة المضبوطة المرغوب الحفاظ عليها للمجس.

• اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء دورة الطهي.

عرض درجات حرارة المجس العليا/المنخفضة:
لعرض درجة حرارة الحد األدنى أو الحد األقصى المسجلة للمجس أثناء الطهي 

عبر المجس، اضغط على المفاتيح التالية أثناء بقاء المجس في المنتج:
أعلى درجات الحرارة:  اضغط على مفتاح المجس ومفتاح سهم ألعلى في نفس 

الوقت.
أقل درجات الحرارة:  اضغط على مفتاح المجس ومفتاح سهم ألسفل في نفس 

الوقت.

المجس: معايرة 
للتحقق من معايرة مجس المنتج، ضع المجس في كوب ماء مثلج.   .1

بعد السماح باستقرار درجة الحرارة، اضغط على مفتاح المجس لمدة خمس   .2
)5( ثواٍن. قارن القراءة في مقابل درجة الحرارة 0 درجة مئوية. 

إذا لزم إجراء المعايرة، يجب أن تكون الوحدة في وضع االحتفاظ بدرجة   .3
حرارة التشغيل. من حالة إيقاف التشغيل، قم بتشغيل الوحدة. تبدأ الوحدة العمل 

في وضع الحفاظ على درجة حرارة التشغيل، اضغط على مفتاح المجس 
لمدة ثمان )8( ثواٍن إلى أن تصدر الوحدة صفارة مرتين ويتم عرض درجة 
الحرارة. اضبط درجة حرارة اإلزاحة للمجس من خالل الضغط على زري 

السهم ألعلى والسهم ألسفل لزيادة أو تقليل درجة الحرارة. كرر الخطوة الثانية 
من أجل التحقق. 

كرر الخطوتين األولى والثانية للتحقق من معايرة المجس حسب الضرورة.  .4

المجس: استخدام 
عندما يبقى المجس في دعامة المجس، تشير شاشة LED الخاصة بدرجة 

الحرارة إلى درجة حرارة الهواء المحيطي داخل الفرن. الستخدام المجس للطهي، 
قم بإزالته من الدعامة وامسح المجس المعدني بكامل طوله باستخدام وسادة 

كحولية يمكن التخلص منها من أجل تنظيفه وتطهيره قبل استخدامه. 

يستشعر طرف المجس فقط بدرجة الحرارة الداخلية للمنتج، وبالتالي، من 
الضروري أن يتم وضع الطرف بشكل صحيح في المنتج من أجل الحصول على 
قراءة دقيقة لدرجة الحرارة الداخلية. ادفع طرف المجس إلى منتصفه في المنتج، 

مع وضع الطرف في وسط كتلة الطعام، مع تجنب العظام. عند إدراج المجس في 
األطعمة الصلبة مثل اللحم المشوي أو صدور الدجاج، ادفع المجس في الطعام من 

الوضع المستقيم من أعلى ألسفل أو ادفعه للداخل من جانب الطعام إلى وسطه. 
إذا كنت تقوم بوضع المجس في منتج شبه سائل أو سائل، يجب أن يتم تثبيت كابل 

المجس من أجل وضع المجس بالشكل الصحيح. ال تترك طرف المجس يلمس 
حواف الحاوية أو أسفلها أو جوانبها. قم بتثبيت كابل المجس على حافة أو حرف 

الحاوية.

:Sous Vide الطهي بطريقة
أثناء وجود الفرن في وضع التسخين المسبق، اضغط مع االستمرار على زر 

 ،sous-vide عند التواجد في وضع "SouS" المجس. بعد 5 ثواٍن، يتم عرض
أو "rE9" في حالة التواجد في وضع المجس العادي. في حالة الرغبة في إجراء 

تغييرات، تابع الضغط على زر المجس لمدة ثالث ثواٍن إضافية من أجل تبديل 
الخيار.

عند الطهي عبر المجس، قم بإدخال المجس في المنتج الني قبل أن ينضج بعد أن 
يتم تسخين الفرن بشكل مسبق. 

انتظر لمدة دقيقة كاملة للسماح بانخفاض درجة حرارة المجس وصوالً إلى درجة 
الحرارة الداخلية للمنتج. اضغط على زر التشغيل لبدء عملية الطهي بعد فترة 

ضبط درجة حرارة المجس تلك. تؤدي القراءة الخاطئة لدرجة الحرارة الداخلية 
للمنتج إلى اعتماد الفرن على واحدة من درجات الحرارة التي يتم الحفاظ عليها 

في الفرن.

التشغيل
سمات ووظائف التشغيل

   تنبيه
للحفاظ على مستويات آمنة من درجة الحرارة، يجب أال تتم إضافة األطعمة 

الباردة المطلوب إعادة تسخينها إلى الفرن أثناء الحفاظ على أطعمة ساخنة به. 
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التجهيز
اضبط فتحات الباب الداخلي حسب إجراء الطهي المحدد بعينه. حافظ دائًما على 

إغالق فتحات الباب عند الطهي بوظيفة التدخين. أدخل حاوية القطرات في الجزء 
السفلي من تجويف الفرن. 

الخشبية الشرائح 
قم بغمس صينية كاملة من الشرائح الخشبية في المياه لمدة 5 إلى 10 
دقائق. قم برجها للتخلص من المياه الزائدة، وضع الشرائح الخشبية 

المرطبة في حاوية الشرائح الخشبية في فرن التدخين. أعد وضع 
الحاوية في الفرن.

اضغط على مفتاح التحكم في الطاقة  تشغيل/إيقاف تشغيل وحرره.

اضغط واضبط منظم حرارة الطهي على درجة حرارة الطهي 
المطلوبة.

اضغط واضبط الوقت أو المجس 

اضغط واضبط منظم حرارة الحفاظ على درجة الحرارة  على درجة 
الحرارة المطلوب الحفاظ عليها.

قم بتمكين وضبط وضع الحفاظ على درجة حرارة المجس 
إذا كنت ترغب في ذلك.

تتم برمجة الفرن بشكل تلقائي على التسخين التلقائي للوصول إلى 
درجة حرارة الطهي المضبوطة. يصدر الفرن إشارة صوتية عندما 

ينتهي من التسخين المسبق بشكل كامل.

قم بتجهيز المنتج للطهي.
ضع المنتج على األرفف.

لضبط وقت التدخين

اضغط على مفتاح التدخين   
اضغط على مفتاح  سهم ألعلى ومفتاح سهم ألسفل لتحديد وقت 

بالدقائق.  التدخين 
اضغط على بدء التشغيل 

مالحظة:   يقوم مؤقت التدخين بتنشيط عنصر التسخين الموجود في 
حاوية الشرائح الخشبية عند التواجد في وضع الطهي أو 
وضع الحفاظ على درجة الحرارة. لن يتم تشغيل عنصر 

 التدخين أثناء وضعي التسخين المسبق أو االستعداد. 
تنتج حاوية الشرائح الخشبية المملوء الدخان لفترة ساعة 

تقريًبا، حتى لو استمر المؤقت لفترة تتجاوز الساعة.

للدخول إلى وضع التدخين على البارد
اضغط على مفتاح التحكم في الطاقة  تشغيل/إيقاف تشغيل وحرره.

اضغط مع االستمرار على مفتاح تدخين  لمدة ثالث ثواٍن. 
البارد المطلوب الحفاظ عليها التدخين على  لضبط درجة حرارة 

تعود درجة الحرارة بشكل افتراضي إلى آخر إعداد لدرجة الحرارة 
المطلوب الحفاظ عليها للتدخين قام المستخدم بضبطها. نطاق درجة 

الحرارة المطلوب تثبيتها يتراوح بين 10- درجة مئوية إلى 96 
درجة مئوية. 

لزيادة درجة الحرارة االفتراضية هذه، اضغط على مفتاح الحفاظ 
على درجة الحرارة  واضغط على مفتاح سهم ألعلى لضبط درجة 

حرارة افتراضية أعلى. 

لضبط درجة حرارة التحقق من التدخين )إذا رغبت في ذلك(
اضغط على مفتاح المجس

اضغط على مفتاح  سهم ألعلى ومفتاح سهم ألسفل لتحديد درجة 
حرارة التحقق. نطاق درجة حرارة المجس تتراوح بين 10- درجة 

مئوية إلى 91 درجة مئوية.

يؤدي ذلك إلى تضمين المجس في عملية التدخين على البارد ويصدر 
عنصر التحكم صوت اإلنذار إذا تجاوزت درجة الحرارة النقطة 

المحددة للمجس.

لضبط وقت التدخين

اضغط على مفتاح التدخين   
اضغط على مفتاح  سهم ألعلى ومفتاح سهم ألسفل لتحديد وقت 

بالدقائق.  التدخين 
 قم بتجهيز المنتج للتدخين.

ضع صينية االستانلس استيل مملوءة بالثلج على الرف فوق صينية 
 المدخنة.

ضع المنتج على األرفف.
اضغط على بدء تشغيل.

الحد األدنى لوقت التدخين تفضيل المذاق   
10 دقائق مذاق التدخين الخفيف   
30 دقيقة مذاق التدخين المتوسط   
40 دقيقة مذاق التدخين الثقيل   
60 دقيقة مذاق التدخين الثقيل للغاية   
80 دقيقة مذاق التدخين الثقيل للغاية بشكل مبالغ فيه   

إجراء التدخين على الباردإجراء التدخين على الساخن

 هذه التعليمات هي مجرد توجيهات تشغيل أساسية فقط. 
 HALO HEAT للحصول على التعليمات الكاملة، يمكن االطالع على دليل
للطهي في درجات الحرارة المنخفضة والحفاظ على درجة الحرارة المرفق مع 

الفرن.

لجعل المنتج في أفضل مستويات ليونته ولتقليل العمل المطلوب أثناء ساعات 
الذروة للتجهيز، يمكن أن يتم طهي المنتجات والحفاظ على درجة حرارتها أثناء 

ساعات الليل.

التشغيل

 تحذير
خطر الحريق

قد ينتج عن استخدام المواد غير المناسبة لوظيفة الدخان 
نشوب حريق قد يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف 

للممتلكات. 
ال تستخدم نشارة الخشب في التدخين. ال تستخدم رقائق الخشب 

األصغر من قطر 13 مم. 
استخدم رقائق خشب معتمدة من Alto-Shaam لوظيفة الدخان 

في هذا الجهاز. 

I

o
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التشغيل

فتح وقفل المفاتيح مسبقة الضبط
يمكن قفل مفاتيح الضبط المسبق من A إلى H من أجل منع التخزين أو التعديل 

أو المسح للبرامج.

لقفل المفاتيح مسبقة الضبط، اضغط مع االستمرار على مفتاح "I" إلى أن يصدر 
الفرن صوت صفارة. حرر المفتاح "I". يضيء المؤشر األخضر الموجود على 

 H إلى A يتم اآلن قفل  المفاتيح مسبقة الضبط من ."I" المفتاح

مالحظة:   ال تتأثر إال المفاتيح مسبقة الضبط من A إلى H في الفرن بعملية 
القفل هذه من أجل السماح باستخدام الفرن في أوضاع الطهي أو 

المجس أو الحفاظ على درجة الحرارة المبرمجة.

لفتح المفاتيح مسبقة الضبط، اضغط مع االستمرار على مفتاح إلغاء باإلضافة 
  "I" لمدة ثانيتين إلى أن تتوقف اإلضاءة الموجودة في المفتاح "I" إلى المفتاح

 حرر كل المفاتيح. تكون المفاتيح مسبقة الضبط حالًيا غير مقفلة.

التبديل بين درجة الحرارة الفهرنهايت أو المئوية
 أثناء تواجد عنصر التحكم في وضع إيقاف التشغيل، اضغط مع االستمرار على 

مفتاح  سهم ألعلى إلى أن تظهر الشاشة االختيار الحالي. اضغط 
على زر سهم ألعلى أو سهم ألسفل للتبديل بين الخيارين. بعد كل 
تغيير، يجب أن يتم تحرير الزر. يجب أن يتم مسح الشاشة قبل أن 

يتم تكرار اإلجراء. 

فتح وقفل لوحة التحكم
يمكن أن يتم قفل لوحة التحكم في أي وقت من أجل منع تغيير اإلعدادات عن دون 

قصد أو بشكل غير مقصود.

لقفل لوحة التحكم، اضغط مع االستمرار على مفتاح سهم ألعلى ثم اضغط 
 على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل. 

سوف تسمع صوت صفارة قصيرة ويضيء مؤشر قفل لوحة التحكم. 
 حرر كل المفاتيح. 

تكون لوحة التحكم الخاصة بالفرن اآلن قيد القفل.

مالحظة:   تكون لوحة التحكم اآلن مقفولة بالكامل باستثناء مفتاح التشغيل/إيقاف 
 التشغيل ومفاتيح األسهم  

ولن تكون قادًرا على إيقاف تشغيل عنصر التحكم في الفرن في هذه 
اللحظة.

لفتح لوحة التحكم، اضغط مع االستمرار على مفتاح سهم ألسفل ثم اضغط على 
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل. سوف تسمع صوت ثالث صفارات وينطفئ ضوء 

مؤشر قفل لوحة التحكم. حرر كل المفاتيح. تكون لوحة التحكم اآلن مفتوحة 
وجاهزة لالستخدام العادي.

 اختيار صوت الصفارة

أثناء تواجد عنصر التحكم في وضع إيقاف التشغيل، اضغط 
مع االستمرار على مفتاح  سهم ألسفل إلى أن تظهر الشاشة 
مستوى صوت التحكم الحالي. اضغط على مفتاح سهم ألعلى 

أو سهم ألسفل للتنقل بين الخيارات األربعة )0 = إيقاف 
تشغيل، 1 = منخفض، 2 = متوسط، 3 = مرتفع(.

خيارات المستخدم

A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

 المفاتيح مسبقة
الضبط القفل
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التشغيل
)HACCP( تحليل المخاطر ونقطة التحكم الخطيرة

وثائق تحليل المخاطر ونقطة التحكم الخطيرة )HACCP(، مسجل البيانات - 
اختياري

 )HACCP( يفي هذا الفرن بمعايير تحليل المخاطر ونقطة التحكم الخطيرة
الراسخة من خالل توفير العينات التلقائية واالحتفاظ بالسجالت والتحقق من النقطة 
المضبوطة والوصفات المستخدمة واألوقات والتواريخ. ويتم االحتفاظ بهذه البيانات 
لمدة ثالثين يوًما. ويمكن عرض هذه المعلومات على الشاشة أو يمكن تنزيلها على 
محرك USB ثم نسخها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ويكون تنسيق الملف هو 
متغيرات مفصولة بفاصلة )csv.*( الذي يمكن فتحه بسهولة في أي برامج للتعامل 

مع الجداول.

التي يتم تجميعها: البيانات  لتنزيل 

يجب أن يتم إيقاف تشغيل كل فجوات الفرن.  .1

 USB فارغ تماًما. قم بإزالة غطاء منفذ USB يوصى باستخدام محرك فالش  .2
 USB الموجود على الجانب األيمن من لوحة التحكم وقم بإدخال محرك فالش

في المنفذ. تعرض الشاشة "Usb". إذا لم تعرض الشاشة "Usb"، فحاول مرة 
  Alto-Shaam أخرى باستخدام محرك فالش آخر أو اتصل بخدمة

". والرقم   XYZ" اضغط على مفتاح بدء التشغيل إلى أن تعرض الشاشة  .3
الذي يظهر إلى أقصى اليمين يشير إلى النسبة المئوية الكتمال التنزيل. يومض 

 مصباح مؤشر مصباح بدء التشغيل أثناء التنزيل. عندما تعرض الشاشة
"، فهذا يعني أن التنزيل قد اكتمل.   100"

قم بإزالة محرك فالش USB وأعد تركيب الغطاء على منفذ USB. عند إزالة   .4
محرك USB، يصدر الفرن صوت صفارة لمدة ثانية واحدة، لإلقرار بإزالة 

المحرك.

عينة بيانات تحليل المخاطر ونقطة التحكم 
)HACCP( الخطيرة

A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

مفتاح بدء التشغيل

مفتاح التشغيل/
إيقاف التشغيل

LCD شاشة
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التشغيل

التعليمات العامة للحفاظ على درجة الحرارة
يستخدم الطهاة والشيفات وغيرهم من المتخصصين في خدمات الطعم أساليب 

مختلفة للطهي. يجب أن تعتمد درجة الحرارة المطلوب الحفاظ عليها لمنتج غذائي 
معين على محتويات المنتج من الرطوبة، وكثافة المنتج، وحجمه، ودرجات 

الحرارة المناسبة لتقديمه. كما يجب أن ترتبط درجات الحرارة اآلمنة التي يتم 
الحفاظ عليها باالستساغة عند تحديد طول وقت الحفاظ على درجة الحرارة لمنتج 

معين.

يحافظ Halo Heat على الحد األقصى من محتويات الرطوبة في المنتج بدون 
إضافة المياه أو بخار المياه أو البخار. إن الحفاظ على الحد األقصى من الرطوبة 

الطبيعية في المنتج يحافظ على المذاق الطبيعي له، كما يوفر المزيد من الطعم 
األصلي له. باإلضافة إلى الحفاظ على الرطوبة في المنتج، فإن السمات الرقيقة في 

Halo Heat تحافظ على درجة حرارة متسقة في الكابينة بالكامل بدون الحاجة 
إلى مروحة توزيع الحرارة، مما يؤدي إلى الحيلولة دون فقد المزيد من الرطوبة 

التبخير والجفاف. بسبب 

عندما تتم إزالة المنتج من بيئة الطهي عالية الحرارة من أجل نقله بشكل فوري إلى 
المعدات التي تكون درجة حرارتها أقل والالزمة للحفاظ على درجة حرارة المنتج 
المرتفعة، يمكن أن يتكون التكاثف على خارج المنتج وداخل الحاويات البالستيكية 

المستخدمة في تطبيقات الخدمة الذاتية. ويمكن أن يقلل السماح للمنتج بتحرير 
البخار والحرارة المبدئيان الناجمين عن الطهي في درجات الحرارة العالية من هذه 

الحالة. ورغم ذلك، وللحفاظ على سالمة وجودة األطعمة المطهية بشكل طازج، 
يجب أال تتجاوز الفترة الزمنية المسموح بها لتحرير الحرارة المبدئية من المنتج 

إلى دقيقتين. دقيقة 

وأغلب معدات Halo Heat المستخدمة للحفاظ على درجة الحرارة يتم توفيرها 
بحيث يتحكم منظم الحرارة في جعل درجة الحرارة ما بين 16 إلى 93 درجة 

مئوية. إذا كانت الوحدة مزودة بفتحات للتهوية، فقم بإغالق الفتحات للحفاظ على 
الرطوبة وافتح فتحات التهوية للحفاظ على هشاشة المنتج.

نطاق درجات حرارة الحفظ

سيليزيوساللحوم

54 درجة سيلزيوسلحم البقر المشوي — نادر

68 درجة سيلزيوسلحم البقر المشوي — متوسط/كامل الطهي

71 - 79 درجة سيلزيوسلحم صدر البقر

71 - 79 درجة سيلزيوسلحم البقر الُمعلب

71 - 79 درجة سيلزيوسالبسطرمة

54 درجة سيلزيوسلحم الضلع — نادر

60 - 71 درجة سيلزيوسلحم الخاصرة — الُمحمص/الُمحمر

71 درجة سيلزيوسالضلوع — لحم البقر أو الخنزير

71 - 79 درجة سيلزيوسلحم العجل

71 - 79 درجة سيلزيوساللحم الضأن

الطيور الداجنة

71 - 79 درجة سيلزيوسالدجاج — المقلي/الُمحمص

71 - 79 درجة سيلزيوسالبط

71 - 79 درجة سيلزيوسالديك الرومي

71 - 79 درجة سيلزيوسعام

األسماك/المأكوالت البحرية

71 - 79 درجة سيلزيوسالسمك — المقلي/الُمحمص

71 - 79 درجة سيلزيوسسرطان البحد

71 - 79 درجة سيلزيوسالجمبري - المقلي

المخبوزات

49 - 60 درجة سيلزيوسالخبز/اللفائف

أطعمة متعددة

71 - 79 درجة سيلزيوسالطواجن

27 - 38 درجة سيلزيوسالعجين — التخمير

66 - 71 درجة سيلزيوسالبيض — المقلي

71 - 79 درجة سيلزيوسالُمجمدات

71 - 82 درجة سيلزيوسالمقبالت

71 - 82 درجة سيلزيوسالمعكرونة

71 - 82 درجة سيلزيوسالبيتزا

82 درجة فهرنهايتالبطاطس

60 - 74 درجة سيلزيوسالوجبات

60 - 93 درجة سيلزيوسالصلصات

60 - 93 درجة سيلزيوسالحساء

71 - 79 درجة سيلزيوسالخضراوات

درجات حرارة الحفظ المدرجة هي إرشادات مقترحة فقط. يجب أن يعتمد حفظ جميع األطعمة على درجات الحرارة الداخلية 

للمنتج. احرص على اتباع اللوائح الصحية المحلية لجميع متطلبات درجات الحرارة الداخلية.
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والتنظيف العناية 
حماية األسطح المصنوعة من االستانلس استيل

من الضروري الحماية ضد التآكل أثناء الرعاية 
باألسطح المصنوعة من االستانلس استيل. فالمواد 

الكيميائية الحادة أو التي تسبب التآكل أو غير 
المناسبة يمكن أن تؤدي إلى إتالف السطح الواقي 
لالستانلس استيل بشكل كامل. وتؤدي الوسائد 

الكاشطة أو الصوف المصنوع من الصلب 
أو غير ذلك من األدوات المعدنية إلى كشط 

األسطح مما يسبب التلف لهذه األغطية الواقية وتؤدي 
في النهاية إلى ظهور مناطق للتآكل. وحتى الماء، خصوًصا الماء العسر، الذي 

يحتوي على تركيزات عالية إلى معتدلة من الكلوريد، يسبب األكسدة وظهور 
الفجوات التي تؤدي إلى الصدأ والتآكل. وباإلضافة إلى ذلك، تساهم العديد من 
األطعمة الحامضة التي تنسكب وتترك على األسطح المعدنية كعوامل في تآكل 

األسطح.

وتعد عوامل ومواد وأساليب التنظيف المناسبة ضرورية للغاية للحفاظ على 
شكل وعمر هذا الجهاز. ويجب إزالة األطعمة المسكوبة ومسح المنطقة المتأثرة 

في أسرع وقت ممكن، ولكن، كأقل القليل، بحد أدنى مرة في اليوم. قم دائًما 
بشطف األسطح بشكل كامل بعد استخدام عامل تنظيف وامسح المياه المتبقية 

على األسطح بسرعة بعد الشطف.

عوامل التنظيف
استخدم منتجات التنظيف غير الكاشطة المصممة لالستخدام على األسطح 

المصنوعة من االستانلس استيل. ويجب أن تكون مكونات التنظيف عبارة عن 
مركبات خالية من الكلوريد ويجب أال تحتوي على أمالح رباعية. ال تستخدم 

حمض الهيدروكلوريك )حمض المرياتيك( مطلًقا على األسطح المصنوعة من 
االستانلس استيل. عدم اتباع هذا التنبيه سيؤدي إلى إبطال الضمان. دائًما استخدم 

عوامل التنظيف المناسبة بالتركيزات الموصى بها من شركة التصنيع. اتصل 
بمورد أدوات التنظيف المحلي للتعرف على توصيات المنتجات.

مواد التنظيف
التنظيف  عامل  استخدام  خالل  من  الغالب  في  التنظيف  يتم  أن  يمكن 

المناسب وقطعة قماش ناعمة ونظيفة. وعندما يلزم االعتماد على أساليب أكثر 
عنًفا، استخدم وسادة تنظيف غير كاشطة مع المناطق صعبة التنظيف وتحقق 

من فرك الحبوب المرئية في األسطح المعنية لتجنب خدش األسطح. وال 
تستخدم الفرشاة السلكية أو وسائد التنظيف المعدنية أو أدوات الكشط إلزالة بقايا 

األطعمة. عدم اتباع هذا التنبيه سيؤدي إلى إبطال الضمان.

تنبيه

لحماية األسطح المصنوعة من االستانلس استيل، تجنب 
استخدام مركبات التنظيف الكاشطة أو المنظفات التي 

تعتمد على الكلوريد أو المنظفات التي تحتوي على أمالح 
رباعية. ال تستخدم حمض الهيدروكلوريك )حمض 

المرياتيك( مطلًقا على االستانلس استيل. وال تستخدم 
الفرشاة السلكية أو وسائد التنظيف المعدنية أو أدوات 

الكشط.

الك
ألس

شاة ا
يحظر استخدام فر

دن
لمع

ئد ا
يحظر استخدام وسا

شط
 الك

يحظر استخدام أدوات

 تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة 

أو تلف الممتلكات:

يجب أن يتم تنظيف الجهاز بشكل شامل لتجنب رواسب 
الشحوم و / أو بقايا األطعمة، التي يمكن أن تشتعل بها 

النار، داخل الجهاز. إذا اشتعلت رواسب الدهون و / أو 
نفايات األطعمة داخل الجهاز، فأوقف تشغيل الجهاز 

على الفور، واترك باب الجهاز مغلًقا إلطفاء النيران. 
إذا لزم المزيد من العمل إلطفاء تلك النيران، فافصل 

الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسية واستخدم طفاية الحريق 
)وال تستخدم المياه إلطفاء الحرائق الناجمة عن الدهون!(. 

يمكن أن يؤدي عدم التمكن من تنظيف الجهاز بالشكل 
الصحيح إلى إبطال الضمان وإخالء مسؤولية شركة 

Alto-Shaam عنه. 
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اليومي بالمنتجالتنظيف  العناية 

افصل الوحدة عن مصدر الطاقة، واتركها تبرد.  .1

افصل كل العناصر التي يمكن فصلها، مثل األرفف السلكية واألرفف   .2
الجانبية وصواني القطرات. قم بتنظيف هذه العناصر بشكل منفصل.

امسح األسطح المعدنية الداخلية للفرن باستخدام منديل ورقي إلزالة بقايا   .3
السائبة. الطعام 

قم بتنظيف األسطح المعدنية الداخلية للكابينة باستخدام قطعة قماش أو   .4
قطعة إسفنج رطبة ونظيفة مع أي منظف تجاري جيد. 

مالحظة:    تجنب استخدام مركبات التنظيف الكاشطة أو المنظفات التي تعتمد 
على الكلوريد أو المنظفات التي تحتوي على أمالح رباعية. ال تستخدم 
حمض الهيدروكلوريك )حمض المرياتيك( مطلًقا على الفوالذ المقاوم 

للصدأ.

5.  قم برش المناطق المتسخة بشدة بمحلول منظف واتركه عليها لمدة 10 
دقائق، ثم قم بإزالة االتساخ باستخدام وسادة كشط بالستيكية.

6.  امسح لوحة التحكم وفتحات التهوية الخاصة بالباب ومقابض الباب 
وحشوات الباب بشكل جيد، حيث إن هذه المناطق يمكن أن تتبقى بها بقايا 

الطعام.

اشطف األسطح من خالل مسحها بقطعة إسفنج ومياه دافئة نظيفة.  .7

8.  قم بإزالة المياه الزائدة بقطعة إسفنج وجففها بقطعة قماش نظيفة أو اتركها 
تجف في الهواء. اترك األبواب مفتوحة إلى أن تجف الوحدة من الداخل 

بشكل كامل. أعد تركيب األرفف واألرفف الجانبية.

امسح حشوات الباب ولوحة التحكم إلى أن تجف باستخدام قطعة قماش   .9
نظيفة وناعمة.

10.  يمكن أن يتم مسح األجزاء الداخلية باستخدام محلول معقم بعد التنظيف 
والشطف. ويجب أن يكون هذا المحلول معتمًدا لالستخدام على األسطح 

المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ والمعدة لمالمسة الطعام.

11.  للمساعدة على الحفاظ على الغطاء الغشائي الواقي على الفوالذ المقاوم 
للصدأ المصقول، قم بتنظيف األجزاء الخارجية من الكابينة باستخدام 

منظف موصى به ألسطح الفوالذ المقاوم للصدأ. قم برش مادة التنظيف 
على قطعة قماش نظيفة وامسح سطح االستانلس استيل المحبب.

قم بتنظيف أي زجاج بمنظف نوافذ.  .12

اتبع دائًما اللوائح المناسبة الخاصة بالوالية أو اللوائح المحلية فيما يخص الصحة 
)الصحة الشخصية( والمتعلقة بكل متطلبات التنظيف والتعقيم السارية على 

المعدات.

والتنظيف العناية 

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

 خطر
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة 

أو تلف الممتلكات:
ال تقم بتنظيف الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز بالبخار 

أو بالخرطوم أو بحيث يتم إغراق مكونات 
الجهاز بالمياه أو محاليل السوائل من أي نوع. 

ال تستخدم رشاشات المياه للتنظيف. عدم اتباع هذا التنبيه 
سيؤدي إلى إبطال الضمان.
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والتنظيف العناية 
تنظيف فتحات التهوية بالباب

يجب أن يتم فحص وتنظيف فتحات التهوية بالباب حسب الضرورة.

قم بتنظيف المجسات بشكل يومي
قم بإزالة كل بقايا األطعمة من المجسات. 
امسح المجس بالكامل مع مجموعة الكابل 

باستخدام قطعة قماش نظيفة ومبللة بمحلول 
تنظيف دافئ. قم بإزالة المنظف من خالل 

مسح كل مجس وكابل باستخدام قطعة قماش 
نظيفة وماء شطف نظيف. امسح المجسات 

ودعامات المجسات بوسائد من الكحول 
تستخدم مرة واحدة أو باستخدام محلول تعقيم 

موصى به لألسطح التي تالمس األطعمة. اترك المجس والكابل يجفان في الهواء 
في دعامة حمل المجس.

افحص مروحة التبريد في منطقة التحكم في الفرن
أثناء كون الفرن دافًئا، تحقق من عمل مروحة التبريد في منطقة التحكم في الفرن. 

والمروحة موجودة خلف الوحدة، بالقرب من أعالها. 

افحص الحالة الكلية للفرن مرة في الشهر
افحص الفرن مرة في الشهر بحًثا عن األضرار المادية والبراغي المفكوكة. قم 

بتصحيح أي مشكلة قبل أن تبدأ في إعاقة تشغيل الفرن.

ال تستخدم الفرن إذا لم تكن عناصر التحكم تعمل بالشكل الصحيح.
ارجع إلى دليل استكشاف المشكالت وحلها في هذا الدليل أو قم باستدعاء فني 

خدمة معتمد.

تنظيف الشوكة يومًيا
لضمان دقة قراءة درجة حرارة المنتج الداخلية، يجب أن يتم تنظيف الشوكات 

الموجودة في المجس القابل للفك بشكل يومي.

قم بإزالة كل بقايا الطعام من الشوكات في نهاية كل وردية إنتاج. قم بمسح   1
علبة الشوكة بالكامل، وبين كل شوكتين، باستخدام قطعة قماش نظيفة 

ومحلول تنظيف دافئ.

قم بإزالة المنظف من خالل المسح باستخدام قطعة قماش وماء شطف نظيفة.  2

اترك الشوك تجف في الهواء قبل تركيب المجس القابل للفك.  3

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

 خطر
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة 

أو تلف الممتلكات:
ال تقم بتنظيف الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز بالبخار 

أو بالخرطوم أو بحيث يتم إغراق مكونات 
الجهاز بالمياه أو محاليل السوائل من أي نوع. 

ال تستخدم رشاشات المياه للتنظيف. عدم اتباع هذا التنبيه 
سيؤدي إلى إبطال الضمان.
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قائمة تحقق الصيانة الوقائية

مًيا يو
قم بتنظيف الفرن يومًيا كما هو موضح في هذا الدليل.  ❑  

شهرًيا
افحص حشوة الباب للتأكد من خلوها من عالمات التشقق أو التشوه أو التلف.  ❑  

افحص حشوة نافذة الباب للتحقق من إغالقها بشكل مناسب.  ❑  
افحص منزلقات تهوية باب التجويف للتحقق من عملها بالشكل الصحيح.  ❑  

افحص األرفف الجانبية واألرفف ودعائم األرفف بحًثا عن التلف واستبدلها حسب الضرورة.  ❑  
قم بمعايرة مجس المنتج القابل لإلزالة )إذا أمكن ذلك(.  ❑  

قم بتنظيف منطقة سحب المروحة وفتحات تهوية العادم.  ❑  
❑  افحص عنصر التدخين بالعين )إذا أمكن(. في حالة رؤية أي عالمات على التشوه أو التشققات أو الكسور، فقم بإزالة الفرن من الخدمة واتصل بفني خدمة   

معتمد من المصنع من أجل إجراء الصيانة.

كل 12 شهًرا )الفحص من خالل فني معتمد من المصنع(
افتح منطقة التحكم وافحص اربط كل األسالك. 	❑ 	

افحص كل المكونات الكهربية.  ❑  
افحص عنصر التدخين )إن أمكن( وأسالك عنصر التدخين.  ❑  

❑  افحص عنصر التدخين بالعين )إذا أمكن(. في حالة رؤية أي عالمات على التشوه أو التشققات أو الكسور، فقم بإزالة الفرن من الخدمة واتصل بفني خدمة   
معتمد من المصنع من أجل إجراء الصيانة.

تحقق من سحب عناصر التسخين للتيارات المناسبة.  ❑  
اختبر العناصر للتحقق من قصر الدائرة لألرضي. استبدل / أصلح المكونات حسب الضرورة.  ❑  

افحص سلك الطاقة بحًثا عن التشققات أو القطع في العازل الواقي.  ❑  
اربط وصلة السلك داخل منطقة التحكم في الجهاز.  ❑  

اختبر / استبدل مصابيح المؤشرات المستقلة )متى أمكن(.  ❑  
استبدل مراوح التبريد )متى أمكن(.  ❑  

تحقق من جهد الموقع.  ❑  
اضبط مفتاح الجهد )متى أمكن(.  ❑  

افحص واختبر مجس المنتج ومستقبل مجس المنتج )إذا كان منطبقاً(.  ❑  
افحص واختبر عنصر التحكم ووظائف عنصر التحكم.  ❑  

افحص التجويف بالعين المجردة للتحقق من السالمة الهيكلية.  ❑  
استبدل حشوة الباب.  ❑  

أفحص أي مقابض أو مفصالت أبواب بالعين المجردة. استبدل / أصلح المكونات حسب الضرورة.  ❑  
قم بإزالة أي براغي مقابض ومفصالت تكون سائبة. ضع المادة الالصقة Loctite ثم قم بتثبيت البراغي بإحكام.  ❑  

تفقد المصد المحيطي. استبدل / أصلح المكونات حسب الضرورة.  ❑  
افحص العجالت. استبدل / أصلح المكونات حسب الضرورة.  ❑  

قم بإجراء معايرة درجة حرارة التجويف وفًقا إلجراءات المعايرة الموصى بها من المصنع.  ❑  
استبدل مقابض التحكم.  ❑  
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يتعلق مذاق ونكهة الطعام في الغالب بشدة ببعضهما البعض، بحيث يكون من 
الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الفصل بينهما. كما توجد كذلك عالقة مهمة 

وال يمكن فصلها بين النظافة وبين مذاق الطعام. وتساهم النظافة وأعلى مستويات 
الفاعلية التشغيلية ومظهر المعدات بشكل كبير في توفير األطعمة الشهية واللذيذة.

وأغلب األطعمة تضفي نكهتها المميزة الخاصة بها، كما أن العديد من األطعمة كذلك 
تمتص الروائح الموجودة. ولسوء الحظ، أثناء عملية االمتصاص تلك، ال يكون هناك 
أي تمييز بين الروائح الجيدة والسيئة. وتنجم األغلبية العظمى من المذاقات والروائح 

التي تسبب مشكالت في عمليات خدمات الطعام عن نمو البكتيريا. فالحموضة 
والزناخة والعفونة والعفن أو غير ذلك من النكهات السيئة غالًبا ما ينجم عنها أنشطة 

الجراثيم.

والطريقة األسهل لضمان النكهة الطبيعية الكاملة للطعام تكون من خالل النظافة 
الشاملة. ويعني ذلك التحكم الجيد في الملوثات المرئية )القاذورات( والملوثات 

غير المرئية )الجراثيم(. وتوفر المنهجية الشاملة التي تركز على التطهير النظافة 
الضرورية المطلوبة. كما أنها تحقق كذلك الشكل الجذاب للمعدات، باإلضافة إلى 

إمكانية الحصول على الحد األقصى من الفاعلية والفائدة. واألهم من ذلك أن برنامج 
التطهير الجيد يوفر أحد العناصر الرئيسية المتعلقة بمنع األمراض المنقولة عبر 

الغذاء.

ويجب أن يركز برنامج التطهير الشامل على تدريب فريق العمل على إجراءات 
التطهير األساسية. ويشتمل ذلك على النظافة الشخصية والتعامل المناسب مع 

األطعمة النيئة والطهي في درجة حرارة داخلية آمنة للمنتج باإلضافة إلى المراقبة 
الروتينية لدرجات الحرارة الداخلية من خالل توفير خدمة شاملة.

وتعد البيئة الخاضعة للسيطرة الحفاظ على درجة الحرارة للمنتج واحًدا من العوامل 
المهمة المشاركة في منع األمراض المنقولة عبر الغذاء. وتعد مراقبة والسيطرة على 

درجة الحرارة أثناء تلقي األطعمة وتخزينها وتجهيزها وتقديمها على نفس الدرجة 
من األهمية.

والطريقة األكثر دقة فيما يتعلق بقياس درجات الحرارة اآلمنة لألطعمة الساخنة 
والباردة تتمثل في قياس درجة الحرارة الداخلية للمنتج. ويعد ميزان الحرارة عالي 

الجودة أداة فعالة ومهمة لهذا الغرض، ويجب أن يتم استخدامه بشكل روتيني مع كل 
المنتجات التي يلزم الحفاظ على درجة حرارتها عند درجة حرارة معينة.

درجات حرارة منتجات األطعمة الداخلية
األطعمة الساخنة

من 4 درجات مئوية منطقة الخطر
إلى 60 درجة مئوية

من 21 درجة مئوية المنطقة الحرجة
إلى 49 درجة مئوية

من 60 درجة مئوية المنطقة اآلمنة
إلى 74 درجة مئوية

األطعمة الباردة
أعلى من 4 درجات مئويةمنطقة الخطر

من 2 درجة مئوية إلى  المنطقة اآلمنة
4 درجة مئوية

األطعمة المجمدة
أعلى من 0 درجة مئويةمنطقة الخطر

من -18 درجة مئوية المنطقة الحرجة
إلى 0 درجة مئوية

-18 درجة مئوية أو أقلالمنطقة اآلمنة

ويعد تحليل المخاطر في نقاط التحكم الخطيرة )HACCP( برنامًجا للتحكم في 
الجودة إلجراءات التشغيل لضمان سالمة وجودة وأمان الطعام. إن اتخاذ الخطوات 

الضرورية لتعزيز ممارسات سالمة الطعام يعد أمًرا موفًرا للتكلفة وبسيًطا بشكل 
نسبي. يمكن الحصول على المزيد من معلومات تحليل المخاطر في نقاط التحكم 

الخطيرة )HACCP( اإلضافية من خالل االتصال بـ:

مركز سالمة األغذية والتغذية التطبيقية
إدارة الغذاء والدواء

1-888-SAFEFOOD  :الهاتف
www.foodsafety.gov

سالمة الطعام
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الخدمة
استكشاف المشكالت وإصالحها

المحتملالوصفالرمز السبب 

E-10التجويف هواء  مستشعر  في  قصيرة  المستشعر.دائرة  سالمة  من  تحقق  مئوية.  درجة   15- من  أقل  التجويف  هواء  مستشعر  قراءة 
أدناه. المستشعر  اختبار  إرشادات  راجع 

E-11مفتوح التجويف  هواء  المستشعر.مستشعر  سالمة  من  تحقق  مئوية.  درجة   269 من  أكثر  التجويف  هواء  مستشعر  قراءة 
أدناه. المستشعر  اختبار  إرشادات  راجع 

E-20المنتج لمجس  قصيرة  دائرة 
سوف يقوم الفرن بالطهي في الوقت المحدد فقط

المستشعر. سالمة  من  تحقق  مئوية.  درجة  من -15  أقل  المنتج  مجس  قراءة 
أدناه. المستشعر  اختبار  إرشادات  راجع 

E-21مفتوح المنتج  مجس 
سوف يقوم الفرن بالطهي في الوقت المحدد فقط

المستشعر. سالمة  من  تحقق  مئوية.  درجة   269 من  أكثر  المنتج  مجس  قراءة 
أدناه. المستشعر  اختبار  إرشادات  راجع 

E-30منخفضة حرارة  دقيقة. درجة   90 عن  تزيد  لمدة  مئوية  14 درجة  بمقدار  المعينة  الحرارة  درجة  من  أقل  الوحدة  حرارة  درجة  كانت  لقد 

E-31زائدة حرارة  درجة 
دقائق.   3 عن  تزيد  لمدة  مئوية  33 درجة  بمقدار  المعينة  الحرارة  درجة  من  أقل  الوحدة  حرارة  درجة  كانت  لقد 

درجة   81 بمقدار  المعينة  الحرارة  درجة  من  أعلى  الخطأ  هذا  تتضمن  التي  االحتفاظ  كبائن  درجة  تكون  مالحظة:  
مئوية. 

E-32مفتوح اآلمان  مفتاح 
( العالي للحد  مساعد  بالمصنع.(مفتاح  اتصل 

E-38داخلي تشغيل  برنامج  بالمصنع.خطأ  اتصل 
E-39مجس بالمصنع.خطأ  اتصل 
E-50الحرارة درجة  قياس  في  بالمصنع.خطأ  اتصل 
E-51الحرارة درجة  قياس  في  بالمصنع.خطأ  اتصل 
E-60الحقيقي الوقت  ساعة  في  أمكن.خطأ  إن  والوقت  التاريخ  صحة  من  تأكد  االفتراضية.   المصنع  إعدادات  على  البيانات  ضبط 
E-61الحقيقي الوقت  ساعة  في  بالمصنع.خطأ  اتصل 
E-64تتردد ال  بالمصنع.الساعة  اتصل 

E-70(DIP التكوين (مفتاح  موصل  في  في خطأ  المضبوطة  لإلعدادات  التحكم  أداة  على   dip مفاتيح  مطابقة  من  وتأكد  الصلة  ذي  للنموذج  األسالك  مخطط  راجع 
التحكم. أداة  فاستبدل  للطباعة،  وفًقا  صحيحة   dip مفتاح  إعدادات  كانت  إذا   .WD

E-78منخفض 190 الجهد  عن  انخفاضه  أو  المتردد،  للتيار  فولت   125 وحدة  على  المتردد  التيار  من  فولت   90 عن  الجهد  انخفاض 
الجهد. بتصحيح  قم  المتردد.   للتيار  فولت   240-208 وحدة  على  المتردد  للتيار  فولت 

E-79مرتفع 250 الجهد  من  عن  ارتفاعه  أو  المتردد،  للتيار  فولت   125 وحدة  على  المتردد  التيار  من  فولت   135 عن  الجهد  ارتفاع 
الجهد. بتصحيح  قم  المتردد.   للتيار  فولت   240-208 وحدة  على  المتردد  للتيار  فولت 

E-80EEPROM في  صحيح.  خطأ  بشكل  والتوقيتات  الحرارة  درجات  جميع  ضبط  من  تأكد 
المشكلة. استمرت  إذا  بالمصنع  اتصل 

E-81EEPROM في  بالمصنع.خطأ  اتصل 
E-82EEPROM في  بالمصنع.خطأ  اتصل 
E-83EEPROM في  بالمصنع.خطأ  اتصل 
E-85EEPROM في  األرجح.خطأ  على  سيئة   EEPROM السابق.  في  التشغيل  وضع  في  كانت  التي  الموقتات،  جميع  توقف 

E-86EEPROM في  (HACCP) خطأ  الحرجة  التحكم  نقاط  عنوان  تعيين  إعادة  تالفة.  المحفوظة   (HACCP) الحرجة  التحكم  نقاط  ذاكرة 
المشكلة. استمرت  إذا  بالمصنع  اتصل  األرجح.   على  سيئة   EEPROM  .1 على 

E-87EEPROM في  المعايرة.  خطأ  إعادة  إلى  الضبط  أداة  تحتاج  ربما   .0 على  اإلزاحات  تعيين  إعادة  تالفة.  المحفوظة  اإلزاحات 
المشكلة.  استمرت  إذا  بالمصنع  اتصل  األرجح.  على  سيئة   EEPROM

E-88EEPROM في  التشغيل خطأ  وضع  في  كانت  التي  الموقتات،  جميع  واحدة.  دقيقة  على  للموقتات  المضبوطة  النقاط  جميع  تعيين  إعادة 
األرجح. على  EEPROM سيئة  التشغيل.  إيقاف  وضع  في  اآلن  السابق،  في 

E-90عالق حل الزر  بعد  الخطأ  تعيين  إعادة  التحكم.  ستتم  أداة  اضبط  ثانية.    60 على  تزيد  لمدة  باستمرار  الزر  على  الضغط  تم 
لمشكلة.  ا

E-91اإلدخال بالمصنع.فشل  اتصل 

E-dSالبيانات مفتاح  في  مفتاح خطأ  بتثبيت  وقم  توصيلها،  أعد  ثم  الوحدة  عن  الطاقة  مصدر  افصل  متوافق.   غير  البيانات  لمفتاح  الرقمي  التوقيع 
الخطأ. استمر  إذا  متوافق  بيانات 

E-dTالبيانات مفتاح  في  متوافق.خطأ  بيانات  مفتاح  بتثبيت  قم  الضبط.  أداة  مع  متوافق  غير  البيانات  مفتاح 
E-dU الطاقة مصدر  على  مفصول  البيانات  الخطأ.مفتاح  لمسح  توصيلها  أعد  ثم  الضبط  أداة  عن  الطاقة  مصدر  وافصل  البيانات  مفتاح  بتثبيت  قم 
dLtoالبيانات ُمسجل  مهلة  المشكلة.انتهاء  استمرت  إذا  بالمصنع  اتصل  توصيلها.  أعد  ثم  الوحدة  عن  الطاقة  افصل 

dLSD Micro SD بطاقة توصيل  الخطأ.عدم  استمر  إذا  بالمصنع  اتصل  توصيلها.  أعد  ثم  الوحدة  عن  الطاقة  مصدر  وافصل   SD بطاقة  بتوصيل  قم 
المشكلة. استمرت  إذا  بالمصنع  واتصل  توصيلها  أعد  ثم  الطاقة  مصدر  عن  دوًما  الضبط  أداة  فافصل  الشك،  ساورك  إذا  مالحظة: 

الختبار المجس ومستشعر الهواء:
أوم. وإذا   100 المقاومة  قراءة  تكون  أن  األوم.  يتعين  مقياس  على  المضبوط  المقاومة  مقياس  واستخدم  ُمثلج  ماء  حوض  في  المستشعر  الهواء بوضع  ومستشعر  المجس  اختبر 

المستشعر.  استبدال  2 أوم، فيجب  بمعدل  قل  أو  القياس  زاد 
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الخدمة

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

مالحظة
إذا تم فصل الجهاز لفترة طويلة من الوقت، قد تتطلب ساعة الوقت 

الدائرة الرئيسي الخاص بالوحدة  الحقيقي إعادة الشحن. قم بفصل قاطع 
10 ثوان ثم أعد تشغيل الطاقة.  لمزيد من المعلومات بهذا الشأن،  لمدة 

E-60 في قسم اكتشاف األخطاء وإصالحها بهذا الدليل. انظر كود الخطأ 

ال توجد طاقة. الشاشة ال تضيء.  .A
1.  تحقق من إتاحة التيار في المنفذ أو في صندوق التوصيل.  

2.  تحقق من تشغيل مفتاح قاطع الدائرة في خلف الوحدة.  
 VOM 3.  تحقق من عدم فتح سلك الطاقة. افحص استمرارية التيار من خالل مقياس  

4.  إذا استمرت المشكلة، فاتصل بفني خدمة Alto-Shaam مؤهل على الرقم 1-800-558-8744   

B.  الشاشة مضاءة إال أن الوحدة ال تسخن. 
  افحص للتحقق من أن مفتاح الحد األقصى الموجود خلف الوحدة من أعلى لم يتم تنشيطه. إذا كان قد تم تنشيطه، فأعد تشغيله من خالل 

الضغط على زر إعادة تعيين الحد األقصى خلف الفرن.
   بعد إعادة التعيين، يجب أن يتم تصحيح سبب تنشيط الحد األقصى. إذا لم يتسن إعادة تعيين مفتاح الحد األقصى، فإن مفتاح الحد األقصى 

يكون معيًبا ويجب استبداله. وهو عبارة عن جهاز للسالمة ويجب أال يتم تجاوزه أو إزالته من الدائرة.

الختبار مستشعر الهواء:  .C 
   افحص مستشعر الهواء من خالل وضع المستشعر في حمام ماء مثلج مع استخدام أوميتر موضوع في نطاق األوم. 

يجب أن تكون قراءة المقاومة 100 أوم. إذا كانت القراءة أكثر أو أقل بمقدار 2 أوم، يجب استبدال المستشعر. 

الختبار مستشعر المجس:  .D 
   افحص مجس الطعام من خالل وضعه في حمام ماء مثلج مع استخدام أوميتر موضوع في نطاق األوم. 

يجب أن تكون قراءة المقاومة 100 أوم.

استكشاف أخطاء المكونات الكهربية الداخلية

خطر   

تفيد  الفتة  وضع  أو  الدائرة  قاطع  لوحة  بقفل  قم 

نة.   الصيا أعمال  تنتهي  حتى  بتوقفها 

مالحظة
يتم توفير هذا القسم من أجل مساعدة الفنيين المؤهلين والمدربين فقط وهو غير مخصص لالستخدام من خالل أفراد الخدمة والصيانة غير المدربين أو غير 

المعتمدين. ال تحاول إصالح أو صيانة أو خدمة الفرن بما يتجاوز هذه النقطة. اتصل بشركة Alto-Shaam للتعرف على أقرب وكيل صيانة معتمد. تؤدي 
اإلصالحات التي يتم إجراؤها من خالل أي وكالء صيانة آخرين بدون الحصول على تصريح مسبق من شركة Alto-Shaam إلى إبطال الضمان.

 Alto-Shaam دائًما تحقق من تشغيل قاطع الدائرة ومن تلقي الوحدة للطاقة قبل االتصال بوكيل الخدمة المعتمد من شركة
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الخدمة
300-TH/III - عرض خارجي
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تخضع األرقام والرسومات للتغيير دون إخطار.



34 8( 16/08 • الفرن طراز TH/III-SK/III Series للطهي والحفاظ على درجة الحرارة والتدخين •  MN-29759-ar )المراجعة 

A 300-TH/III - عرض الخدمة الخارجي

الخدمة

الكميةرقم الجزءالوصفالعنصر

10128311الغالف العلوي للغطاء1

FA-39731صندوق المروحة، 120 فولت2

FA-345241صندوق المروحة، 230 فولت

BU-348981بطانة، مستقيمة، مباشرة، تخفيف الضغط، 230 فولت3

BU-39641بطانة، مستقيمة، مباشرة، تخفيف الضغط، 120 فولت

SW-347691مفتاح، قالب، 125 - 277 فولت، 20 أمبير 4

TT-334761منظم حرارة الحد األقصى5

10039361غطاء حماية الحد األقصى6

50145251حافة خلفية7

انظر الصفحة 43مجموعة السلك، 230 فولت8

9PHIL 6 مم x 0 7-M4 ،براغيSC-222712

IN-20031العزل10

RI-210016برشام، مصمت، 44#، استانلس استيل11

14931مستشعر الواقي12

SC-22542برغي، NC PHIL ،0 5 x 32-6، مسطح13

BK-296051قطعة، مستشعر14

SN-335411مستشعر15

IN-223641العزل16

15892R1مجس المنتج17

HD-287894مقبض، سحب، مجوف18

50145381نقطة العلبة الخارجية19

FE-292034قدم، 89 مم صلبة20

يمين21 50210701لوحة المفصلة، السفلية  

يسار*  5022731

SC-270782برغي، x 1 0 x M6 10 مقالة22

50144581مجموعة الباب23

GS-350921حشوة الباب

PN-21221صينية التقطير24

PE-350861اللوحة، غطاء25

SH-21072الرف، السلكي26

10128722الرف الجانبي27

CC-341941عنصر التحكم28

GS-236221الحشوة، الصقة، x 0 375 125 0 ]قدم خطي[29

10174951حامل المجس السلكي30*

*31M6 ،صامولة، حشوة ملولبةNU-227701

*32UNC FEPS ZP 32-8 ،صامولةNU-265264

SC-231542برغي، x 32-8 2 رأس فتحة 18-8 استانلس استيل33*

SC-229241برغي، x M6 HHCS 20، مع/بدون عالمات34*

*35TRH PHH "0 25 x 32-8 ،برغيSC-245912

EL-297401سخان وسادة الملف، 230 فولت36*

EL-351731سخان وسادة الملف، 120 فولت

* غير موضح
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1000-TH/III ،750 ،500 - عرض الخدمة الخارجي

الخدمة
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21

500-TH/iii يظهر

تخضع األرقام والرسومات للتغيير دون إخطار.

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

خطر   

تفيد  الفتة  وضع  أو  الدائرة  قاطع  لوحة  بقفل  قم 

نة.   الصيا أعمال  تنتهي  حتى  بتوقفها 

B
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TH/III750-TH/III1000-TH/III-500الطراز < 
الكميةرقم الجزءالكميةرقم الجزءالكميةرقم الجزءالوصفالعنصر

TT-334761TT-334761TT-334761منظم الحرارة، الحد األقصى1
GS-236221GS-236221GS-236221حشوة الصقة x 0 125 375 0 ]قدم خطي[2
PG-284394PG-284394PG-284394قابس، قبة، فتحة 187 0"3
100393611003936110039361غطاء حماية الحد األقصى4
501400415014081150141721حافة خلفية، سبوت5
SC-222712SC-222712SC-222712برغي، x 0 7-M4 6 مم فيليبس6
BU-39641BU-39641BU-39641بطانة، تخفيف الضغط7
انظر الصفحة 45انظر الصفحة 45انظر الصفحة 44مجموعة السلك، 8
PG-255741PG-255741PG-255741قابس، فتحة 38 0" 9

SW-347691SW-347691SW-347691مفتاح، قالب، 125 - 277 فولت، 20 أمبير10
IN-20031IN-20031IN-20031العزل11
RI-21006RI-21006RI-21006برشام، مصمت، 44# استانلس12
المجس13 PR-347051PR-347051PR-347051مستقبل 
SH-23262SH-23243SH-23253الرف، من الفوالذ المقاوم للصدأ14
للمنتج15 PR-360651PR-360651PR-360651المجس، 

PR-342981————المجس، للمنتج )المملكة المتحدة 230 فولت فقط(
الجانبية16 501508125015083250150882اللوحة، 
501442215014422150144221حزمة العجالت17

CS-256742————- العجلة، 89 مم صلبة17 أمبير
——CS-281782CS-281782- العجلة، 64 مم صلبة

CS-256752————- العجلة، 89 مم محورية مع الفرامل17 أمبير
——CS-281792281792- العجلة، 64 مم محورية مع الفرامل

*17C101273541012735410127354- رقائق المحاذاة
السفلية18 101077411010394110099411اللوحة 
19NF PHIL ،"0 75 x 32-10 ،برغيSC-20726SC-20726SC-20726
HG-223381HG-223381HG-223381مفصلة20
21PHIL ،NF ،"1 5 x 32-10 ،برغيSC-207310SC-207310SC-207310
501073615010391150097161مجموعة صينية القطرات22

101078211010584110101881- حامل صينية القطرات
101078311010585110101891- صينية القطرات

501082815010946150100811مجموعة الباب، لوحة، يمنى23
501083015010948150100821*مجموعة الباب، نافذة، يمنى

501082415010947150100711*مجموعة الباب، لوحة، يسرى
501082915010949150100761*مجموعة الباب، نافذة، يسرى

GS-229501GS-229511GS-229521*حشوة الباب
HD-270801HD-270801HD-270801مقبض، إزاحة مغناطيسي24
SC-20712SC-20712SC-20712برغي، 75 0" رأس مسطح25
139471139471139471رقائق المحاذاة، مقبض26
14813114831150056161لحام صينية التقطير27
SR-284032SR-284052SR-22662الرف الجانبي، كروم28

——1010880210108132شرائح المقالة، 230 فولت فقط
SW-335591SW-335591SW-335591مفتاح اللسان، الباب )الكمية لكل باب(29
BU-34191BU-34191BU-34191بطانة، فتحة 38 0" سوداء30
101749511017495110174951حامل المجس السلكي31
PE-267101PE-268391PE-267131اللوحة، غطاء32
CC-341941CC-341941CC-341941وحدة التحكم33
34#8-32 UNC KEPS ZP ،صامولةNU-265264NU-265264NU-265264
101194611011872110115341الغطاء العلوي35
36 S S 8-18 2 رأس فتحة x 32-8  ،برغيSC-231542SC-231542SC-231542
FA-39731FA-39731FA-39731مروحة، صندوق - 120 فولت فقط37

FA-345241FA-345241FA-345241مروحة، صندوق
149311493114931واقي المستشعر38*
500971215009712150097121غطاء المجس39*
BK-296051BK-296051BK-296051قطعة تركيب المستشعر40*
SC-22542SC-22542SC-22542برغي، NC PHIL ،"0 5 x 32-6، مسطح41*
*42PHIL "0 25 x 32-8 ،برغيSC-245918SC-245920SC-245926
SC-24256SC-24256SC-24256برغي، PHIL "0 5 x 32-8، استانلس استيل43*
SN-335411SN-335411SN-335411مستشعر، درجة حرارة الفرن44*
*46M6 DIN 125 ،بطانة، مسطحةWS-222972WS-222972WS-222972
WS-223022WS-223022WS-223022بطانة، M6 قفل مشقوق من الفوالذ المقاوم للصدأ 478-18*

* غير موضح

B
1000-TH/III ،750 ،500 - عرض الخدمة الخارجي
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خطر   

تفيد  الفتة  وضع  أو  الدائرة  قاطع  لوحة  بقفل  قم 

نة.   الصيا أعمال  تنتهي  حتى  بتوقفها 

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.
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1000-SK/III ،767 - عرض الخدمة الخارجي

الخدمة

SK/iii 230V-767 معروض

تخضع األرقام والرسومات للتغيير دون إخطار.
** معروض مع الشاسيه الكهربي قبل 2013/5/1

C
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1000-SK/III ،767 - عرض الخدمة الخارجي

* غير موضح

SK/III1000-SK/III-767الطراز < 
الكميةرقم الجزءالكميةرقم الجزءالوصفالعنصر

1011872110115341الغطاء العلوي1
TT-334761TT-334761منظم الحرارة، الحد األقصى2
1003936110039361غطاء حماية الحد األقصى3
GS-236221GS-236221حشوات، الصقة، x 0 125 375 0 ]قدم خطي[4
BU-39641BU-39641بطانة، مستقيمة، مباشرة، تخفيف الضغط5
انظر الصفحة 46انظر الصفحة 46مجموعة األسالك 6
IN-20031IN-20031العزل7
5014137150142041حافة خلفية، سبوت8
RI-21006RI-21006برشام، مصمت، 44#، االستانلس استيل9
1010409110118131غطاء العنصر10
SW-347691SW-347691مفتاح، قالب، 20 أمبير11
5015083250150882اللوحة الجانبية12
5014422150144221حزمة العجالت13

13Aعجلة، 38 مم جذعية، صلبة، 127 مم -CS-248742CS-248742
13Bالعجلة، 38 مم، جذعية 127 مم محورية مع الفرامل -CS-248752CS-248752
*13C1012735410127354- رقائق المحاذاة
1010394110099411اللوحة السفلية14
5010391150097161مجموعة صينية القطرات15

1010584110101881- صينية القطرات
1010585110101891- حامل صينية القطرات

CV-221712CV-221712غطاء المفصلة16
SC-238686SC-238686برغي، x 0 8 x M5 20 مم مسطح17
HG-223381HG-223381المفصلة، 35 مم إزاحة، زوج، كروم18
SC-2285310SC-2285310برغي، x 0 8 x MS 30 مم مسطح19
5011828150128591مجموعة الباب، يمنى20

5011829150128611*مجموعة الباب، يسرى
GS-229511GS-229521*حشوة الباب

SC-227792SC-227792برغي، x 0 8 x M5 20 مم مستدير21
HD-270801HD-270801مقبض، مزالج مغناطيسي لإلزاحة22
139471139471رقائق المحاذاة، مقبض23
14831150056161لحام صينية التقطير24
SW-335591SW-335591مفتاح اللسان، للباب 25
BU-34191BU-34191بطانة، فتحة 38 0" سوداء26
SH-23242SH-23252رف، سلكي، من االستانلس استيل27

SH-27432SH-294741*رف، خلفي
SR-284052SR-22662أرفف جانبية28

——10108132شرائح المقالة )230 فولت فقط(
PE-271781PE-293851غطاء اللوحة29
CC-341941CC-341941عنصر التحكم30
SC-229241SC-229241برغي، x M6 ،HHCS 20 مم31
32M6 DIN 125 ،بطانة، مسطحةWS-222972WS-222972
WS-223022WS-223022بطانة، M6 قفل مشقوق من الفوالذ المقاوم للصدأ 338-18
3432-#8 UNC KEPS ZP ،صامولةNU-265264NU-265264
BK-335461BK-335461قطعة المستشعر، الطرف، بورسلين35*
BK-244271BK-244271قطعة تركيب المستشعر36*
BT-292171BT-292171دعامة، صينية الشرائح37*
BU-36112BU-36112بطانة، 63 0" كبس، سوداء38*
4652R14652R1لحام صينية الشرائح39*
EL-350221EL-350221عنصر الدخان - 208-240 فولت، 230 فولت40*

EL-350231EL-350231عنصر الدخان - 120 فولت
FA-39731FA-39731صندوق المروحة، 120 فولت41*

FA-345241FA-345241صندوق المروحة
M6 ،صامولة، حشوة ملولبةNU-227701NU-227701

NU-24372NU-24372صامولة، HEX 20-0 25 استانلس استيل42*
PG-284394PG-284394قابس، قبة، فتحة 187 0" 43*
PR-360651PR-360651مجموعة المجس، المنتج44*
5009712150097121غطاء المجس45*
1017495110174951حامل المجس السلكي46*
PR-347051PR-347051مستقبل المجس، المنتج47*
SC-22392SC-22392برغي، NC PHIL ،0 5 x 32-6، مسطح48*
*49PHIL 6 مم x 0 7-M4 ،برغيSC-222712SC-222712
SC-222706SC-222706برغي، x 0 5 x M3 16 مم مستدير50*
SC-231542SC-231542برغي، x 32-8 2 رأس فتحة 18-8 استانلس استيل51* 
SN-335411SN-335411تجويف المستشعر52*
1493114931واقي المستشعر53*
5003782150037821لحام لوحة سخان الدخان54*

C
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1200-TH/III - عرض الخدمة الخارجي

الخدمة
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تخضع األرقام والرسومات للتغيير دون إخطار.
** معروض مع الشاسيه الكهربي قبل 2013/5/1

D
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1200-TH/III - عرض الخدمة الخارجي

الخدمة

* غير موضح

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

خطر   

تفيد  الفتة  وضع  أو  الدائرة  قاطع  لوحة  بقفل  قم 

نة.   الصيا أعمال  تنتهي  حتى  بتوقفها 

الكميةرقم الجزءالوصفالعنصرالكميةرقم الجزءالوصفالعنصر

10101891 - صينية القطرات10115341الغطاء العلوي1

SW-335591مفتاح اللسان )الكمية لكل باب(SC-23670423برغي، NF PHIL ،0 5 x 32-10، مسطح2

3SST 8-18 ،UNF HEX MS 32-10 ،الصامولةNU-2215424بطانة، فتحة 38 0" سوداءBU-34191

SH-23256الرف، من الفوالذ المقاوم للصدأBT-26884125ربط الدعامة4

5 0 375 x 0 125 حشوة الصقةGS-23622126الرف الجانبي، كرومSR-22664

PE-267141اللوحة، غطاءBU-3964127بطانة، تخفيف الضغط6

CC-341941وحدة التحكم5014268128حافة خلفية، سبوت7

SC-24256برغي، x 32-8 5 0" فيليبسSW-34769129مفتاح، قالب، 125-277 فولت، 20 أمبير8

FA-345242مروحة، صندوقBK-29605130قطعة تركيب المستشعر9

SC-229241برغي، IN-200323120 x M6 ،HHCSالعزل10

الجانبية11 WS-222972بطانة، مسطحة، 5015105232M6 DIN 125اللوحة، 

WS-223022بطانة، M6 قفل مشقوق من الفوالذ المقاوم للصدأ 18-50144211338حزمة العجالت12

12Aالعجلة، 89 مم صلبة -CS-24874234صامولة، حشوة ملولبةNU-227701

12Bالعجلة، 89 مم محورية مع الفرامل -CS-248752*3514931واقي المستشعر

*12C10174951حامل المجس السلكي36*10127354- رقائق المحاذاة

السفلية13 10039361غطاء حماية الحد األقصى37*10099411اللوحة 

50097121غطاء المجس38*50056162لحام صينية التقطير14

15NF PHIL ،"0 75 x 32-10 ،برغيSC-207212*39قطعة طرفيةBK-335462

BU-33788بطانة، بطانة كبس HG-223382*40"1 13مفصلة16

NU-265264صامولة، CV-221714*41#8-32 UNC KEPS ZPغطاء المفصلة

17PHIL ،NF ،"1 5 x 32-10 ،برغيSC-207320*42للمنتج PR-360651المجس، 

PR-342981المجس، للمنتج )المملكة المتحدة 230 فولت فقط(50100812مجموعة الباب، يمنى18

PR-347041مستقبل المجس، سلك بطول 2200 مم43*50100822*مجموعة الباب، لوحة، يمنى

PR-347051مستقبل المجس، سلك بطول 600 مم44*50100712*مجموعة الباب، يسرى

SC-222714برغي، x 0 7-M4 6 مم فيليبس45*50100762*مجموعة الباب، نافذة، يسرى

SC-22544برغي، NC PHIL ،"0 5 x 32-6، مسطحGS-229522*46*حشوة الباب

x 32-8SC-231544 2 رأس فتحة SC-20714*47 S S 8-18برغي، 75 0" رأس مسطح19

SC-245922برغي، HD-270802*48PHIL "0 25 x 32-8مقبض، إزاحة مغناطيسي20

SN-335412مستشعر، درجة حرارة الفرن49*139471رقائق المحاذاة، مقبض21

TT-334762منظم الحرارة، الحد األقصى50*50097161مجموعة صينية القطرات22

10101881 - حامل صينية القطرات

D
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1767-SK/III ،1200 - عرض الخدمة الخارجي

الخدمة

SK/iii-1200 معروض

تخضع األرقام والرسومات للتغيير دون إخطار.
** معروض مع الشاسيه الكهربي قبل 2013/5/1

E
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1767-SK/III ،1200 - عرض الخدمة الخارجي

* غير موضح

SK/III1200-SK/III-1767الطراز < 
الكميةرقم الجزءالكميةرقم الجزءالوصفالعنصر

1011872110115341الغطاء العلوي1
TT-334762TT-334762منظم الحرارة، الحد األقصى2
SC-222814SC-222814برغي، x 0 8 x M5 16 مم مسطح3
NU-222894NU-222894صامولة، M5 ،CT-8 0، سداسية، 48-18
1003936210039362غطاء حماية الحد األقصى5
GS-236221GS-236221حشوة الصقة x 0 125 375 0 ]قدم خطي[6
BT-268841BT-268841ربط الدعامة7
5014223150142931حافة خلفية، سبوت8
SW-347691SW-347691مفتاح، قالب، 20 أمبير9
BK-335462BK-335462قطعة المستشعر، الطرف، بورسلين10
IN-20032IN-20032العزل11
5015102250151052اللوحة الجانبية12
5014421150144211حزمة العجالت13

13Aعجلة، 38 مم جذعية، صلبة، 127 مم -CS-248742CS-248742
13Bالعجلة، 38 مم، جذعية 127 مم محورية مع الفرامل -CS-248752CS-248752
*13C1012735410127354- رقائق المحاذاة
1010394110099411اللوحة السفلية14
CV-221714CV-221714غطاء المفصلة15
SC-2386812SC-2386812برغي، x 0 8 x M5 20 مم مسطح16
HG-223382HG-223382المفصلة، 35 مم إزاحة، زوج، كروم17
SC-2285320SC-2285320برغي، x 0 8 x MS 30 مم مسطح18
5011828250128592مجموعة الباب، يمنى19

5011829250128612*مجموعة الباب، يسرى
GS-229512GS-229522*حشوة الباب

SC-227794SC-227794برغي، x 0 8 x M5 20 مم مستدير20
HD-270802HD-270802مقبض، مزالج مغناطيسي لإلزاحة21
139472139472رقائق المحاذاة، مقبض22
5010391150097161مجموعة صينية القطرات23

1010584110101881- صينية القطرات
1010585110101891- حامل صينية القطرات

14831250056162لحام صينية التقطير24
SH-23244SH-23254رف، سلكي، من االستانلس استيل25
SH-27432SH-294742رف، خلفي26
SW-335592SW-335592مفتاح اللسان، للباب27
BU-34192BU-34192بطانة، فتحة 38 0" سوداء28
SR-284054SR-22664أرفف جانبية29

——10108134شرائح المقالة )230 فولت فقط(
PE-271811PE-293861غطاء اللوحة30
CC-341941CC-341941عنصر التحكم31
RI-210012RI-210012برشام، مصمت، 44# استانلس32
FA-345242FA-345242صندوق المروحة33
3420 x M6 ،HHCS ،برغيSC-229241SC-229241
35M6 DIN 125 ،بطانة، مسطحةWS-222972WS-222972
WS-223022WS-223022بطانة، M6 قفل مشقوق من الفوالذ المقاوم للصدأ 368-18
37M6 ،صامولة، حشوة ملولبةNU-227701NU-227701
BT-292172BT-292172دعامة، صينية الشرائح38*
BU-36114BU-36114بطانة، 63 0" كبس، سوداء39*
4652R24652R2لحام صينية الشرائح40*
EL-350022EL-350022عنصر الدخان41*
1010409210118132غطاء العنصر42*
NU-24374NU-24374صامولة، HEX 20-0 25 استانلس استيل43*
*4432-#8 UNC KEPS ZP ،صامولةNU-265264NU-265264
PG-284394PG-284394قابس، قبة، فتحة 187 0"45*
PR-360652PR-360652مجموعة المجس، المنتج46*
5009712250097122غطاء المجس47*
1017495210174952حامل المجس السلكي48*
PR-347051PR-347051مستقبل المجس، المنتج49*
SC-22394SC-22394برغي، NC PHIL ،0 5 x 32-6، مسطح50*
*51PHIL 6 مم x 0 7-M4 ،برغيSC-222714SC-222714
SC-231544SC-231544برغي، x 32-8 2 رأس فتحة 18-8 استانلس استيل52*
SC-222706SC-222706برغي، x 0 5 x M3 16 مم مستدير53*
SN-335412SN-335412تجويف المستشعر54*
1493114931واقي المستشعر55*
BK-244272BK-244272قطعة تركيب المستشعر56*
5003782250037822لحام لوحة سخان الدخان57*

E
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300-TH/III - المكونات اإللكترونية

الخدمة

431

2

7

5

6

19

1817

15

16

9

14

8
13

12

11

10

9

موضح 230 فولت

تخضع األرقام والرسومات للتغيير دون إخطار.

الكميةرقم الجزءالوصفالعنصرالكميةرقم الجزءالوصفالعنصر

SC-24726برغي،  NC "0 5 x 32-6 فيليبس للربطWS-246719بطانة، قفل نجمية1

2"0 25 x 32-10 برغي، رأس مستدير أرضيSC-2190110موصل، 6 مساميرCR-337191

CR-337171موصل، 10 مساميرBU-3419111بطانة، فتحة 1 سم سوداء3

120 فولت4 CR-337621موصل، 7 مساميرCD-3397112مجموعة السلك 

)CEE 7/7( 230 فولت   CD-3922113موصل، 8 مساميرCR-337611

)CH2-16P( 230 فولت  CD-36231114وحدة إصدار الصوتBP-35671

)BS1363( 230 فولت  CD-33925115جهاز امتصاص الحرارة الزائدةHE-339261

5T-BLOCKBK-3019116المرحلRL-338291

6ROUND HD "1 25 x 32-6 ،برغيSC-2365217لوحة، مصدر اإلمداد بالطاقةBA-361441

BA-337641لوحة، شاشة مراقبة الجهدBU-3008118بطانة، فتحة، 75 0"7

SP-338324مباعد، تركيب القفلBU-3006119بطانة، فتحة، 5 0"8

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

خطر   

تفيد  الفتة  وضع  أو  الدائرة  قاطع  لوحة  بقفل  قم 

نة.   الصيا أعمال  تنتهي  حتى  بتوقفها 
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500-TH/III - المكونات اإللكترونية

الخدمة

تخضع األرقام والرسومات للتغيير دون إخطار.

الكميةرقم الجزءالوصفالعنصرالكميةرقم الجزءالوصفالعنصر

CR-337171موصل، 10 مساميرBU-341919بطانة، فتحة 38 0" سوداء1

CR-337621موصل، 7 مساميرCR-34830310موصل، حلية توصيل رقم 212

120 فولت3 CR-337611موصل، 8 مساميرCD-3397111مجموعة السلك 

)CEE 7/7( 230 فولت   CD-3922112فيليبس للربط NC "0 5 x 32-6 ،برغيSC-24726

)CH2-16P( 230 فولت  CD-36231113وحدة إصدار الصوتBP-35671

)BS1363( 230 فولت  CD-33925114لوحة، شاشة مراقبة الجهدBA-337641

)AS/NZS 3112( 230 فولت  CD-38149115مباعد، تركيب القفلSP-338324

4T-BLOCSSKBK-3019116لوحة، مصدر اإلمداد بالطاقةBA-361441

5ROUND HD "1 25 x 32-6 ،برغيSC-2365217جهاز امتصاص الحرارة الزائدةHE-339261

RL-338291المرحلBU-3008118بطانة، فتحة 75 0"6

10144501جهاز امتصاص الحرارة الزائدة، القاعدةBU-3006119بطانة، فتحة 5 0"7

WS-24671بطانة قفل نجميةCR-33719120موصل، 6 مسامير8

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

خطر   

تفيد  الفتة  وضع  أو  الدائرة  قاطع  لوحة  بقفل  قم 

نة.   الصيا أعمال  تنتهي  حتى  بتوقفها 
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1200-TH/III ،1000 ،750 المكونات اإللكترونية - الطرازات المعروضة هي 
1200-TH/III 230V

الخدمة

3

1

19

13

12

14

16

17

11

10

9

8

7

1

5

15

4

2

6

18

6

6

6

تخضع األرقام والرسومات للتغيير دون إخطار.

الكميةرقم الجزءالوصفالعنصرالكميةرقم الجزءالوصفالعنصر
BU-30081بطانة، 75 0" كبس سوداءBU-3006115بطانة، فتحة 5 0"1

HE-33926**1وسادة جهاز امتصاص الحرارة الزائدةSC-22766116برغي، x 0 8 x M5 10 مم مستدير2

3T-BLOCKBK-3019117المرحلRL-33829**1

1**1014450جهاز امتصاص الحرارة الزائدة، قاعدة SC-29276218SSRبرغي، x 0 7 x M4 30 مم مستدير4

WS-24671بطانة قفل نجميةBP-3567119وحدة إصدار الصوت5

120 فولت )SC-222738*21)NEMA 5-20برغي، x 0 7 x M4 10 مم مستدير6 CD-33971مجموعة األسالك 

230 فولت )CR-337191)CEE 7/7موصل، 6 مسامير7   CD-39221

230 فولت )CR-337171)CH2-16Pموصل، 10 مسامير8  CD-362311

230 فولت )CR-337621)BS1363موصل، 7 مسامير9  CD-339251

230 فولت )CR-337611)AS/NZS 3112موصل، 8 مسامير10  CD-381491

CR-348303موصل، حلية توصيل رقم CR-337181*2212موصل، 9 مسامير، TH/III-1200 فقط11

50166231مجموعة الخدمة - مقصورة واحدة BA-337641*23TH/IIIلوحة، شاشة مراقبة الجهد12

50166251مجموعة الخدمة - مقصورتان SP-338324TH/IIIمباعد، تركيب القفل13

BA-361441لوحة، مصدر اإلمداد بالطاقة14

 **لكل مقصورة       *غير معروض

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

خطر   

تفيد  الفتة  وضع  أو  الدائرة  قاطع  لوحة  بقفل  قم 

نة.   الصيا أعمال  تنتهي  حتى  بتوقفها 
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الخدمة
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تخضع األرقام والرسومات للتغيير دون إخطار.

الكميةرقم الجزءالوصفالعنصرالكميةرقم الجزءالوصفالعنصر
BA-337641لوحة، شاشة مراقبة الجهدBU-3006116بطانة، فتحة 5 0"1
SP-338324مباعد، تركيب القفلWS-2467117بطانة قفل نجمية2
3"0 25 X 32-10 برغي، رأس مستدير أرضيSC-2190118لوحة، مصدر اإلمداد بالطاقةBA-361441
4T-BLOCKBK-3019119بطانة، 38 0" كبس سوداءBU-30081

5ROUND HD "1 25 x 32-6 ،برغيSC-2365220
 مرحل، SPST  أمبير 277 فولت تيار متردد 

RL-33558**1و12 فولت تيار مستمر

HE-33926**1وسادة جهاز امتصاص الحرارة الزائدة، مرحلCR-34827**221موصل، حلية توصيل رقم 618
1**1014450جهاز امتصاص الحرارة الزائدة، قاعدة EL-35022**122SSRعنصر الدخان - 208-240 فولت، 230 فولت7

120 فولت )EL-25023**1*23)NEMA 5-20عنصر الدخان، 120 فولت CD-33971مجموعة األسالك 
230 فولت )SC-247212)CEE 7/7برغي، X 32-6 5 0، فيليبس ربط8   CD-39221
230 فولت )RL-33829**1)CH2-16Pمرحل، 230 فولت، 25 أمبير9  CD-362311

230 فولت )BP-35671)BS1363وحدة إصدار الصوت10  CD-339251
230 فولت )CR-337191)AS/NZS 3112موصل، 6 مسامير11  CD-381491
CD-348303موصل، حلية توصيل رقم CR-337171*2412موصل، 10 مسامير12
50166241مجموعة الخدمة - مقصورة واحدة CR-337621*25SK/IIIموصل، 7 مسامير13
50166261مجموعة الخدمة - مقصورتان CR-337611SK/IIIموصل، 8 مسامير14
CR-337181موصل، 9 مسامير15

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

خطر   

تفيد  الفتة  وضع  أو  الدائرة  قاطع  لوحة  بقفل  قم 

نة.   الصيا أعمال  تنتهي  حتى  بتوقفها 

 1767-SK/III ،1200 ،1000 ،767 المكونات اإللكترونية - الطرازات المعروضة هي 
SK/III-1767 208-240 فولت

 **لكل مقصورة       *غير معروض
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مجموعات تسخين الكابالت

الخدمة

مجموعة تسخين الكابالت <
)مطلوب وحدة واحدة لكل فجوة(   

رقم 4880
)500(

رقم 4881
)1767 ،1200 ،1000 ،750(

رقم 4880
 المملكة المتحدة فقط

)1200( 4900 وات

الكميةالكميةالكميةالوصفالعنصر

CB-30458 40 متًرا64 متًرا8 40 متًراعنصر تسخين الكابالت

CR-32264124موصل حلقي

IN-3488305 مم305 مم305 ممركن العزل

BU-31054124بطانة الكتف

BU-31064124بطانة كأسية

ST-24394124مسمار كبير

NU-22158248صامولة سداسية

SL-30634124بطانة العزل

TA-3540لفة واحدةلفة واحدةلفة واحدةشريط كهربي

  تحذير
لمنع اإلصابات الشخصية الخطيرة أو الوفاة أو تلف الممتلكات, 
دائًما افصل الوحدة من مصدر الطاقة قبل التنظيف أو الصيانة.

خطر   

تفيد  الفتة  وضع  أو  الدائرة  قاطع  لوحة  بقفل  قم 

نة.   الصيا أعمال  تنتهي  حتى  بتوقفها 

الكميةالوصفالعنصر

5015562
 ،)HACCP( مسجل بيانات برنامج تحليل المخاطر ونقطة التحكم الخطيرة

1مجموعة تتناسب مع اإلصدارات السابقة

CC-37264*)HACCP( 1– مسجل بيانات برنامج تحليل المخاطر ونقطة التحكم الخطيرة

5014750
حزمة برنامج تحليل المخاطر ونقطة التحكم الخطيرة )HACCP( مع منفذ 

USB
1

CB-34893محمي مضاد للمياه USB ،1– غطاء

CB-34894بكابل محمي مضاد للمياه USB –1

مسجل بيانات برنامج تحليل المخاطر ونقطة التحكم الخطيرة )HACCP( )اختياري(

*  يمكن طلب CC-37264 كوحدة منفصلة للوحدات التي تحتوي على مجموعة مسجل بيانات مثبتة. 
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تلفيات النقل والتعويضات
يتم بيع جميع أجهزة Alto-Shaam من نقطة شحن يتم بها التسليم على ظهر السفينة، وعند قبول شركة النقل، تصبح هذه الشحنات ملًكا لمستلم البضائع.

.Alto-Shaam في حالة وقوع أي تلف في الشحنة، ال تقم بتشغيل الجهاز إلى أن يتم فحص التلف من خالل موفر خدمة معتمد من شركة

.إذا حدث التلف أثناء الشحن، فإن هذا الشأن يكون بين شركة النقل ومستلم البضائع.  وفي مثل هذه الحاالت، من المفترض أن تكون شركة النقل مسؤولة 
عن سالمة تسليم البضائع، وذلك ما لم يتم إثبات اإلهمال من جانب متعهد الشحن.

قم بإجراء فحص فوري أثناء وجود الجهاز في سيارة النقل أو عقب نقله إلى منطقة االستالم مباشرًة.  . 1
وال تنتظر حتى نقله إلى منطقة التخزين.

ال ُتوقِّع على إيصال االستالم أو فاتورة الشحن حتى تتأكد من صحة عدد البضائع الُمستلمة وُتجري فحًصا عليها جميًعا.. 2
قم بتدوين جميع التلفيات الواقعة على العبوات مباشرًة على إيصال االستالم الخاص بشركة النقل.. 3
تأكد من توقيع السائق على هذا اإليصال.  وإذا رفض ذلك، فأشر إلى هذا الرفض على اإليصال.. 4
إذا رفض السائق أن يسمح لك بإجراء الفحص، فاكتب ما يلي على إيصال االستالم:  . 5

السائق يرفض السماح بفحص الحاويات للتأكد من خلوها من التلفيات المرئية.
اتصل هاتفًيا بمكتب شركة النقل على الفور عند العثور على أية تلفيات، واطلب إجراء الفحص.  أرسل تأكيًدا عبر البريد بالوقت والتاريخ والشخص الذي تم االتصال به.. 6
احتفظ بأية عبوات ومواد تغليف إلجراء فحص إضافي عليها من قبل شركة النقل.. 7
أرسل طلًبا مكتوًبا على الفور مع شركة النقل وأرفق نسًخا بجميع المستندات الداعمة.. 8

سوف نواصل سياستنا المعنية بمساعدة عمالئنا في جمع المطالبات بالتعويض الُمرسلة على النحو المالئم والتي تم تتبعها بشكل نشط.  
بيد أنه ليس بإمكاننا إرسال أية مطالبات بالتعويضات بالنيابة عنك أو تحمل مسؤولية أية تعويضات أو قبول أية خصومات لسداد مثل هذه التعويضات.

الضمان المحدود
تضمن شركة Alto-Shaam, Inc للمشتري األصلي فقط بأنه في حالة اكتشاف أي جزء أصلي يتضمن عيوًبا في المادة أو التصنيع، فإنه حسبما يتراءى للشركة، وبما يخضع للشروط الواردة فيما يلي، 

سيتم استبداله بجزء آخر جديد أو ُمجدد.
فترة الضمان على األجزاء األصلية هي كالتالي:  

بالنسبة لضاغط التبريد بمنتجات ™Alto-Shaam Quickchillers، خمس )5( سنوات من تاريخ تركيب الجهاز.  
بالنسبة لعنصر التسخين في أفران الطهي والحفظ ®Halo Heat، طوال مدة احتفاظ المشتري األصلي بالفرن. وُيستثنى من ذلك جهاز الحفظ فقط.  

بالنسبة لجميع األجزاء األصلية األخرى، سنة واحدة )1( من تاريخ تركيب الجهاز أو خمسة عشر )15( شهًرا من تاريخ الشحن، أيهما أقرب.  
مدة تغطية الضمان سنة واحدة )1( من تاريخ التركيب أو خمسة عشر )15( شهًرا من تاريخ الشحن، أيهما أقرب.    

تتحمل شركة Alto-Shaam تكاليف األعمال المعتادة التي ُتجرى خالل ساعات العمل القياسية، باستثناء العمل اإلضافي، أو بدالت اإلجازات أو أية   
رسوم إضافية.

حتى تسري المطالبة بالضمان، يجب تقديمها خالل فترة الضمان المعمول بها.  هذا الضمان غير قابل للنقل.  

ال يسري هذا الضمان على:
المعايرة.. 1
استبدال المصابيح الضوئية و/أو حشيات األبواب و/أو استبدال الزجاج بسبب تلف من أي نوع.. 2
تلف الجهاز الناجم عن الحوادث أو الشحن أو التركيب غير الصحيح أو التعديل.. 3
الجهاز المستخدم في ظروف أفضت إلى إساءة استخدامه أو استخدامه بطريقة خاطئة، أو اإلهمال أو األحوال غير المعتادة التي تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، تعرض الجهاز للمواد . 4

الكيماوية الشديدة أو غير المالئمة والتي تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، المركبات المحتوية على الكلور أو األمالح الرباعية أو تدني جودة المياه أو األجهزة ذات األرقام المسلسلة المفقودة أو 
المتغيرة.

التعويضات الناتجة مباشرًة عن تدني جودة المياه أو الصيانة غير المالئمة لُمولدات البخار و/أو األسطح المتأثرة بجودة المياه.  يتحمل المالك/الُمشغل مسؤولية جودة المياه والصيانة المطلوبة ألجهزة . 5
توليد البخار.

التلف الناجم عن استخدام أي عامل ُمنظف بخالف ُمنظف ®Alto-Shaam’s Combitherm، ويشمل ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، التلف الناجم عن الكلور وغيره من المواد الكيماوية . 6
.Combitherm® مع أفران Alto-Shaam من Combitherm® الضارة.  يوصى بشدة باستخدام ُمنظف

أية خسائر أو تلفيات ناتجة عن العطل، ويشمل ذلك فقد المنتج، المنتج الغذائي، العائدات، أو أية تلفيات عرضية أو الحقة من أي نوع.. 7
الجهاز الخاضع للتغيير بأي طريقة عن الموديل األصلي، استبدال األجزاء األصلية بأخرى مغايرة لقطع الغيار المعتمدة من قبل المصنع، إزالة أية أجزاء وتشمل القواعد، أو إضافة أي أجزاء.. 8

هذا الضمان حصري ويحل محل جميع الضمانات األخرى، الصريحة أو الضمنية، وتشمل الضمانات الضمنية لقابلية التسويق والمالءمة لغرض معين.  ال تتحمل Alto-Shaam بأي حال من األحوال 
 Alto-Shaam, Inc مسؤولية فقد االستخدام أو فقد العوائد أو األرباح، أو فقد المنتج، أو أية تعويضات غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو الحقة.  ال يتعين على أي شخص باستثناء مسؤول شركة

 Alto-Shaam بالنيابة عن شركة Alto-Shaam ض تعديل هذا الضمان أو تحمل أي مسؤولية أو التزام آخر متعلق بجهاز الُمفوَّ

ُطبع في الواليات المتحدة األمريكية

يسري بدًءا من 1 نوفمبر، 2012
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