FL-2354-SA

أفران تسخين
معزولة

صفحة  1من 5

نسخة )1/16( 6

5925 Heisley Road • Mentor, OH 44060-1833

تعليمات التشغيل والصيانة
للموديالت:المجموعات  H137UA...D & H13818...Dأفران تسخين (ألمنيوم)
والمجموعات  H137SUA...D & H138S18...Dأفران تسخين (ستانلس ستيل)
المواصفات الكهربائية
رقم الموديل

H137SUA12D2K
H137UA12D2K
H138S1834D2K
H1381834D2K
H137S1332D

H137SUA12D208
H137UA12D208
H138S1834D208
H1381834D208
H137S1332D208
H137SUA12D240
H137UA12D240
H138S1834D240
H1381834D240
H137S1332D240
H137SUA12D
H137UA12D
H137SUA9D
H137UA9D
H138S1834D
H1381834D
H137SUA9D208
H137UA9D208
H137SUA9D240
H137UA9D240
H137SUA6D
H137SUA5D
H138S1816D
H138S185D
H137SUA6D208
H138S1816D208
H137SUA5D208
H138S185D208
H137SUA6D240
H138S1816D240
H137SUA5D240
H138S185D240

فولت

واط

آمبير

هرتز

طور

NEMA

120

2000

16.7

60

1

5-20P

208

2000

9.6

60

1

6-15P

240

2000

8.3

60

1

6-15P

120

1500

12.5

60

1

5-15P

208

1500

7.2

60

1

6-15P

240

1500

6.2

60

1

6-15P

120

1000

8.3

60

1

5-15P

208

1000

4.8

60

1

6-15P

240

1000

4.2

60

1

6-15P

مالحظة :أرقام الموديالت الوارد ذكرها أعاله هي للموديالت البسيطة .وقد تتضمن األحرف  Pأو  Mأو
 Eأو  Vأو  Lأو تنتهي باألحرف  Sأو  Zأو  Uو /أو .SA
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5925 Heisley Road • Mentor, OH 44060-1833

FL-2354-SA

أفران تسخين
معزولة

صفحة  2من 5

نسخة )1/16( 6

تعليمات التشغيل والصيانة
للموديالت:المجموعات  H137UA...D & H13818...Dأفران تسخين (ألمنيوم)
والمجموعات  H137SUA...D & H138S18...Dأفران تسخين (ستانلس ستيل)

كيف تركب الوحدة:
1 .1ضع الوحدة فوق أرض مستوية في منطقة جيدة التهوئة.
2 .2فك الوحدة من العلبة وركب األجزاء الجانبية للصينية الداخلية.
3 .3أوصل المقبس ضمن المأخذ المالئم في الحائط.

كيف تغير من الحرارة المئوية إلى فهرنهايت (إن لزم)
1 .1اضغط زر التشغيل .يتوهج الضوء.
2 .2اضغط كل من زر “ ”SETوالزر في الزاوية السفلية اليسرى
معاً وأبقهم مضغوطين لمدة  5ثواني .وتكون بهذا قد دخلت قائمة
التحضير.
3 .3تصفح حتى ترى وحدة القياس “ ”Unitثم غيرها إلى “”Cن ثم
تصفح إلى “.”END

التشغيل للمرة األولى
مالحظة :يتطلب الفرن الجديد أن “يحرق” زيوت مرحلة التصنيع
والمواد الالصقة قبل أول استخدام.
ال تضع مأكوالت في الفرن إال بعد إتمام هذا!

التشغيل للمرة األولى (تابع):
1 .1اضغط زر التشغيل .يتوهج الضوء.
مالحظة :تظهر األحرف “( ”LOTPRحرارة منخفضة) على لوحة
التحكم حتى تصل الحرارة إلى  140درجة فهرنهايت (60
مئوية).
2 .2أدر مفتاح التحكم ليعرض  200درجة فهرنهايت ( 93مئوية)
اضغط المفتاح لتحدد درجة الحرارة.
شغل الفرن لمدة ساعة ( )1واحدة.
3 .3اضغط المفتاح لتطفئ الفرن وتسمح له بالبرودة.
4 .4امسح القسم الداخلي بمنظف وماء ساخنة.
كيف تبدأ تشغيل الفرن:
1 .1اضغط زر التشغيل .يتوهج الضوء.

مالحظة :تظهر األحرف “( ”LOTPRحرارة منخفضة) على لوحة
التحكم حتى تصل الحرارة إلى  140درجة فهرنهايت (60
مئوية).
2 .2أدر مفتاح حفظ السخونة “ ”Hot Holdingإلى درجة حرارة ما بين
 140فهرنهايت ( 60مئوية) إلى  220فهرنهايت ( 104مئوية) .ثم
اضغط المفتاح كي تضبط الحرارة.
3 .3اسمح للفرن بالتسخين المسبق لمدة ساعة ( )1واحدة.
4 .4ضع المأكوالت في الفرن.

مالحظة :اضغط زر الشاشة “ ”Displayلترى الحرارة الفعلية داخل
الفرن:
لتطفئ الفرن:
اضغط زر الطاقة  ،POWERوسيتوقف توهج الضوء.
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FL-2354-SA

أفران تسخين
معزولة

صفحة  3من 5

نسخة )1/16( 6

5925 Heisley Road • Mentor, OH 44060-1833

تعليمات التشغيل والصيانة
للموديالت:المجموعات  H137UA...D & H13818...Dأفران تسخين (ألمنيوم)
والمجموعات  H137SUA...D & H138S18...Dأفران تسخين (ستانلس ستيل)

قبل تنظيف الفرن:
1 .1انتظر حتى يبرد.
 .2ال تستخدم المواد المخرشة أو المواد الكيماوية القوية .هل الفرن
مصنوع من ألمنيوم أم ستانلس ستيل؟ تحقق أن تكون مواد التنظيف
مناسبة لمواد تصنيع الفرن.
مالحظة :األفران المصنوعة من الستانلس ستيل تحتوي الحرف “”S
في رقم الموديل.
كيف تنظف الوحدة:
األوساخ

تراب

نصائح للتنظيف:
1 .1امسح المواد المنسكبة في أقرب فرصة.
2 .2نظف الفرن بشكل منتظم لتتجنب التراكم الكثيف للغبار.
3 .3اختر مواد التنظيف بواسطة تنظيف بقعة صغيرة ً
أوال.
4 .4اتبع تعليمات الشركة الصانعة لمواد التنظيف.
5 .5ال تمزج مواد التنظيف المختلفة.
6 .6تجنب تناثر مواد التنظيف.
7 .7ال تستخدم “ ”Cres Cleanعلى األجزاء البالستيكية أو بطاقات
التسمية.
الطريقة

المنظف

منظف معتدل * مع الماء الساخن أو منظف فرك
معتدل.
البخار (بدون المواد القلوية القوية)

بصمات األصابع ،الشحم ،الزيت

بقع الماء

منظف كيماوي معتدل.
منظف للزيت أو الشحم.

 .1امسح بواسطة قطعة قماش طرية ومبللة.
 .2اشطف بالماء الساخن.
 .3امسحها لتجف.
 .1اشطف بعد التنظيف بالبخار.
 .2امسحها لتجف.
طبقه بواسطة قطعة قماش طرية ونظيفة.
اتبع تعليمات الشركة الصانعة

منظف فرن كيماوي

 .1طبقه بواسطة قطعة قماش طرية ونظيفة.
منظف كيماوي معتدل
 .2امسح بواسطة قطعة قماش رطبة.
* المنظفات المعتدلة تشمل الصابون والمنظفات غير المخرشة.

مالحظة :يتم فصل الحشوات من أجل تنظيفها.
مخطط تحري الخلل:
الخلل:

السبب المحتمل:

 .1مفتاح الضوء أو شاشة التحكم ال تتوهج.

1أ -الصاهر أو فاصل الدارة عند مأخذ الحائط محروق.
1ب -السلك مفصول من المأخذ في الحائط.
1ج -المفتاح في وضعية المطفأ “.”OFF
1د -المفتاح أو الضباط به خلل.
المرحل أو الضابط به خلل
2أ-
ّ
افصل الوحدة من مأخذ الحائط

 .3الفرن ال يسخن.

 .3السخان أو المرحل أو المنفاخ أو الضابط بهم خلل.

 .4ضابط الحرارة يعرض “”err oo

 .4مجس الحرارة به خلل.

 .2الفرن يسخن بشدة أو ال ينطفئ.
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FL-2354-SA

أفران تسخين
معزولة

صفحة  4من 5

نسخة )1/16( 6

تعليمات التشغيل والصيانة
للموديالت:المجموعات  H137UA...D & H13818...Dأفران تسخين (ألمنيوم)
والمجموعات  H137SUA...D & H138S18...Dأفران تسخين (ستانلس ستيل)
قطع التبديل H137UA…D/H1381834D and H137SUA…D/H138S1834D
 208فولت
 120فولت
0769-182-K
0769-180-K
عدة مروحة النفخ
0811-185-K
0811-022-K
 2000واط
عدة السخان
0811-020-01-K
0811-019-K
 1500واط
0811-250
0811-214-K
 1000واط
0848-033
0848-033
الحد األعلى
0810-039-07 0810-065-12-K
 2000واط
سلك التيار
0810-039-07
0810-029-06
 1500واط
0810-039-07
0810-029-06
 1000واط
0857-136
0857-136
مرحل ،صلب
0808-125
0808-125
مفتاح الطاقة
0848-092-01-K 0848-092-01-K
ضابط الحرارة (سخونة)
0848-091-K
0848-091-K
مجس الحرارة
0852-119
0852-119
كتلة التسليك
0769-197
0769-197
المحول
0769-174
0769-165
مروحة التهوية
باب ،كامل

حشوة الباب

ألمنيوم
ألمنيوم
ستانلس ستيل
ستانلس ستيل
ستانلس ستيل
ستانلس ستيل
ألمنيوم
ألمنيوم
ستانلس ستيل
ستانلس ستيل
ستانلس ستيل
ستانلس ستيل

مفصلة الباب (لألفران األلمنيوم)
مفصلة الباب
سقاطة الباب
مقبض الباب
قبضة للسحب الجانبي
عجالت 5 ،بوصة
عجالت 5 ،بوصة مع مكابح
زوايا أسالك (زوجين)
وصلة رف الصينية (موديل )1834
مزالج للقفل أثناء النقل (لألفران األلمنيوم)
(لألفران الستانلس ستيل)

UA12/UA6/1834
UA9
UA12/UA6/1834
UA9
UA5
S1332D
UA12/UA6/1834
UA9
UA12/UA6/1834
UA9
UA5
S1332D

 240فولت
0769-182-K
0811-023-K
0811-020-K
0811-215
0848-033
0810-039-07
0810-039-07
0810-039-07
0857-136
0808-125
0848-092-01-K
0848-091-K
0852-119
0769-197
0769-174
1221-578-K
1221-599-K
1221-579-K
1221-600
1221-597
1221-585
0861-235-K
0861-236-K
0861-185-K
0861-182-K
0861-250-K
0861-274
0519-074-K
0519-087-K
1006-122-01-K
0911-111
0911-087
0569-306-K
0569-306-BK
0621-281-K
1103-109
1246-031-K
1246-038-K

Call Toll-free: 877-CRES COR (273-7267) • Fax: 800-822-0393 • www.crescor.com

FL-2354-SA

أفران تسخين
معزولة

صفحة  5من 5

نسخة )1/16( 6

5925 Heisley Road • Mentor, OH 44060-1833

تعليمات التشغيل والصيانة
للموديالت:المجموعات  H137UA...D & H13818...Dأفران تسخين (ألمنيوم)
والمجموعات  H137SUA...D & H138S18...Dأفران تسخين (ستانلس ستيل)
مخطط تمرير األسالك
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