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 مواصفات المنتج
 البیانات األساسیة

 سم 66,04بوصة/ 26 االرتفاع
 سم 25,40بوصات/ 10 العرض
 سم 40,64بوصة/ 16 العمق
 كجم 11,79رطالً / 26 الوزن

 ھرتز 60واط،  200فولت،  120 موفر الكھرباء
 ھرتز 60-50واط،  240-200فولت،  220-240

 لفة في الدقیقة 140 عدد لفات المحرك في الدقیقة
 معلومات الشحن

× سم  30,48بوصة/ 31× بوصة  19× بوصة  12 أبعاد الشحن
 سم 78,74× سم  48,26

 كجم 14,51رطالً / 32 وزن الشحنة
سم،  121,92× سم  111,76بوصة /  48× بوصة  44 أبعاد المنصة النقالة

 وحدة في المنصة النقالة 16

 ضبط المصنع
التحكم في الحصص المعدة 

 سابقًا
جم)، ال یوجد  85,0أوقیات ( 3جم)،  56,7أوقیة ( 2

 تحكم في الحصص
درجة  63درجة فھرنھایت/ 155 -درجة فھرنھایت  145 درجة الحرارة الُمعدة سابقًا 

 مئویةدرجة  68 -مئویة 
 أسوداللون    

 الشھادات
UL 197  2001أغسطس 

ANSI/NSF 18  2001أغسطس 
CE  2013فبرایر 

Canadian Standard 
C22.2 

 بلد المنشأ
 الوالیات المتحدة األمریكیة
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 صندوق التسخین

 الصینیة

 فتحة األنبوب

 الكّالب

 الكامة

 المسمار الملولب اإلبھامي الدوار

 المحرك

 حرارة المضخةغطاء 

 زر البدء

 صینیة التسخین

 مؤشر درجة الحرارة

 میزات جھاز التوزیع
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 إرشادات لضبط التحكم في الحصة

جم)، أو الضبط الیدوي (توزیع مستمر) من  85,0أوقیات ( 3جم)،  56,7أوقیة ( 2بالضبط  Sierraیمكن طلب جھاز التوزیع 
الُمصنع. یحدد العمیل الضبط سلفًا عند إجراء طلب الشراء.  ال یوجد ضبط افتراضي.  لكن قد توجد حاالت یرغب فیھا مالك الجھاز في 

 ل.   تخصیص التحكم في الحصة أو ضبطھ لتلبیة احتیاجاتھ بشكل أفض
 AFPتذكر أن  فیما یلي معلومات لمساعدة مالك الجھاز على ضبط إعدادات التحكم في الحصة بالشكل المناسب. یُرجى

Dispensers, Inc. .ال تضمن الجھاز في حال حدوث تلفیات من قِبل المالك في أثناء ضبط التحكم في الحصة 
 كما ھو موضح:لتقوم بضبط التحكم في الحصة، یُرجى اتباع الخطوات 

 افصل الجھاز عن الكھرباء ثم قم بإزالة اللوحة الخلفیة.  :1الخطوة رقم 
 أو مفك Phillipsللوحدات التي بھا مسامیر  2مقاس  Phillipsقم بإزالة كل المسامیر باستخدام مفك  .أ

T20 Torx  للوحدات التي بھا مسامیرTorx. 

 المعدنیة من الجانب الخلفي للجھاز.بمجرد إزالة المسامیر، انزع اللوحة  .ب

 على لوحة الدارة. dipضع مفاتیح   :2الخطوة رقم 
 موضوعة في صندوق صغیر أزرق أو أحمر على لوحة الدارة. Dipمفاتیح  .أ

 من الیسار إلى الیمین. 6، و5، و4، و3، و2، و1األرقام  Dipیجب أن تحمل مفاتیح  .ب
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 لتوزیع الحصص وفق الجدول اآلتي: dipقم بضبط مفاتیح   :3الخطوة رقم 

 4تشغیل المفتاح رقم  جم 28,3أوقیة / 1الحصة 

 5، و2تشغیل المفتاح رقم  جم 56,7أوقیة/  2الحصة 

 5، و4، و2، و1تشغیل المفاتیح  جم 85,0أوقیات/  3الحصة 

 6، و3تشغیل المفتاحین  جم 113,3أوقیات / 4الحصة 

 6، و4، و3، و1تشغیل المفاتیح  جم 141,7أوقیات / 5الحصة 

 كلھا مضبوطة على وضع "إیقاف" dipمفاتیح  ال یوجد تحكم دقیق في الحصص

البرامج المخصصة المتطورة على التحكم في القدر الدقیق من وقت تشغیل الموتور وفق  Sierraیساعد جھاز توزیع جبن الناتشو 
.  تعتمد أیًضا الكمیة الفعلیة التي یتم توزیعھا من الصلصة على عوامل أخرى مثل درجة حرارة الجبن، ولزوجتھ، dipإعدادات مفاتیح 

للعدید من الحصص المقدرة.  یستند ذلك إلى معدل  dipلمفاتیح  ومرونة أنبوب التوزیع وحجمھ.  یوضح المخطط أعاله ضبط المصنع
أونصة في الثانیة تقریبًا.  یمكن تخصیص كمیات الحصص عن طریق تشغیل المفاتیح أو إیقافھا.  تكون أوقات التشغیل ½ ضخ حوالي 

= ثانیة واحدة،  3ثانیة، والمفتاح رقم = ½  2ثانیة، والمفتاح رقم = ¼  1التقریبیة المضافة عن طریق كل مفتاح كما یلي: المفتاح رقم 
 ثواٍن. 7=  6ثواٍن، والمفتاح رقم  3,5=  5= ثانیتین، والمفتاح رقم  4والمفتاح رقم 

 تركیب جھاز التوزیع

 فولت؛ أیھما كان متاًحا. 220أو  120وصل موفر الكھرباء بمقبس  .1
 قم بتسخین جھاز التوزیع سلفًا لمدة ساعة. .2
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 یُرجى قراءة كل اإلرشادات قبل التعامل مع الكیس
 یوصى بتوخي الحذر بسبب درجات الحرارة المرتفعة وِحدة األنبوب/المثقب

 یمكن أن یؤدي التعامل الخاطئ مع المعدات أو المنتجات الغذائیة إلى إصابة خطیرة أو الوفاة
 یوصى باستخدام أدوات حمایة شخصیة

 التعامل مع الكیس

 التي لم یتم فتحھا في درجة حرارة الغرفة.یمكن تخزین األكیاس  •
 فھرنھایت قبل الفتح.°140ساعات أو حتى یصل المنتج إلى  4قم بتسخین الكیس في جھاز توزیع لمدة ال تقل عن   •
 درجة مئویة على األقل طوال الوقت. °60فھرنھایت/ °140یجب الحفاظ على المنتج في الكیس المفتوح في درجة حرارة   •
- °60فھرنھایت/°160 -°140أیام إذا تم الحفاظ على درجة الحرارة في حدود  5تخزین المنتج في كیس مفتوح تبلغ فترة  •

 درجة مئویة. 71°
) والتعامل المحلي مع األطعمة في أثناء التعامل مع GMPیجب على المشغّلین اتباع قوانین الممارسات التصنیعیة الجیدة ( •

 الكیس واألنبوب وجھاز التوزیع.

 داد الكیسإع

 اغسل یدیك .1
 تأكد من تنظیف السطح والجھاز وتطھیرھما. .2
 قم بإزالة الكیس الذي تم تسخینھ من قبل من صینیة التسخین العلویة في جھاز التوزیع. .3
 ارفع الحلقة واسحب غطاء األتربة من جزء التركیب. (ال تقطع باستخدام سكین) .4
 تحذیر، طرف المثقب حادقم بإزالة مجموعة األنبوب/المثقب من الحقیبة البالستیكیة وأدخل المثقب في جزء التركیب.   .5
 ال تلمس جزء التركیب الذي یدخل في الكیس لتجنب التلویث. .6
 استخدم جزء التركیب في األنبوب لثقب الكیس. (تجنب استخدام أداة متسخة لقطع الكیس) .7
قم بتدویر المثقب باتجاه عقارب الساعة مع الدفع إلى الداخل حتى یقوم المثقب بإحداث ثقب في غشاء السداد داخل جزء  .8

 تحذیر، صلصة الجبن ساخنة! التركیب. 
 أمسك جزء التركیب بإحكام وضع غطاء المثقب بالكامل على جزء التركیب. .9

 6إعداد الكیس رقم  5رقم  إعداد الكیس 4و 3إعداد الكیسین  2إعداد الكیس رقم 

إدخال المثقب عندما یكون جزء التركیب مسطًحا على الطاولة أو عندما یكون الكیس مطویًا خلف جزء التركیب.  فقد  تجنب .10
 یسمح ذلك ألسنان المثقب بإحداث قطع في الجدار الخلفي للكیس

 تجنب ترك الكیس في جھاز التوزیع غیر المتصل بالكھرباء. .11
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 تعبئة الكیس

 تحذیر، جھاز التوزیع ساخن!قم بفتح باب جھاز التوزیع ثم إزالة صینیة التسخین العلویة.   .1
 استخدم دائًما أنبوبًا جدیًدا لكل كیس. .2
قم بوضع الكیس الذي تم تسخینھ من قبل في الصینیة السفلیة بحیث یكون جزء التركیب بارًزا من األسفل من خالل الفتحة  .3

 تحذیر، صلصة الجبن ساخنة!ي مقدمة الصینیة.  الموجودة ف
 قم بفتح كّالب األنبوب عن طریق تدویر الكامة عكس اتجاه عقارب الساعة. .4
 وجھ األنبوب من خالل فتحة المضخة من األعلى إلى األسفل. .5
 أغلق الكّالب عن طریق تدویر الكامة باتجاه عقارب الساعة بالكامل. .6
 التسخین العلویة لیتم تسخینھ سابقًا ثم ضع الصینیة في جھاز التوزیع. ضع الكیس غیر المفتوح في صینیة .7
 أغلق الباب. .8

 وجھاز التوزیع.یتحمل المورد/مشغل خدمة الطعام لمنتج الكیس ھذا مسؤولیة الحفاظ على حالة تعقیم المنتج 

یوصى بشدة بأن یكون المورد/مشغل خدمة الطعام على علم بكل رموز الطعام وأن یتبعھا، بما في ذلك لوائح الوالیة وإدارة 
 الصحة المحلیة، لیضمن الحفاظ على سالمة المنتج للمستھلك.

 5تعبئة الكیس رقم  4تعبئة الكیس رقم  3و 2تعبئة الكیسین 
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 وضع المنتج/الكیس

قم بتسخین حقیبة المنتج لدرجة حرارة تتراوح بین  )1
درجة  °65و °60فھرنھایت/ °150و 140°
 .مئویة

افتح الباب عن طریق سحبھ من الیسار إلى الیمین  )2
وضع المنتج على الصینیة بحیث یكون اتجاه 

 الصنبور واألنبوب إلى األسفل.

افتح الكّالب عن طریق تدویر الكامة عكس اتجاه  )3
 عقارب الساعة.

وجھ األنبوب من خالل فتحة المضخة من األعلى  )4
 األسفل. إلى

أغلق الكّالب عن طریق تدویر الكامة باتجاه  )5
 عقارب الساعة.

أغلق الباب واقطع الجزء المتبقي من األنبوب  )6
بوصة أسفل الباب بمقص نظیف ¼ بمسافة 

ومطھَّر. یجب ان یكون طرف األنبوب مرئیًا ویمتد 
 خارج جھاز التوزیع.

 اضغط على الزر لبدء التشغیل.  )7

 أدوات الثقب

شحن أدوات الفتح مع كل جھاز توزیع عندما بدأنا شحن األكیاس الجدیدة الخاصة بنا.  یحتوي كل صندوق أكیاس على  AFPأوقفت 
 أربع أدوات ثقب؛ واحدة لكل كیس.  

/  AFP Dispenserیجب على العمالء الذین یرغبون في أدوات ثقب إضافیة إرسال برید إلكتروني إلى خدمة عمالء 
 AFP.Dispensers@afpllc.com. 

mailto:AFP.Dispensers@afpllc.com
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 كیفیة توزیع المنتج

اضغط على زر التوزیع حتى یتم توزیع الكمیة المرغوب فیھا من المنتج ثم اترك الزر أو اضغط مرة واحدة على الوحدات  •
 الموقوتة.

 إزالة المنتج/األكیاس

 طریق سحبھ إلى األمام من الجانب األیسر. افتح الباب عن )1

افتح الكّالب عن طریق تدویر الكامة عكس اتجاه عقارب  )2
 الساعة.

قم بإزالة األنبوب من فتحة المضخة عن طریق انتزاع  )3
األنبوب من الطرف السفلي ثم رفعھ إلى األعلى باتجاه 

 الصینیة.

قم بإزالة األنبوب والمنتج عن طریق االستمرار في رفع  )4
 األنبوب إلى األعلى حتى ینفصل عن الصینیة.

قم بإزالة حقیبة المنتج الفارغة واألنبوب من صینیة التسخین  )5
 داخل جھاز التوزیع.  

(ال تحمل حقیبة المنتج الفارغة أو تحاول رفعھا عن طریق 
 طرف األنبوب).

 التنظیف

 إذا لزم األمر. قم بمسح الجزء الخارجي من جھاز التوزیع بقطعة قماش مبللة نظیفة
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 حل المشكالت

 الحل السبب المشكلة

 أدخل قابس الكھرباء في المقبس بإحكام  حدوث خلل كھربائي  ال شيء یعمل
 جّرب مقبًسا آخر 
 افحص قاطع تیار دارة المقابس 

 الكّالب مفتوح  لن یُغلق الباب
السلة لیست موضوعة بالكامل في  

 صندوق التسخین داخل جھاز التوزیع.

 أغلق كّالب الخرطوم 
 ادفع صندوق التسخین أكثر 

 نفد المنتج ال یتم توزیع المنتج (یوجد صوت شفط)
تم تفریغ المنتج أسرع مما یمكن تغذیة 

 الصنبور بھ

 استبدل الحقیبة الفارغة 
انتظر مدة دقیقتین حتى یتدفق المنتج إلى  

 الصنبور

ال یتم توزیع المنتج (ال یوجد صوت 
 شفط)

 األنبوب لیس موضوعًا في الفتحة
 الكّالب لیس مغلقًا 

 افجص األنبوب
 أغلق الكّالب 

 الكّالب لیس مغلقًا  المنتج یتسرب
 األنبوب مفكوك من الصنبور 

 أغلق كّالب الخرطوم 
 أحكم تركیب األنبوب في الصنبور 

 ضع الصنبور في الوعاء  الصنبور لیس موضوًعا في الوعاء  األنبوب ال یصل إلى أسفل الكّالب

 تُرك باب جھاز التوزیع مفتوًحا  المنتج بارد
 ال تصل الكھرباء إلى جھاز التوزیع 
 لم یتم تسخین المنتج سابقًا 

 أغلق الباب 
 افحص مصدر الطاقة 
 قم بتسخین المنتج سابقًا 

 الصنبور لیس موضوًعا في الوعاء  منتج زائد في الحقیبة 
 الحقیبةتوجد طیات في 

 ضع الصنبور في الوعاء 
 ضع الحقیبة بشكل مسطح على الصینیة 

 األسئلة الشائعة:
 أرغب في ضبط التحكم الدقیق في السعرات الحراریة في جھاز التوزیع الخاص بي. س:
عن طریق البرید  AFP Dispenser.  اتصل بخدمة عمالء إرشادات ضبط التحكم الدقیق في السعرات الحراریةاطلع على  ج:  

  .AFP.Dispensers@afpllc.com اإللكتروني

ھل یمكنني أخذ الكیس من جھاز التوزیع ووضعھ في الثالجة لیالً.  س: 
أیام.  راجع دلیل التشغیل.  5لتوزیع بینما یظل جھاز التوزیع مشغالً لما یصل إلى إننا نوصي بأن تظل األكیاس المفتوحة في جھاز ا ج:  

اطلع على إرشادات التعامل مع األكیاس المرفقة. 

 یقوم جھاز التوزیع بحرق صلصة الجبن.  أرغب في ضبط درجة الحرارة. س: 
على  Dispenserتعلق بسالمة الطعام.  اتصل بخدمة عمالء یتم ضبط أجھزة التوزیع سابقًا على درجات حرارة معینة ألسباب ت ج:  

.  866.958.9001الرقم 

mailto:AFP.Dispensers@afpllc.com
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AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS LLC - ضمان جھاز التوزیع 

أن یكون جھاز التوزیع المصنع من قبلھا خالیًا من عیوب الصناعة  AFP advanced food products llc (“AFP”)تضمن 
) شھًرا من تاریخ الشراء 12عندما یتم استخدام المعدات المقدمة بالطریقة وفي البیئة اللتین تم تصنیعھا من أجلھما، لمدة اثني عشر (

 ("مدة الضمان").

 إخالء المسؤولیة والقیود
مسؤولیتھا بالتحدید عن كل الضمانات الصریحة والضمنیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال  AFPبخالف المنصوص علیھ أعاله، تخلي 

الحصر ضمانات التسویق و/أو المالءمة لغرض أو استخدام معین.  ال یمتد ھذا الضمان إلى اإلصالحات أو التبدیالت التي تتم من دون 
استخدامھا، أو إھمالھا أو إذا لم یتم تخزین السلع، أو صیانتھا، أو تركیبھا، أو  أو للسلع التي تمت إساءة AFPموافقة كتابیة سابقة من 

 تشغیلھا بالشكل المناسب.
مسؤولة عن التلفیات العرضیة أو الخاصة أو غیر المباشرة أو النموذجیة أو التأدیبیة أو التبعیة الناتجة عن استخدام  AFPلن تكون 

الضمان؛ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر التلف في الممتلكات أو خسارة األرباح أو البضائع أو الناشئة عن أي خرق لھذا 
 العائدات.

 إدارة المطالبات
خالل فترة الضمان.  إذا  866.958.9001یجب إجراء كل مطالبات الضمان عن طریق االتصال بإدارة خدمة العمالء على الرقم 

 وحدة بدیلة. AFPعة ألي من بنود إخالء المسؤولیة المذكورة أعاله)، فستشحن كانت الوحدة في فترة الضمان (ولیست خاض
مرفقًا بھ بیان كتابي لوصف  AFP.Dispensers@afpllc.com withلمعالجة مطالبة الضمان بالكامل، قم بإرسال برید إلكتروني إلى 

(موجود على ظھر جھاز التوزیع من موضع یدخل سلك الطاقة إلى  المودیل، ورقم المسلسل، وتاریخ الشراءتضمین المشكلة.  قم أیًضا ب
 الوحدة) في البیان الكتابي.  ثم قم بالتوقیع وإرسال البرید اإللكتروني.

 المرتجعات

 بعد تلقي الوحدة البدیلة، یُرجى تعبئة وحدة التوزیع المعیبة في حقیبة الشحن التي أتت فیھا الوحدة الجدیدة. سیصل مع الوحدة الجدیدة
.  سینتج عن الفشل في إعادة الوحدة المعیبة فرض رسوم على AFPملصق إعادة.  استخدم ملصق اإلعادة لشحن الوحدة المعیبة إلى 

 الوحدة البدیلة.
 یجب أن تكون كل المرتجعات مرخصة.  (یتم ترخیص مرتجعات الضمان الخاصة بالوحدات المعیبة تلقائیًا بمجرد التحقق من الضمان).

 للتنسیق بخصوص كل المرتجعات. 866.958.9001على الرقم  AFPاتصل بخدمة عمالء 

 وحدات التوزیع خارج الضمان

أو عن طریق البرید اإللكتروني  715.263.2375على الرقم  Clear Lake True Valueاتصل بـ 
dispenserparts@truevalue.net. 

mailto:AFP.Dispensers@afpllc.com
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