
تحذير:   
صابة أو الوفاة. يجب قراءة إرشادات التركيب والتشغيل والصيانة  قد يؤدي التركيب غير السليم أو التعديل في الجهاز أو التغيير فيه أو صيانته إلى تلف الممتلكات أو اإلإ  

جيًدا قبل تركيب هذا الجهاز أو صيانته.

هام: يجب االحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل

يجب الحفاظ على خلو الشواية من المواد القابلة لالشتعال وعدم إعاقة خروج ودخول الهواء في فتحات التهوية. ويتعين على عمال التشغيل عدم إجراء أي 

وظائف خاصة بالصيانة أو اإلإصالح. 

اتصل بوكيل الصيانة المعتمد من Nieco للحصول على الصيانة أو اإلإصالح.

طراز FH94 كهربائية
دليل المالك

 امألأ البيانات المتوفرة أدناه واجعلها في متناول يديك عند االتصال بمركز الخدمة المعتمد للحصول على المساعدة. 
الرقم التسلسلي موجود على لوح تصنيف الشواية على الجزء الخلفي من الوحدة.

جهة الشراء:___________________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________________ تاريخ الشراء:  

 ___________________________________________________________________________________________ رقم الطراز:  

 _______________________________________________________________________________________ الرقم التسلسلي:  
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

1.  يجب عدم تخزين أو استخدام البنزين أو أي أبخرة أو سوائل أخرى قابلة لألشتعال بالقرب من هذا الجهاز أو أي جهاز آخر.

2.  يجب الحفاظ على خلو المساحة التي توضع فيها الشواية من المواد القابلة لألشتعال وعدم إعاقة خروج االحتراق ودخول الهواء في فتحات 

التهوية. 

.Nieco 3.  ويتعين على عمال التشغيل عدم إجراء أي وظائف خاصة بالصيانة أو االإصألح. يرجى االتصال بوكيل الصيانة المعتمد من

3.  ال تستخدم هذا الجهاز في منطقة يمكن فيها استخدام نفاثة مائية.

4.  ال تنظف الجهاز بواسطة نفاثة مائية.

5.  في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله بواسطة كهربائي معتمد فقط.

6.  يجب تضمين مفتاح مع فصل من جميع االأقطاب وفصل التألمس في االأسألك الثابتة.

7.  يوصى بأن تكون الجدران، وما إلى ذلك، بالقرب من الجهاز مصنوعة من مادة غير قابلة لألحتراق، وإذا لم يكن االأمر كذلك، فيجب أن تكون 

مغطاة بمادة عازلة للحرارة غير قابلة لألحتراق وأن يتم إيألء االهتمام االأكبر للوائح للوقاية من الحرائق.

8.  هذا الجهاز غير مخصص لألستخدام من قبل االأفراد )بما في ذلك االأطفال( الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو 

شراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن  العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم منحهم االإ

سألمتهم. يجب مراقبة االأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

هام

رشادات للرجوع إليها في المستقبل.   احتفظ بهذه اإلإ
في حالة تغير ملكية الجهاز، تأكد من إرفاق الدليل بالجهاز.

التحذيرات وإرشادات السالمة
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

أ. الوصف

تتسم الشواية االأتوماتيكية Nieco طراز FH94E بمواقد حرارية عالية التحرر، واستخدام نظام التهوية المعتمد على تقنية BroilVection™ ويرتكز هذا النظام على استخدام الحرارة المهدرة 
للحد من احتياجات الطاقة بصورة كبيرة وهذه الشواية سهلة التنظيف وحزمة تحكم مبسطة بشاشة تعمل باللمس للمساعدة في التخلص من مشاكل الشواء وتوفير مزيد من التحكم لمشغل 

الشواية والهيمنة على بيئة العمل.

 .FH94 طراز Nieco يشرح هذا الدليل إجراءات السألمة والتركيب والتشغيل الخاصة بالشواية االأتوماتيكية

ننصح بضرورة قراءة كافة المعلومات الواردة في هذا الدليل قبل تركيب الشواية وتشغيلها.

ب. معلومات الضمان

يرجى قراءة النص الكامل للضمان المحدود المرفق مع الشواية. 

إذا وصل الجهاز تالًفا، اتصل بشركة الشحن على الفور وقدم مطالبة بتعويض التلف لها. احتفظ بكافة مواد التغليف عند تقديم المطالبة. تقع مسؤولية مطالبات تعويض التلف الناجم عن 
الشحن على عاتق المشتري وإل يغطيها الضمان.

الضمان إل يشمل:

التلفيات واالأضرار الناجمة من الشحن أو التلف الناجم بسبب سوء االستخدام.
تركيب الخدمة الكهربائية.	 
الصيانة العادية كما هو وارد في هذا الدليل.	 
االأعطال الناجمة من الصيانة غير السليمة وغير المتوافقة مع الخطوات المشروحة في هذا الدليل وأي تدريب معمول به.	 
همال والتعامل بما يخالف إجراءات التشغيل العادية المشروحة في هذا الدليل.	  االأضرار الناجمة من سوء االستعمال أو االإ
لكترونية.	  االأضرار الناجمة من دخول الرطوبة في المكونات االإ
االأضرار الناجمة من العبث بأي من أجهزة السألمة أو إزالتها. 	 

ي المستقبل. 
رشادات للرجوع إليها �ف  احتفظ بهذه اإلإ

ي حالة تغ�ي ملكية الجهاز، تأكد من إرفاق الدليل بالجهاز.
�ف

هام

تحتفظ شركة Nieco بالحق في تغيير المواصفات وتصميم المنتج وفًقا للشروط واالأحكام العامة الموضحة في اتفاقية BURGER KING®/المورد. 
وهذه المراجعات ال تمنح المشتري الحق في التغييرات أو التحسينات أو االإضافات أو عمليات االستبدال المناظرة للجهاز الذي تم شراؤه من قبل.

معلومات عامة
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ثالثا. التشغيل
FH94E     

ج. الخدمة/المساعدة الفنية

.Nieco إذا واجهت أية مشكألت في تركيب الشواية أو تشغيلها، اتصل بوكيل الصيانة المحلي المعتمد من

.Nieco يمكنك االتصال بالمصنع مباشرة على الرقم +1-707-284-7100 إذا كانت لديك صعوبة في العثور على وكيل الصيانة المحلي المعتمد من

ال تستخدم سوى قطع غيار Nieco االأصلية في الشواية. 

يؤدي استخدام قطع غيار بخألف القطع التي توفرها وكاالت الصيانة المحلية المعتمدة من Nieco إلى إبطال الضمان وإلى التأثير على أداء الشواية بشكل كبير. 

يؤثر استخدام قطع الغيار غير الخاصة بشركة Nieco على هذه المعايير وقد يؤثر على أداء الشواية العمر االفتراضي للقطع وسألمة الطعام. 

د. معلومات السالمة الهامة

تتوفر على مدار هذا الدليل رموز ونصوص السألمة التالية والتي تشرح مسائل السألمة الهامة بخصوص تشغيل الجهاز أو صيانته:

 تحذير 

تحذير عام 

يشير إلى المعلومات الهامة لتشغيل الجهاز بصورة سليمة.

ويؤدي عدم اتباعها إلى حدوث تلف بالجهاز و/أو إصابة جسدية خطيرة 
أو الوفاة.

 تحذير 

تحذير خاص بالمسائل الكهربائية 

يشير إلى المعلومات المرتبطة بمخاطر الصدمة الكهربائية 
المحتملة. 

ويؤدي عدم اتباعها إلى حدوث تلف بالجهاز و/أو إصابة جسدية 
خطيرة أو الوفاة.

 تنبيه 

تنبيه عام

يشير إلى المعلومات الهامة لتشغيل الجهاز بصورة سليمة.

يؤدي عدم اتباعها إلى حدوث تلف بالجهاز.

 تحذير 

تحذير خاص باإلأسطح الساخنة

يشير إلى المعلومات الهامة للتعامل مع الجهاز وقطعه. 

ويؤدي عدم توخي الحذر إلى حدوث إصابة شخصية.

معلومات عامة
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

د. معلومات السالمة الهامة، متابعة

ضافة إلى التحذيرات والتنبيهات الموجودة في هذا الدليل، استعن بالتوجيهات التالية حرًصا على تشغيل الشواية االأتوماتيكية من Nieco بصورة آمنة.  باالإ

رشادات قبل استخدام هذا الجهاز.	  قراءة واتباع االإ

 عدم تركيب أو تحديد موضع للشواية إال لألستخدام المخصص لها كما هو مشروح في هذا الدليل. يجب أن يتوافق التركيب مع اللوائح المتبعة في الدولة التي تم تركيب الجهاز فيها	 

 عدم تشغيل هذا الجهاز إذا كان السلك أو القابس به تلف أو إذا كان ال يعمل بصورة سليمة أو إذا كان به تلف بخألف ذلك.	 

 يجب صيانة هذا الجهاز فقط على يد المختصين المعتمدين. اتصل بوكيل Nieco المحلي المعتمد الإجراء الضبط أو االإصألح.	 

 ال تستخدم سوى قطع غيار Nieco االأصلية في الشواية. يؤدي عدم االلتزام بذلك االأمر إلى إبطال الضمان وقد يؤثر على أداء الشواية بدرجة كبيرة. يؤثر استخدام قطع الغيار غير 	 
الخاصة بشركة Nieco على هذه المعايير وقد يؤثر على أداء الشواية العمر االفتراضي للقطع وسألمة الطعام. 

تظهر التحذيرات والتنبيهات التالية عىل مدار الدليل ويلزم مراعاتها بعناية:

يجب إيقاف تشغيل الشواية وإغألق صمام الغاز الرئيسي وفصل القابس قبل إجراء أية عملية إصألح أو صيانة للشواية أو تنظيفها.	 

 الحرص دوًما على السماح للشواية أن تبرد تماًما قبل إجراء أية عملية إصألح أو صيانة أو تنظيف. قد يؤدي عدم االنتظار حتى تبرد الشواية تماًما إلى حدوث إصابة شخصية.	 

 قد تقترح االإجراءات المشروحة في هذا الدليل استخدام المنتجات الكيميائية. ال تضمن شركة Nieco استخدام أي منظف بعينه أو مزيل للدهون. استخدم فقط تلك المواد الكيميائية 	 
المعتمدة لألستخدام في مطبخك.

 يجب توصيل الشواية بموصل مؤرض وفًقا للقواعد المحلية الكهربائية لمنع حدوث الصدمة الكهربائية المحتملة. فهي تتطلب مقبس مؤرض به خطوط كهربائية منفصلة ومحمية 	 
بواسطة منصهرات وفواصل بالدائرة الكهربية ذات حمل تشغيل سليم.

يجب أن تكون جميع الوصألت الكهربائية متوافقة مع القواعد الكهربائية المحلية وأي قواعد أخرى معمول بها.	 

 يعتبر استخدام التهوية المناسبة مع هذه الشواية إلزامًيا ويجب أن يكون وفًقا للوائح المعمول بها. ويؤدي عدم تهوية هذا الجهاز بالقدر الكافي وتوفير مسافات التشغيل االآمنة )كما 	 
رشادات الخاصة بإيقاف تشغيل الشواية الطارئ في حالة الطوارئ. هو محدد في هذا الدليل( إلى التعرض لمخاطر نشوب الحريق. اتبع االإ

قدام على تشغيل هذا الجهاز في حالة انقطاع التيار الكهربائي.	  يجب عدم االإ

ة أو الوفاة: رشادات إىل حدوث إصابة خط�ي تحذير من خطر التعرض لصدمة كهربائية. يؤدي عدم اتباع هذه اإلإ

يلزم موصل مؤرض لهذا الجهاز.	 

 التحقق باالستعانة بكهربائي مؤهل عند الريبة فيما إذا كان الجهاز مؤرًضا بصورة سليمة أم ال.	 

صابة الخطيرة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية. 	  ال تستخدم الماء على صندوق التحكم أو بالقرب منه لتفادي مخاطر االإ

ة: جراءات إىل حدوث إصابة خط�ي تحذير خاص بدرجات الحرارة المرتفعة مع اإلأسطح الساخنة. يؤدي عدم اتباع هذه اإلإ

رشادات الواردة في هذا الدليل.	    ال تقدم على تنظيف هذه الشواية أو فك أجزائها أو إجراء عمليات الصيانة عليها إال بعد أن تبرد تماًما طبًقا لألإ

معلومات عامة
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ثالثا. التشغيل
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كيب أ. ما قبل ال�ت

فك مواد التغليف من على الشواية وافحصها لعدم وجود تلفيات من الشحن. انزع جميع التغليف الذي يربط أجزاء الجهاز وركب االأجزاء في مواضعها الصحيحة. يرجى االتصال بشركة 
الشحن في حالة وجود تلفيات واضحة أو خفية بأي جزء بالشواية. ضمان المصنع ال يغطي التلفيات الناجمة من الشحن.

كيب ب. ال�ت

اتبع إرشادات التركيب إن لم يقم الموظف المعني بالتركيب بهذه الوظيفة.

ج. ضبط المستوى

نظام تصريف الدهون معتمد على فكرة السريان بالجاذبية. ومن ثم، من المهم للغاية أن يتم وضع الشواية على سطح مستوي.

د. متطلبات الغطاء

يلزم تركيب هذا الجهاز أسفل غطاء التهوية بالحجم الكافي. ويجب عدم إعاقة خروج االحتراق ودخول الهواء في فتحات التهوية. يلزم توفير هواء بالقدر الكافي حتى يتم التشغيل 
بصورة آمنة وسليمة.

هـ. الخلوص

يجب الحفاظ على خلو المساحة التي يوضع فيها الجهاز من المواد القابلة لألشتعال.

يجب توفير مساحة خالية تبلغ 24 بوصة )610 مم( على جميع الجوانب الثألثة من الشواية.

كيب ال�ت

الخلوص المطلوب

التركيب بالقرب من الجدران والمباني القابلة لألشتعال التركيب بالقرب من الجدران والمباني غير القابلة لألشتعال

خلف الشواية  12 بوصة )305 مم( 0 بوصة )0 مم(

جوانب الشواية 12 بوصة )305 مم( 0 بوصة )0 مم(

المقدمة )طرف التغذية( 12 بوصة )305 مم( 0 بوصة )0 مم(
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ثالثا. التشغيل
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الوصالت الكهربائية  و. 

متطلبات الطاقة مذكورة على ملصق تصنيف الوحدة. يجب توصيل هذا الجهاز، عند تركيبه، وفقا للوائح المعمول بها. قبل تشغيل الشواية، اربط جميع الوصألت الكهربية في صندوق 

التحكم. يمكن العثور على الرسم التخطيطي لألأسألك الكهربية داخل صندوق التحكم.

مألحظة: يجب فصل الكهرباء قبل إجراء الصيانة. 

ز. الفحص ما قبل التشغيل

تأكد من تركيب جميع االأجزاء في الموضع السليم:

 تم تشغيل التهوية  

 توصيل الشواية بالكهرباء.  

كيب ال�ت
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ثالثا. التشغيل
FH94E     

التشغيل  مفتاح الطاقة ومفاتيح التحكم

تستغرق لوحة التحكم بشاشة اللمس ما يقرب من 30-45 ثانية 
للتشغيل بعد تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الرئييسي 
يستخدم لتشغيل الشواية وإيقافها

لوحة التحكم بشاشة اللمس: 

ي جميع عمليات تشغيل الشواية 
	  تتحكم �ف

 	  تشغيل/إيقاف
 مقصورة الطهي
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

عدادات المطلوبة للتشغيل العام، باالإضافة إلى الوصول إلى عناصر التحكم المتقدمة، مثل إعدادات  تحتوي الشاشة الرئيسية للتحكم بشاشة اللمس على غالبية االإ
المدير. يمكنك أيًضا الوصول إلى دليل مرئي لعملية التنظيف من هذه الشاشة.

 رقم المسار
يتوافق مع الس�ي االأيرس أو االأيمن.

 المسار 1 هو الس�ي االأيرس	 

 المسار 2 هو الس�ي االأيمن	 

اسم الوصفة

 حدد وصفة
اضغط عىل أنصاف الدوائر لتحديد وصفة لكل 

مسار

 فقاعة الحرارة
يش�ي الضوء االأخ�ف إىل االستعداد للطهي

 عكس

اضغط باستمرار لعكس الس�ي

 إعدادات المدير
مفاتيح التحكم للوصول إىل درجة الحرارة، 

وتعديل الوصفات، والمعايرة 

اضية: 123 كلمة المرور االف�ت

 إعدادات المصنع
الأغراض التشغيل العامة

 الطاقة
انقر للوصول إىل تشغيل / إيقاف تشغيل 

مقصورة الطهي

 تنظيف
ي لتسلسل 

انقر للوصول إىل الدليل المر�أ
التنظيف.

مألحظة: يظهر اسم الوصفة وعنارص 
التحكم باللون الرمادي إذا لم تكن 

المقصورة قيد التشغيل.

التشغيل مفاتيح التحكم بشاشة اللمس

1

2

WHOPPER REV
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

التشغيل تشغيل الشواية

 قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي. . 1
مألحظة: تستغرق لوحة التحكم بشاشة اللمس ما يقرب من 30-45 ثانية للتشغيل بعد تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.

 استخدم مفتاح التحكم بشاشة اللمس لتشغيل. 2
 مقصورات الطهي اليسرى/اليمنى.

دع الشواية حتى تسخن لمدة 45 دقيقة قبل الطهي.. 3

تشغيل الشواية

التجهيز

يتم وضع الشواية في المركز أسفل الغطاء وتوصيلها. . 1

2 ..Incendalyst™ يجب تركيب

تشغيل نظام التهوية.. 3

 تحذير 

يلزم تشغيل نظام التهوية طوال الوقت خالل تشغيل الشواية. 

تشغيل الشواية دون توفير التهوية السليمة يعرضك لخطر نشوب 
الحريق.

1

2



 طراز FH94 كهربائية

إجراءات إيقاف التشغيل

إيقاف التشغيل المخطط

إيقاف التشغيل الطارئ

قدام على تشغيل هذا الجهاز في حالة  يجب عدم االإ
انقطاع التيار الكهربائي.

تنبيه

من أجل سالمتك  يجب عدم تخزين أو استخدام البنزين أو أي 
أبخرة أو سوائل أخرى قابلة لألشتعال بالقرب من هذا الجهاز أو 

أي جهاز آخر.

12

تنبيه

من أجل سالمتك  في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، 
قدام على تشغيل هذا الجهاز. يجب عدم االإ

1.  دع الشواية تعمل وهي خالية من 
أي منتج لمدة 10 دقائق. يساعد 

هذا على نظافة السلسلة

2.  استخدم مفتاح التحكم 
يقاف تشغيل  بشاشة اللمس الإ

 المقصورات اليسرى/اليمنى.
.

3.  أوقف تشغيل مفتاح الطاقة 
الرئيسي.

4.  انتظر حتى تبرد الشواية لبدء 
التنظيف اليومي.

  أوقف
تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي

FH94G     
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طراز FH94 كهربائية

التشغيل اإلأسايسي تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

12

FH94G     

اقلب مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الشواية 
لتشغيل الشواية

انتظر 30-45 ثانية ح�ت يتم تشغيل التحكم 
بشاشة اللمس

 المس الطاقة
لتشغيل مقصورات الطهي

 المس مفتاح التبديل
 للتشغيل أو إيقاف التشغيل

نصائح متعلقة بالطاقة:

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل 
الرئييسي يستخدم لتشغيل الشواية 

وإيقافها

لوحة التحكم بشاشة اللمس: 

ي جميع عمليات تشغيل 
	  تتحكم �ف
الشواية 

 	  تشغيل/إيقاف
 مقصورة الطهي

2

3

1

4
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

تحديد وصفة

. انقر فوق الوصفة التالية )نصف دائرة( للتبديل وتحديد الوصفة لكل مسار س�ي

المسار 1 هو الس�ي االأيرس

المسار 2 هو الس�ي االأيمن

 المس لتبديل تحديد الوصفة
للس�ي اإلأيرس

 المس لتبديل تحديد الوصفة
 للس�ي اإلأيمن

2

1
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

ي إعدادات المدير
شاشة التحكم �ف

إعدادات الوصفة

إعدادات درجة الحرارة

المس للدخول إىل شاشة الوصفة

المس لضبط إعداد درجة الحرارة. يتم عرض درجة الحرارة 
الفعلية أعأله.

المس للوصول إىل شاشة إعدادات 
المدير

كلمة المرور: 123

ي إعدادات المدير للوصول إىل إعدادات درجة حرارة الشواية ومراقبتها وتعيينها وإضافة إعدادات إجراءات تعديل الوصفة أو 
استخدم شاشة التحكم �ف

ضبطها. 

2

1 1

2

1

 اضبط المقصورات اليرسى/اليم�ف عىل 240درجةمئوية . 1
)465درجة فهرنهايت(.

دع الشواية حتى تسخن لمدة 45 دقيقة.. 2

قم بالطهي بالخارج.. 3

 اضبط وقت الطهي في الوصفة حسب الحاجة للحصول . 4
 .BKC على مواصفات الطهي بالخارج

مألحظة: زر المعايرة غير مستخدم حالًيا لعملية المعايرة.

معايرة الشواية
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

كيفية ضبط وقت طهي الوصفة

.FH94E ي للطهي للوصول إىل درجة الحرارة المناسبة، فإن أفضل طريقة هي ضبط إعداد وصفة المنتج المحدد لـ
إذا أشارت اختبارات درجة الحرارة إىل الحاجة إىل وقت إضا�ف

اضبط الوصفة

قم بزيادة أو تقليل وقت رسعة الس�ي 
بزيادات قدرها 5 ثواٍن حسب الحاجة. 

حدد حفظ لتأكيد إعداد الوصفة الجديدة، 

ثم المس ← للعودة إىل شاشة إعدادات 
المدير.

حدد المسار
1 يسار 

ف 2 يم�ي

حدد وصفة

حدد وصفة المنتج للضبط. 

WHOPPER عىل سبيل المثال

الوصول إىل شاشة إعدادات 
المدير

كلمة المرور: 123

الوصول إىل شاشة إعدادات 
الوصفة

رسعة الس�ي

ي
يتم عرض الوقت بالثوا�ف

	  وقت أقل = طهي أرسع 

	  وقت أك�ث = طهي أبطأ

نصيحة:  كقاعدة عامة، اضبط الوقت / الرسعة بزيادات 
قدرها 5 ثواٍن لتحقيق درجة حرارة المنتج 

المطلوبة.

تعديل اإلسم

المس اسم الوصفة للتعديل

2 31

4
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

كيفية إضافة وصفة جديدة

يتم الوصول إىل شاشة الوصفة من خألل شاشة عنارص تحكم المدير. 

حدد المسار
1 يسار 

ف 2 يم�ي

حدد وصفة

 المس
 )إضافة وصفة جديدة(

الوصول إىل شاشة إعدادات 
المدير

كلمة المرور: 123

الوصول إىل شاشة إعدادات 
الوصفة

2 31

اضبط الوصفة

قم بزيادة أو تقليل وقت رسعة الس�ي 
بزيادات قدرها 5 ثواٍن حسب الحاجة. 

حدد حفظ لتأكيد إعداد الوصفة الجديدة، 

ثم المس ← للعودة إىل شاشة إعدادات 
المدير.

تعديل اإلسم

حذف وصفة

المس االسم للتعديل

المس اسم الوصفة مع االستمرار، ثم المس نعم 
لحذف الوصفة المحددة.

4
رسعة الس�ي

ي
يتم عرض الوقت بالثوا�ف

	  وقت أقل = طهي أرسع 

	  وقت أك�ث = طهي أبطأ

نصيحة:  كقاعدة عامة، اضبط الوقت / الرسعة بزيادات 
قدرها 5 ثواٍن لتحقيق درجة حرارة المنتج 

المطلوبة.
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

التنظيف والفك

يجب تنظيف جميع اإلأجزاء يومًيا ما لم يتم التنويه بخالف ذلك

عادة تركيب اإلأجزاء. اتبع الخطوات الالزمة لفك اإلأجزاء بطريقة سليمة. اعكس ترتيب الخطوات إلإ

تحذير

أجزاء الشواية ساخنة. 

قدام على فك أجزاء الشواية إال بعد أن تبرد بالكامل.  تجنب االإ
صابة  رشادات إلى التعرض الإ قد يؤدي عدم اتباع هذه االإ

خطيرة.

تنبيه

اتبع خطوات فك االأجزاء وإعادة التركيب لضمان تشغيل 
الشواية بصورة سليمة. 

وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث مشكألت في 
التشغيل.

تحذير

دع غطاء التهوية قيد التشغيل خألل فترة التبريد. 

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعرضك لمخاطر نشوب 
الحريق.

قم بإيقاف تشغيل الشواية.	 

 افصل الشواية عن مصدر تزويد الطاقة قبل التنظيف 	 
أو الصيانة. 

 دع الشواية حتى تبرد لمدة 30 دقيقة قبل التنظيف/	 
فك االأجزاء. 

 دع نظام التهوية قيد التشغيل خألل فترة التبريد. 	 

 واستخدم فقط المنظفات ومزيألت الدهون ومحاليل 	 
التعقيم المعتمدة.

 في حالة توصيل الشواية باستخدام حبل تقييد، 	 
ويلزم فصل الحبل لتنظيف الشواية أو نقلها، يلزم 

إعادة توصيل الحبل بعد إعادة الشواية إلى موضعها 
االأصلي. 



19

طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

ثالثا. التشغيل
FH94G     

ي لعملية التنظيف
الدليل المر�أ

 يمكنك الوصول إلى الدليل المرئي لعملية التنظيف من شاشة مفاتيح التحكم بشاشة اللمس. 
.FH94 تعكس الصور نفس العملية الواردة في هذا الدليل وفي ملصق مخطط التنظيف

 التنظيف
ي لتسلسل 

المس للوصول إىل الدليل المر�أ
التنظيف.

كل 4 ساعات

يومًيا

أسبوعًيا

شهريًا
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

كيفية قراءة قسم التنظيف

كل 4 ساعات

يومًيا

أسبوعًيا

شهريًا

مكان الجزء متى يلزم تنظيف الجزء

صورة الجزء المطلوب إزالته وتنظيفه

كيفية إزالة االأجزاء وتنظيفها

االأدوات الألزمة لتنظيف الجزء

اسم الجزء المطلوب تنظيفه

خطوة في مخطط التنظيف رمز لون المعدل

دليل التنظيف والفك
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

رشادات اإلإ

  دع الشواية تعمل وهي خالية من أي مأكوالت لمدة 10 دقائق قبل إيقاف تشغيلها. . 1
يسمح هذا االأمر بحرق أي بقايا والمحافظة على نظافة السلسلة.

 قم بإيقاف تشغيل الشواية ودعها تبرد لمدة 30 دقيقة قبل فك االأجزاء والتنظيف.. 2

افصل الشواية قبل التنظيف.. 3

 اترك دوًما غطاء التهوية قيد التشغيل خألل فترة التبريد التي مدتها 30 دقيقة.. 4

 استخدم فقط محاليل التنظيف المعتمدة.. 5

 دع جميع االأجزاء حتى تجف في الهواء بعد التنظيف. . 6

اإلأدوات الالزمة

تبين العألمة "إيقاف" خطوة في االإجراءات يجب اتباعها بدقة وإال قد تعرض سألمتك الشخصية للخطر.

يبين رمز التحذير هذا خطوة في االإجراءات يجب اتباعها بدقة وإال قد يتأثر أداء الشواية.

يبين رمز "البازل" خطوة هامة في إجراءات إعادة تركيب االأجزاء يجب اتباعها بعناية. !

رموز هامة

اسفنجة غير خادشة خرقة حك

منشفة

قفازات مقاومة للحرارة
مزيل الدهون

فرشاة ناعمة 
الشعر

حوض بثألث حاويات

دليل التنظيف والفك

أداة تنظيف العمود
فرشاة التنظيف

مفتاح ربط صندوق الهواء  
أداة كاشطة السير
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

غطاء وحدة التغذية التنظيف  كل 4 ساعات

 ارفع أدلة اللحوم الأعلى وانزعها من وحدة التغذية.. 1

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 2

أدلة اللحوم

طرف التغذية

رشادات اإلإ

التنظيف  كل 4 ساعات

اإلأدوات

حوض بثألث حاويات خرقة حك

1

 حرك غطاء وحدة التغذية جهتك حتى يتم نزعه.. 1

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 2

اإلأدوات

حوض بثألث حاويات خرقة حك

رشادات اإلإ

طرف التغذية

2

دليل التنظيف والفك
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

مجموعة قضيب الدفع بوحدة التغذية التنظيف  كل 4 ساعات

حاوية مبيت وحدة التغذية التنظيف  كل 4 ساعات

شد مسمار التحرير.. 1

ارفع وأخرج قواعد قضيب الدفع بوحدة التغذية.. 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

 تجنب رفع قاعدة وحدة التغذية بواسطة قضيب أو سلسلة وحدة التغذية. يؤدي 
هذا إلى تلف قاعدة وحدة التغذية.

إعادة تركيب االأجزاء: شد مسمار التحرير وركب قاعدة وحدة التغذية في مكانه.

طرف التغذية

!

قم برفعه وبإزالته.. 1

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 2

إعادة تركيب االأجزاء: قم بتعليق مبيت وحدة التغذية على الدعامات.

طرف التغذية

اإلأدوات

اإلأدوات

حوض بثألث حاويات

حوض بثألث حاويات

خرقة حك

خرقة حك

رشادات اإلإ

رشادات اإلإ

3

4

دليل التنظيف والفك
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

  قم بتحريك صاج تجميع الدهون للخارج.. 1
تأكد من أن الصاج بارد قبل وضعه في الماء وإال قد يتلف الصاج.

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون. . 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

  حرك عاكس الحرارة السفلي للخارج.. 1
تأكد من أن عاكس الحرارة السفلي بارد قبل وضعه في الماء وإال قد يتلف 

الصاج.

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون. . 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

طرف التغذية

طرف التغذية

!

!

رشادات اإلإ

رشادات اإلإ

اإلأدوات

اإلأدوات

قفازات مقاومة للحرارة

قفازات مقاومة للحرارة

خرقة حك

خرقة حك

مزيل الدهون

مزيل الدهون

حوض بثألث حاويات

حوض بثألث حاويات

صاج تجميع الدهون

عاكس الحرارة السفلي

التنظيف  يومًيا

التنظيف  يومًيا

1

2

دليل التنظيف والفك



25

طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

قفازات مقاومة للحرارة

خرقة حك

مزيل الدهون
حوض بثألث حاويات

حرك دعامة حمل الصاج الأعلى وللخارج.. 1

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون. . 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

طرف التغذية

رشادات اإلإ

اإلأدوات

دعامة حمل الصاج التنظيف  يومًيا

3

صينية تقطير سفلية التنظيف  يومًيا

حرك الصينية للخارج.. 1

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون. . 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

طرف التغذية

رشادات اإلإ

اإلأدوات

قفازات مقاومة للحرارة

خرقة حك

حوض بثألث حاوياتمزيل الدهون

4

دليل التنظيف والفك



26

 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

درج دفع خفيف التنظيف  يومًيا

اسحب للخارج.. 1

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون. . 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

طرف التصريف

رشادات اإلإ

اإلأدوات

خرقة حك حوض بثألث حاوياتمزيل الدهون

6

دليل التنظيف والفك

مقالة التنظيف  يومًيا

اسحب للخارج ثم أفرغ.. 1

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون. . 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

رشادات اإلإ

اإلأدوات
طرف التصريف

5

خرقة حك حوض بثألث حاوياتمزيل الدهون
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

أعد الشريحة التنظيف  يومًيا

ارفعها إلى أعلى وأخرجها من الشواية.. 1

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون.. 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

رشادات اإلإ

اإلأدوات

خرقة حك حوض بثألث حاوياتمزيل الدهون

طرف التصريف

9

دليل التنظيف والفك

الغطاء والمظلة التنظيف  يومًيا

خرقة حك حوض بثألث حاوياتمزيل الدهون

أزل الغطاء. 1

زالتها.. 2 حِرك المظلة وارفعها الإ

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

رشادات اإلإ

اإلأدوات
طرف التصريف

7 D8
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

شفرة المنزعة التنظيف  يومًيا

ارفع شفرة المنزعة الأعلى وحركها للخارج.. 1

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون.. 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

طرف التصريف

!

رشادات اإلإ

اإلأدوات

11

خرقة حك حوض بثألث حاوياتمزيل الدهون

دليل التنظيف والفك

درج تشحيم المنزعة التنظيف  يومًيا

خرقة حك حوض بثألث حاوياتمزيل الدهون

ارفع الدرج الأعلى وللخارج.. 1

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون.. 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

طرف التصريف

رشادات اإلإ

اإلأدوات

10
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

دليل التنظيف والفك

إزالة الترسبات المتراكمة اليومية للكربون السيور واإلألواح التنظيف  يومًيا

طرف التصريف

 قم بإزالة الترسبات المتراكمة من السيور واالألواح عن طريق الكشط . 1
باستخدام أدوات التنظيف والفرش المرفقة، أو ما يكافئها.

رشادات اإلإ

اإلأدوات

12

تنبيه  ساخن للغاية.
اتركه يبرد قبل التعامل معه.

مفتاح ربط Airboxأداة 
كاشطة السير أداة تنظيف العمود

إزالة الترسبات المتراكمة اليومية للكربون العمود والسيور التنظيف  يومًيا

 قم بإزالة الترسبات المتراكمة للكربون من االأعمدة والسيور . 1
باستخدام أدوات التنظيف وفرش التنظيف المرفقة، أو ما يكافئه.

طرف التصريف

رشادات اإلإ

اإلأدوات

12

تنبيه   ساخن للغاية.
اتركه يبرد قبل التعامل معه.

مفتاح ربط Airboxأداة 
كاشطة السير أداة تنظيف العمود
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

دليل التنظيف والفك

Incendalyst™ التنظيف  يومًيا

الجزء العلوي

ارفع Incendalyst™ وأخرجها.. 1

 اشطفها حتى تنظف بماء فقط. قد يُنقع Incendalyst™، ثم يُشطف إذا لزم االأمر.. 2

تخلص من الماء الزائد تماًما. . 3

يُنظف بماء فقط!  

رشادات اإلإ

اإلأدوات

حوض بثألث حاويات

!

تنبيه:  ساخن للغاية.
اتركه يبرد قبل التعامل معه.

13
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

الغطاء التنظيف  أسبوعًيا

ارفع الغطاء وأخرجه.. 1

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون.. 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

اإلأدوات

رشادات اإلإ

الجزء العلوي

1

خرقة حك حوض بثألث حاوياتمزيل الدهون

تنبيه  ساخن للغاية.
اتركه يبرد قبل التعامل معه.

دليل التنظيف والفك

  حرك عاكس العنصر العلوي للخارج.. 1
تأكد من أن عاكس العنصر العلوي بارًدا قبل وضعه في الماء وإال قد تتلف.

خذها إلى منطقة الحوض وضع عليها مزيل الدهون. . 2

 اغسله بخرقة الحك واشطفه وطهره في الحوض بثألث حاويات.. 3

طرف التغذية

!

رشادات اإلإ

اإلأدوات

قفازات مقاومة للحرارة

خرقة حك

حوض بثألث حاوياتمزيل الدهون

عاكس العنصر العلوي التنظيف  أسبوعًيا

2
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

قم بإزالة صندوق الهواء العلوي التنظيف  شهريًا

 ارفع صندوق الهواء للخارج بواسطة المقبض.. 1

الجزء العلوي

رشادات اإلإ

اإلأدوات

قفازات مقاومة للحرارة

2

تنبيه:  ساخن للغاية.
اتركه يبرد قبل التعامل معه.

دليل التنظيف والفك

افصل صندوق الهواء العلوي التنظيف  شهريًا

الجزء العلوي

 أزل خرطوم الهواء باستخدام مفتاح الربط المرفق أو ما يعادله. . 1

إعادة تركيب االأجزاء: أعد تركيب خرطوم الهواء، وأحكم الربط باليد فقط

رشادات اإلإ

اإلأدوات

قفازات مقاومة للحرارة

1

تنبيه:  ساخن للغاية.
اتركه يبرد قبل التعامل معه.

مفتاح ربط صندوق الهواء أداة 
كاشطة السير
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

نظف الموقد العلوي  التنظيف  شهريًا

 نظف باستخدام فرشاة سلكية مرفقة أو ما يعادلها، مع التأكد من خلو . 1
الثقوب.

الجزء العلوي

رشادات اإلإ

اإلأدوات

4

تنبيه:  ساخن للغاية.
اتركه يبرد قبل التعامل معه.

دليل التنظيف والفك

فرشاة التنظيف

نظف صندوق الهواء العلوي التنظيف  شهريًا

الجزء العلوي

رشادات اإلإ

اإلأدوات

 نظف باستخدام فرشاة سلكية مرفقة أو ما يعادلها، مع التأكد من خلو الثقوب.. 1

إعادة تركيب االأجزاء: أعد تركيب خرطوم الهواء، وأحكم الربط باليد فقط

3

تنبيه:  ساخن للغاية.
اتركه يبرد قبل التعامل معه.

فرشاة التنظيف
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ثالثا. التشغيل
FH94E     

دليل تنظيف مظهر مرسح المطبخ

منشفة
مزيل الدهون

اإلأسطح التجميلية وأسطح الباب الزجاجي  التنظيف: يومًيا

  أوال، افتح الباب الزجاجي برفق، مما يسمح له بالجلوس في الوضع 
السفلي.

رشادات اإلإ

اإلأدوات

نافذة العرض
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

! نظف السطح الزجاجي الخارجي

نظف السطح الزجاجي الداخلي

دليل تنظيف مظهر مرسح المطبخ

   امسح االأسطح التجميلية الخارجية بقطعة قماش مبللة.

أغلق الباب.. 1

 باستخدام منشفة نظيفة ذات محلول بصابون من Ecolab، امسح . 2
السطح الزجاجي الخارجي

  مألحظة: اعصر المنشفة ذات المحلول الزائد لمنع تساقط قطرات الماء 
على أرضية الشواية أو السطح الخارجي للشواية

 امسح الزجاج باستخدام منشفة جافة لتجفيف أي بلل وصابون. 3

 باستخدام منشفة نظيفة ذات محلول بصابون من Ecolab، امسح . 1
السطح الزجاجي الداخلي الأي بقايا أو رذاذ لعصير اللحم.

  مألحظة: اعصر المنشفة ذات المحلول الزائد لمنع تساقط قطرات الماء 
على أرضية الشواية أو داخلها

 امسح الزجاج باستخدام منشفة جافة لتجفيف أي بلل وصابون. 2
!

!

اإلأسطح الخارجية التجميلية
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 طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

قائمة قطع الغيار

28496 صندوق الهواء )الجانب االأيرس والجانب االأيمن متماثألن(

22626 مشعب أنبوب الهواء )االأيرس(

23333 مشعب أنبوب الهواء )االأيمن(

25977 الموصل المرن )4/3 × 11 بوصة( الجانب االأيرس والجانب االأيمن متماثألن

26606 نفاخ )الجانب االأيرس والجانب االأيمن متماثألن(

22995 مقيد 16/3 بوصة )الجانب االأيرس والجانب االأيمن متماثألن( 

نظام التهوية

28531 العن�، 380 فولت، 1000 واط

15650 العن� االأدفأ - 220 فولت - 900 واط 

26673 الموصل

19161 فاصل الدائرة الكهربية، 3 أقطاب، 25 أمب�ي

11965 فاصل الدائرة الكهربية، 20 أمب�ي

15329 مرحل الحالة الصلبة، 50 أمب�ي

27319 مصدر الطاقة، التيار المستمر

27305 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الرئييسي 

26600 ، 8 مسمار دد، ملف 24 فولت تيار مستمر، 8 أمب�ي المرحل، 250 فولت تيار م�ت

18092 قاعدة المرحل، 8 مسمار

27774 شاشة باللمس، شاشة العرض

26524 اللوحة االأم

26522 لوحة المحرك

27006 5 CAT كابل

15576 مجس درجة الحرارة 4 بوصة )العدد 2(

16313 مجس درجة الحرارة 8.5 بوصة )العدد 2(

27302 مشبك المجس / الموصل

25851 الكتلة الطرفية - الطاقة والعنارص الرئيسية

25852 ي - بكرة الطرف
الغطاء الطر�ف

18-4405 بكرة الطرف - االأرضية - الطاقة الرئيسية

18686 بكرة الطرف - رمادى

18687 ي - بكرة الطرف
الغطاء الطر�ف

عنارص التحكم والعنارص الكهربية

محامل ونظام تدوير الس�ي

29387 لوحة عاكس الحزام V3 )العدد 2 - الجانب االأيرس والجانب االأيمن متماثألن(

6027 #35 سلسلة التدوير )تباع لكل قدم(

6048 الوصلة الرئيسية

6035 بوصة س�ي القضيب )5 قدم لكل جانب(  13

6046 محمل PTFE )عمود التدوير الخارجي للت�يف(

6047 محمل PTFE )عمود التدوير الداخىلي للت�يف(

6049 محمل PTFE )طرف التغذية - العدد 2(

19610 قالب المحمل، االأوسط، ألمونيوم / برونز 

26490 س، التيار المستمر، بأل فرشات )العدد 2( موتور ال�ت

26846 ي الموتور
كابل عن� التحكم �ف

17899  10T - ف دوالب الموتور المس�ف

13699 32T- ف دوالب التدوير المس�ف

6037 ، 35B15، ثقب 8/5 بوصة ف دوالب عمود خامل المس�ف

18997 عمود التدوير الخارجي 

35900 جلبة بشفة - داخل عمود التدوير الخارجي

19862 عمود التدوير الداخىلي 

15565 عمود خامل - 13 بوصة

25847 عة 13 بوصة و 13 بوصة ف شفرة الم�ف

16402 عة - الجانب االأيرس ف كيب - شفرة الم�ف دعامة ال�ت

16403 عة - الجانب االأيمن ف كيب - شفرة الم�ف دعامة ال�ت

27324 القضيب المتعارض - عمود الشد

6028 حلقة الضبط - 8/5 بوصة

19912 دعامة - U - عمود الشد

متنوع

25806 INCENDALYST، 8 بوصة × 15 بوصة

25333 أداة تنظيف العمود

25332 لفافة، مفتاح الربط المركب 

23307 فرشاة التنظيف

9133 كماشة س�ي القضيب
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طراز FH94 كهربائية

ثالثا. التشغيل
FH94E     

قائمة قطع الغيار

اإلأجزاء المعدنية للورقوحدة التغذية

27881 ي الحرارة بطرف التغذية
وا�ت

28521 وعاء التشحيم بطرف التغذية

27932 ي الحرارة - الخلفي
وا�ت

28547 مظلة الت�يف، ثقوب

27982 يحة - 4 مسار رسث

27985 يحة ورقة PTFE، للرسث

27984 PTFE مشبك، دعامة

17347 صامولة مجنحة )العدد 3(

27994 عة إىل درج الدفع الخفيف ف الدرج، الشحم، الم�ف

27949 درج الدفع الخفيف

22898 صاج التقاط )9/1 بوصة × 4 بوصة(

28898 طار - دعامة حمل الصاج - 4 مسار دعامة االإ

27882 درج تقط�ي الشحم - سفىلي

28525 غطاء / مدخنة

28478 الغطاء العلوي، علو نقطة التحول )العدد 2 - الجانب االأيرس والجانب االأيمن متماثألن(

29261 شعار BL، علو نقطة التحول )العدد 2(

28479 الغطاء، الجانب السفىلي االأيمن، علو نقطة التحول

28480 الغطاء، الجانب السفىلي االأيرس، علو نقطة التحول

27922 ف االأيرس واالأيمن، علو نقطة التحول الغطاء، االأوسط، عىل الجانب�ي

27822 ، الحامل المربع الرف السفىلي

28470 دعامة، صاج PHU تجميع، للحامل المربع

29026 غطاء وحدة التغذية

22295 الحاوية

22348 قضيب دفع وحدة التدوير - االأيرس

22354 قضيب دفع وحدة التدوير - االأيمن

15617 قضيب وحدة التغذية - 13 بوصة

6-11381 سلسلة وحدة التغذية، مقطعة إىل الطول )العدد 6 لكل مجموعة(

11478 جلبة الشفة - وحدة تغذية قضيب الدفع

22296 دعامة الشداد - وحدة تغذية لقضيب الدفع الجانب االأيرس

22297 دعامة الشداد - وحدة تغذية لقضيب الدفع الجانب االأيمن

28542 دليل الفطائر )الجانب االأيرس والجانب االأيمن متماثألن( 

20504 غطاء القابض

17494 دعامة حبل مقيد القابض

15882 مجموعة قابض كاملة

14900 قابض كومبو - فقط -

14896 محمل/ فلكة كتف - أبيض - )مجموعة القابض(

10275 فلكة الدفع

10627 مشبك المحمل

11608 المقبض االأسود - مجموعة القابض

27940 دعامة تركيب وحدة التغذية - الجانب االأيمن

27941 دعامة تركيب وحدة التغذية - الجانب االأيرس

27898 الدعامة، تركيب القابض
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الرسم التخطيطي لالأسالك
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الرسم التخطيطي لالأسالك
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