دليل التركيب
برد
إعداد الطعام ال ُم ّ

TRUE MANUFACTURING CO., INC.

TWT-67D-2-HC
TFP-72-30M-D-2
المناضد السفلية • أسطح العمل • شطيرة/سلطة • إعداد البيتزا • إعداد الطعام

TSSU-48-10-HC

TPP-AT-67-HC

TRUE MANUFACTURING CO., INC.
2001 East Terra Lane • O’Fallon, Missouri 63366-4434
 • )636( 240-2400فاكس)636(-272-2408 :

دليل التركيب

الفاكس الدولي)636(-272-7546 • )800(-325-6152 :

برد
إعداد الطعام ال ُم ّ

قسم قطع الغيار(800)-424-TRUE (424-8783) :
فاكس قسم قطع الغيار)636(-272-9471 :

أمريكا الشمالية – كندا والكاريبي

هاتف مطالبات الضمان 1 855-878-9277 :
+
فاكس مطالبات الضمان+1 636-980-8510 :
البريد اإللكتروني لمطالبات الضمانWarrantyInquiries@TrueMfg.com :
هاتف الخدمة الفنية+1 855-372-1368 :
البريد اإللكتروني الفنيService@TrueMfg.com :
من  7صباحً ا إلى  6مسا ًء بالتوقيت القياسي المركزي ،من اإلثنين إلى الجمعة،
من  8صباحً ا إلى  12مسا ًء يوم السبت
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المكسيك

الهاتف 52 555-804-6343/44 :
+
Service-MexicoCity@TrueMfg.com
من  9صباحً ا إلى  5:30مسا ًء من االثنين إلى الجمعة

أمريكا الالتينية

الهاتف 56 232-13-3600 :
+
ServiceLatAm@TrueMfg.com
من  9صباحً ا إلى  5:30مسا ًء من االثنين إلى الجمعة

اإلرشادات األصلية

المملكة المتحدة ،أيرلندا ،الشرق األوسط،
أفريقيا والهند

الهاتف+44 (0) 800-783-2049 :
Service-EMEA@TrueMfg.com
من  8:30صباحً ا إلى  5:00مسا ًء من االثنين إلى الجمعة

االتحاد األوروبي وكومنولث الدول المستقلة

الهاتف 49 (0) 7622-6883-0 :
+
Service-EMEA@TrueMfg.com
من  8:00صباحً ا إلى  5:00مسا ًء من االثنين إلى الجمعة

أستراليا

الهاتف 61 2-9618-9999 :
+
Service-Aus@TrueMfg.com
من  8:30صباحً ا إلى  5:00مسا ًء من االثنين إلى الجمعة
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ونجاحا
كيف تحافظ على ثالجة  Trueللحصول على التشغيل األكثر كفاءة
ً
لقد قمت بتحديد وحدة تبريد من أروع وحدات التبريد التجاري الموجودة .فقد تم صناعتها تحت رقابة صارمة فقط باستخدام أفضل جودة مواد متاحة .سيمنحك مبرد  ،TRUEعند
صيانته بشكل صحيح ،التشغيل الخالي من المتاعب للعديد من السنوات.
تحذير – استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له كما هو موضح في دليل التركيب هذا.

معلومات السالمة والتحذير الخاصة بمادة التبريد
انظر ملصق الرقم التسلسلي الموجود داخل الخزانة لمعرفة نوع تبريد الوحدات .بالنسبة إلى التبريد الهيدروكربوني ( R290فقط) ،انظر أدناه:
خطر – خطر الحريق أو االنفجار .استخدام مواد تبريد قابلة لالشتعال .ال تستخدم األجهزة الميكانيكية لتذويب الثالجة .ال تثقب أنابيب مادة التبريد ،واتبع
تعليمات التعامل بعناية .ال يتم اإلصالح إال بواسطة موظفي الخدمة المدربين.
خطر – خطر الحريق أو االنفجار (يتم استخدام مواد تبريد قابلة لالشتعال) ،راجع دليل اإلصالح/دليل المالك قبل محاولة صيانة هذا المنتج .يجب اتباع جميع
احتياطات السالمة .تخلص من المنتج بشكل صحيح وف ًقا للوائح المحلية واالتحادية .اتبع جميع احتياطات السالمة.
تنبيه – حافظ على عدم وجود أي عوائق في جميع فتحات التهوية الموجودة في صندوق الجهاز أو في المبيت المحيط بالجهاز.

تحذير التخلص من الخزانة

احتياطات السالمة والتحذير األساسية
	•احرص أثناء التشغيل أو الصيانة أو إجراء اإلصالحات على تجنب تعرض أي
جزء/مكون من الخزانة للقطع أو الضغط.

خطر!

	•قد تتعرض الوحدات لخطر االنقالب أثناء اإلزالة من الصندوق أو التركيب أو
عند تحريك الوحدة.
	•تأكد ،قبل االستخدام ،من أن الوحدة مركبة بشكل صحيح ،وموضوعة وفقاً
لتعليمات التركيب.

خطر انحباس األطفال

خطر!

خطر انحباس األطفال

	•ال يُسمح باستخدام هذا الجهاز أو تنظيفه أو صيانته من قِبل األشخاص (بما في
ذلك األطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ،أو الذين
يعانون من نقص في الخبرة والمعرفة ،ما لم يتم اإلشراف عليهم أو توجيههم.
	•ال تسمح لألطفال باللعب بالجهاز ،أو التسلق عليه ،أو الوقوف عليه ،أو التعلق
بأرفف الوحدة ،لتجنب تلف الثالجة وتعرض األشخاص لإلصابة.
	•ال تلمس األسطح الباردة الموجودة في حجرة المجمد عندما تكون األيدي مبتلة أو
رطبة .فقد يلتصق الجلد بهذه األسطح شديدة البرودة.
	•افصل الثالجة قبل التنظيف وإجراء اإلصالحات.
	•ضبط أدوات التحكم في درجة الحرارة على الوضع  0أو إيقاف تشغيل أداة تحكم
إلكترونية قد ال يزيل الطاقة من جميع المكونات (مثل دوائر اإلضاءة ،والسخانات
المحيطة ،ومراوح المبخر).
	•ال تخزن أو تستخدم البنزين أو غيره من األبخرة والسوائل القابلة لالشتعال
بالقرب من هذا الجهاز أو أي جهاز آخر.

إن مخاطر انحباس األطفال واختناقهم ليست مشاكل الماضي .فالثالجات الخردة أو
المهجورة ال تزال تمثل خطورة ،حتى إذا ظلت موجودة "لبضعة أيام فقط ".إذا كنت
تنوي التخلص من ثالجتك القديمة ،فيرجى اتباع التعليمات التالية للمساعدة في منع
وقوع حوادث.

قبل التخلص من الثالجة القديمة أو المجمد القديم:
	•انزع األبواب.

	•ال تخزن المواد المتفجرة مثل علب األيروسول ذات المواد الدافعة القابلة لالشتعال
في هذا الجهاز.
	•حافظ على أصابعك بعي ًدا عن مناطق "نقطة القرص"؛ فالخلوص الموجود بين
األبواب والخزانة يجب أن يكون صغيرً ا؛ فكن حذرً ا عند غلق األبواب عندما
يكون هناك أطفال في المنطقة.

التخلص السليم من الخزانة

	•اترك األرفف في مكانها بحيث ال يتمكن األطفال من التسلق بالداخل بسهولة.
خطر – خطر الحريق أو االنفجار .يتم استخدام مادة عازلة و/أو مادة تبريد قابلة
لالشتعال .تخلص من الكل وف ًقا للوائح المحلية واالتحادية .اتبع
جميع احتياطات السالمة.

	•ال تستخدم األجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الطعام بالوحدات ما لم تكن
األجهزة من النوع الموصى به من قِبل الشركة المصنعة.
مالحظة :يجب أن تتم جميع أعمال الصيانة من قِبل فني مؤهل.
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التركيب
مخطط مقياس األسالك

الملكية
للتأكد من أن وحدتك تعمل بشكل صحيح من أول يوم ،يجب تركيبها بشكل صحيح.
ونوصي بشدة أن يقوم ميكانيكي تبريد مُدرب وكهربائي مؤهل بتركيب معدة TRUE
الخاصة بك .تكلفة التركيب االحترافي هي أموال أنفقت بشكل جيد.

115
فولت

المسافة بالقدم إلى مركز الحِمل

األمبير

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

2

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14
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 TRUEليست مسؤولة عن التلف الذي يحدث أثناء الشحن.
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هذا الجهاز مصنف لتخزين الطعام المفتوح.
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موقع الخزانة

	•تم اختبار الجهاز من  IECو ISOوف ًقا لتصنيف المناخ [ 5درجة الحرارة
 °104فهرنهايت ( °40درجة مئوية) ،والرطوبة النسبية .]%40
	•للتشغيل السليم يجب أال تقل درجات الحرارة المحيطة عن  °60فهرنهايت
( °15.5درجة مئوية) وأال تزيد عن  °104فهرنهايت ( °40درجة مئوية).
	•الجهاز غير مناسب لالستخدام في األماكن المفتوحة.
	•الجهاز غير مناسب لالستخدام في األماكن التي قد ُتستخدم فيها آلة غسل تعمل
بالضغط أو خرطوم يعمل بالضغط.
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	•تأكد من أن الموقع يوفر خلوصًا مناسبًا وتدفق هواء كافيًا للخزانة.
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	•تأكد من أن اإلمداد بالطاقة الخاص بالخزانة يتوافق مع ورقة مواصفات الخزانة
أو لوحة بيانات الخزانة ،ومن أنه يقع في نطاق الجهد المقنن ( .)%5 -/+وتأكد
أيضًا من أن األمبير المقدر الخاص بالدائرة الكهربائية صحيح ،ومن أنها مؤرضة
بشكل سليم.
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	•يجب دائمًا توصيل الخزانة بالدائرة الكهربائية الفردية الخاصة بها .ويجب منع
استخدام قوابس المهايئ وأسالك التمديد.

األمبير

إشعار للعميل
خسارة أو تلف المنتجات في الثالجة/المجمد
غير مشمول في الضمان .وباإلضافة إلى
إجراءات التركيب التالية الموصى بها،
يجب عليك تشغيل الثالجة/المجمد لمدة  24ساعة
قبل االستخدام ،للتحقق من التشغيل السليم.
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األعلى

تحذير – يبطل الضمان إذا لم تكن التهوية كافية.
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التركيب (تابع)
اإلزالة من الصندوق
األدوات الالزمة

	•مفتاح ربط قابل للضبط
	•مفك براغي فيليبس
	•ميزان ضبط االستواء

يوصى باتباع اإلجراءات التالية عند إزالة الوحدة من الصندوق:
 .1أزل التغليف الخارجي (الكرتون وزوايا الحماية المصنوعة من الفوم وقطع
البالستيك) .انظر الشكل  .1قم بالفحص للتأكد من عدم وجود تلف مخفي.
مرة أخرى ،قدم دعوى على الفور مع ناقل البضائع في حالة وجود تلف.
مالحظة :تج ّنب إزالة كتيفة الشحن (األبواب الزجاجية الدوارة ؛ الشكل  )2حتى
تركيب الوحدة في الموقع النهائي .ال تتخلص منها؛ استخدم الكتيفة/السدادات في
المرة التالية التي تنقل فيها الخزانة.

الشكل  .1أزل التغليف الخارجي.

 .2أزل جميع مسامير الشحن التي تثبت القاعدة الخشبية بأسفل الخزانة ،وذلك
باستخدام مفتاح ربط قابل للضبط .انظر الشكل .3
مالحظة :انقل الوحدة إلى أقرب مكان ممكن للموقع النهائي قبل إزالة القاعدة
الخشبية .قد تتطلب بعض الطرازات إزالة الشبكة األمامية و/أو الخلفية للوصول
إلى مسامير الشحن.
 .3في حالة عدم استخدام ،أرجل االستواء أو العجالت ،أزل الخزانة من القاعدة
الخشبية وضع القاعدة الخشبية جانبًا.
مالحظة :ال ترفع الخزانة من أسطح الطاولة ،أو األبواب ،أو األدراج ،أو
الشبكات.
في حالة استخدام ،أرجل االستواء أو العجالت ،قم بتدوير الخزانة على القاعدة
الخشبية (انظر الشكل  )4وراجع تعليمات التركيب في الصفحة .6

الشكل  .2تجنب إزالة كتيفات الشحن حتى توضع الوحدة في موقعها النهائي.

مالحظة :تذكر ترك الخزانة في وضع عمودي لمدة  24ساعة قبل توصيلها بمصدر
الطاقة .توجد مفاتيح الخزانة مع أقفال األبواب في حزمة الضمان.

الشكل  .3أزل جميع مسامير الشحن.

الشكل  .4لفّ الخزانة على القاعدة الخشبية لتركيب أرجل االستواء أو العجالت.
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التركيب (تابع)
موقع الخزانة
 .1تأكد من أن خرطوم أو خراطيم التصريف موضوعه في وعاء.
 .2قم بتحرير القابس والسلك من داخل الجزء الخلفي السفلي للمبرد (ال تقم بتوصيله).
 .3ضع الوحدة قريبة بما فيه الكفاية من مصدر اإلمداد بالتيار الكهربائي بحيث ال
يتم استخدام أسالك التمديد مطل ًقا.

تركيب أرجل االستواء ،أو أرجل االستواء  6بوصة ،أو العجالت
يتم توفير أرجل االستواء للمساعدة في تسوية الخزانة.

الشكل  .1أدر أرجل االستواء في اتجاه عقارب الساعة لخفض الوحدة.

ستوفر األرجل القابلة للضبط خلوصًا بمقدار  6بوصات ( 152ملم) أسفل الخزانة.
وتوفر العجالت إمكانية تنقل الخزانة.
مالحظة :إذا كانت الخزانة تحتوي على برغي أو عجلة أو أرجل مركزية لضبط
االستواء ،فتأكد من ضبطها بشكل صحيح بحيث تالمس األرض بشكل كامل بعد
استواء الخزانة.

األدوات المطلوبة

تشمل األدوات المطلوبة (وقد ال تقتصر على ذلك) ما يلي:

الشكل  .2أدر أرجل االستواء عكس اتجاه عقارب الساعة لرفع الوحدة.

مفتاح قابل للضبط

الطريقة — أرجل االستواء

عند الوصول إلى أسفل الخزانة ،اربط أرجل االستواء في الفتحات المستخدمة لتثبيت
الخزانة بالقاعدة الخشبية .انظر األشكال  1و.2

الطريقة — أرجل االستواء  6بوصة ( 152ملم)

 .1قم بالوصول إلى أسفل الخزانة ،واربط أرجل االستواء في القضيب .انظر
األشكال  3و.4
 .2تأكد من أن الخزانة مستوية.
 .3إذا لم تكن الخزانة مستوية ،فارفع الطرف السفلي للخزانة برفق وادعمه .لف
الطرف السفلي لرجل االستواء للداخل أو للخارج ،باستخدام مفتاح ربط قابل
للضبط ،لتسوية الخزانة ودعمها .انظر الشكل .5

الشكل  .3حدد موضع الفتحة الملولبة في القضيب.

الشكل  .4اربط أرجل االستواء.
السفلية
القضبان
مجموعة
Lower Rail
Assembly

طرفRail
End
القضيب

مالءمة
Snug
Fit
كافيةHere
هنا
رجل
Seismic
Leg
اهتزازية
الجذع السفلي
Bottom
Stem

الشكل  .5أدر الطرف السفلي لتسوية الخزانة.
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التركيب (تابع)
العجالت

 .1حل مسامير العجالت بما يكفي لزلق رقاقات العجالت المزوّ دة بين محمل
العجلة والقضيب السفلي للخزانة .انظر الشكل .6
 .2ر ّكب عدد الرقاقات المطلوب .في حالة استخدام أكثر من رقاقة واحدة ،أدر
الفتحات عند زاوية  90درجة عن بعضها ،بحيث ال تكون الفتحات متراصّة.
انظر الشكل .7
 .3اربط وثبّت الرقاقات والعجالت باستخدام مفتاح ربط العجالت المتوفر
اختياريًا .اخفض الخزانة ،وتأكد من أنها مستوية .إذا لم تكن الخزانة مستوية،
فكرر العملية حتى تصبح الخزانة مستوية ومدعومة.

الشكل  .6حل مسمار العجلة.

تحذير – قد تتعرض الوحدات لخطر االنقالب أثناء اإلزالة من
الصندوق أو التركيب أو عند تحريك الوحدة.

الشكل  .7ر ّكب الرقاقة (الرقاقات).

Stemالعجلة
جذع
Castor

Lowerالسفلية
القضبان
مجموعة
Rail Assembly
End
Railالقضيب
طرف

Snug
Fit Here
كافية هنا
مالءمة

العجالت ( ُطرز  TFPفقط؛ التصميم السابق)

Bearing
Race
قناة المحمل

إذا لم تكن الوحدة مستوية ،أضِ ف رقاقات حشو العجالت بالشكل الموضح باألسفل
أو اضبط الجذوع السفلية ألرجل االستواء.
.1
.2

.3
.4
.5
.6

رقاقةLeveling
Shim
استواء

ضع مواد التغليف خلف الوحدة ثم ضع الوحدة على ظهرها بحذر.
أزل صندوق العجلة .انظر الشكل .9
ِ
مالحظة :تحتوي كل وحدة على صندوق عجلة واحد يحصرها بالكامل.
ك صندوق العجلة .انظر الشكل .10
استخدم مفك برأس سداسي  4/1بوصة لف ّ
ّ
لالطالع على
ر ّكب عدد الرقاقات المطلوب .انظر الصفحة السابقة
اإلرشادات.
اربط وثبّت الرقاقات والعجلة باستخدام مفتاح ربط العجالت المتوفر اختياريًا.
ر ّكب صندوق العجلة.
ارفع الخزانة بحرص إلى وضع رأسي وتأ َّكد من االستواء .إذا لم تكن الخزانة
مستوية ،فكرر العملية حتى تصبح الخزانة مستوية ومدعومة.

Castor
عجلة

الشكل  .8ر ّكب عدة رقاقات بزوايا  90درجة.

الشكل  .9حدد موضع صندوق العجلة .ف ّك البراغي األربعة التي تثبت الصندوق.

الشكل  .10يوجد صندوق عجلة واحد في كل خزانة محصور بالكامل.
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التركيب (تابع)
االستواء
يُعد االستواء الصحيح لمبرد  TRUEأمرً ا في غاية األهمية للحصول على تشغيل ناجح
ُ
(للطرز غير المتنقلة) .يؤثر االستواء على اإلزالة الفعالة لنواتج التكثيف وعلى تشغيل
الباب.

الطريقة

تثبيت الخزانة باألرض
األرضيات األسفلتية معرضة للهجوم الكيميائي .ومن خالل وضع طبقة شريطية على
األرض قبل وضع المادة المانعة للتسرب سيؤدي ذلك إلى حماية األرض.

الطريقة
.1

قم بتسوية الوحدة من األمام إلى الخلف ومن الجانب إلى الجانب اآلخر.
 .1ضع ميزان التسوية على األرضية الداخلية للوحدة بالقرب من األبواب (يجب أن
يكون ميزان التسوية موازيًا لواجهة الخزانة) .قم بتسوية الخزانة.
 .2ضع ميزان التسوية على الجزء الخلفي الداخلي للخزانة (مر ًة أخرى ،يجب
وضع ميزان التسوية بحيث يكون موازيًا لخلفية الخزانة) .قم بتسوية الخزانة.
 .3قم بتنفيذ إجراءات مشابهة للخطوتين  1و 2من خالل وضع ميزان التسوية على
األرضية الداخلية (الجانبين األيسر واأليمن ،بالتوازي مع عمق المبرد) .قم
بتسوية الخزانة.
مالحظة :إذا كانت الخزانة تحتوي على برغي أو عجلة أو أرجل مركزية لضبط
االستواء ،فتأكد من ضبطها بشكل صحيح بحيث تالمس األرض بشكل كامل بعد
استواء الخزانة.

.2

.3
.4
.5

.6
.7
.8

اضبط وضع الخزانة ،بحيث تترك مسافة  3بوصات ( 73ملم) بين الجدار
والجزء الخلفي للخزانة لضمان التهوية المالئمة.
قم بتسوية الخزانة .يجب أن تكون الخزانة مستوية ،من الجانب إلى الجانب
ومن األمام إلى الخلف .للتحقق من أن الخزانة مستوية ،ضع ميزان تسوية على
أرضية الخزانة الداخلية في أربعة أماكن:
أ .ضع ميزان التسوية على األرضية الداخلية للخزانة بالقرب من األبواب
(يجب وضع ميزان التسوية بحيث يكون موازيًا لواجهة الخزانة) .قم بتسوية
الخزانة.
ب .ضع ميزان التسوية على الجزء الخلفي الداخلي للخزانة (يجب وضع ميزان
التسوية بحيث يكون موازيًا لخلفية الخزانة) .قم بتسوية الخزانة.
ج .قم بتنفيذ إجراءات مشابهة للخطوتين "أ" و "ب" عن طريق وضع ميزان
التسوية على األرضية الداخلية اليمنى واليسرى (يجب وضع ميزان التسوية
بحيث يكون موازيًا لجوانب الخزانة) .قم بتسوية الخزانة.
ً
مخططا لقاعدة المبرد على األرض.
ارسم
ارفع واحجز الجانب األمامي للخزانة.
ضع طبقة من "مادة مانعة للتسرب معتمدة من مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية
(( ،")NSFانظر القائمة أدناه) على األرض بمقدار  2/1بوصة ( 13ملم) داخل
الجزء األمامي من المخطط المرسوم في الخطوة  .4يجب أن تكون طبقة المادة
المانعة للتسرب سميكة بما فيه الكفاية إلحكام تثبيت سطح الخزانة بأكمله عند
خفض الخزانة على مانع التسرب.
ارفع واحجز الجزء الخلفي للخزانة.
ضع المادة المانعة للتسرب على األرض في الجوانب الثالثة األخرى ،كما هو
مخطط في الخطوة .5
اختبر الخزانة للتأكد من أنها محكمة التثبيت على األرض حول محيطها بالكامل.

المواد المانعة للتسرب  -المعتمدة من مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية
()NSF
•3M #ECU800 Caulk
•3M #ECU2185 Caulk
•3M #ECU1055 Bead
•3M #ECU1202 Bead
•Armstrong Cork – Rubber Caulk
•Products Research Co. #5000 Rubber Caulk
•G.E. Silicone Sealer
•Dow Corning Silicone Sealer
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التركيب (تابع)
التركيب الكهربائي والسالمة
كيفية توصيل الكهرباء

استخدام قوابس المهايئ

ال تستخدم أبدًا قابس مهايئ! يغير قابس المهايئ من تكوين القابس
األصلي لصانع المعدات األصلية ( )OEMعند توصيله بمصدر طاقة.

	•يكون سلك الطاقة لهذا الجهاز مزوّ ًدا بقابس تأريض يقلل من احتمالية خطر
التعرض لصدمة كهربائية.

لن تضمن  TRUEأي ثالجة/مجمد تم توصيله بقابس مهايئ.

	•يجب فحص المأخذ الجداري والدائرة الكهربائية من قِبل فني كهربائي معتمد
للتأكد من التأريض المالئم للمأخذ.
	•إذا كان المأخذ قياسيًا ومزو ًدا بس ّنين ،فأنت تتحمل مسؤولية استبداله بالمأخذ
الجداري المؤرض بطريقة صحيحة.

استخدام أسالك تمديد

ال تستخدم أبدًا سلك تمديد! تم تحديد سلك التمديد على أنه أي مكون
يضيف طوالً إلى سلك الطاقة الخاص بصانع المعدات األصلية عند
توصيله بمصدر طاقة.

	•ال تقم ،تحت أي ظرف من الظروف ،بقطع أو إزالة الطرف األرضي عن سلك
الطاقة .ولسالمتك الشخصية ،يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح.

لن تضمن  TRUEأي ثالجة/مجمد تم توصيله بسلك تمديد.

تكوينات قابس NEMA

استخدام  60هرتز فقط!

تستخدم  TRUEهذه األنواع المعروضة من قوابس  .NEMAإذا لم يكن لديك مأخذ التيار
المناسب ،فاطلب من كهربائي معتمد تركيب مصدر الطاقة الصحيح والتحقق منه.

القوابس الدولية ( )IECفقط

قد يتم تزويد الخزانات الدولية بسلك طاقة يتطلب التركيب .قم بتركيب هذا السلك قبل
توصيل الوحدة بمصدر الطاقة.
مالحظة :تختلف تكوينات القابس الدولية حسب البلد والجهد

التركيب

أدخل سلك الطاقة بالكامل في مقبس الخزانة حتى يثبت في موضعه .انظر الشكل .1

اإلزالة

	•قبل توصيل وحدتك الجديدة بمصدر اإلمداد بالطاقة ،افحص الجهد الوارد باستخدام
فولتميتر .إذا كان الجهد المسجل أقل من الجهد المقنن للتشغيل ( )%5 -/+ومن
األمبير المقدر فقم بالتصحيح على الفور .ارجع إلى لوحة بيانات الخزانة لمعرفة
متطلبات هذا الجهد.
	•يجب دائمًا توصيل الثالجة/المجمد بالدائرة الكهربائية الفردية الخاصة به .فهذا
األمر يوفر أفضل أداء ،ويمنع الحِمل الزائد على دوائر األسالك الخاصة بالمباني،
الذي قد يتسبب في خطر اندالع حريق بسبب زيادة حرارة األسالك.
	•تجنب فصل الثالجة/المجمد عن طريق سحب سلك الطاقة بأي حال من األحوال.
أمسك دائمًا القابس بإحكام واسحبه من المأخذ.
	•عند تحريك الثالجة/المجمد ألي سبب ،احذر من التفاف سلك الطاقة أو تلفه.
	•أصلح جميع أسالك الطاقة التالفة أو استبدلها في الحال وإال ستتلف .ال تستخدم
سلك طاقة يظهر أن به شقو ًقا أو تآكالً في أي موضع به أو في أحد طرفيه.
	•إذا كان سلك الطاقة تال ًفا ،فيجب استبداله بمكونات صانع المعدات األصلية
( .)OEMلتفادي الخطر ،يجب أن يقوم بذلك مزود خدمة معتمد.

مخطط أسالك الخزانة

اضغط الزر األحمر .انظر الشكل .2

مخطط أسالك الخزانة موجود في موقع حجرة الصيانة الخارجية بالخزانة.
يمكن أيضًا الحصول على نسخة من مخطط األسالك عبر الموقع
www.truemfg.com/support/serial-number-lookup

الشكل  .1أدرج سلك الطاقة بالكامل في المقبس.
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إعداد الخزانة
تركيب الرف
الطريقة

 .1قم بتثبيت مشابك الرف في أعمدة الرف .انظر الشكل .1
 .2اضغط على الجزء السفلي للمشبك .انظر الشكل .2
مالحظة :قد تحتاج إلى ضغط أو لف الجزء السفلي لمشبك الرف من أجل
التركيب السليم .ضع كل مشابك الرف األربعة على مسافات متساوية من
األرض إلى األرفف المسطحة.
 .3تأكد من أن مشبك الرف غير مرتخي أو غير قارد على الحركة خارج عمود
الرف .انظر األشكال  3و.4
 .4ضع األرفف على مشابك الرف بحيث تكون قضبان الدعم المتقاطعة مواجهة
لألسفل.
مالحظة :تأكد من أن جميع زوايا الرف مثبتة بشكل سليم.

الشكل  .1تثبيت اللسان العلوي لمشبك الرف.

الشكل  .2اللسان السفلي لمشبك الرف سيثبت بإحكام.

نصائح التركيب

	•قم بتركيب جميع مشابك الرف قبل تركيب أي رف.
	•ابدأ من الرف السفلي ثم انتقل إلى األعلى.
	•دائمًا ضع الجزء الخلفي من كل رف أسفل المشابك الخلفية قبل المقدمة.

تحذير – ال تستخدم زردية أو أي أدوات تضفير
عند تركيب مشابك الرف .قدي يؤدي تغيير
مشابك الرف بأي طريقة إلى عدم استقرار الرف.

الشكل  .3قد تحتاج إلى ضغط أو لف الجزء السفلي
لمشبك الرف لتثبيته.

الشكل  .4مشبك الرف المركب.

تعديل الرف

الرف قابل للتعديل وفق تطبيق العمالء .تلبِّي هذه الخزانة سعة وزن رف  IECالبالغة
 47رطالً/قدم 230( 2كجم/م.)2

التأكد من تدفق الهواء الكافي ( ُطرز  TPPفقط)

ّ
المكثف إلى تأثير سلبي على أداء التبريد.
تنبيه  -ستؤدي إزالة الحواجز من حيّز وعاء
يُرجى ترك الحواجز في أماكنها األصلية .انظر األشكال أدناه.

أعمدة الرف
Shelf
Standards

الرف
Shelf

الرف
Shelf

الشكل  .1ضع الحاجز فوق الثقوب الموجودة بحيّز
ّ
المكثف.
وعاء

الشكل  .2الحاجز موضوع بالشكل الصحيح.
عمود (عتبة
Pillaster
)(I-beam
على شكل )I
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إعداد الخزانة (تابع)
ف ّك الدرج وتركيبه
نمط الدرج رقم 1
اإلزالة

 .1افتح الدرج للنهاية.
 .2ضع المشابك الدوارة (في الوضع السفلي؛ انظر الشكل  1و.)2
 .3في أثناء اإلمساك بجوانب الدرج ،لف المشابك الدوارة ألعلى .انظر الشكل .3
 .4ارفع الدرج من منفذ القنوات .انظر الشكل .4

التركيب

 .1استخدم المشابك الدوارة في الوضع العلوي (انظر الشكل  )3واخفض البكرات
الخلفية للدرج إلى منافذ القنوات.
 .2اضغط على الدرج لتثبيته بموقعه.
 .3لف المشابك الدوارة حتى تثبيت في الوضع السفلي انظر األشكال  1و.2

الشكل  .1موقع المشبك الدوار.

الشكل  .2المشبك الدوار في الوضع السفلي.

نمط الدرج رقم 2
اإلزالة

 .4ازلق الدرج للخارج وضع مثبت الدرج البالستيكي .انظر الشكل .5
 .5ادفع مثبت الدرج البالستيكي لألمام وارفع الطرف األمامي .انظر األشكال 6أ
و6ب.
ك الدرج.
 .6ف ّ

التركيب
.1
.2
.3
.4

الشكل  .3لف المشبك الدوار ألعلى.

وأزله.
الشكل  .4ارفع الدرج ِ

قم بمحاذاة الدرج مع المزلق واضغط على الدرج لتثبيته بموضعه ،مع رفع
مثبت الدرج البالستيكي .انظر األشكال 6ب و.7
قم بمحاذاة الدرج مع مزلق الدرج وادفع الدرج إلى موضعه.
اضغط على مثبت الدرج البالستيكي ألسفل وباتجاه ظهر الخزانة .انظر الشكل .7
تأكد من التشغيل الصحيح للدرج.
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الشكل  .5موقع مثبت الدرج .المثبت مر ّكب.

الشكل 6أ .اضغط على المثبت لألمام.

الشكل 6ب .اضغط على ظهر المثبت ألسفل.

الشكل  .7قم بمحاذاة الدرج مع مزلق الدرج.
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تشغيل الخزانة
موقع أداة التحكم في درجة الحرارة وموقع مفتاح اإلضاءة

بدء التشغيل

ً
جاهزا للتشغيل عند شراء الوحدة .وكل ما تحتاج إلى فعله هو
	•يكون الضاغط
توصيل المبرد.

يُظهر رمز اإلضاءة

	•قد يؤدي التالعب المفرط بأداة التحكم إلى حدوث صعوبات في الخدمة .عند
الحاجة إلى استبدال أداة التحكم في درجة الحرارة تأكد من طلب االستبدال من
وكيل ترو ( )TRUEالذي تتعامل معه أو من وكيل خدمة موصى به.

يعتمد موقع مفتاح اإلضاءة على ُ
طرز الباب الزجاجي  TUCو TWTعاد ًة يوجد مفتاح
اإلضاءة فوق الباب داخل الوحدة ،وبجوار اإلضاءة الموجود بالسقف.

الموقع التقريبي لمفتاح اإلضاءة.

	•التدفق الجيد للهواء داخل وحدة  TRUEأمر بالغ األهمية .احرص على منع
انضغاط المن َتج على الجدران الجانبية أو الجدار الخلفي ،أو االقتراب من مبيت
المبخر في حدود  4بوصات ( 101.6ملم) .يجب تدوير الهواء المبرد الخارج
من ملف المبخر في كافة أنحاء الخزانة للحصول على درجات حرارة متساوية
للمنتج.
مالحظة :إذا تم فصل الوحدة أو إيقافها ،فانتظر  5دقائق قبل إعادة التشغيل.
توصية – قبل تحميل المنتج ،قم بتشغيل وحدة  TRUEوهي فارغة لمدة  24ساعة للتحقق
من التشغيل السليم .وتذكر أن ضمان المصنع الخاص بنا ال يغطي خسارة المنتج!

أداة التحكم اإللكترونية في درجة الحرارة بشاشة رقمية
على الجهة األمامية لسطح الطاولة.

°C
°F

ECO

مفتاح اإلضاءة في طرازات األبواب الزجاجية

فتحة الباب األفقية العلوية.

أداة التحكم الميكانيكية في درجة الحرارة

الزاوية الخلفية الداخلية.

أداة التحكم اإللكترونية في درجة الحرارة دون شاشة
خلف الغطاء على اللوح الخلفي.

للمزيد من المعلومات
للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بتعديل التحكم في درجة حرارة الخزانة أو التسلسل العام للتشغيل ،يُرجى االطالع على
دليل تعديل التحكم في درجة الحرارة — تسلسل التشغيل في مكتبة الموارد الخاصة بنا عبر
 https://www.truemfg.com/Service-Manuals/Sequence-of-Operationأو اتبع رمز االستجابة السريعة.
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تشغيل الخزانة (تابع)
خزانات الثالجة والمجمد

أداة التحكم اإللكترونية في درجة الحرارة بشاشة رقمية
على الجهة األمامية للشبكة.

عند توصيل الخزانة

	•سوف تضيء األضواء الداخلية في ُ
طرز األبواب الزجاجية (انظر الصفحة
السابقة لمعرفة موقع مفتاح اإلضاءة).

ECO

°C
°F

	•سوف تضيء أداة تحكم إلكترونية مع شاشة رقمية (إذا كانت مركبة).
	•قد يحدث تأخير قصير قبل أن يبدأ الضاغط و/أو مروحة (مراوح) المبخر في
العمل .قد يتم تحديد هذا التأخير حسب الزمن أو حسب درجة الحرارة ،وقد
يكون ناتجً ا عن حدث تذويب أولي يستمر لمدة  6دقائق على األقل.
	•قد تعمل أداة التحكم في درجة الحرارة/الترموستات على تشغيل وإيقاف تشغيل
الضاغط ومروحة (مراوح) المبخر معًا .ستتطلب كل خزانة حدث تذويب
لضمان بقاء ملف المبخر خاليًا من الصقيع ومن تراكم الجليد .تبدأ عملية
التذويب عن طريق مؤ ِّقت تذويب أو عن طريق أداة التحكم اإللكترونية.
استثناء – ُ
الطرز تي إس آي دي ( ،)TSIDوتي دي بي دي ( ،)TDBDوتي
سي جي جي ( ،)TCGGوتي إم دبليو ( )TMWال تتضمن مروحة (مراوح)
مبخر.
	•تستشعر أداة التحكم في درجة الحرارة/الترموستات درجة حرارة ملف المبخر
أو درجة حرارة الهواء ،وليس درجة حرارة المنتج.
	•قد يعكس مقياس الحرارة التناظري ،أو مقياس الحرارة الرقمي ،أو شاشة أداة
التحكم اإللكترونية تقلبات درجات حرارة دورة التبريد ،وليس درجة حرارة
المنتج .الطريقة األكثر دقة لتحديد تشغيل الخزانة هي التحقق من درجة
حرارة المنتج.
	•سوف تقوم الثالجات ذات أدوات التحكم الميكانيكية في درجة الحرارة بعملية
التذويب خالل كل فترة توقف لدورة الضاغط.

طراز (طرز)ُ ( TWT ،TUC ،TPP :طرز المناضد السفلية
العميقة أو سطح العمل)

	•سوف تقوم المجمدات ذات أدوات التحكم الميكانيكية في درجة الحرارة بعملية
التذويب عند بدء الوقت المحدد عن طريق مو ِّقت التذويب.
استثناء – ُ
الطرز تي إف إم ( ،)TFMوتي دي سي ( ،)TDCوتي إتش دي
سي ( ،)THDCوتي إم دبليو ( )TMWتتطلب تذويبًا يدويًا .تعتمد عدد مرات
التذويب اليدوي هذه على استخدام الخزانة والظروف المحيطة.

أداة التحكم اإللكترونية في درجة الحرارة بشاشة رقمية
على الجهة األمامية للشبكة.

°C
°F

ECO

أداة التحكم الميكانيكية في درجة الحرارة

داخل الجدار األيمن.

	•سوف تعرض أداة التحكم اإللكترونية ذات الشاشة الرقمية (إذا كانت مركبة)
 defأثناء التذويب.
مالحظة :قد يحدث تأخير قصير على الشاشة قبل عرض درجة الحرارة بعد
انتهاء حدث التذويب ،وبدالً من ذلك تعرض  defأثناء دورة التبريد.
	•قد تعرض ُ
الطرز ذات مقياس الحرارة التناظري أو الرقمي درجات حرارة
أعلى من درجات الحرارة الطبيعية أثناء التذويب.
	•سوف تستخدم الثالجة مراوح المبخر لتنظيف الملف أثناء التذويب.
استثناء – ُ
الطرز تي إس آي دي ( ،)TSIDوتي دي بي دي ( ،)TDBDوتي
سي جي جي ( )TCGGال تتضمن مروحة (مراوح) مبخر.
	•سوف يستخدم المجمد سخانات لتنظيف ملف المبخر أثناء التذويب.
مالحظة :ال يتم تنشيط سخان ملف المبخر وسخان أنبوب التصريف إال أثناء
التذويب .يتم إنهاء التذويب عند الوصول إلى درجة حرارة معينة بملف
المبخر أو حسب مدة زمنية محددة.

أداة التحكم اإللكترونية في درجة الحرارة دون شاشة

وراء الجهة األمامية للشبكة.
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الصيانة ،والرعاية ،والتنظيف
تنبيه  -احرص أثناء التشغيل أو الصيانة أو إجراء اإلصالحات على تجنب تعرض أي
جزء/مكون من الخزانة للقطع أو الضغط.

تنظيف ملف المكثف
عند استخدام أجهزة كهربائية ،ينبغي اتباع احتياطات السالمة األساسية ،بما في ذلك
ما يلي:
تحذير – ال تنظف الجهاز باستخدام آلة غسل تعمل بالضغط أو
خرطوم يعمل بالضغط.
الشكل  .1افتح باب مجموعة الشبكة ( TPPو.)TUC/TWT-44/67/93

تنبيه – الزعانف حادة .يجب توخي الحذر لتجنب إصابة العين.
ويوصى بارتداء نظارات واقية.

األدوات الالزمة

	•مفك براغي فيليبس أو
	•مفك صامولة  4/1بوصة
	•فرشاة ذات شعيرات خشنة
	•خزان الهواء المضغوط
	•مكنسة كهربائية

أزل براغي الغطاء الخلفي (.)TFP/TSSU/TUC/TWT
الشكل ِ .2

	•مصباح يدوي
	•نظارات واقية
 .1افصل الطاقة عن الوحدة.
 .2الوصول إلى ملف المكثف.
 TPPوTUC/TWT-44/67/93
افتح باب مجموعة الشبكة .انظر الشكل .1
TFP/TSSU/TUC/TWT
أزل الباب الخلفي (انظر الشكل  .)2ستختلف مواضع البرغي باختالف الطراز.
ِ
ِّ .3
نظف األوساخ المتراكمة بحرص من الزعانف األمامية لملف التكثيف باستخدام
فرشاة ذات شعيرات خشنة .انظر الشكل .3
 .4مع إزالة األوساخ من سطح الملف ،استخدم كشا ًفا يدويًا للتأكد من أن بإمكانك
الرؤية عبر الملف ،والحظ دوران شفرة مروحة المكثف .انظر الشكل .4
إذا كان المنظر واضحً ا ،فأعد تركيب الغطاء (إن كان مُزو ًدا) ووصّل الوحدة
بمصدر الطاقة ،وتحقق من التشغيل.

الشكل  .3ال تمسح بالفرشاة عبر زعانف الملف.

إذا كان المنظر ال يزال محجو ًبا بسبب األوساخ ،فتابع تنفيذ الخطوة رقم 5
مع وحدات  TPPو .TUC/TWT-44/67/93أما مع بقية الوحدات األخرى،
فتابع بتنفيذ الخطوة رقم .7
الشكل  .4تأكد من إزالة جميع االنسدادات.

أزل كتيفات المكثف إن كانت مزوّ دة.
الشكل ِ .5
صفحة  14من 24
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الصيانة ،والرعاية ،والتنظيف (تابع)
تنظيف أنبوب التصريف

تنظيف ملف المكثف ( ُيتبع)
.5
.6
.7
.8
.9
.10

أزل كتيفات ملف المكثف .انظر الشكل .5
حرِّك وحدة التكثيف بحرص إلى الخارج (وصالت األنابيب مرنة) .انظر الشكل .6
انفخ الهواء المضغوط أو ثاني أكسيد الكربون بلطف عبر الملف حتى يصبح
نظي ًفا.
اكنس أي أوساخ حول وخلف منطقة وحدة التكثيف بحرص.
أعد تحريك مجموعة الضاغط بحرص إلى موضعها ،واستبدل المسامير .انظر
الشكل .7
أعد تركيب الغطاء الخلفي (إن كان مُزو ًدا) ووصّل الوحدة بمصدر الطاقة،
وتحقق من التشغيل الصحيح.

األدوات المطلوبة

تشمل األدوات المطلوبة (وقد ال تقتصر على ذلك) ما يلي:
	•مفك براغي فيليبس أو مفك برأس
	•مثقاب آلي (اختياري)
	•فرشاة تنظيف األنابيب* (انظر الشكل )1
	•حاوية كبيرة
* يجب أن تتمكن فرشاة تنظيف األنابيب من الدخول في خرطوم التصريف
مقاس  2/1بوصة ( 12.7مم).

الطريقة
تحذير! خطر سطح زلق.
امنع تكوّ ن األسطح الزلقةّ ،
نظف الخرطوم المسدود فوق حاوية كبيرة.
انظر الشكل .2
 .1أزل الغطاء الخلفي.
 .2قم بالوصول إلى طرف أنبوب التصريف المسدود.
مالحظة :ال تقطع روابط الكابل ،إن وجدت .استخدم لسان تحرير الكابل (انظر
أزل سدادات التصريف بالشكل المطلوب للوصول إلى االنسداد.
الشكل ِ .)3
الشكل  .6حرِّ ك وحدة التكثيف إلى الخارج بحرص.

 .3استخدم فرشاة تنظيف األنابيب الضيقة إلزالة االنسداد من أنبوب التصريف.
انظر األشكال  1و.2

الشكل  .7أعد تحريك وحدة التكثيف بحرص إلى
موضعها ،وأ ِعد ربط المسامير وكتيفات الملف.

معلومات ضمان مهمة

الضمان ال يشمل تنظيف المكثف!
في حالة وجود أي استفسارات ،يُرجى التواصل مع قسم الخدمة بشركة
 .TRUE Manufacturingانظر الغالف األمامي للتعرف على المواقع ومعلومات
التواصل.
	•تتراكم األوساخ على ملفات المكثفات لذلك فهي تتطلب التنظيف كل  30يومًا أو
حسب الحاجة.

الشكل  .1فرشاة تنظيف األنابيب الضيقة.

	•ملف المكثف المتسخ يمكن أن يؤدي إلى إصالحات خارج الضمان وأو عطل
بالخزانة.
	•التنظيف السليم يتضمن إزالة الغبار من المكثف باستخدام فرشاة ناعمة ،أو كنس
المكثف بواسطة  ،shop vacأو استخدام ثاني أكسيد الكربون ،أو النيتروجين ،أو
الهواء المضغوط.
	•ال تضع أي مواد ترشيح أمام ملف التكثيف.
	•في معظم الوحدات ،يمكن الوصول إلى المكثف عن طريق إزالة غطاء الشبكة
الخارجي للخزانة.
	•إذا لم تتمكن من إزالة األوساخ بشكل كافٍ ،فيرجى التواصل مع مقدم خدمة تبريد
معتمد.

الشكل  .2اجمع السائل المحتجز في حاوية كبيرة.

الشكل  .3موقع لسان تحرير روابط الكابل.
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الصيانة ،والرعاية ،والتنظيف (تابع)
رعاية وتنظيف الفوالذ المقاوم للصدأ

تكون الصدأ على الفوالذ المقاوم للصدأ
 8نصائح للمساعدة على منع ّ
الحفاظ على نظافة معداتك

تنبيه – ال تستخدم أية ألياف سلكية ،أو كاشطات ،أو منتجات قائمة على الكلور،
لتنظيف األسطح الفوالذية المقاومة للصدأ.

تجنب تراكم البقع الصعبة عن طريق التنظيف بشكل متكرر .استخدم منظفات بالقوة
الموصى بها (قلوية مكلورة أو غير مكلورة).

أعداء الفوالذ المقاوم للصدأ

استخدام أدوات التنظيف الصحيحة

هناك ثالثة أشياء أساسية يمكنها أن تحطم الطبقة الخاملة للفوالذ المقاوم للصدأ
والسماح بتكوّ ن التآكل.
	•الخدوش الناتجة عن الفرش السلكية والكاشطات والمساند الصلبة وغيرها من
المواد التي يمكن أن تكون كاشطة لسطح الفوالذ المقاوم للصدأ.
	•الرواسب التي ُتترك على الفوالذ المقاوم للصدأ قد تترك أثر بقع .قد يكون لديك
مياه عسرة أو لينة اعتما ًدا على البلد التي تعيش فيها .فالمياه العسرة يمكن أن
تترك أثر بقع .المياه العسرة التي يتم تسخينها يمكن أن تترك الرواسب إذا ُتركت
لفترة طويلة .هذه الروسب يمكن أن تتسبب في تحطم الطبقة الخاملة وصدأ الفوالذ
المقاوم للصدأ .جميع الرواسب التي تركت من إعداد الطعام أو الخدمة ينبغي
إزالتها في أقرب وقت ممكن.
	•الكلوريدات الموجودة في ملح الطعام والغذاء والماء ،وكذلك في المنظفات
المنزلية والصناعية .هذه هي أسوأ أنواع الكلوريدات التي يتم استخدامها مع
الفوالذ المقاوم للصدأ.

التنظيف على طول الخطوط المصقولة

تكون الخطوط المصقولة ("األسطح المحببة") ظاهرة في بعض أنواع الفوالذ المقاوم
للصدأ .افرك دائمًا بالتوازي مع الخطوط المصقولة إذا كانت ظاهرة .استخدم بطانة
جلي بالستيكية أو قطعة قماش ناعمة إذا لم تتمكن من رؤية األسطح المحببة.

استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد قلوية أو مواد قلوية مكلورة أو
غير مكلورة

في حين أن العديد من المنظفات التقليدية تحتوي على الكثير من الكلوريدات ،إال أنه
يتوفر أيضًا خيار متزايد من المنظفات الخالية من الكلوريد .إذا لم تكن متأك ًدا من
محتوى الكلوريد بالمنظف الذي تستخدمه ،فاتصل بمورد المنظف .إذا أخبروك بأن
المنظف الحالي يحتوي على الكلوريدات ،فاسأل عما إذا كان لديهم بدل عنه.
تجنب المنظفات التي تحتوي على أمالح رباعية ،ألنها قد تهاجم الفوالذ المقاوم للصدأ،
مسببة تنقير وصدأ.

تنظيف وتجديد الفوالذ المقاوم للصدأ

ال تستخدم منظفات الفوالذ المقاوم للصدأ أو مثيالتها من المذيبات لتنظيف األجزاء
البالستيكية أو المطلية بالمسحوق .بدالً من ذلك استخدم صابون وماء دافئ.

الشطف

	•للتنظيف الروتيني وإزالة الشحوم والزيوت ،ضع طبقة من الخل األبيض ،أو
األمونيا ،او أي منظف تجاري جيد* واستخدم قطعة قماش أو إسفنج ناعمة.
	•يمكن أن يعمل مُلمع الفوالذ المقاوم للصدأ (مثل Zep® Stainless Steel Polish
أو  Weiman® Stainless Steel Cleaner & Polishأو Nyco® Stainless
 Steel Cleaner & Polishأو )Ecolab® Ecoshine®وزيت الزيتون كعازل
لبصمات األصابع واللطاخات.
	•مزيالت الشحوم* (مثل  Easy-Off® Specialty Kitchen Degreaserأو
 )Simple Green® Industrial Cleaner & Degreaserممتازة إلزالة
الشحوم ،واألحماض الدهنية ،والدم ،واألغذية المحترقة من على جميع األسطح.

عند استخدام منظفات مكلورة يجب عليك الشطف والتجفيف على الفور .ومن األفضل
مسح مواد التنظيف العالقة ومسح المياه في أقرب وقت ممكن .واترك معدات الفوالذ
المقاوم للصدأ لتجف في الهواء .يساعد األوكسجين في الحفاظ على الطبقة الخاملة
على الفوالذ المقاوم للصدأ.

ال تستخدم حمض الهيدروكلوريك (حمض كلور الماء) على اإلطالق مع
الفوالذ المقاوم للصدأ

حتى حمض الهيدروكلوريك المخفف يمكن أن يتسبب في حدوث تآكل ،وتنقير ،وتآكل
تشققي إجهادي بالفوالذ المقاوم للصدأ.

* ال تستخدم المنظفات أو مزيالت الشحوم مع الكلوريدات أو الفوسفات.

	•للتجديد/التخميل أو إزالة البقع العنيدة وتغيير اللون ،يمكن استخدام ®Brillo® Cameo
أو  Zud® Cleanserأو Ecolab® Specifax™ First Impression® Metal
 Polishأو Sheila Shineأو  talcعن طريق الفرك في اتجاه الخطوط المصقولة.
مالحظة :استخدام األسماء مسجلة الملكية مقصود به هنا ضرب المثل فقط ،وال يُشكل
تأيي ًدا أو يشير إلى ذلك .وإغفال اإلشارة إلى منظفات مسجلة الملكية في هذه القائمة ال
يعني عدم مالءمتها.

صفحة  16من 24

استخدم أدوات غير كاشطة عند تنظيف منتجات الفوالذ المقاوم للصدأ .لن تتأذى
الطبقة الخاملة للفوالذ المقاوم للصدأ من قطع القماش الناعمة وبطانات الجلي
البالستيكية.

معالجة المياه

العسِ ر قدر اإلمكان .مع تركيب بعض المرشحات
للحد من الرواسب ،قم بتليين الماء َ
يمكن إزالة العناصر السيئة والمسببة للتآكل .إضافة األمالح إلى مزيل عُسر الماء
المحا َفظ عليه بشكل صحيح قد يكون خيارً ا في صالحك .اتصل بأخصائي معالجة إذا
لم تكن متأك ًدا من معالجة المياه بشكل صحيح.

تجديد وتخميل الفوالذ المقاوم للصدأ بانتظام

يحصل الفوالذ المقاوم للصدأ على خصائصه المقاومة للصدأ من أكاسيد الكروم الواقية
على سطحه .فإذا تمت إزالة هذه األكاسيد عن طريق الجلي أو التفاعل مع مواد
كيميائية ضارة ،فإن الحديد الموجود في الفوالذ يصبح مكشو ًفا ،ويمكن أن يبدأ في
التأكسد أو الصدأ .التخميل هو عملية كيميائية تزيل الحديد الحر وغيره من الملوثات
من على سطح الفوالذ المقاوم للصدأ ،لتسمح ألكاسيد الكروم الواقية بإعادة التشكل.
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الصيانة ،والرعاية ،والتنظيف (تابع)
صيانة الغطاء

ُ
صمّمت براغي سنّ الغطاء بحيث تتم إزالتها للتنظيف .تذ ّكر إجراء الفحص الدوري
للبراغي والتأكد من ربطها بإحكام .انظر مواضع براغي سنّ الغطاء أدان (األشكال .)4-1

الشكل ( TSSU .1بالداخل).

الشكل ( TSSU .2بالخارج).

الشكل .TPP .3

الشكل .TPP .4

صيانة لوح التقطيع المركب
ّ
االطالع على رسالة ® Richliteبخصوص خامة تصنيع ألواح التقطيع المركبة
يُرجى
ومنع اعوجاجها.

لمنع اعوجاج ألواح التقطيع المُص ّنعة باستخدام خامات ® ،Richliteكل ما عليك
هو لفّ اللوح بانتظام في مواعيد محددة .يحدث االعوجاج بسبب الرطوبة
المستمرة واختالف درجات الحرارة أعلى األلواح وأسفلها .وسيُتيح لفّ اللوح
ألن يتعرّ ض جانبي اللوح لنفس العوامل.
وهناك احتمال أن تتعرّ ض األلواح األكبر حجمًا لالعوجاج ،وهذه من خصائص
خامة التصنيع.

TEC_TM_091 | REV. C | AR

2022/29/04

صفحة  17من 24

إعداد الطعام المُبرّ د

www.truemfg.com

الصيانة ،والرعاية ،والتنظيف (تابع)
فكّ/تركيب اللوح السفلي الزائف ()TFP/TSSU
توجد األلواح السفلية الزائفة أسفل أحواض المنتجات ،ويمكن إزالتها لتنظيفها
وتعقيمها .يلزم تركيب تلك األلواح لتشغيل الخزائن بالشكل الصحيح والحفاظ على
درجات حرارة المنتج.

األلواح السفلية الزائفة

مالحظة :تختلف أعداد األلواح باختالف الطراز .ال ُتستخدم جميع المكونات
المعروضة في الصور التالية في جميع التطبيقات.

اإلزالة

التركيب

الوحدات الصغيرة ذات األبواب الفردية
بعد إزالة المنتج ،قم بإمالة اللوح واسحبه لألمام.

مالحظة :عند إعادة تركيب األلواح السفلية الزائفة ،تأكد من وضع الثنية الرأسية على
الجهة األمامية للخزانة وموجّ هة ألعلى.

الوحدات الصغيرة ذات األبواب الثنائية والثالثية
أزل الحاجز السفلي الزائف أو ف ّكه.
ِ .1
 .2بعد إزالة المنتج العلوي ،قم بإمالة األلواح ورفعها من األعلى.

الوحدات الصغيرة ذات األبواب الفردية
ن ّفذ خطوة اإلزالة واعكسها.
الوحدات الصغيرة والكبيرة ذات األبواب الثنائية والثالثية
 .1ضع الدعامة السفلية بحيث تدخل األلسن الخلفية في المنافذ الصحيحة في الجزء
العلوي من كتيفة الرفّ .
 .2تأكد من إعادة تركيب الحاجز السفلي الزائف ،إذا كان مزوّ ًدا.
 .3ضع األلواح.

الحاجز السفلي الزائف

الوحدات الكبيرة
بعد وعاء إزالة أحواض المنتجات العلوية ،قم بإمالة اللوح ورفعه من األعلى.

صفحة  18من 24
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تعديالت الخزانة والصيانة واستبدال المكونات
مالحظة :يجب عدم إجراء أي تعديالت بالخزانة إال بعد التحقق من استواء الخزانة
ومن أنها مدعومة بشكل مناسب.

صيانة واستبدال المكونات
	•استبدل أجزاء المكونات بمكونات صانع المعدات األصلية (.)OEM
	•اسمح لمقدم خدمة معتمد بصيانة الوحدة الخاصة بك لتقليل خطر االشتعال
المحتمل بسبب األجزاء غير الصحيحة أو الصيانة غير السليمة ،وللتأكد من صحة
المشغل’
	•افصل الثالجة/المجمد قبل التنظيف أو قبل إجراء اإلصالحات .ضبط أدوات
التحكم في درجة الحرارة على الوضع  0أو إيقاف تشغيل أداة تحكم إلكترونية قد
ال يزيل الطاقة من جميع المكونات (مثل دوائر اإلضاءة ،والسخانات المحيطة،
ومراوح المبخر).

TEC_TM_091 | REV. C | AR

2022/29/04

صفحة  19من 24

إعداد الطعام المُبرّ د

www.truemfg.com

تعديالت الخزانة والصيانة واستبدال المكونات
تغيير دوران الباب
( TUC/TWT-24/24Fو)TSSU/TUC/TWT-27/27F
األدوات المطلوبة

تشمل األدوات المطلوبة (وقد ال تقتصر على ذلك) ما يلي:
	•مفتاح  4/1بوصة

• مفتاح ربط مر ّكب  4/1بوصة

	•مفتاح  16/5بوصة

• مفك براغي فيليبس

	•مفتاح  8/3بوصة ()27/27F

• مطرقة

	•مفتاح  16/7بوصة ()24/24F

• سكين معجون

ُطرز  24بوصة

ُطرز  27بوصة

	•سقاطة
الشكل  .1تستخدم ُطرز  24و 24مفصّالت سفلية مختلفة.

الطريقة

 .1استخدم مفتاحً ا إلزالة الكتيفة المفصلية السفلية من الخزانة (الشكل  .)1بعد ذلك،
أزل الباب.
ِ
مالحظة :يختلف المفتاح المطلوب باختالف حجم الطراز .انظر قائمة األدوات
المطلوبة لمعرفة التفاصيل .احرص على عدم إدخال جلبة المفصلة العلوية
(الشكل .)2
 .2انقل الشبكة العلوية إلى الجانب المقابل ( ُطرز  TUC/TWT-24/24Fفقط)
أ .فك الشبكة األمامية باستخدام مفك براغي فيليبس.
ب .انقل المسامير (الشكل  )3إلى الجانب المقابل باستخدام مفتاح  7/16بوصة.
ج .حوّ ل الشبكة إلى الجانب .انظر الشكل .4
ً
د .قم بمحاذاة الشبكة مع الفتحة المثقوبة مسبقا ،ثم اربطها بالبراغي.
 .3أزل مجموعة مفصّالت الخرطوشة من الباب .انظر الشكل .5
 .4استخدم سكين معجون لخلع الجلبة المُربّعة من الباب .بعد ذلك ،استخدم مطرقة
للضغط برفق على الجلبة إلدخالها في الموضع األصلي لمفصّالت الخرطوشة.
مالحظة :عند تغيير موضع الجلبة ،اضغط عليها برفق لمنع تعرضها للتلف.

الشكل  .2ال ُتدخل الكتيفة في المفصّلة العلوية.

الشكل  TUC .3و TWT-24/24Fفقط :انقل الشبكة األمامية إلى الجانب المقابل.

الشكل  .4انقل المسامير إلى الموضع األصلي لكتيفة
المفصّلة السفلية.

صفحة  20من 24
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تعديالت الخزانة ،وصيانة واستبدال المكونات (تابع)
تغيير دوران الباب
( TUC/TWT-24/24Fوُ ( )TSSU/TUC/TWT-27/27Fيتبع)
 .5انقل براغي الجهاز إلى الجلبة المربعة بالجانب المقابل باستخدام مفتاح  5/16بوصة.
 .6أدر كتيفة المفصلة (انظر الشكل  ،)6ثم اربط مجموعة مفصّالت الخرطوشة في
الجانب المقابل للباب.
أبق على الحلقات المعدنية في ترتيبها األصليّ .
مالحظةِ :
انظر الشكل .7
حدّد دائمًا زاوية كتيفة المفصلة باتجاه مركز الخزانة لإلبقاء على الش ّد الموجود
على النابض.
انظر الشكل .8
 .7استخدم سكين معجون لخلع الغطاء والجلبة البالستيكية من الجزء العلوي من
الباب وبدّل موضعيهما.
 .8حرِّ ك المفصَّلة العلوية إلى الجانب اآلخر من الخزانة باستخدام مفتاح  1/4بوصة.
انظر الشكل .9
تنس حلقات المفصّلة.
مالحظة :ال َ
 .9تركيب الباب
أ .ضع الباب في مكانه.
مالحظة :احرص على عدم إدخال جلبة المفصلة العلوية.
انظر الشكل .10
ب .ثبّت كتيفة المفصلة السفلية في الوحدة.
تنس حلقات المفصّلة .انظر الشكل  .11تح ّقق من محاذاة
مالحظة :ال َ
الباب في أثناء تثبيت المفصّلة .اضبط المفصّالت حسب الرغبة.
لضبط المفصّلة العلوية ،تنصح شركة  Trueباستخدام مفتاح الربط
المر ّكب 4/1بوصة.

أزل كتيفة المفصّلة من نابض الخرطوشة
الشكل ِ .6
ثم أدِره.

أبق على الحلقات المعدنية في ترتيبها
الشكل ِ .7
األصليّ .

غير صحيح

صحيح

ب

أ
الشكل  .8تعرض الصور الجهة األمامية من الباب موجّهة ألعلى.
أ :غير صحيح؛ لم يتم لفّ كتيفة المفصّلة وهي موجّهة للخارج.

ب:صحيح؛ تم لفّ كتيفة المفصّلة وتوجيهها للداخل نحو مرك الخزانة؛ وتحافظ الفتحة على شكل نجمة على ش ّد
النابض السليم.

الشكل  .9ال تنسَ الحلقات.

الشكل  .10عند الحاجة ،ال تستخدم إال الزوايا
السطحية عند وضع الباب.

الشكل  .11ال تنسَ الحلقات.
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مالحظات
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Warranty
Information
(USA & Canada
Only)
USA FOODSERVICE
& CANADA
WARRANTY
STATEMENT
FIVE-YEAR HYDROCARBON PARTS & LABOR WARRANTY & THREE YEARS HFC PARTS & LABOR WARRANTY
TRUE warrants to the original purchaser of every new TRUE refrigerated unit, the cabinet, and all parts thereof, to be free from defects in material or workmanship, under normal and
proper use and maintenance service as specified by TRUE and upon proper installation and start-up in accordance with the instruction packet supplied with each TRUE unit. TRUE’s obligation
under this warranty is limited to a period of five (5) years for hydrocarbon (HC) units and three (3) years for HFC units from the date of the original installation. Any warranty coverage is
dependent on the purchase date of the cabinet being within 39 months of the original ship date from TRUE.
Any part covered under this warranty that is determined by TRUE to have been defective within this time frame, is limited to the repair or replacement, including labor charges, of
defective parts or assemblies. The labor warranty shall include standard straight time labor charges only and reasonable travel time, as determined by TRUE.
Warranty does not cover standard wear parts which include door gaskets, incandescent bulbs, or fluorescent bulbs. Warranty also does not cover issues caused by improper installation
or lack of basic preventative maintenance, which includes regular cleaning of condenser coils.

ADDITIONAL TWO-YEAR HYDROCARBON COMPRESSOR WARRANTY
In addition to the five (5) year warranty stated above, TRUE warrants its hermetically and semi-hermetically sealed Hydrocarbon (HC) compressor to be free from defects in both material
and workmanship under normal and proper use and maintenance service for a period of two (2) additional years, part only for compressor defects only. Our HFC compressors will have the three
(3) years parts & labor detailed above and an additional two (2) years for a compressor part only for compressor defects warranty.
Compressors determined by TRUE to have been defective within this time period will, at TRUE’s option, be either repaired or replaced with a compressor or compressor parts of similar
design and capacity.
The compressor component warranty applies only to hermetically and semi-hermetically sealed parts of the compressor and does not apply to any other parts or components, including,
but not limited to: cabinet, paint finish, temperature control, refrigerant, metering device, driers, motor starting equipment, fan assembly or any other electrical component, etcetera.

404A/134A/HYDROCARBON COMPRESSOR WARRANTY
The compressor warranty detailed above will be voided if the following procedure is not carefully adhered to:
1. This system contains R404A, R134A, or R290 refrigerant and polyol ester lubricant. The polyol ester lubricant has rapid moisture absorbing qualities. If long exposure to the ambient
conditions occur, the lubricant must be removed and replaced with new. For oil amounts and specifications please call TRUE technical service department (855-372-1368). Failure to
comply with recommended lubricant specification will void the compressor warranty.
2. Drier replacement is very important and must be changed when a system is opened for servicing. An OEM exact replacement should be used. The new drier must also be the same
capacity as the drier being replaced.
3. Micron level vacuums must be achieved to ensure low moisture levels in the system. 500 microns or lower must be obtained.

WARRANTY CLAIMS
All claims for labor or parts must be made directly through TRUE. All claims should include: model number of the unit, the serial number of the cabinet, proof of purchase, date of
installation, and all pertinent information supporting the existence of the alleged defect.
In case of warranty compressor, a picture of the compressor model tag must be returned to TRUE along with above listed information. For warranty claim information, visit www.truemfg.
com/Support/Warranty-Support. Any action for breach of these warranty provisions must be commenced within three (3) months of the defect giving rise to the breach.
True reserves the right to request any failed part covered under warranty to be returned.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY
TRUE’s sole obligation under this warranty is limited to either repair or replacement of parts, subject to the additional limitations below. This warranty neither assumes nor authorizes any
person to assume obligations other than those expressly covered by this warranty.
NO CONSEQUENTIAL DAMAGES. TRUE IS NOT RESPONSIBLE FOR ECONOMIC LOSS; PROFIT LOSS; OR SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOSSES OR
DAMAGES ARISING FROM FOOD OR PRODUCT SPOILAGE CLAIMS WHETHER OR NOT ON ACCOUNT OF REFRIGERATION FAILURE.
WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE. This warranty is not assignable and applies only in favor of the original purchaser/user to whom delivered. ANY SUCH ASSIGNMENT OR TRANSFER SHALL
VOID THE WARRANTIES HEREIN MADE AND SHALL VOID ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IMPROPER USAGE. TRUE ASSUMES NO LIABILITY FOR PARTS OR LABOR COVERAGE FOR COMPONENT FAILURE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM IMPROPER USAGE OR INSTALLATION OR
FAILURE TO CLEAN AND/OR MAINTAIN PRODUCT AS SET FORTH IN THE WARRANTY PACKET PROVIDED WITH THE UNIT.
RELOCATION OF CABINET FOR REPAIR. True is not responsible for the cost to move a cabinet for any reason from its position of operation on the customer’s premises to make a warranty repair.
NON-OEM PARTS. Use of non-OEM parts without manufacturer’s approval will void cabinet warranty.
ALTERATION, NEGLECT, ABUSE, MISUSE, ACCIDENT, DAMAGE DURING TRANSIT OR INSTALLATION, FIRE, FLOOD, ACTS OF GOD. TRUE is not responsible for the repair or replacement of any parts
that TRUE determines have been subjected after the date of manufacture to alteration, neglect, abuse, misuse, accident, damage during transit or installation, fire, flood, or act of God.
IMPROPER ELECTRICAL CONNECTIONS. TRUE IS NOT RESPONSIBLE FOR THE REPAIR OR REPLACEMENT OF FAILED OR DAMAGED COMPONENTS RESULTING FROM INCORRECT SUPPLY VOLTAGE, THE
USE OF EXTENSION CORDS, LOW VOLTAGE, OR UNSTABLE SUPPLY VOLTAGE.
NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE: THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED, IMPLIED OR STATUTORY, EXCEPT THE FIVE (5) YEAR
HYDROCARBON (HC) and THREE (3) YEAR HFC PARTS & LABOR WARRANTY AND THE TOTAL (5) YEAR HFC COMPRESSOR PART ONLY FOR COMPESSOR DEFECTS AND THE ADDITIONAL TWO (2) YEAR HC
COMPRESSOR PART ONLY FOR COMPRESSOR DEFECTS WARRANTY AS DESCRIBED ABOVE. THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTY
AND MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF.
OUTSIDE U.S. AND CANADA: This warranty does not apply to, and TRUE is not responsible for, any warranty claims made on products sold or used outside the United States and Canada. This
warranty only applies to units shipped from True’s manufacturing facilities after November 1, 2021 for US Foodservice & Canada.

ENVIRONMENTAL ATTRIBUTES
Any and all environmental attributes, including environmental offset credit rights, with respect to TRUE® refrigeration units manufactured after September 1, 2015, shall remain the property of
True Manufacturing Co., Inc. and are not transferred.

This warranty only applies to units shipped from True’s manufacturing facilities after November 1, 2021 for US Foodservice & Canada.
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