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جدول المحتويات
قبل أن تبدأ

تختبر الشركة جميع الوحدات في ظروف التشغيل وتفحصها بالكامل قبل شحنها. وعند 
شحن الوحدة، تكون شركة النقل مسؤولة عنها. عند استالم الوحدة، يُرجى فحص الصندوق 

الكرتوني للتأكُّد من خلوه من عالمات التلف الظاهرة. وفي حالة وجود تلف، ينبغي إبالغ 
شركة النقل بهذا التلف بذكره في فاتورة الشحن ومطالبتها بالتعويض عن األضرار. وتتحّمل 

شركة النقل مسؤولية التعويض في حالة حدوث تلف بالموّزع.

يجب أن يتم تركيب هذا المنتج وتغيير مكانه -عند اللزوم- بواسطة أشخاص مؤهلين وذوي خبرة عملية وعلى دراية بأحدث تعليمات الصحة والسالمة؛ وفقًا للوائح 
المعمول بها.
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تعليمات السالمة
يُرجى قراءة جميع تعليمات السالمة قبل استخدام هذه الوحدة.

يحتوي هذا الدليل على معلومات مهّمة خاّصة بالسالمة، ويجب االلتزام بجميع إجراءات السالمة الوقائية المطبّقة. لتقليل احتمالية حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف في 
الجهاز أو إصابة شخصية عند استخدام هذه الوحدة؛ يجب اتّباع جميع التعليمات/التحذيرات الموجودة على المنتج.

يشير النص المكتوب أسفل عالمة التحذير إلى وجود وضع خطر قد يؤدي عدم   
تجنّبه إلى حدوث وفاة أو إصابة بالغة. احرص على قراءة تعليمات عالمات 

التحذير قبل البدء في إجراءات التركيب. 

! تحذير

تحذير؛ مواد قابلة لالشتعال. كن حذًرا حتى ال تتسبّب في نشوب حريق.   

H تحذير

يشير النص المكتوب أسفل عالمة االحتراس إلى وجود وضع خطر قد يؤدي   
عدم تجنّبه إلى حدوث وفاة أو إصابة بالغة. احرص على قراءة تعليمات 

عالمات االحتراس قبل البدء في إجراءات التركيب.

! احترس

يتناول النص المكتوب أسفل عالمة التنبيه وضعًا قد يؤدي إلى إتالف المعّدة؛   
وذلك في حالة عدم التزام المستخدم بمقتضيات التنبيه. احرص على قراءة 

تعليمات عالمات التنبيه قبل البدء في إجراءات التركيب.

! تنبيه

يزودك النص المكتوب أسفل عالمة "ملحوظة" بمعلومات يمكن أن تساعدك   
على تنفيذ إجراءات التركيب الواردة في هذا الدليل بفعالية أكثر. تجاُهل هذه 

المعلومات لن يؤدي إلى حدوث تلف أو إصابة؛ إال أنّه يمكن أن يقلّل من أداء 
الموّزع. 

ملحوظة

عن الدليل
هذا الكتيب جزء أساسي من المنتج ومتّمم له. يُرجى قراءة اإلرشادات والتحذيرات الواردة في 

هذا الدليل بعناية؛ حيث إّن الغرض منها هو تزويد المستخدم بالمعلومات األساسية الستخدام 
المنتج وصيانته بأمان. إضافة إلى ذلك، فالدليل ال يقّدم سوى إرشادات للمستخدم بشأن 

اإلجراءات الصحيحة للصيانة وتحديد موقع الوحدة.
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تعليمات مهّمة بشأن السالمة

ال تستخدم الموّزع إال في أماكن مغلقة.	 

هذا الجهاز معّد لالستخدامات التجارية كالمطاعم أو ما يماثلها.	 

يجب عدم السماح لألطفال أو األشخاص العاجزين باستخدام هذا الجهاز دون إشراف. 	 

يجب عدم السماح لألشخاص )بما في ذلك األطفال( الذين يعانون من انخفاض القدرات 	 
البدنية أو الحسية أو العقلية، أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة باستخدام هذا الجهاز؛ ما لم 

يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه المسؤولين عن سالمتهم. 

هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب عدم السماح لألطفال بالعبث به. األطفال في سّن الثامنة 	 
فأكثر واألشخاص الذين يُعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو 

يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة يمكنهم استخدام هذا الجهاز شريطة أن يكون ذلك تحت 
إشراف وأن يتم إعطاؤهم التعليمات الخاّصة بتشغيل الجهاز بطريقة آمنة وتوعيتهم 

بالمخاطر المحتملة المترتبة على استخدامه.

يجب عدم السماح لألطفال بالقيام بتنظيف الجهاز أو صيانته دون إشراف.	 

الحد األدنى/األقصى لدرجة حرارة محيط تشغيل الموّزع من 65 إلى 105 درجة 	 
فهرنهايت )من 18 إلى 40 درجة مئوية(. ال تقم بتشغيل الجهاز إذا انخفضت درجة 

حرارة محيط التشغيل عن الحد األدنى. 

في حالة حدوث تجميد؛ قم بإيقاف تشغيل الوحدة واتّصل بفنّي الصيانة المعتمد.	 

لتشغيل الجهاز بطريقة آمنة؛ ال تقم بإمالته أكثر من 5 درجات. يجب أال يتم تركيب هذا 	 
الجهاز أو صيانته إال بواسطة متخّصص.

! تحذيرات خاّصة باستخدام الجهاز

التزم بجميع المواصفات القياسية الكهربائية المحلية عند إنشاء التوصيالت.	 

اطَّلع على ملصق لوحة اسم الموّزع المثبّت خلف لوحة الوقاية من القطرات المتناثرة، 	 
وذلك لمعرفة المتطلبات الكهربائيّة المناسبة للوحدة. ال تقم بتوصيل القابس في مأخذ 

كهرباء في جدار إال إذا كان التيار الكهربائي المبين على لوحة الرقم التسلسلي متوافقًا 
مع التيار المتاح.

يجب أن يكون لكل موّزع دائرة كهربية مخّصصة. 	 

ال توّصل هذه الوحدة بأسالك تمديد )وصالت(. 	 

ال توّصل الوحدة مع غيرها من األجهزة الكهربية بالمأخذ نفسه.	 

ال تضع مقابس أو مصادر طاقة منقولة ومتعّددة خلف الجهاز.	 

تحذير: دائًما، افصل التيار الكهربائي قبل بدء إجراء أّي صيانة داخلية لتتجنّب حدوث 	 
إصابة شخصية. 

عند القيام بصيانة الوحدة؛ ال تستخدم مفتاح الفصل القابل إلعادة الضبط كبديل عن فصل 	 
الموّزع عن مصدر التيار الكهربائي. 

يجب أال يتّم صيانة المكّونات الداخلية لوحدة التحكُّم الكهربائي إال بواسطة أشخاص 	 
مؤهلين. 

تحذير: تأّكد من أّن جميع أنابيب المياه مثبّتة بإحكام وأّن الوحدات جافة قبل إنشاء أّي 	 
توصيالت كهربائية. 

في حالة تركيب الموّزع في مكان معّرض لحدوث تغيُّر في الجهد االسمي للتيار 	 
الكهربائي بنسبة تزيد عن 10%؛ فينبغي تركيب جهاز حماية ضد التيار المتغير أو جهاز 

آخر مماثل.

F تحذير بشأن السالمة الكهربائية

تحذير: ثاني أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون وغير قابل لالشتعال وله رائحة نفاذة 	 
خفيفة. ويمكن للنسب المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون أْن تحل محل األكسجين في الدم. 

ض إلى ثاني أكسيد الكربون لفترة طويلة إلى حدوث 	  تحذير: يمكن أن يؤدي التعرُّ
أضرار؛ فاألفراد الذين يتعّرضون لتركيزات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون يمكن أن 

يُعانوا من حاالت ارتجاف يليها فقدان وعي أو اختناق. 

تحذير: في حالة االشتباه في حدوث تسريب لغاز ثاني أكسيد الكربون، فيجب تهوية 	 
ب.  المنطقة المتضررة على الفور؛ وذلك قبل محاولة إصالح التسرُّ

تحذير: يجب إيالء اهتمام شديد لمنع حدوث تسريب لغاز ثاني أكسيد الكربون في نظام 	 
ثاني أكسيد الكربون والمشروبات الغازية بأكمله.

5 ثاني أكسيد الكربون

يستخدم هذا النظام مادة مبّردة قابلة لالشتعال تحت الضغط؛ فال تعبث بها. واتّصل 	 
بموظفي الخدمة المختصين قبل التخلص منها.

لتقليل احتمالية حدوث اشتعال بسبب وجود أجزاء معيبة أو نتيجة إجراء صيانة بشكل 	 
غير صحيح؛ فيجب أال تتّم صيانة الجهاز واألجزاء المكّونة له إال عن طريق موظفي 

المصنع المعتمدين.

ال تقم بحفظ مواد متفجرة مثل علب األيروسول مع مادة دافعة قابلة لالشتعال في هذا 	 
الجهاز.

استبدل األجزاء المكونة بأجزاء مماثلة. ال تستخدم سوى قطع غيار النسر األصلية أو 	 
قطع غيار معتمدة من النسر.

ال تتلف دائرة التبريد.	 

H تحذير بشأن التبريد

قم بتوفير مصدر مناسب لتزويد الجهاز بمياه شرب. يجب إحكام تثبيت توصيالت 	 
وتركيبات أنابيب المياه التي تتصل مباشرة بمصدر مياه الشرب وتركيبها وصيانتها وفقًا 

للقوانين الفيدرالية وقوانين الوالية والقوانين المحلية.

يجب أن يكون مقاس أنبوب مصدر المياه 8/3 بوصة )9,525 ملم( على األقل، 	 
وضغط المياه 25 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,172 ميجاباسكال( كحد أدنى. إذا قّل 
ضغط المياه عن 25 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,172 ميجاباسكال(؛ فيلزم استخدام 

مقٍو لضغط المياه )3401-82 أو MC-163172(. وإذا تجاوز ضغط المياه الغازية 
65 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,448 ميجاباسكال(؛ فيجب تقليله باستخدام منّظم مياه 

.)18-0253/02(

استخدم مرشًحا في أنابيب المياه لتجنُّب تلف المعّدة وتغيُّر مذاق المشروبات. افحص 	 
مرشح المياه دوريًا وفق مقتضيات الظروف المحلية.

احترس: يجب حماية مصدر المياه باستخدام فجوة هوائية، أو جهاز لمنع التدفق 	 
العكسي )يوضع عكس تيار نظام الحقن بثاني أكسيد الكربون(، أو طريقة أخرى معتمدة 
مطابقة لمعايير المؤسسة األمريكية الوطنية للصحة العامة )NSF(. كما يمكن لصمام 
أمان مدخل المياه المسّرب أن يسمح للمياه الغازية بالتدفق العكسي من خالل المضخة 

عند غلقه مّما يلوث مصدر اإلمداد بالمياه.

احترس: تأّكد من توافق جهاز منع التدفق العكسي مع معايير الجمعية األمريكية 	 
لمهندسي السالمة )ASSE( والمعايير المحلية. ويجب على مسؤول التركيب التأكُّد من 

االلتزام بهذه المعايير.

! ملحوظة خاّصة باستخدام المياه
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ما قبل التركيب

تصدر هذه الوحدة ضغط صوت مستواه أقل من 70 ديسيبل.
الحد األقصى لالرتفاع: 16400 قدم )5000 م(

األبعاد  
العرض: 16,86 بوصة )429 ملم(   

العمق: 25,56 بوصة )649 ملم(   
االرتفاع: 26,86 بوصة )657 ملم(   

الوزن  
وزن الشحنة: 160 رطاًل )72,5 كجم(   
الوزن الفارغ: 146 رطاًل )66,2 كجم(   

الوزن التشغيلي: 237 رطاًل )107,5 كجم(   
وزن حوض الثلج: 22-24 رطاًل )10-10,9 كجم(   

التوصيالت الكهربائية  
115 فولت تيار متردد، 60 هرتز، 8 أمبير   

220-240 فولت تيار متردد، 50 / 60 هرتز، 4 أمبير   

مصدر المياه النقية
الحد األدنى لضغط المدخل: 25 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,172 ميجاباسكال(  

الحد األقصى للضغط الساكن: 65 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,488 ميجاباسكال(  

مصدر ثاني أكسيد الكربون 
الحد األدنى للضغط: 70 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,483 ميجاباسكال(  

الحد األقصى للضغط: 80 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,552 ميجاباسكال(  

تركيبات الوحدة
مدخل الماء ألداة الكربنة: وصلة 8/3 بوصة  

مداخل مشروبات العالمات التجارية: وصلة 8/3 بوصة  
مدخل ثاني أكسيد الكربون: وصلة 8/3 بوصة  

أ. الغطاء
ب. مفتاح القفل

ج. الالفتة الترويجية
د. لوحة الوقاية من القطرات 

المتناثرة
هـ. مسند األكواب

و. وعاء القطرات المتساقطة

أ

ب

د

هـ

ج

و

16,86 بوصة

26,86 بوصة

25,56 بوصة

المواصفات والميزات
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قائمة الفحص لمرحلة ما قبل التركيب
ملحقات المزج الالحق:

 منّظم ثاني أكسيد كربون

 مصدر ثاني أكسيد الكربون

 سلسلة لخّزان ثاني أكسيد الكربون

مّوزع المشروبات

أنابيب المشروبات

"Oetiker" قامطات تثبيت

 مقٍو للمياه )رقم منتج النسر: 3401-82 أو 
)MC-163172

 منّظم المياه )مرفق مع الوحدة(

يجب مراعاة ما يلي قبل تركيب الجهاز:
مكان أنابيب اإلمداد بالمياه

مكان التصريف

مكان مأخذ الكهرباء

 مكان أنابيب التدفئة والتبريد

 هل لديك مساحة كافية لتركيب الموّزع؟

 هل يفي ارتفاع الطاولة باشتراطات قانون 
األمريكيين ذوي اإلعاقة؟

هل سطح الطاولة مستو؟

 هل يتحّمل سطح الطاولة وزن الموّزع؟ )بما في 
ذلك وزن ماكينة صنع مكعبات ثلج إضافة إلى 

وزن الثلج؛ عند اللزوم(

 هل تّم وضع الموّزع بعيًدا عن ضوء الشمس 
المباشر أو اإلضاءة العلوية؟

األدوات المطلوبة:
Oetiker كماشة طراز

قاطع أنابيب

مفتاح ربط

مفك عادة )ُمسّطح( 

مفك فيليبس )صليبة(

مثقاب

نظام العبوات:
رف العبوات

ُعلب شراب نظام العبوات

مجموعة منّظم نظام العبوات

موّصالت نظام العبوات

نظرة عامة على النظام - مضخات الشراب المنفصلة

75

110

75

أنبوب الشراب

أنبوب المياه النقية
أنبوب ثاني أكسيد الكربون

أنبوب التصريف
التوصيالت الكهربائية

أنبوب المياه الغازية

أ. مصدر المياه
ب. المصرف األرضي

ج. منّظم المياه
د. مضخات الشراب

هـ. أوعية الشراب بنظام العبوات
و. مّوزع المشروبات

ز. مأخذ الكهرباء
ح. منّظم ثاني أكسيد الكربون

ط.  منّظم ثاني أكسيد الكربون 
منخفض الضغط

ي. مصدر ثاني أكسيد الكربون

أ

ب

هـ هـ هـهـ هـ هـ

و

ج

ز

ح

ي

ط
ددد

ددد
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التركيب

تفريغ محتويات كرتونة الموّزع
اقطع أشرطة ربط الكرتونة وأزلها.. 1
افتح الكرتونة وأخرج درج األجزاء.. 2
أغلق غطاء الكرتونة ثّم ارفعها بواسطة عروات الرفع.. 3
أخرج مجموعة الملحقات واألجزاء المفّككة.. 4

أزل قاعدة صندوق الشحن الخشبيّة عن طريق تحريك الوحدة حتى ينكشف أحد جوانب . 5
سطح الطاولة أو المنضدة ليسهل الوصول إلى البراغي المثبّتة أسفل القاعدة الخشبيّة 

لصندوق الشحن.

إذا كان طقم القوائم مرفقًا؛ فقم بإمالة الوحدة لتركيب القوائم.. 6

في حالة نقل الوحدة، يُنصح بتركها مثبّتة على قاعدة صندوق الشحن الخشبيّة.   
ملحوظة

ال تضع الوحدة بشكٍل مائٍل أو مقلوب  
! تنبيه

افحص الوحدة للتأكُّد من خلوها من األضرار غير الظاهرة. وإذا تبين وجود ضرر   
بها؛ فعليك إبالغ شركة النقل المسؤولة عن التسليم ومطالبتها بالتعويض عن 

األضرار.

ملحوظة

اختيار/تجهيز مكان الطاولة

اختر موقعًا يكون قريبًا من مأخذ طاقة مؤّرض بصورة صحيحة، وبحيث يقع في نطاق . 1
مسافة خمسة )5( أقدام )1,5 م( من مكان تصريف ومصدر مياه مستوفيان للمتطلبات 

المذكورة في قسم "المواصفات" الموجود في الصفحة رقم 4. 
اثقب الفتحات الالزمة في الطاولة لتركيب الموّزع في مكانه المحّدد.. 4

احرص على عدم انسداد فتحات التهوية في غطاء الجهاز أو الهيكل الداخلي.    

 يؤدي عدم الحفاظ على المساحات الفارغة المحّددة إلى ارتفاع درجة حرارة 
 الضاغط وهو ما يؤدي إلى تعطُّله.

H تحذير

عند تحديد مكان الجهاز؛ تأّكد من عدم احتباس سلك التوصيل الكهربائي أو تلفه.  

H تحذير

ال تقم أبًدا بتوصيل الكهرباء إلى الجهاز في حالة وجود آثار ألّي أضرار.   
 تواصل مع خدمة العمالء في شركة النسر للحصول على المساعدة الالزمة.

H تحذير

لتسهيل عملية تصريف الموّزع بشكل سليم؛ تأّكد من وضع الموّزع بشكل   
مستٍو، من األمام إلى الخلف، ومن الجانبين. ضع مقياس َميل فوق الحافة 

الخلفيّة للموّزع. يجب أن تستقر فقاعة االتزان في المنتصف بين خطي مقياس 
الَميل. كّرر هذا اإلجراء على الجوانب الثالثة المتبقيّة. ضع الوحدة على سطح 
مستٍو؛ إذا لزم األمر. للحصول على أفضل أداء للوحدة؛ ثبّتها على درجة الَميل 

0°. أعلى درجة َميل مسموح بها هي °5.

ضبط مستوى الموّزع

ال تقم بتركيب هذا الموّزع إال في مكان يُتيح لألشخاص المدّربين اإلشراف عليه.  
ملحوظة

وضعت شركة النسر هذا الدليل ليكون دلياًل مرجعيًا لمالك/مشغّل هذا الموّزع وفنّي تركيبه. يُرجى قراءة هذا الدليل قبل تركيب الموّزع وتشغيله. يُرجى مراجعة الصفحات من 14 إلى 16 
ف على كيفية استكشاف األعطال وإصالحها أو للمساعدة في عملية الصيانة. إذا تعذّر إجراء الصيانة؛ فيُرجى االتّصال بوكيل الخدمات الخاّص بك أو بخدمة عمالء شركة النسر، مع  للتعرُّ

ذكر موديل الجهاز ورقمه التسلسلي عند االتّصال. 

اقرأ هذا الدليل

اختر موقعًا لمضخات الشراب، وخّزان ثاني أكسيد الكربون، وأوعية الشراب، وفلتر . 2
المياه )موصى به(. لمزيد من المعلومات؛ يُرجى االّطالع على "نظرة عامة على 

النظام" في الصفحة رقم 5.
يتّم سحب الهواء المكثّف من الفتحات األمامية والجانبية الموجودة على الغطاء ويتم . 3

تصريفها من الجزء الخلفي للغطاء. يجب الحفاظ على مساحة فارغة ال تقل عن ثماني 
)8( بوصات )203 ملم( فوق الجزء العلوي للوحدة، ومساحة فارغة ال تقل عن أربع 
)4( بوصات )101,6 ملم( خلف الوحدة إلتاحة تدفق الهواء وتجدُّده بصورة مناسبة.
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تثبيت الموّزع

يجب أن يتم تركيب هذا المنتج وتغيير مكانه -عند الحاجة - بواسطة أشخاص   
مؤهلين وذوي خبرة عملية وعلى دراية بأحدث التعليمات؛ وفقًا للوائح 

المعمول بها.

ملحوظة

يجب تثبيت الوحدات المذكورة )المطابقة لمعايير NSF( على الطاولة بإحكام   
أو استخدام القوائم المرفقة.

ملحوظة

تّم تصميم الموّزع ليتّم تثبيته بشكل دائم على طاولة أو يُوضع عليها باستخدام القوائم . 1
 )ُمرفقة مع مجموعة أدوات النسر؛ رقم المنتج: 82-1704(

عندما يتّم تثبيت الموّزع على الطاولة؛ يجب أْن يتّم لصق قاعدة الموّزع على سطح . 2
الطاولة بطبقة رقيقة ناعمة وسهلة التنظيف من السيليكون الشفاف أو مادة مانعة من 

ب. التسرُّ
بمجرد تثبيت الموّزع على الطاولة أو وضعه عليها باستخدام القوائم المرفقة؛ قم بإزالة . 3

مسند األكواب ولوحة الوقاية من القطرات المتناثرة، وغطاء الصمام.
قم بتوصيل أنبوب التصريف بتوصيلة الصرف الموجودة أسفل وعاء القطرات . 4

المتساقطة وأحكم تثبيت أنبوب التصريف بقامطة تثبيت.
وّصل أنبوب التصريف بالمصرف األرضي المخّصص.. 5
قم بفّك براغي الغطاء من الجزء العلوي من الوحدة وارفع الغطاء إلزالته من الموّزع. . 6
مّرر األنابيب المناسبة من مضخة الشراب إلى مداخل الشراب الموجودة خلف . 7

لوحة الوقاية من القطرات المتناثرة. قم بتوصيل األنابيب بالمداخل باستخدام الكماشة 
"oetiker" ومعّدات التركيب. كّرر نفس الخطوات لتوصيل جميع توصيالت الشراب.

باستخدام مقياس التوصيلية الكهربائية؛ قم بقياس التوصيلية الكهربائية لمزيج الماء . 11
المقطر. 

يُرجى قراءة هذا القسم بعناية قبل ملء خزان حوض الماء. للحصول على   
أفضل أداء للموّزع؛ يجب االلتزام بما يلي:

! تعليمات مهّمة جًدا - لتحسين أداء الموّزع 

أزل الغطاء األصفر من فتحة ملء حوض الماء وأدخل فيها قمعًا. . 12
اسكب مزيج الماء المقطر بحذر في خزان حوض الماء إلى أْن يتدفق الماء من . 13

أنبوب الفائض الموجود في الجزء األمامي من الوحدة،  ثّم أعد الغطاء األصفر إلى 
مكانه )كّرر الخطوتين 7 و 8 عند الحاجة(

مّرر األنبوب المناسب من مصدر المياه إلى مدخل مضخة أداة الكربنة في الوحدة، . 8
ووّصل األنبوب بمصدر المياه. 

لتشغيل التحكُّم اإللكتروني في خزان الثلج بشكل صحيح؛ يجب أن يكون إجمالي   
قياسات المواد الصلبة الذائبة 300-500 جزء في المليون.

! تنبيه

أ

ب

ج

أ. دلو
ب.  ماء مقطر )حوالي 

5,4 جالون(
ج.  بيكربونات صودا 

)حوالي 8/1 أوقية(

يجب أن يكون قياس التوصيلية الكهربائية لمزيج الماء المقطر ما بين 100   
و 300 ميكرو سيمنز/سم. إذا كان قياس التوصيلية الكهربائية أقل من 100 
ميكرو سيمنز/سم فلن يعمل الضاغط بشكل صحيح، وإذا زاد عن 300 ميكرو 

سيمنز/سم فيمكن أن يتسبّب في تجميد األنابيب. 

! تنبيه

أدخل أنبوب المياه في إناء كبير وامأله بحوالي 5,4 جالون )20,4 لتًرا( من ماء . 9
مقطر. 

أضف 8/1 أوقية )4 جم( من بيكربونات الصودا إلى الماء المقطر وقلّبها. . 10

يجب ملء حوض الماء بالمياه قبل توصيله بالوحدة؛ وإال فيمكن أال تعمل   
وحدة الضاغط ومروحة المكثف بشكل صحيح. ال تستخدم التناضح العكسي 

أو المياه النقية.

! تنبيه

تأّكد من عدم تغطية الجزء العلوي من أنبوب الفائض حتى ال يطفح الماء من   
حوض الماء. 

ملحوظة

بأ

ج

Oetiker أ. كماشة طراز
ب. وصلة
ج. أنبوب

د.  مدخل الشراب/المياه/ثاني 
أكسيد الكربون

د

باستخدام قاطع األنابيب؛ اقطع خط مياه اإلمداد بالمياه ورّكب وصلة حرف "U" )رقم . 14
المنتج: 01-2128/01(. 

أ

جب
أ. أنبوب متصل بمصدر المياه

ب. أنبوب متصل بمدخل المياه النقية
ج. أنبوب متصل بمدخل المياه الغازية

"U" ب. وصلة حرف

د
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16 . "U" مّرر األنبوب المناسب من مدخل مضخة أداة الكربنة في الوحدة، ووصلة حرف
في مصدر المياه ثّم وّصل األنبوب بالمدخل باستخدام حلقة منع التسرب )رقم المنتج: 

0017-05(. استخدم مفتاح ربط احتياطي لمنع تلف مضخة أداة الكربنة. 

أ

ب

ج

أ. أداة الكربنة
ب. مدخل المياه الغازية
ج. أنبوب المياه الغازية

إذا زاد ضغط مصدر المياه عن 65 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,448   
ميجاباسكال(؛ قم بقطع مجموعة األنابيب ورّكب مجموعة أدوات منّظم المياه 
)رقم المنتج: 0253/02-18 - تُباع بشكل منفصل( على النحو الموضح في 

ورقة تعليمات المجموعة. وبعد تركيب مجموعة المنّظم؛ استخدم مجموعة 
قياس الختبار الضغط )رقم المنتج: 0138-22 - تُباع بشكل منفصل(، لضبط 

المنّظم على 65 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,448 ميجاباسكال( كحد أقصى.

ملحوظة

أ

ب

أ. أنبوب المياه النقية
Oetiker ب. كماشة طراز

ج. وصلة

ج

يجب تأريض الموّزع بصورة صحيحة لتجنُّب حدوث إصابة خطيرة أو صدمة   
كهربائية مميتة. قابس سلك الطاقة هو قابس مؤّرض ثالثي األطراف. في حالة 
عدم توفُّر مأخذ كهربائي مؤّرض بثالث فتحات؛ فينبغي استخدام طريقة معتمدة 

لتأريض الوحدة. التزم بجميع المواصفات القياسية الكهربائية المحلية عند 
إنشاء التوصيالت. يجب أن يكون لكل موّزع دائرة كهربائية منفصلة. ال توّصل 

هذه الوحدة بأسالك تمديد، وال تقم بتوصيل أجهزة كهربية متعددة بالمأخذ 
نفسه.

! تحذير

ال تستخدم أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إزالة الثلج، بخالف   
 الوسائل المحّددة من الشركة المصنّعة.

H تحذير

ال تقم مطلقًا بتوصيل الكهرباء إلى الجهاز في حالة وجود آثار ألّي أضرار.   
تواصل مع خدمة العمالء في شركة النسر للحصول على المساعدة الالزمة.

H تحذير

أ

ب

ج أ. مدخل ثاني أكسيد الكربون
ب. أنبوب ثاني أكسيد الكربون

ج. صمام تنفيس الضغط

مّرر األنبوب المناسب من مضّخة الشراب أو مكان اإلمداد بالشراب إلى مدخل ثاني . 17
أكسيد الكربون ثم وّصل األنبوب بالمدخل. 

مّرر جميع األنابيب وسلك الطاقة وأنبوب التصريف من فتحة سطح الطاولة.. 18
وّصل األنابيب الُممّررة من مدخلي المياه الغازية والمياه النقية بوصلة حرف "U" في . 19

مصدر المياه.
شغّل مصدر اإلمداد بالمياه وتحقّق من عدم وجود تسريبات. . 20
وّصل الوحدة بمأخذ تيار كهربائي مؤّرض ثّم شغّل مفتاح الطاقة الموجود أعلى الوحدة . 21

لبدء تشغيل خزان ثلج.

مّرر األنبوب المناسب من مدخل المياه النقية الموجود في الجزء األمامي من الوحدة . 15
إلى أحد طرفي وصلة حرف "U" ووّصل األنبوب بالمدخل.
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تركيب مصدر ثاني أكسيد الكربون

ب )وردة أو حلقة  قبل البدء في تركيب المنّظم؛ تأّكد من وجود مانع تسرُّ  
دائرية( في صامولة ربط المنّظم.

! تنبيه

-  اربط صامولة المنّظم بالخزان، ثّم أحكم ربطها بواسطة مفك ربط

أ. منّظم ثاني أكسيد الكربون
ب. مخرج

ج. مفتاح ربط
د. مصدر ثاني أكسيد الكربون

أ

ب

ج

د

وِصّل مجموعة منظم ثاني أكسيد الكربون عالي الضغط بأسطوانة ثاني أكسيد كربون . 1
أو بالنظام بأكمله.

رّكب صامولة مقاس 4/1 بوصة على مخرج منّظم ثاني أكسيد الكربون إلحكام الغلق. . 2

أ. منّظم ثاني أكسيد الكربون
ب. مفتاح ربط

ج. صامولة مقاس 4/1 بوصة 
إلحكام الغلق

د. مصدر ثاني أكسيد الكربون

أ

ب

ج

د

يلزم توفير منّظم ثاني أكسيد الكربون مخّصص لتزويد مدخل ثاني أكسيد   
الكربون في الوحدة باإلضافة إلى جميع مضخات الشراب المنفصلة.

! تنبيه

مّرر األنبوب المناسب من مشعّب منّظم ثاني أكسيد الكربون منخفض الضغط إلى . 3
الصامولة مقاس 4/1 بوصة المتّصلة بمنّظم ثاني أكسيد الكربون عالي الضغط المتّصل 

بمصدر اإلمداد ثّم وِصّل األنبوب.

ال تفتح مصدر ثاني أكسيد الكربون في هذه المرحلة  
! تحذير

وّصل األنبوب الُممّرر من مكان مضخة الشراب إلى المخرج الثاني لمشعّب منّظم ثاني . 5
أكسيد الكربون منخفض الضغط. 

أ. منّظم ثاني أكسيد الكربون
ب. مفك براغي

ج. برغي لضبط المنّظم
أ

ب

ج

أ

ب

ج

د

أ. أنبوب متّصل بالموّزع
ب. أنبوب متّصل بمضخات الشراب

ج. أنبوب متّصل بمنّظم ثاني أكسيد الكربون 
د. مشعّب منّظم ثاني أكسيد الكربون

قم بفّك صامولة التثبيت الموجودة على برغي ضبط منّظم ثاني أكسيد الكربون عالي . 6
الضغط المتّصل بالمصدر باستخدام مفتاح ربط، ثّم فّك البرغي باستخدام مفك براغي.

كّرر الخطوة رقم 6 لكال منّظمي ثاني أكسيد الكربون منخفض الضغط على مشعّب . 7
المنّظم الموّصل بالوحدة ومضخات الشراب. 

وّصل األنبوب الُممّرر من مدخل ثاني أكسيد الكربون في الوحدة إلى أحد مخرجي . 4
مشعّب منّظم ثاني أكسيد الكربون منخفض الضغط.
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إعداد الموّزع

عدم فصل الطاقة عن المحّرك يؤدي إلى تلف محّرك أداة الكربنة والمضخة؛   
وإبطال الضمان

F تنبيه

أ. صمام تنفيس )مفتوح(
ب. مدخل ثاني أكسيد الكربون
ج. أنبوب ثاني أكسيد الكربون

أ

ب
ج

أفرغ المياه لملء خزان أداة الكربنة عن طريق فتح صمام تنفيس أداة الكربنة. أغلق . 1
صمام التنفيس بمجرد خروج المياه.

شغّل جميع الصمامات إلى أن يتّم الوصول إلى تدفق منتظم للمياه.. 2
افصل الطاقة.. 3
افصل موّصل محّرك المضخة من وحدة التحكُّم. استخدم مخّطط شبكة األسالك كمرجع . 4

)مبين على وحدة تحكُّم الوحدة أو في نهاية هذا الدليل(. 

 افتح محبس مصدر ثاني أكسيد الكربون؛ ثّم اضبط -باستخدام مفك براغي- منّظم . 5
الضغط العالي في المصدر على 110 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,758 ميجاباسكال( 

وبعد ذلك أحكم ربط صامولة التثبيت باستخدام مفتاح ربط. 

اضبط كال منّظمي الضغط المنخفض المتّصلين بمشعّب المنّظم على 75 رطاًل لكل . 6
بوصة مربعة )0,517 ميجاباسكال(، ثّم أحكم ربط صامولة التثبيت باستخدام مفتاح 

ربط. 
شغّل جميع الصمامات حتى يتم تفريغ الغاز. . 7
قم بتوصيل موّصل محّرك المضخة مرة أخرى بوحدة التحكُّم.. 8

سيعمل محّرك المضخة لثوان قليلة لملء خزان أداة الكربنة  
ملحوظة

وّصل الطاقة. . 9
شغّل جميع الصمامات إلى أن يتّم الوصول إلى تدفق منتظم للمياه الغازية. . 10

أ. برغي لضبط المنّظم
ب. الضبط على 110 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,758 ميجابكسال(

ج. مفتاح ربط

أ
ب

ج

LEV - ضبط معدل تدفق المياه ونسبة الشراب/المياه

أأغلق سدادة الشراب في دعامة التركيب للصمام األول. . 1 ب

زيادة خفض

ج

هـ
أ. ضبط تدفق الماء

ب. ضبط تدفق الشراب
ج. الفّوهة )موّزع الشراب بالداخل(

د. دعامة التركيب )غير ظاهرة(
هـ. رافعة الصودا

د

تحقق من معدل تدفق المياه )5 أوقيات في 4 ثوان( باستخدام كوب قياس النسر. . 2
استخدم مفك براغي لضبط المعدل؛ عند الحاجة.

أ ب

أ. فتح المياه النقية 
ب. إغالق الشراب

ال تقم بتعيين معدالت التدفق أو االستغناء عن الوحدة حتى يتم إنشاء بنك ثلج   
كامل.

ملحوظة
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أزل الفّوهة عبر تحريكها عكس اتجاه عقارب الساعة ثّم سحبها إلى األسفل، وبعد ذلك . 3
اسحب الموّزع إلى األسفل إلزالته.

قم بتركيب فاصل شراب النسر )األصفر( )رقم المنتج 0031-54( في مكان الفّوهة.. 4

شغّل الصمام لضخ الشراب إلى أن يتم الوصول إلى تدفق منتظم للشراب.. 6
شغّل الصمام وخذ عينة؛ باستخدام كوب قياس النسر. تأّكد من أّن مستوى الشراب . 7

يساوي مستوى الماء. استخدم مفك براغي لضبط مستوى الشراب؛ عند الحاجة. 
كّرر الخطوات لكل صمام. . 8

أعد تركيب الالفتة الترويجية، ولوحة الوقاية من القطرات المتناثرة، ومسند األكواب، . 9
ووعاء القطرات المتساقطة؛ ثّم أعد ربط الغطاء باستخدام برغي الغطاء العلوي.

أ. فاصل الشراب
ب. الفّوهة

ج. رافعة الصودا

ب

أ

ج

أ
ب

ج

أ

أ. فاصل الشراب
ب. كوب القياس

ج.  التحقق من مستوى 
الصودا/الماء

أعد فتح سدادة الشراب في دعامة التركيب.. 5

ضبط الصمامات الحجمية

إذا لم يقم جهاز البرمجة بإجراء االختبار التشخيصي بشكل صحيح، فافصله   
 وحاول توصيله مرة أخرى؛ وإذا استمر فشل الجهاز فاستبدله

ملحوظة

- جهاز برمجة يدوي الختبار 
الصمامات الحجمية

قم بإزالة لوحة التعريف من مقدمة الصمام األول. . 1
أدخل موصل 10 دبابيس الخاّص بجهاز البرمجة في مأخذ لوحة التعريف الموجودة . 2

على واجهة لوحة الدائرة.
 إذا تّم توصيل الجهاز بشكل صحيح، فسيقوم ببدء فحص تشخيصي ذاتي.. 3

 ستظهر األرقام "8888" على الشاشة، وستكون النقاط العشرية مضاءة. وبعد حوالي 
ثالث )3( ثوان، ستشير الشاشة إلى حالة مفاتيح التحويل.

4 .."Read Mem" بعد توصيل جهاز البرمجة، اضغط على زر
اضغط على مفتاح زيادة النسبة "+" أو تقليلها "-" ليتّم عرض النسبة المطلوبة.. 5
تحقق من نوع الشراب بالضغط على "Carb Toggle" الختيار "C" للمياه الغازية . 6

أو "n" لغير ذلك.
اضغط علی زر "Enter" لبرمجة الصمام مع اإلعدادات المعروضة علی الشاشة.. 7
8 .."Read Mem" تحقق من النسبة بالضغط على
افصل جهاز البرمجة وكّرر الخطوات من 4 إلى 9 لكل صمام. . 9
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عمليات الصيانة والتنظيف المقّررة

حافظ على نظافة األسطح الخارجية للموّزع )بما في ذلك وعاء القطرات المتساقطة ومسند األكواب( باستخدام قطعة قماش نظيفة ومبللة.	 حسب الحاجة

يوميًا

انزع جميع الفّوهات والموّزعات واشطفها جيًدا في ماء دافئ. ال تستخدم صابونًا أو منظفات؛ فقد يؤدي هذا إلى تكّون رغوة في المنتج 	 
المجّهز وتغيُّر مذاقه.

انزع مسند األكواب ثّم اغسله في ماء صابوني دافئ.	 
اسكب ماًء صابونيًا دافئًا في وعاء القطرات المتساقطة ثم امسحه بقطعة قماش نظيفة.	 

باستخدام قطعة قماش نظيفة وماء دافئ، امسح جميع األسطح الخارجية للوحدة. ال تستخدم صابونًا كاشًطا أو منّظفات قوية.	 
أعد تركيب مسند األكواب، والموّزعات، وفّوهات الصمامات.	 

تذوق كل منتج للتأكُّد من عدم تغيُّر مذاقه.	 أسبوعيًا
أزل غطاء الوحدة وتحقق من مستوى الماء في حوض الماء. أعد ملء الحوض على النحو المطلوب ثّم أعد وضع الغطاء. 	 

معلومات عامة
التنظيف والتطهير

 تُشحن معّدات النسر )الجديدة أو المجّددة( من المصنع نظيفة ومطهَّرة وفقًا إلرشادات مؤسسة NSF. ويجب على مشغّل المعّدات أْن يقوم بصيانتها باستمرار وفق ما يقتضيه هذا الدليل 	 
و/أو إرشادات إدارة الصحة في الوالية وإرشادات إدارات الصحة المحلية؛ وذلك لضمان الحفاظ على تشغيلها بصورة صحيحة وتنفيذ متطلبات التطهير.

إجراءات التنظيف الواردة في هذا الدليل خاّصة بمعّدة النسر المحّددة فيه. وفي حالة تنظيف أّي معدات أخرى، فينبغي اتّباع اإلرشادات المحّددة من قبل الشركة المصنّعة لتلك المعّدات.  
ملحوظة

بين، ويجب عليهم ارتداء قفازات صحية أثناء قيامهم بذلك، وكذلك يجب مراعاة إجراءات السالمة الوقائية، واتّباع التحذيرات المدّونة 	  يجب أْن تُنفّذ عمليات التنظيف بواسطة موظفين مدرَّ
على المنتج.

يجب عليك ارتداء قفازات صحية عند تنظيف الوحدة واتّباع جميع إجراءات السالمة الوقائية المطبّقة.	 
ال تستخدم رشاش ماء لتنظيف الوحدة أو تطهيرها.	 
ال تفصل أنابيب المياه عند تنظيف أنابيب الشراب وتطهيرها؛ تجنّبًا للتلوث.	 
ال تستخدم مبيّضات أو منّظفات قوية؛ حيث إّن استخدامهما قد يؤدي إلى إزالة ألوان المواد المختلفة وتآكلها.	 
ال تستخدم أدوات كشط معدنية، أو أشياء حادة، أو أليافًا سلكية، أو إسفنجات تنظيف، أو مواد كاشطة، أو مذيبات على الموّزع.	 
ال تستخدم ماًء ساخنًا تتجاوز درجة حرارته 140 درجة فهرنهايت )60 درجة مئوية(؛ فقد يؤدي هذا إلى تلف الموّزع.	 
ال تسكب أّي محاليل تطهير على لوحات الدوائر الكهربائية، وتأّكد من إزالتها تماًما من على النظام.	 

! تنبيه

محاليل التنظيف والتطهير

محلول التنظيف 
اخلط مادة تنظيف خفيفة غير كاشطة )مثل كبريتات لوريث الصوديوم أو صابون تنظيف 
أطباق( في ماء شرب نقي في درجة حرارة من 90 إلى 110 درجة فهرنهايت )32 إلى 

43 درجة مئوية(؛ على أْن تتكون نسبة المخلوط من أوقية واحدة من منّظفات لكل جالونين 
من الماء. وينبغي تحضير خمسة جالونات على األقل من محلول التنظيف. احرص على عدم 

استخدام مواد تنظيف أو مذيبات كاشطة ألنّها قد تُحدث تلفًا دائًما بالوحدة. تأّكد من شطف 
الجهاز بالكامل باستخدام ماء شرب نظيف درجة حرارته من 90 إلى 110 درجة فهرنهايت، 

وقد يستلزم األمر استخدام محلول تنظيف إضافي المتدادات أنابيب المنتج.

محلول التطهير 
ينبغي تحضير محلول التطهير وفقًا للتوصيات المكتوبة وإرشادات السالمة الخاصة بالشركة 
المصنّعة. يجب أْن يتوافق نوع عامل التطهير وتركيزه الُموصى بهما في إرشادات الشركة 

المصنّعة مع اشتراطات القسم 940-180 من الجزء 40 من مدّونة اللوائح الفيدرالية 
األمريكية )CFR(. يجب أْن يوفّر المحلول 100 جزء في المليون من مادة الكلور )على 

سبيل المثال: هيبوكلوريت الصوديوم أو مادة مبيضة(، ويجب تحضير خمسة جالونات على 
األقل من محلول التطهير.
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شهريًا
افصل الموّزع من مصدر الطاقة.	 
أزل غطاء الوحدة ونّظف مبّرد الغاز من األتربة باستخدام فرشاة ناعمة. 	 
أعد تركيب الغطاء ثم وّصل الوحدة بمصدر الطاقة.	 

قم بتنظيف الوحدة وتطهيرها باستخدام اإلجراءات المناسبة المبيّنة في قسم "التنظيف والتطهير" في هذا الدليل.	 كل ستة أشهر

قم بتنظيف الجزء الداخلي لحوض الماء، بما في ذلك ملفات المبّخر ومكونات المبّرد.	 سنويًا
نّظف جميع األسطح الخارجية للوحدة.	 

بعد االنتهاء من تطهير األنابيب، قم بشطفها بمنتج جاهز لالستخدام إلى أْن   
يزول المذاق العالق بالفم؛ وال تشطفها بماء عذب، فهذا من اشتراطات مؤسسة 
NSF. كما يُرجى العلم بأّن بقايا محلول التطهير المتبقية بالنظام تشّكل خطًرا 

على الصحة.

! احترس

تنظيف الفّوهات وتطهيرها

أ

ب

ج

أ. الفّوهة
ب. موّزع الشراب
ج. رافعة الصودا

افصل الطاقة لتجنُّب تنشيط الصمام أثناء التنظيف.. 1
أخرج الفّوهة من خالل لفها عكس اتجاه عقارب الساعة وسحبها إلى األسفل.. 2

أِزل موّزع الشراب من خالل سحبه إلى األسفل.. 3
اشطف الفّوهة والموّزع بماء دافئ.. 4
اغسل الفّوهة والموّزع بمحلول التنظيف ثم اغمرهما في محلول التطهير واتركهما لمدة . 5

خمس عشرة )15( دقيقة. 

ضع الفّوهة والموّزع جانبًا واتركهما في الهواء لتجفيفهما، وال تشطفهما بالماء بعد . 6
تطهيرهما. 

أعد تركيب الموّزع والفّوهة.. 7
وّصل الكهرباء.. 8
تذوق المشروب للتأكُّد من عدم تغيُّر مذاقه؛ وفي حالة تغيُّر مذاقه، أعد غسل نظام . 9

أنابيب الشراب مجدًدا.

تنظيف أنابيب الشراب وتطهيرها - نظام العبوات

افصل أنابيب الشراب من نظام العبوات. 1
ضع أنابيب الشراب وموّصالت نظام العبوات في إناء ممتلئ بماء دافئ.. 2
نّشط كل صمام لملء األنابيب بالماء الدافئ وللتخلص من الشراب المتبقي في األنابيب.. 3
جّهز محلول التنظيف الموّضح أعاله. . 4
ضع أنابيب الشراب مع موّصالت نظام العبوات في محلول التنظيف.. 5
نّشط كل صمام إلى أْن تمتلئ األنابيب بمحلول التنظيف ثّم اتركها لمّدة عشر )10( . 6

دقائق. 
أخرج محلول التنظيف من أنابيب الشراب باستخدام ماء نظيف دافئ.. 7

بعد االنتهاء من تطهير األنابيب، قم بشطفها بمنتج جاهز لالستخدام إلى   
أْن يزول المذاق العالق بالفم؛ وال تشطفها بماء عذب، فهذا من اشتراطات 
مؤسسة NSF. كما يُرجى العلم بأّن بقايا محلول التطهير المتبقية بالنظام 

تشّكل خطًرا على الصحة.

! احترس

قم بتجهيز محلول التطهير الموّضح أعاله. . 8
ضع أنابيب الشراب في محلول التطهير ونّشط كل صمام لملء األنابيب بالمادة . 9

المطّهرة، ثّم اتركها لمدة عشر )10( دقائق.
أعد توصيل أنابيب الشراب بنظام العبوات واسحب المشروبات لتدفع المحلول إلى . 10

خارج الموّزع.
تذوق المشروب للتأكُّد من عدم تغيُّر مذاقه؛ وفي حالة تغيُّر مذاقه، أعد غسل نظام . 11

أنابيب الشراب مجدًدا.
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استكشاف األعطال وإصالحها

اإلصالحالسببالعطل
الحلقة الدائرية غير مثبّتة بطريقة صحيحة على الموّزع.. 1وجود تسريب مياه حول الفّوهة.

الحلقة الدائرية تالفة أو مفقودة.. 2
ثبّت الحلقة الدائرية أو استبدلها بطريقة صحيحة.. 1
استبدل الحلقة الدائرية.. 2

وجود تسريب بين األجزاء العلوية والسفلية 
للصمام.

وجود فجوة بين األجزاء العلوية والسفلية للصمام.. 1
مجموعة أجزاء ذراع التجديف بالية أو تالفة.. 2
تشقق أجزاء الصمام. 3

أحِكم ربط براغي التثبيت الستة )6(.. 1
استبدل مجموعة أجزاء ذراع التجديف.. 2
استبدل جسم الصمام.. 3

وجود فجوات بين األجزاء.. 1وجود تسريب في أماكن متفرقة.
الحلقات الدائرية تالفة أو مثبّتة بطريقة غير صحيحة.. 2

أحِكم ربط براغي التثبيت المناسبة. 1
استبدل الحلقات الدائرية أو اضبطها بشكل صحيح. 2

ضغط إمداد المياه الواردة غير كاٍف.. 1تدفق المياه غير كاٍف.
عدم انفتاح سدادة دعامة التركيب بشكل تام.. 2
وجود شوائب غريبة في أداة التحكُّم في تدفق المياه.. 3
وجود شوائب غريبة في مصفاة مضخة المياه.. 4

تحقق من أّن ضغط المياه الواردة ال يقل عن 25 رطاًل لكل . 1
بوصة مربعة )0,172 ميجاباسكال(.

افتح السدادة بالكامل.. 2
أزل أداة التحكُّم في تدفق المياه من الجسم العلوي وتخلص من . 3

أّي مواد غريبة لضمان تحّرك البكرة بحريّة وسالسة.
أزل مصفاة مضخة المياه ونظفها.. 4

ضغط ثاني أكسيد الكربون غير كاٍف لمضخات نظام . 1تدفق الشراب غير كاٍف.
العبوات.

نفاد ثاني أكسيد الكربون. 2
عدم انفتاح سدادة دعامة التركيب بشكل تام.. 3
وجود شوائب غريبة في أداة التحكُّم في تدفق الشراب.. 4
مضخة الشراب رديئة.. 5

اضبط ضغط ثاني أكسيد الكربون على 80 رطاًل لكل . 1
بوصة مربعة )0,550 ميجاباسكال( ]بحد أدنى 70 رطاًل 
لكل بوصة مربعة )0,480 ميجاباسكال([ لمضخات نظام 

العبوات.
استبدل خّزان ثاني أكسيد الكربون أو أعد تعبئته.. 2
افتح السدادة بالكامل.. 3
قم بإزالة أداة التحكُّم في تدفق الشراب من الجسم العلوي . 4

وتخلص من أّي مواد غريبة لضمان تحرك البكرة بحريّة 
وسالسة.

استبدل مضخة نظام العبوات.. 5

مصدر إمداد الماء و/أو الشراب الوارد ال يصل للحد األدنى . 1عدم انتظام النسب.
لضغط التدفق.

وجود شوائب غريبة في أداة التحكم بتدفق الماء و/أو . 2
الشراب.

افحص الضغط وقم بضبطه.. 1
أزل أدوات التحكُّم من الجسم العلوي وتخلص من أّي مواد . 2

غريبة لضمان تحّرك البكرة بحريّة وسالسة.

سدادات المياه أو الشراب بدعامة التركيب غير مفتوحة . 1المنتج ال يُوّزع.
بالكامل.

المفتاح الرئيسي على أحد الصمامات الكهربائية في وضع . 2
اإليقاف.

مشغّل ذراع رافع األكواب أو لوحة التعريف على الصمام . 3
الكهربائي ال تشغّل المفتاح.

عدم وصول التيار الكهربي إلى الصمام.. 4
إمداد الماء أو الشراب غير مالئم أو غير كاف.. 5
فشل المحّول. 6
الملف اللولبي للصمام رديء. 7

افتح السدادة بالكامل.. 1
اضبط المفتاح الرئيسي على وضع التشغيل.. 2
أصلح المشغّل. 3
تحقق من تزويد الصمام بالتيار الكهربي. إذا كان التيار . 4

الكهربائي كافيًا، فقم بفحص الملف اللولبي والمفتاح، أو 
استبدلهما إذا لزم األمر.

أزل الصمام من دعامة التركيب، وافتح السدادات قليالً . 5
وافحص تدفق المياه والشراب. في حالة عدم التدفق، 

د أو غير ذلك من  افحص الموّزع للتأكُّد من عدم وجود تجمُّ
المشكالت.

أعد ضبط قاطع دائرة المحّول. إذا توقّف القاطع مجدًدا فتحقق . 6
من وجود ضغط على حمالة األسالك في الدعامات الخلفية

استبدل الملف اللولبي. 7

استكشاف أعطال الموّزع وإصالحها
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اإلصالحالسببالعطل
الجهاز يوّزع المياه فقط وال يوجد شراب، أو 

يوّزع الشراب فقط وال توجد مياه
عدم انفتاح سدادة الماء أو الشراب بدعامة التركيب بشكل تام.. 1
تدفق الماء أو الشراب غير مالئم أو غير كاف.. 2
إمداد نظام العبوات بعيد جًدا عن الموّزع.. 3
ضغط ثاني أكسيد الكربون منخفض للغاية.. 4
توقف مضخة نظام العبوات أو تعّطلها. 5
التواء األنابيب.. 6

افتح السدادة بالكامل.. 1
أزل الصمام من دعامة التركيب وافتح السدادات قليالً . 2

وافحص تدفق المياه والشراب. في حالة عدم وجود تدفق؛ 
افحص الموّزع للتأكُّد من عدم وجود تجمد أو غير ذلك من 

المشكالت. تأّكد من أّن وصلة نظام العبوات معّشقة. 
تحقق من أّن إمداد نظام العبوات يقع في نطاق ستة )6( أقدام . 3

من الموّزع.
افحص ضغط ثاني أكسيد الكربون لمشعّب المضخة للتأكُّد . 4

من أّن قياسه يتراوح بين 70 و 80 رطالً لكل بوصة مربعة 
)0,483 و 0,552 ميجابسكال(.

افحص ضغط ثاني أكسيد الكربون و/أو استبدل المضخة.. 5
قم بإزالة االلتواء أو استبدل األنبوب.. 6

قد يكون رافع األكواب ملتصقًا أو مقيًدا.. 1الصمام ال ينغلق.
المفتاح ال يعمل بحريّة.. 2
العمود اللولبي ال يعود إلى الوضع السفلي.. 3

أصلح الرافع أو استبدله.. 1
افحص المفتاح للتأكُّد من عمله بحريّة.. 2
استبدل العمود أو الزنبرك الذي به خلل. . 3

درجة حرارة المياه أو الشراب الواردين مرتفعة للغاية.. 1وجود رغوة زائدة.
ضغط ثاني أكسيد الكربون مرتفع للغاية.. 2
معدل تدفق المياه مرتفع للغاية.. 3
الفّوهة والموّزع غير مثبتين.. 4
الفّوهة والموّزع غير نظيفين.. 5
وجود هواء في أنابيب نظام العبوات.. 6
رداءة جودة الثلج.. 7
ارتفاع درجة حرارة المشروبات.. 8

اضبط الحرارة قبل تشغيل الموّزع. وفّكر في استخدام موّزع . 1
أكبر أو مبّرد استباقي.

اضبط ضغط ثاني أكسيد الكربون بتخفيضه، ولكن ال تخفضه . 2
ألقل من 70 رطاًل لكل بوصة مربعة.

أعد ضبط معدل التدفق وتعيين نسبته. يُرجى الرجوع إلى . 3
قسم "ضبط معدل تدفق المياه ونسبة الشراب/المياه."

أزل الفّوهة والموّزع ثّم أعد تركيبهما بشكل صحيح.. 4
أزل الفّوهة والموّزع ونظفهما.. 5
اصرف الهواء من أنابيب نظام العبوات.. 6
تحقق من جودة الثلج المستخدم في المشروبات.. 7
افحص نظام التبريد.. 8

الماء يفيض باستمرار من حوض الماء إلى 
وعاء القطرات المتساقطة.

توصيلة )توصيالت( المياه غير مربوطة بإحكام.. 1
وجود تسريب بحلقة منع التسرب.. 2
ملف المياه معيب.. 3

أحكم غلق توصيالت المياه.. 1
استبدل حلقة منع التسرب.. 2
استبدل ملف المياه.. 3

الموّزع تّم تركيبه من مّدة قليلة.. 1المشروبات دافئة.
توجد عوائق أمام تدفق الهواء.. 2
الموّزع متصل بمصدر المياه الساخنة.. 3
محّرك مروحة المكثّف ال يعمل.. 4
المكثّف متّسخ وفتحات الهواء مسدودة.. 5
تّم تجاوز قدرة الموّزع.. 6

قد يستغرق األمر ما يصل إلى 5 ساعات -بعد االنتهاء من . 1
التثبيت- للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

تأّكد من وجود مساحات فارغة حول جوانب الوحدة وأعالها . 2
ومدخلها. أزل األشياء التي تعوق تدفق الهواء عبر الشبكة.

وّصل الموّزع بمصدر المياه الباردة.. 3
استبدل محّرك مروحة المكثّف.. 4
نّظف المكثّف وفتحات الهواء إلزالة أّي انسدادات.. 5
أضف مبّرًدا استباقيًا أو استبدل الموّزع بموّزع أكبر. . 6
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اإلصالحالسببالعطل
مضخة نظام العبوات ال تعمل عند فتح صمام 

التوزيع.
نفاد ثاني أكسيد الكربون، أو إغالق مصدره، أو انخفاض . 1

ضغطه.
نفاد الشراب. 2
موّصل نظام العبوات غير محكم اإلغالق.. 3
وجود التواءات في أنابيب الشراب أو الغاز.. 4
رداءة مضخات نظام العبوات.. 5

استبدل مصدر ثاني أكسيد الكربون أو افتح مصدره أو اضبط . 1
ضغطه على 70-80 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,483-

0,552 ميجاباسكال(
استبدل مصدر الشراب.. 2
اربط الموّصل بإحكام.. 3
قم بتعديل األنابيب أو استبدلها.. 4
استبدل مضخات نظام العبوات.. 5

مضخة نظام العبوات تعمل ولكن دون وجود 
تدفق.

وجود تسريب في أنبوب مدخل الشراب أو مخرجه.. 1
وجود خلل في الصمام الالرجعي بمضخة نظام العبوات.. 2

استبدل األنبوب.. 1
استبدل مضخة نظام العبوات.. 2

مضخة نظام العبوات تستمّر في العمل عندما 
تكون العبوات فارغة.

وجود تسريب في أنبوب الشفط.. 1
وجود تسريب في الحلقة الدائرية لوصلة مدخل المضخة.. 2

استبدل األنبوب.. 1
استبدل الحلقة الدائرية.. 2

فشل إعادة تشغيل مضخة نظام العبوات بعد 
استبدال العبوات.

موّصل نظام العبوات غير محكم اإلغالق.. 1
انسداد موّصل نظام العبوات.. 2
وجود التواءات بأنبوب الشراب. 3
رداءة مضخات نظام العبوات.. 4

أحِكم غلق موّصل نظام العبوات.. 1
نّظف موّصل نظام العبوات أو استبدله.. 2
قم بتعديل األنابيب أو استبدلها.. 3
استبدل مضخات نظام العبوات.. 4

فشل إعادة تشغيل مضخة نظام العبوات عندما 
يكون صمام التوزيع مغلقًا.

وجود تسريب في أنبوب أو تركيبات التصريف.. 1
نظام العبوات فارغ.. 2
يوجد تسريب هواء في أنبوب المدخل أو موّصل العبوات.. 3

أصلح أنبوب أو تركيبات التصريف أو استبدلها.. 1
استبدل نظام العبوات.. 2
أصلح أو استبدل أنبوب المدخل/موّصل العبوات.. 3

انخفاض ضغط ثاني أكسيد الكربون أو نفاده.. 1انخفاض الكربنة أو انعدامها.
فرط ضغط الماء.. 2
وجود تلف أو خلل في مضخة أداة الكربنة.. 3
قصور لوحة الدائرة المطبوعة.. 4

افحص مصدر ثاني أكسيد الكربون. اضبط ضغط ثاني . 1
أكسيد الكربون على 70 رطاًل لكل بوصة مربعة )0,483 

ميجاباسكال(.
ينبغي ضبط منّظم المياه على 50 وحدة ضغط )0,345 . 2

ميجاباسكال(
استبدل مضخة أداة الكربنة.. 3
انظر الصفحة رقم 19.. 4

استكشاف أعطال المزج الالحق وإصالحها

لمنع أّي ضرر محتمل بالبيئة نتيجة التخلص غير الصحيح من الموّزع، أعد تدوير الوحدة باالتصال بجهة إعادة تدوير 
معتمدة أو ببائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج. يجب االمتثال للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من المبّرد والعازل 

الكهربائي.

التخلص من الموّزع
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فحص التشغيل المعتاد للوحة الدائرة المطبوعة
التحكُّم اإللكتروني في خزان الثلج 

مسبار خزان الثلج

مسبار أداة الكربنة

مكّثفأداة الكربنة

مكّثف

LED تفاصیل مصابیح

الضاغط

محّرض

محّرض

المقیاس 1:4
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مصباح LED7 - RL6 - تسریع/تخفیض سرعة المحّرض

مصباح LED6 - RL5 -  إیقاف/تشغیل المحّرض

مصباح LED5 - RL4 - تسریع/تخفیض سرعة المكّثف

مصباح LED 4 - RL3 - إیقاف/تشغیل المكّثف

24 فولت تیار متردد

 

 

 

يعمل صندوق األطراف بجهد خط متردد؛ لذا يجب تغطيته بشريط عند صيانة الوحدة. ويجب أْن يُغّطي الشريط التوصيالت الكهربائية المكشوفة لمنع حدوث صدمة كهربائية.  
! تحذير

أوقف تشغيل الطاقة أو تأّكد من فصلها عن الموّزع. 1
افصل أسالك التوصيل من صندوق األطراف المتّصل بلوحة الدائرة المطبوعة، مع . 2

مالحظة أماكنها المحّددة إلعادة توصيلها.
افصل توصيالت مسبار خزان الثلج )J6( ومسبار أداة الكربنة )J3( )في حالة . 3

توفرهما بالوحدة( من اللوحة.
استخدم سلًكا نحاسيًا قصيًرا أو مشبًكا ورقيًا أو أّي وسيلة أخرى لتقصير أطراف مسبار . 4

خزان الثلج )J6( على لوحة الدائرة المطبوعة عن طريق توصيل الدبابيس الثالثة )3( 
معًا.

اضبط المقياس المتعدد على جهد التيار المتردد.. 5
أعد توصيل الطاقة أو شغّل الموّزع. سيومض مؤشر LED أخضر كل ثانية عند بدء . 6

التشغيل.
راقب الوقت وافحص جهد توصيالت لوحة الدائرة المطبوعة:. 7

قم بإيقاف تشغيل الطاقة الكهربائية لمدة 15 ثانية ثم أعد تشغيلها مرة أخرى إلعادة . 8
ضبط مؤقت أداة الكربنة. قم بقياس جهد توصيالت لوحة الدائرة المطبوعة مرة أخرى

الطرفان 1 و 2 على رأس J21 )أداة الكربنة(: خالل أول 2,5 إلى 3,5 دقيقة، 	 
ينبغي أن تكون هناك قراءة لجهد الخط. بعد مدة من 2,5 إلى 3,5 دقيقة، ينبغي 

أال تكون هناك قراءة لجهد الخط.
الطرفان 1 و 2 على رأس J18 )الضاغط(: خالل أول 4 إلى 6 دقائق، ينبغي 	 

أال تكون هناك قراءة لجهد الخط. بعد مدة من 4 إلى 6 دقائق، ينبغي أن تكون 
هناك قراءة لجهد الخط. 

ينبغي أن تتمكن من سماع صوت "نقرة" إغالق المرّحل عند انتهاء مّدة التأخير 	 
المحّددة.

الطرفان 1 و2 على رأس J21: ينبغي أن تكون هناك قراءة لجهد الخط. 	 
استخدم سلًكا نحاسيًا قصيًرا أو مشبًكا ورقيًا أو أّي وسيلة أخرى لتقصير أطراف 

مسبار أداة الكربنة )J3( على لوحة الدائرة المطبوعة عن طريق توصيل 
الدبابيس الثالثة )3( معًا. يجب القيام بذلك قبل انقضاء المدة المحّددة بـ 2,5 إلى 
3,5 دقيقة. قم بقياس استمرارية التوصيل مرة أخرى بين الطرفين 1 و 2 على 

رأس J21. يجب أال تكون هناك استمرارية توصيل.

إذا تّم تنفيذ جميع الخطوات المذكورة أعاله على النحو الموضح، فستعمل اللوحة . 9
بصورة صحيحة. أزل الشريط وأعد توصيل اللوحة. في حالة عدم تطابق 

المواصفات؛ يجب استبدال لوحة الدائرة المطبوعة )رقم المنتج: 64-5132(.
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الرسوم التوضيحية وقوائم مكونات األجزاء
مجموعة الوحدة الرئيسية

الوصف رقم الجزء  البند 
مجموعة الالفتة الترويجية  54-0292  1  

وجه الغطاء  30-7619  2  
مجموعة الغطاء  23-1255  3  

مجموعة المفتاح الرئيسي  12-0097  4  
مجموعة الغالف  51-6711  *5  

الكتّيفة اليمنى لوعاء القطرات المتساقطة  30-13199  *6  
الكتّيفة اليسرى لوعاء القطرات المتساقطة  30-13200  *7  

مجموعة خّزان الرغوة  42-0215  8  
وعاء القطرات المتساقطة  05-3711  *9  

مسند األكواب  05-1585  10  
LEV رافع الخدمة الذاتية  19-0359  11  

GMV ،الجسم العلوي  05-1110  12  
الدعامة الخلفية  82-0274  13  

لوحة الوقاية من القطرات المتناثرة  30-0319  14  
لوحة الصنبور  30-9276  15  

.Delta-600 يعين أجزاء محدد إلى وحدات - *  
ملحوظة
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R290 - مجموعة وحدة التبريد

06

04

07

05

03

02

01

11

10

09

08

الوصف رقم الجزء  البند 
مجموعة وحدة التبريد )115 فولت(  82-5211  *1  
مجموعة وحدة التبريد )230 فولت(  82-5227  *-  

مجموعة مسبار التحكُّم اإللكتروني في خزان الثلج   52-1773  2  
الجزء السفلي لغطاء المروحة   30-5866  3  
الجزء العلوي لغطاء المروحة   30-5865  4  

المكثّف  23-0985  5  
الواقي من الهواء  30-5867  6  

مجموعة محّرك المروحة )110-240 فولت(  52-3880  *7  

مجموعة الضاغط )115 فولت(  82-0082  *8  
مجموعة الضاغط )230 فولت(  82-0083  *-  

مجموعة المحّرض )115 فولت(  82-5215  *9  
مجموعة المحّرض )230 فولت(  82-5216  *-   

مجموعة وحدة التحكُّم الداخلية )115 فولت(  52-4001  *10  
مجموعة وحدة التحكم الداخلية )230 فولت(  52-3895  *-  

المحّول )115 فولت(  25-0119  *11  
المحّول )115 فولت(  25-0120  *-  

.Delta-600 يعين أجزاء محدد إلى وحدات - *  
ملحوظة
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مجموعة أنابيب المياه الغازية والنقية وأنابيب الشراب

01

07

06

05

04

3E

02

3D

3C

3B

3A

03

الوصف رقم الجزء  البند 
مجموعة حجيرة المياه/الصودا  23-1514  1  

المكثّف  01-0252  2  
مجموعة الغطاء   48-0473  3  

مجموعة المفتاح الرئيسي   48-0474 3أ   
مجموعة الغالف   48-0475 3ب   

الكتّيفة اليمنى لوعاء القطرات المتساقطة  48-0476 3ج   

الكتّيفة اليسرى لوعاء القطرات المتساقطة  48-0477 3د   
مجموعة خّزان الرغوة  48-0478 3هـ   
مجموعة صمام التنفيس  54-0066  4  

مجموعة الصمام الالرجعي  17-0469  5  
مسبار أداة الكربنة   52-0909  6  

مجموعة خزان أداة الكربنة )115 فولت(  82-2676  7  
مجموعة خزان أداة الكربنة )230 فولت(  82-2678  -  
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04

01

02

03

مجموعة كتّيفة وحدة/مضخة أداة الكربنة

الوصف رقم الجزء  البند 
محّرك أداة الكربنة )115 فولت(  91-0063  1  
محّرك أداة الكربنة )230 فولت(  91-0065  -  

قامطة تثبيت مع برغي   07-0017  2  
مضخة أداة الكربنة   86-0084  3  

لوحة الوحدة   30-6800  4  
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مجموعة وحدة التحكُّم الداخلية

الوصف رقم الجزء  البند 
5132-64  مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة للتحكُّم في   *1  

R290 المبّرد
Rev عازل لوحة الدائرة المطبوعة، إغالق  05-1678  *2  
0660-12  مفتاح رداد محكم اإلغالق، 250 جهد تيار   *3  

متردد، 16 أمبير
R290 ،قاعدة صندوق وحدة التحكُّم الداخلية  30-13161  *4  

5108-30  غطاء وحدة التحكُّم الداخلية مزّود بمفتاح إيقاف   *5  
عند الطوارئ

0209-13  سناد أسالك ROHS مزود بسنان  *6  
0208-13  حافة سناد أسالك بمفّصلة علوية  *7  

 Screw, 8-18 x 0.375, PHD, w/o |  04-0504  *8  
 Washer, PH, AB, SH

0653-12  فلتر خط كهربائي بمعايير IEC - 250 فولت،   *9  
60/50، 6 أمبير، بدعامة تثبيت

3584-06  ملصق مخّطط أسالك، 60/115 هرتز،   *10  
 R290 - ،50/230 هرتز،60/220 هرتز

Delta 06

0072-04  مسمار برشام من الفوالذ المقاوم للصدأ   11   
)قطره 0,125 * 0,312(

4011-06  ملصق مفتاح تشغيل/إيقاف لصندوق الطاقة   *12  
 R290 الكهربائية

جديلة أسالك 24 فولت للمفتاح الرئيسي/الصمام   52-3937  13  
3917-52  جديلة أسالك من الضاغط إلى لوحة الدائرة   *14  

المطبوعة
3915-52  جديلة أسالك من مكثّف الكهرباء إلى الحاجز   *15  

ولوحة الدائرة المطبوعة وأداة الكربنة
3914-52  جديلة أسالك من المفتاح للموصل على لوحة   *16  

الدائرة المطبوعة )معادلة( 
سلك توصيل بمعايير IEC إلى الشاسيه )أرضي(  52-3936  *17  
3916-52  جديلة أسالك من المحّرض ومروحة المكثف إلى   *18  

لوحة الدائرة المطبوعة
جديلة أسالك من المدخل إلى المفتاح )نشطة(  52-3913  *19  

.Delta-600 يعين أجزاء محدد إلى وحدات - *  
ملحوظة
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تنبیھات مھّمة
عند بدء تشغیل الوحدة أو في حالة انقطاع التیار الكھربائي؛ یبدأ الضاغط/المروحة في   .1

العمل بعد 5 دقائق.
ھناك مؤقت حمایة لمدة 3 دقائق موجود في جھاز استشعار مستوى السائل في أداة   .2

الكربنة. إذا انتھت المھلة المخّصصة للمحّرك؛ قم بالتحقق من مصدر المیاه وأعد ضبطھ 
عن طریق فصل الطاقة بشكل مؤقت.

الصمامات

 X-former 
(24 فولت تیار 

متردد)

محّرك مضخة 
إعادة التدویر 
(خاص بـ 

 Remote
9100 فقط) 

محّرك تقویة 
ضغط المیاه 

النقیة 
(اختیاري)

مكّثف كھرباء
المضخة

مسبار 
EIBC (2)

مسبار أداة 
الكربنة

محّرك مروحة 
التحریض

حمل زائد

ُمرّحل

ضاغط

محّرك 
المضخة

محّرك مروحة 
الضاغط (باتجاه 
عقارب الساعة)

المفتاح الرئیسي

مفتاح التشغیل/اإلیقاف

أجزاء اختیاریة

مصباح
LED 

230/115
مدخل مطابق 
IEC لمعاییر

مخّطط شبكة األسالك



شركة النسر
800-729-1500
الضمان/الدعم الفني: 800-729-1550
custserv@lancercorp.com
lancercorp.com

مخّطط األنابيب

ملفات المیاه 
النقیة

أداة الكربنة
مضخة میاه ذات 

ضغط عال

V6 V5 V4 V3 V2 V1

S2S1 S3 S4 S5 S6

إعدادات الضغط
ثاني أكسید الكربون 75 رطًال لكل بوصة مربعة

المیاه50 رطًال لكل بوصة مربعة

مدخل المیاه النقیة إلى أداة الكربنة
مخّطط أنابیب المیاه
DELTA III 9000

®
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