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تعد "Lancer" عالمة تجارية مسجلة لشركة Lancer وحقوق الطبع والنشر لعام 2014 لصالح شركة Lancer، جميع الحقوق محفوظة.

معتمد 
> 0.25 موزون 

متوسط الرصاص المرجح

00-1923-85 أداة كربنة، 115 فولت، VCV، تشخيصي 
01-1923-85 أداة كربنة، 115 فولت، VCV، تشخيصي، معزول

02-1923-85 أداة كربنة، 115 فولت، VCV، تشخيصي، تائي
04-1923-85 أداة كربنة، 100 فولت، HJ ،VCV، تشخيصي

07-1923-85 أداة كربنة، 115 فولت، VCV، تشخيصي، مصقول 
00-1924-85 أداة كربنة، 230 فولت، VCV، تشخيصي

01-1924-85 أداة كربنة، 230 فولت، VCV، تشخيصي، معزول
06-1924-85 أداة كربنة، 230 فولت، VCV، تشخيصي، إعادة تعيين



حول هذا الدليل
يعد هذا الكتيب جزًءا حيوًيا وال يتجزأ عن المنتج ويجب تسليمه للمشغل بعد عملية التركيب والمحافظة عليه للرجوع إليه فيما بعد عند الحاجة. يرجى 
قراءة بعناية التعليمات والتحذيرات الواردة فيه ألن الغرض منها هو تزويد المستخدم بالمعلومات الضرورية من أجل استخدام المنتج وصيانته بصورة 

آمنة ومستمرة. فضالً عن أنه يوفر توجيهات فقط للمستخدم بشأن الخدمات الصحيحة وموقع الوحدة.

ويجب تنفيذ عملية التركيب وتغيير مكان هذا المنتج، إذا لزم األمر، على يد عامل مؤهل ولديه دراية بأحدث المعلومات حول السالمة والصحة ولديه 
الخبرة العملية طبًقا للوائح الراهنة.
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األبعاد
العرض: 311 مم )1/4 12 بوصة(
العمق: 387 مم )1/4 15 بوصة(

االرتفاع: 292 مم )1/2 11 بوصة(

المواصفات الكهربية
115 فولت تيار متردد/ 60 هرتز / 6.3 أمبير

 230 فولت تيار متردد/ 60-56
هرتز / 3.5 /3 أمبير

الوزن
الشحن: 15.2 كلغم )33.5 رطل(

فارغ: 14.1 كلغم )31.1 رطل(
التشغيل: 20.5 كلغم )45.3 رطل(

المحرك
)HP( 3/1 قوة حصان

قطع التركيب
مدخل الماء الالزم ألداة الكربنة: 

8/3 بوصة .s.a.e ذكر مفلج
 s.a.e. مدخل ثاني أكسيد الكربون: 4/1 بوصة

ذكر مفلج

مانع التدفق االرتجاعي:
 54 درجة مئوية بحد أقصى 

)130 درجة فهرنهايت(
)PSIG 200( 0.138 ميغابكسال بحد أقصى

ASSE 1022 متوافق مع

سعة تشغيل الخزان:
6.4 لتر )215 أوقية(

المضخة
 )LPH( 473 لتر في الساعة

)GPH( 125 جالون في الساعة

ميزة المهلة: أداة الكربنة مزودة في تصميمها بميزة المهلة من أجل الحماية الذاتية. في حالة تشغيل أداة الكربنة لمدة أطول من ثالث دقائق دون تلبية 
طلب المياه، يتم إيقاف تشغيل أداة الكربنة. وعلى الوحدات األحدث، يمكن تمكين ميزة إعادة محاولة تلقائية للسماح باالستعادة ذاتًيا في غضون 3 ساعات. 

راجع قسم استكشاف األعطال وإصالحها.

3

ثاني أكسيد الكربون

5 ثاني أكسيد الكربون )CO2( هو غاز عديم اللون وغير قابل لالشتعال وله رائحة نفاذة خفيفة. قد تحل النسب المرتفعة لثاني أكسيد الكربون محل 
األكسجين في الدم. ويؤدي التعرض إلى ثاني أكسيد الكربون لفترة طويلة إلى أضرار. ويتعرض العاملون الذين يتعرضون إلى تركيزات عالية من 
غاز ثاني أكسيد الكربون إلى رعشة يتبعها فقدان الوعي واالختناق. في حالة االشتباه في تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون، يجب تهوية على الفور 

المنطقة المتضررة قبل اإلقدام على إصالح التسرب. ويجب مراعاة االنتباه الشديد لمنع تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون في نظام ثاني أكسيد الكربون 
والمشروبات الغازية بالكامل.

55

األسالك الكهربية

F تحقق من لوحة الرقم التسلسلي الخاص بالموزع لمعرفة متطلبات التوصيالت الكهربية الصحيحة للوحدة. تفادى توصيل القابس في مأخذ 
الكهرباء بالجدار ما لم يتوافق التيار المبين على لوحة الرقم التسلسلي مع التيار المحلي المتاح. اتبع كل القوانين المحلية المعنية بالكهرباء عند إجراء 

التوصيالت. ويلزم أن يكون لكل موزع دائرة كهربية منفصلة. تفادى استعمال أسالك االستطالة مع هذه الوحدة. وتفادى توصيل أجهزة كهربية أخرى 
مع الوحدة على نفس المأخذ. ال يقوم المفتاح الرئيسي بتعطيل فولتية الخط الموصلة إلى المحول الرئيسي. احرص دوًما على فصل الطاقة الكهربية 

من الوحدة لمنع حدوث إصابة شخصية قبل اإلقدام على أية عملية صيانة داخلية. وال يجب استخدام مفتاح قاطع التيار القابل إلعادة الضبط لالستغناء 
عن فصل الموزع عن مصدر الكهرباء من أجل صيانة الوحدة. وال يتعين على أحد سوى العامل المؤهل القيام بأعمال صيانة المكونات الداخلية لمبيت 

التحكم الكهربائي. وتأكد من إحكام ربط كل أنابيب المياه وجفاف الوحدات قبل إجراء توصيالت الكهرباء.

FF

مواصفات أداة كربنة التربو
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فكرة التشغيل
أداة الكربنة عبارة عن جهاز مصمم بقصد ذوبان غاز ثاني أكسيد الكربون في المياه إلنتاج المياه الغازية. ويتم توصيل غاز ثاني أكسيد الكربون عبر منظم 

إلى خزان أداة الكربنة. وفي نفس الوقت، يتم ضخ المياه في الخزان. يتم ذوبان غاز ثاني أكسيد الكربون، تحت الضغط، في المياه وينتج عن ذلك مياه غازية. 
عندما يصل مستوى المياه الغازية إلى نقطة محددة مسبًقا، يرسل جهاز استشعار مستوى السائل )داخل الخزان( إشارة إلى وحدة التحكم في مستوى السائل 

والتي تقوم بدورها بإيقاف تشغيل محرك المضخة. وأثناء سحب المياه الغازية من الخزان سوف ينخفض مستوى المياه الغازية. وعند نقطة معينة، يقوم جهاز 
استشعار مستوى السائل بتمييز انخفاض المستوى ويقوم بتشغيل محرك المضخة مما يؤدي إلى إعادة تزويد مقدار المياه الغازية الذي تم سحبه من الخزان.

5
تحذير ثاني أكسيد الكربون يحل محل األكسجين. ويجب مراعاة االنتباه الشديد لمنع تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون في نظام ثاني أكسيد الكربون 

والمشروبات الغازية بالكامل. في حالة االشتباه في تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون، يجب تهوية على الفور المنطقة المتضررة قبل اإلقدام على إصالح 
التسرب. ثاني أكسيد الكربون أثقل من الهواء. وهو غاز عديم اللون وغير قابل لالشتعال وله رائحة نفاذة خفيفة. قد تحل النسب المرتفعة لثاني أكسيد 

الكربون محل األكسجين في الدم. ويؤدي التعرض إلى ثاني أكسيد الكربون لفترة طويلة إلى أضرار. ويتعرض العاملون الذين يتعرضون إلى تركيزات 
عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى رعشة تتبعها بسرعة فقدان الوعي واالختناق.

إرشادات التركيب  .1
اختر مكاًنا مستوًيا وجيد التهوية وسهل الوصول إليه وإلى مصادر إمداد المياه والكهرباء ويمكن أن يتحمل وزن قدره 45.3 كلغم )100 رطل(.  

متطلبات التوصيالت الكهربية  .2
إرشادات السالمة المهمة  1-2  

F
تحذير عند استعمال األجهزة الكهربية، يجب اتباع دوًما االحتياطات األساسية بما فيها التالي:

أ. قراءة كل اإلرشادات قبل استخدام الجهاز.
ب. عدم استخدامه في األماكن الخارجية.
ج. تفادى فصله من الكهرباء بشد السلك.

د. بالنسبة للجهاز الذي تم تأريضه، يجب توصيله فقط بمأخذ مؤرض بصورة صحيحة. راجع إرشادات التأريض.
هـ. فصل القابس من المأخذ قبل الصيانة أو التنظيف.

إرشادات التأريض  2-2  

F
تحذير بشأن التأريض يجب تأريض هذا الجهاز بصورة سليمة لتفادي حدوث صدمة كهربية محتملة وخطيرة أو إصابة خطيرة للمشغل. يتم توفير سلك 
الكهرباء مع قابس مؤرض ثالثي  الشعب. إذا لم يتوفر مأخذ كهرباء مؤرض به ثالث فتحات، استخدم طريقة معتمدة لتأريض الوحدة. في حالة حدوث 

خلل أو عطل، يوفر التأريض مساًرا ألقل مقاومة الزمة للتيار الكهربي للحد من خطر الصدمة الكهربية. هذا الجهاز مزود بسلك يحتوي على قابس 
تأريض الجهاز. يجب توصيل القابس في مأخذ كهرباء مناسب تم تركيبه بصورة سليمة وتأريضه طبًقا لكل القوانين واللوائح المحلية.

هذا الجهاز مخصص لالستعمال على دائرة كهربية 100 فولت )أو 230 فولت كلما أمكن( ويحتوي على قابس تأريض يشبه القابس المصور أدناه.

مسمار برغى معدني

مسمار التأریض

غطاء علبة 
مأخذ التأریض



6

F
تحذير بشأن التأريض يؤدي التوصيل غير السليم لموصل التأريض إلى حدوث خطر الصدمة الكهربية. إن الموصل المزود بالعزل والذي يحتوي على 
سطح خارجي لونه أخضر به أو بدون خطوط صفراء هو موصل تأريض الجهاز. إذا اقتضت الحاجة إلى إصالح أو استبدال السلك أو القابس، ال تقم 

بتوصيل موصل تأريض الجهاز بطرف به كهرباء. ارجع إلى كهربائي مؤهل أو عامل صيانة إذا لم تستوعب إرشادات التأريض تماًما، أو إذا كنت في 
ريبة مما إذا كان تم تأريض الجهاز بصورة سليمة. ممنوع تعديل القابس المزود مع الجهاز. إذا لم يناسب مأخذ الكهرباء، استعن بكهربائي مؤهل لتركيب 

مأخذ سليم.

تحقق من لوحة الرقم التسلسلي لمعرفة متطلبات التوصيالت الكهربية الصحيحة للوحدة. تفادى توصيل القابس في مأخذ الكهرباء    أ.     
بالجدار ما لم يتوافق التيار المبين على لوحة الرقم التسلسلي مع التيار المحلي المتاح.

يجب توفير دائرة كهربية منفصلة لكل أداة كربنة. ب.    
تفادى استعمال أسالك االستطالة أو توصيل أجهزة كهربية أخرى مع الوحدة على نفس المأخذ. ج.   

إرشادات التشغيل   .3
قبل التركيب، قم بإجراء أي تغييرات مطلوبة للتهيئة. راجع قسم التهيئة. أ.    

قم بتوصيل أنابيب الضغط المرنة مقاس 8/3 بوصة أو أكبر من مصدر إمداد المياه إلى مدخل المضخة. تفادى التوصيل إلى مصدر المياه  ب.    
الساخنة أو المياه الباردة. يجب تركيب صمام إغالق وفلتر )100 شبكة على األقل( في أنابيب إمداد المياه الموصلة بأداة الكربنة. وقد يلزم 

أيًضا فلتر مياه في أنابيب إمداد المياه الموصلة بأداة الكربنة على حسب الظروف المحلية. يجب أال تقل درجة ضغط المياه الداخلة في المضخة 
عن 0.172 ميغابكسال )PSIG 25(، ودرجة ضغط المياه الموصي بها هي 0.345 ميغابكسال )50PSIG( ويجب أال تتجاوز درجة 

ضغط ثاني أكسيد الكربون. ويجب تركيب منظم إذا لزم األمر.
قم بتوصيل مصدر إمداد ضغط ثاني أكسيد الكربون إلى مدخل ثاني أكسيد الكربون على خزان أداة الكربنة، على أن تكون درجة ضغط  ج.    

التشغيل العادي هي 0.720 ميغابكسال )PSIG 105(. وتفادى تجاوز الدرجة 0.830 ميغابكسال )PSIG 120(. في حالة وجود رغاوى 
.)PSIG 90( زائدة في المشروب، قم بتقليل ضغط ثاني أكسيد الكربون إلى نحو 0.620 ميغابكسال

قم بتوصيل مدخل المياه ألداة الكربنة بنظام التوزيع. في حالة استخدام مأخذ خزان واحد فقط، قم بتغطية المآخذ المتبقية بغطاء من الصلب  د.    
الذي ال يصدأ وفلكة مفلجة، PNs 01-0212 و05-0017. لتفادي تلوث السوائل الصالحة للشرب، ال تقم بتوصيل أنابيب أو قطع تركيب 

من النحاس بين تركيبات التفريغ الخاصة بخزان أداة الكربنة والموزع.
افتح صمام تنفيس الضغط من خالل تحريك الذراع األصفر إلى الموضع الرأسي. هـ.    

للتخلص من الهواء، قم بتشغيل إمداد المياه وامأل الخزان حتى يمكن رؤية خروج المياه من صمام تنفيس الضغط. و.    
أغلق صمام تنفيس الضغط من خالل تحريك الذراع األصفر إلى الموضع األفقي. ز.    

قم بتشغيل إمداد ثاني أكسيد الكربون واضبطه على الضغط الصحيح. ح.    
في حالة تلبية متطلبات التوصيالت الكهربية، قم بتوصيل قابس أداة الكربنة. ط.    

تحقق من عدم وجود تسرب في ثاني أكسيد الكربون والمياه. ي.    
افتح صمام التوزيع. اسمح بتشغيل دورة أداة الكربنة عدة مرات مع إيقاف المحرك وتشغيله لشطف النظام. ك.    

إرشادات الصيانة للمستخدم  .4
عمليات الفحص   4-1  

يجب إجراء الفحص بصورة دورية للتأكد من عدم وجود تسرب في ثاني أكسيد الكربون أو المياه. وقم بأعمال الصيانة إذا لزم األمر. أ.    
قم بفحص مصفاة المضخة وتنظيفها. ب.     

إرشادات التأريض )تابع(    2-2  
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التنظيف واالستبدال   .5
صمام فحص ثاني أكسيد الكربون  5-1  
أ. انزع سلك الكهرباء من المأخذ.   

ب. قم بإيقاف تشغيل إمداد المياه إلى المضخة.   
.PSIG ج. قم بإيقاف تشغيل إمداد ثاني أكسيد الكربون واضبط منظم ضغط ثاني أكسيد الكربون على صفر   

د. افصل أنابيب إمداد ثاني أكسيد الكربون من صمام فحص ثاني أكسيد الكربون.   

!
تحذير  تفادى فحص الصمام بأي جسم.

!
تحذير  في حالة فشل أول فحص على مانع التدفق االرتجاعي، سوف تتسرب المياه الغازية من الفتحة على الصمام. تفادى فك أجزاء مانع التدفق 

االرتجاعي. وإنما يجب استبداله بطلب شراء الجزء رقم 17-0611. تفادى تعطيل مانع التدفق االرتجاعي.

قم بتغطية طرف صمام الفحص برغوة صابون. إذا كان صمام الفحص به عيوب، ستظهر فقاعات غازية. في حالة     هـ.    
اكتشاف تسرب، تابع مع الخطوات التالية.  

قم بتحرير الضغط في الخزان باستخدام صمام التصريف. و.     
قم بفك أجزاء هيكل صمام الفحص ومكوناته. افحص الزنبرك والحلقات الدائرية. استبدلها إذا لزم األمر. ز.     

قم بتجميع أجزاء صمام الفحص وإعاده تركيبه. ح.     
أعد توصيل أنابيب إمداد ثاني أكسيد الكربون بصمام فحص ثاني أكسيد الكربون. ط.     

اتبع خطوات بدء التشغيل إلعادة تشغيل أداة الكربنة مرة أخرى. ي.     
مانع التدفق االرتجاعي  5-2  

انزع سلك الكهرباء من المأخذ. أ.     
قم بإيقاف تشغيل إمداد المياه إلى المضخة. ب.     

.)PSIG 125 اضبط ضغط ثاني أكسيد الكربون على درجة 0.690 إلى 0.860 ميغابكسال )100 إلى ج.     
افصل أنابيب المياه المصنوعة من الصلب الذي ال يصدأ من صمام فحص مدخل المياه. تفادى فك أجزاء صمام الفحص. د.     

قم بتغطية طرف صمام الفحص برغوة صابون. إذا كان صمام الفحص به عيوب، ستظهر فقاعات غازية. في حالة اكتشاف تسرب، تابع   هـ.     
مع الخطوات التالية. في حالة عدم اكتشاف تسرب، تابع إلى الخطوة "ط" أدناه.  

قم بإيقاف تشغيل ضغط ثاني أكسيد الكربون. قم بتحرير الضغط في الخزان باستخدام صمام التصريف. و.     
استبدل مانع التدفق االرتجاعي. ز.     

أعد توصيل أنابيب المياه المصنوعة من الصلب الذي ال يصدأ بصمام فحص مدخل المياه. ح.     
اتبع خطوات بدء التشغيل إلعادة تشغيل أداة الكربنة مرة أخرى. ط.     

مرشح مصفاة المضخة  5-3  
انزع سلك الكهرباء من المأخذ. أ.     

قم بإيقاف تشغيل إمداد المياه إلى المضخة. ب.     
فك السداد النحاس على المضخة وقم بإزالة المصفاة من على المضخة. ج.     

افحص ونظف مرشح المصفاة أو استبدله. د.     
أعد تركيب المصفاة وأحكم ربط السداد النحاس. هـ.     

قم بتشغيل إمداد المياه. و.     
تحقق من عدم وجود تسرب. في حالة اكتشاف تسرب، أحكم ربط السداد النحاس بعناية. ز.     

قم بتوصيل سلك الكهرباء في مأخذ الكهرباء. ح.    
استبدال المسبار  5-4  

انزع سلك الكهرباء من المأخذ. أ.     
قم بإيقاف تشغيل إمداد المياه وغاز ثاني أكسيد الكربون. ب.     

قم بتنفيس الضغط في الخزان باستخدام صمام التصريف. ج.     
قم بإزالة الغطاء وفصل توصيالت المسبار من لوحة الكمبيوتر الشخصي. د.     



8

فك المسبار من على أعلى الخزان. هـ.     
اربط مسبار جديد في أعلى الخزان. احرص على تركيب فلكة بالستيكية بيضاء ألنه لن يتأتى منع تسرب المياه دون الفلكة. و.     

قم بتوصيل توصيالت المسبار بلوحة الكمبيوتر الشخصي على النحو التالي: ز.     
G أخضر     

LO أسود     
HI أبيض    

ح. قم بزلق مشبك تخفيف شد المسبار في الفتحة وأعد تركيب الغطاء.   
ط. اتبع خطوات بدء التشغيل إلعادة تشغيل أداة الكربنة مرة أخرى.   

استبدال لوحة الكمبيوتر الشخصي  5-5  
أ. انزع سلك الكهرباء من المأخذ.   

ب. قم بإزالة الغطاء من حاوية لوحة الكمبيوتر الشخصي.   
ج. افصل توصيالت المسبار وسلك الكهرباء وسلك المحرك من لوحة الكمبيوتر الشخصي.   

د. قم بإزالة مجموعة لوحة الكمبيوتر الشخصي.   
هـ. قم بتهيئة إعدادات اللوحة الجديدة، راجع قسم التهيئة.   

و. قم بتركيب لوحة الكمبيوتر الجديدة وربط المسامير.   
ز. قم بتوصيل توصيالت الدفع وربطها بلوحة الكمبيوتر الشخصي على النحو التالي:   

سلك المحرك سلك الكهرباء    المسبار        
أسود 3 أسود 1         G أخضر    

أبيض 4 أبيض 2         LO أسود     
HI أبيض    

أعد تركيب الغطاء. ح.    
قم بتوصيل سلك الكهرباء. ط.     

اختبر موصل المفتاح التشخيصي. ي.     
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تشغیلإیقاف

التهيئة  .6
تحتوي مجموعات أداة الكربنة الجديدة PCB طراز 64-5076 )230 فولت( و64-5081 )115 فولت( على مفتاحين للتهيئة موجودين بين    

مؤشرات التشغيل والمهلة:

يمكن تحويل هذين المفتاحين باستخدام مفك أو قلم بسن مدبب. تكون في قيد التشغيل جهة حافة اللوحة وقيد اإليقاف جهة المنتصف.  

إيقافتشغيل
الوضع 1 - تمكين 

مفتاح التشخيص/ إعادة التعيين
يجب توصيل المفتاح بموصل J9 ويؤدي الضغط 
باستمرار على المفتاح الموصل بموصل J9 إلى 
اختبار المحرك. يؤدي تحرير المفتاح إلى إعادة 

تعيين المهلة.

قد يكون J9 خالًيا )غير مطلوب أي وصالت 
عبور(. يتم تجاهل أي مفتاح موصل.

الوضع 2 - تمكين 
إعادة محاولة تلقائية للمهلة

في حالة فشل تعبئة الخزان في غضون 3 دقائق، 
تنتهي مهلة أداة الكربنة وسوف تحاول تعبئة 
نفسها كل 15 دقيقة لمدة 3 ساعات. في حالة 

النجاح، سيتم استئناف التشغيل الطبيعي. سوف 
يومض مؤشر المهلة ببطئ خالل 3 ساعات، 

بعدها يومض بسرعة.

في حالة فشل الخزان في التعبئة في غضون 3 
دقائق، تنتهي مهلة أداة الكربنة وال تحاول مرة 

أخرى مطلًقا. يتم تشغيل مؤشر المهلة باستمرار 
أثناء فترة انتهاء مهلة أداة الكربنة.



الحلالسببالمشكلة
أ. ربط المضخة.7-1 المحرك ال يبدأ. )المحرك يصدر صوت طنين.(

ب. لف ملفات بدائرة مفتوحة في المكان

أ. قم بتدوير المضخة خفيًفا للتخلص من الربط. إذا فشل هذا 
اإلجراء، استبدل المضخة.

ب. استبدل المحرك.

أ. حمل زائد بفعل ربط المضخة.7-2 المحرك ال يبدأ. )المحرك ال يصدر صوت طنين.(

ب. قاطع منصهر أو دائرة.

ج. المحرك به عطل.

د. لوحة الكمبيوتر بها عطل.

هـ. المسبار به عطل.

و. تم تنشيط ميزة المهلة. يحدث هذا عند تشغيل أداة الكربنة 
لفترة أطول من ثالث دقائق دون تلبية طلب المياه.

أ. دع المحرك يبرد وتخلص من ربط المضخة.

ب. استبدل المنصهر أو قم بإعادة ضبط قاطع الدائرة.

ج. استبدل المحرك.

د. استبدل لوحة الكمبيوتر.

هـ. استبدل المسبار.

و. قم بإعادة تعيين الكهرباء الموصلة ألداة الكربنة أو 
اضغط وحرر مفتاح إعادة التعيين.

أ. قيد في صمام فحص مدخل المياه.7-3 المحرك يعمل بصورة مستمرة.

ب. قيد في المضخة.

ج. اللوحة أو المسبار به عطل.

أ. فك أجزاء ونظف صمام فحص مدخل المياه.

ب. نظف المصفاة أو استبدل المضخة.

ج. استبدل اللوحة أو المسبار.

أ. استبدل صمام التنفيس.أ. صمام التنفيس به عطل.7-4 صمام تنفيس الضغط يخرج منه مياه.

أ. انخفاض ضغط ثاني أكسيد الكربون.7-5 انخفاض الكربنة.

ب. تسرب في أنابيب إمداد ثاني أكسيد الكربون.

أ. قم بزيادة ضغط ثاني أكسيد الكربون أو استبدل خزان 
ثاني أكسيد الكربون.

ب. قم بتحديد مكان التسرب وإصالحه.

أ. قم بتقليل ضغط ثاني أكسيد الكربون.أ. كربنة زائدة.7-6 المنتج به رغاوي.

10

استكشاف األعطال وإصالحها   .7

التشخيص الذاتي للوحة الكمبيوتر  
اتبع ملصق اإلرشادات الموجود على غطاء الحاوية للمساعدة في الوقوف على ما إذا كان يوجد عطل في المسبار أو المحرك أو اللوحة.  
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مالحظة: في حالة حدوث مشكالت في الكربنة، تحقق من تشغیل أداة الكربنة من خالل سحب 
المشروبات. وفي حالة استمرار المشكلة، اتبع الخطوات المسردة أدناه.

مفتاح االختبار برتقالي

أخضر

خطوة ۱---راقب الضوء األخضر
إیقاف -----افحص إمداد الطاقة

تشغیل -------انتقل إلى خطوة ۲
خطوة ۲ ----اضغط مفتاح االختبار (عندما یكون الخزان فارًغا)

المحرك یبدأ في التشغیل -------------استبدل المسبار
المحرك ال یبدأ في التشغیل والضوء البرتقالي مضیئ--------استبدل المحرك

الضوء البرتقالي مطفئ ----استبدل اللوحة

خطوة ۳ ---- إذا لم یتم إیقاف تشغیل المحرك -----------استبدل اللوحة والمسبار

اختبار التحكم األساسي في أداة الكربنة للفحص  
يوجد الجزء رقم 06-01/1236 )المبين أدناه( على غطاء مجموعة أداة الكربنة. وهو يوفر إجراء استكشاف األعطال وإصالحها لتحديد ما إذا كان 
يعمل عنصر التحكم في مستوى السائل بصورة سليمة أم ال. ويساعد اإلجراء في حصر أسباب المشكالت في المسبار أو المحرك أو لوحة الكمبيوتر.

الرسومات التوضيحية، وقوائم األجزاء، ومخططات األسالك   .8
مجموعة صمام الفحص  8-1  

۱

۲ ۳ ٤ ٥ ٦ ۷

الوصف رقم الجزء  العنصر 
مجموعة صمام فحص ثاني أكسيد الكربون  17-0342  1  

الهيكل  01-0669  2  
حلقة دائرية  02-0005  3  

الكم  01-0689  4  

الوصف رقم الجزء   العنصر  
الكرة   01-0674   5  

الزنبرك   03-0021   6  
حلقة دائرية   02-0003   7  

مخطط األسالك )الجزء رقم 06-0266/02(   8-2  

أخضر
أسود
أبیض

محرك
115 VAC

J3 J4
L2

L1

۱۱٥ فوت إلى ۲۲۰ فولت

لوحة الكمبیوتر

HI LO G

أبیض
أسود

أخضر أبیض
أسود

أخضر

مسبار
جھد المنخفض
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خزان أداة الكربنة  8-3  

۱
۲

٥٦

۳

٤

۷

۸۹
۱۰

۹
۱۱

۱۲۱۳

۱۱

۱٤

۱٦

۱٥

۱۷ ۱۸ ۱۹
۲۰

۱۸ ۲۱

۲۲ ۲۳

۹

۲٤

۲٥
۲٦

۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

۳۱
۳۲

۲۳۳

۳٤

الوصف رقم الجزء  العنصر 
Carb LLC ،غطاء  05-0528-01   1  

6-19X0.500، PHD ،مسمار برغي   04-0470   2  
U-1403-APEM ،إعادة تشغيل   12-0241   3  

Carb ،ملصق، مفتاح االختبار   06-1289   4  
ملصق، مفتاح االختبار/ إعادة التعيين  06-3400   

ملصق، استكشاف األعطال وإصالحها   06-1236/01   5  
فلكة، قفل، أسنان داخلية   04-0836/01   7  

SS ،32-8 ،صامولة، سداسية   04-0049   8  
KEPS، SS ،32-8 ،صامولة، سداسية   04-0297   9  

ملصق، مخطط األسالك   06-0266/02   10  
فلكة، مانع تسرب، مفلجة، نيلون، 8/3   05-0017   11  
مجموعة الخزان، Carb، 8/3،مفلج   87-0026   12  

مجموعة أنابيب المياه، 8/3   48-2386   13  
BR، ABCO ،صمام الفحص، تهوية   17-0611   14  

SS ،صمام فحص   17-0611-01   
 ،BR، ABCO ،صمام فحص، تهوية  17-0611-02   

حمل منخفض )100 فولت فقط(    
8/3 x 8/3 ،BR ،مهايئ   01-0111   15  

مجموعة مضخة المياه، قابل لالستبدال   86-0085   16  
ZP ،مشبك مع مسمار برغى  07-0017/01   17  

SS ،20-4/1 ،Nylock ،صامولة   04-0032/01   18  
PN/SN/ ELEC ،لوحة االسم، فينيل   06-0075-01   19  

Carb ،لوحة المسبار األساسي   07-0199/01   20  
PH، SS ،0.75 x 32-8 ،مسمار برغى   04-1361   21  

الوصف رقم الجزء  العنصر 
عازل، 4/1-20 إحادي التثبيت   04-0247   22  

مجموعة سلك الكهرباء   52-0588   23  
مجموعة مفاتيح أداة الكربنة )100 فولت فقط(  52-1739   

مجموعة السلك، طراز 220 فولت  52-1898   
ID 0.281 x 0.065 x 4 ،فلكة مسطحة   04-0033/01   24  

HHD، SS ،x0.500 20-4/1 ،مسمار برغى   04-0520/01   25  
،1/3HP ،محرك أداة الكربنة   91-0008   26   

115 فولت/60 أمبير  
-001101 محرك أداة الكربنة،      91   

1/3HP، 220 فولت/50 هرتز  
  3HP 100-/1،محرك أداة الكربنة  91-0205   

240/200 فولت ة )100 فولت فقط(  
مجموعة أسالك المحرك،   52-0585   27  

DIA 7/8 ،مشبك تخفيف الشد   13-0028   28  
1200 ،HEYCO تخفيف ،شد الجلبة   13-0008   29  

مشبك تخفيف الشد، صغير   13-0026   30  
حاوية أداة الكربنة، تحكم ذاتي   05-0529-01   31  

مجموعة لوحة الكمبيوتر   64-5000   32  
مجموعة لوحة الكمبيوتر، طراز 220 فولت  64-2962   

مجموعة لوحة الكمبيوتر، 220 فولت مع     64-2962-01   
إعادة التعيين  

مجموعة لوحة الكمبيوتر، 220 فولت مع     64--5076   
إعادة التعيين التلقائي  

مجموعة لوحة الكمبيوتر،  مع إعادة التعيين     64--5081   
التلقائي  

مجموعة لوحة الكمبيوتر، 115 فولت،     64-5081   
 Triac محرك  

مع إعادة التعيين التلقائي )100 فولت فقط(    
مجموعة صمام التنفيس، بالستيك   54-0066   33  

ملصق، “زر إعادة التعيين”   06-2590   34  
مجموعة المسبار   52-0590/01   35  



التخلص من الجهاز  .9
للحيلولة دون حدوث ضرر محتمل للبيئة نتيجة التخلص بصورة غير سليمة، قم بإعادة تدوير الوحدة من خالل العثور على جهة إعادة      
التدوير المصرح لها أو اتصل بالتاجر الذي قمت بشراء المنتج منه. يجب االمتثال للوائح المحلية بخصوص طريقة التخلص من سائل    

التبريد ومواد العزل.  
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مالحظات



هذه الصفحة تركت خالية عن قصد



هذه الصفحة تركت خالية عن قصد



Lancer Corp.

800-729-1500

الدعم الفني/ الضمان: 800-729-1550

custserv@lancercorp.com

lancercorp.com


