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  OMJ_6   فر مدل  کار با دستگاه مینی  و   مراحل روشن نمودن
  
  .آمپر  استفاده نمایید 16یک کلید حرارتی مینیاتوري  ازبجاي دوشاخ  ، برق  اه به گدست براي اتصال -1

  .محل مناسب براي این منظور وصل کنید را نیز به ارت دستگاه سیم 
از ضمن بستن بست مناسب ر مجاورت دستگاه وصل نموده و شیلنگ گاز را به طور صحیح به لوله گاز د -2

  .عدم نشت گاز اطمینان حاصل کنید
وسکی آن باز کنید تا به صورت افقی راز کردن دو پیچ خبپایین سمت چپ دستگاه را از طریق  توري  درب -3

  ).نشان داده شده است  )1(محل این درب در شکل ( .بایستد
  .به دستگاه را به طور کامل باز کنیدیا سیلندر متصل   شیر گاز -4
در سمت چپ تابلو  کهز دستگاه اگکاربراتورشیر )ولوم (دستگیره مانند روشن کردن بخاري گازي خانگی   -5

را به داخل فشار داده و همزمان به سمت راست  )شده است  نشان داده) 1(جاي آن درشکل  (تعبیه شده  برق
ید بطوریکه صداي تیک جرقه زدن شنیده شود و در همان حالت نگه بچرخان )خالف عقربه هاي ساعت(خود

قسمت  که در در انتهاي لوله مسی و متصل به مشعل(دارید و بالفاصله بوسیله کبریت یا فندك شعله پیلوت 
 شیر  )ولوم (  کنید سپس دستگیرهرثانیه صب 20-30ن نمایید و حدود روش را) پایین و پشت دستگاه میباشد

  . باز کنید ررا تا آخ آن دستکاه را رها نموده و ر کاربراتو
توضیح اینکه  پس از روشن شدن پیلوت ، ولوم شیر کاربراتور گاز باید همیشه در حالت کامالً  باز باقی  بماند 

البته تنظیمات مشعل و قطع و وصل شدن آن و باال و پایین شدن دما .  در غیر اینصورت مشعل روشن نمی شود
   .ستات بطور اتوماتیک انجام می شودتوسط ترمو

در اولین مرتبه روشن کردن پیلوت دستگاه یا مواقعی که براي مدتی گاز قطع بوده یا در صورت بسته : توضیح 
بودن شیر اصلی گاز ، بعلت وجود هوا در لوله هاي گاز ممکن است روشن کردن پیلوت چند دقیقه به طول 

ه ولوم شیر کاربراتور  را همچنان به داخل فشار داده تا هوا خارج شود و انجامد که باید مدتی کوتاه دستگیر
البته شعله فندك یا کبریت باید همچنان در مجاورت پیلوت باشد تا با رسیدن گاز ، شعله پیلوت سریعاً  روشن 

ضعیت کامال ثانیه  دستگیره را  رها کنید و آن را در و 20-30شود که  پس از روشن شدن پیلوت   بعد ازحدود 
  .باز قرارداده و  در همان حالت کامال باز باقی بماند

و گاز و شعله   که شیر اصلی لوله گاز متصل به دستگاه بسته نشود...)هفته و ،روز،ساعت ( مان زتا هر : 1-5 
  .نیازي به تکرار مراحل فوق نمی باشد،  پیلوت قطع نشود 
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باید بار اول جرقه زن دستگاه عمل نمی کند و  ،دستگاه تا پیلوت بعلت زیاد بودن فاصله شیر گاز: توجه  : 5- 2
  .ت بوسیله فندك یا کبریت روشن شودشعله پیلو

  .با این کار دو فن جانبی دستگاه نیز روشن می شود.را روشن نماییددر تابلو برق کلید اصلی دستگاه  - 6
داخل  امیتوانید پس از قرار دادن ظرف پیتزکلید گردانه و کلید روشنایی را .کلید هوادم را روشن نمایید -7

  .روشن کنید دستگاه 
یکی دو ثانیه صبر کنید تا اعداد صفحه دیجیتال .کلید مشعل را روشن نمایید تا مشعل روشن شود -8

  .اه می باشدگعددي که ترموستات نشان می دهد دماي فعلی داخل کابین دست.ترموستات کامل و ثابت شود
  .روي ترموستات را یکبار فشار دهید )Set( ست تکمه   ،ابتدااه گادن دماي مورد نظر به دستبراي تنظیم و د - 9

 )براي کاهش(یا به سمت چپ ) براي افزایش(بالفاصله پیچ ولوم روي ترموستات را به سمت راست -10
ترموستات را   ست تکمهبعد از آن دوباره ، دماي مورد نظر روي صفحه ترموستات نمایان شود عددبچرخانید تا 
ه حرارت مورد نظر در ترموستات ثبت می شود و ببا این اقدام دستور افزایش دما تا رسیدن   .فشار دهید 

به دماي  در حال افزایش می باشد تا نهایتاًابین را نشان می دهد که به مرورترموستات دوباره دماي داخل ک
       و به اصطالح  ریست  وداه خاموش می شگتبه طور اتوماتیک مشعل دس رسیدنثبت شده برسد و پس از

بطور اتوماتیک روشن می شود تا دماي ثبت شده  مشعل بعد که دما چند درجه پایین آمد می کند و چند ثانیه
این دما تا هر زمان که مجدداً  تغییري در آن داده نشود همچنان . و مورد نظر  همچنان حفظ شود و باقی بماند 

  . ایدار و موجود  می ماندبطور اتوماتیک پ
باعث کاهش دما و عدد آن و چرخاندن آن به سمت مت چپ سچرخاندن پیچ ولوم ترموستات به  :توضیح

  .راست باعث باال رفتن و افزایش دما و عدد آن  می شود 
ل ده و ظرفهاي محتوي پیتزاي خام یا هر محصوموپس از رسیدن به دماي مورد نظر درب دستگاه را باز ن -11

   .چنانکه گردانه خاموش است حاال باید روشن شود. دیگر را روي طبقات قرار دهید
و  ردانهگاه گباز نمودن هر یک از دربهاي دست با یا هر یک از آنها  ،  و هوادم  در صورت روشن بودن گردانه 

   .به حرکت در می آید  ا بسته شدن دربها مجدداببه طور اتوماتیک می ایستد و  هوادم 
توضیح : گردانه دستگاه را می توانید فقط موقع قراردادن  غذا داخل دستگاه روشن کنید که خود باعث افزایش 

 عمر موتور گردانه و گیربکس و  همچنین کاهش مصرف برق می گردد.  
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 ،نوع و مقدار مواد تشکیل دهنده ،زمان پخت پیتزا به عوامل مختلف از جمله حجم و فرموالسیون خمیر -12
بعد از کامل شدن پخت پیتزا براي خروج از دستگاه صبر کنید تا ظرف پیتزاي مورد .دارد.... دماي ثبت شده و 

اندکی قبل از رسیدن کامل به سپس  ،گیرد راه قراگنظر در مسیر دورانی خود در مجاورت درب و شیشه دست
مورد نظر را خارج  محصول.ت بایستدوضعی  بالفاصله درب دستگاه را باز کنید تا گردانه در همانجلو درب 

  .ببندید  را هاگدرب دست سریعاً نموده و
  

و   که ورودکاربرد دارد تفاده در قنادي و امثالهم تایمر معموال براي اس : توضیح ( : طریقه استفاده از تایمر -13
  .)خروج کل محصول یکباره باهم انجام می گیرد

در غیر این صورت به واحد زمانی (  .یک ساعت مدرج شده است در این دستگاه صفحه تایمر معموال براي
بتدا پیچ ولوم تایمر را چرخانده و عالمت ابراي استفاده از تایمر .) مندرج در پایین صفحه تایمر توجه شود

آژیر دستگاه پس .سپس کلید تایمر را روشن کنید.مشخصه آن را روي عدد مربوط به زمان مورد نظر قرار دهید
براي تکرار این کار در .تایمر خاموش می شود ، دن زمان تعیین شده به صدا در می آید که با قطع کلیدشاز طی 

فراموش .کلید تایمر را فقط روشن کنید صورتیکه زمان مورد نظر همان زمان تعیین شده قبلی باشد کافیست
  .نشود تعیین زمان باید قبل از روشن کردن کلید تایمر انجام شود

براي این کار ابتدا باید دستگاه را سرد نمود که اول کلید مشعل را خاموش :  ه خاموش کردن دستگاهطریق -14
پس از آن  .داخل کابین یکنواخت شود دماي تا  روشن باشد باید دقیقه 20- 30 حداقل لی کلید هوادمنموده و

  .پایان کلید اصلی را خاموش نماییدباز نموده و تمام کلید ها را خاموش کرده و در  تا آخر  دربهاي دستگاه را
 ، و شیلنگ گاز در پایان ساعت کاري هر روز در صورت تنظیم و سالم بودن پیلوت و قطعات و اتصاالت:  توضیح

و کافی است روز  وله گاز متصل به دستگاه نمی باشدگاز دستگاه و شیر اصلی لکاربراتور نیازي به بستن شیر 
  .برق دستگاه را روشن و از دستگاه استفاده  نماییدکاري بعد فقط کلیدهاي تابلو 

 15- طریقه بستن المپ جهت روشنایی داخل کابین :  (باتوجه به شکل 5 )
یک استوانه فلزي تعبیه شده کـه المـپ و سـرپیچ ، داخـل آن     ،سمت راست  قسمت جلو روي سقف دستگاهدر

روي  متصل شـده کـه   تسمه فلزي نگهدارنده یکسرپیچ المپ به . قرارمی گیرد و داخل کابین را روشن می کند
فلـزي   تسـمه که ابتدا باید در وضعیتی که کلید اصلی تـابلو بـرق قطـع اسـت      قرارمی گیردمذکور لبه استوانه 

در ( وات  200یـا   100رشـته اي   ستوانه خارج کنید سـپس یـک المـپ     نگهدارنده را به سمت باال بکشید و از ا
  تسمه )5( شکل روي سرپیچ بسته و مجدداً مطابق ) خریداري شوداسرام    ك با مار   المپ  امکان  صورت

.قرارداده و فشار دهید تا ثابت  شود  نگهدارنده سرپیچ و المپ را داخل جایگاه استوانه اي مربوطه  
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امر  در ابتداي. نظر به اینکه رنگ داخل کابین دستگاه از نوع کوره اي مقاوم در برابر حرارت می باشد   -16
  .ل کابین بشرح زیر پخته و تثبیت  شود باید رنگ داخ

  : داخل کابین کوره اي طریقه پختن رنگ
که کیفیت و ماندگاري آن .شود باشد و با حرارت پخته و پایدار می اي می رنگ داخل کابین دستگاه از نوع کوره

گاه و روشن کردن آن عمل نموده و براي این اقدام طبق دستور العمل کار با دست .به پختن صحیح بستگی دارد
از لحظه رسیدن به این درجه حرارت حدود  .درجه سانتیگراد تنظیم کنید و صبر نمایید 150دما را روي  بدواً

 15-20با رسیدن به این دما باز  درجه تنظیم کرده و مجدداً 200دقیقه صبر نموده و سپس دما را روي  20-15
درجه  350الی  300برده و به همین منوال تا  باال درجه50 هجدر 50گاه را سپس دماي دست .دقیقه صبر نموده

   .پیش بروید
از دستگاه متصاعد خواهد  دودبو و مقداري به مدت یکی دوساعت  از زمان شروع این کار  الزم به ذکر است

ساعت کامال  شد که بعلت سوختن چربیها و پخته شدن رنک میباشد و فقط همین یکبار میباشد و پس از چند
بدیهی است دستگاه چند ساعت پس از پخته شدن رنگ داخل کابین و اتمام  .براي همیشه تمام می شود

  .باشد از آن آماده استفاده و پخت محصول می و بو متصاعد شدن دود
    

  :توجه     توجه
دي شده و کمترین  حد با عایق مخصوص بصورت مناسب عایق بن با  اینکه کلیه جداره هاي این دستگاه  کامالً

ممکن  پرت دما  و انتقال حرارت به محیط را دارد  ولی در هر حال بعنوان یک  وسیله گاز سوز و مولد حرارت 
و گازهاي ایجاد شده متصاعد خواهد  گرما مقداري، استفاده و پختن غذا هنگام  دربراي پخت غذا میباشد و 

گیرد که ضمن اینکه محیط براي حضور اشخاص حاظر در محل شد که باید تهویه کافی به شکل مناسب انجام 
مناسب تر خواهد شد ، براي سالمت دستگاه و برخی قسمتهاي آن و در نتیجه افزایش عمر مفید دستگاه نیز 

لذا نظر به اینکه اتصال مستقیم لوله دودکش به دریچه اگزوز منصوب روي سقف . بسیار موثر و مفید میباشد
یجاد اختالل در کار و سیستم حرارت رسانی دستگاه میشود ، بهترین اقدام براي این منظور دستگاه ، باعث ا

  ).توجه فرمایید )   2 ( به طریقه نصب هود در شکل ( .نصب یک هود در باالي سقف دستگاه میباشد
  

  :نحوه نصب هود روي سقف دستگاه * 
مخصوصاً از جلو  سطح سقف فر زابعاد کمی بزرگتر ابا  و سقف دستگاه يباال  متريسانتی 40حدود  هود باید در

  از   سانتی متر 40-50  و  سانتی متر از طرفین دستگاه  15-20  بطوریکه حدود  ( . و طرفین ساخته و نصب شود
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 یک کانال با ابعاد مناسب  ازقسمت راس هود   و نهایتا) دستگاه بیرون زدگی داشته و بزرگتر باشد نماي جلویی
در صورتیکه کانال به محیط خارج .  آزاد و محیط خارج  یا به یک هواکش مناسب  متصل و منتهی شودهواي به 

و هواي آزاد منتهی شده است در نهایت باید بصورت عمود شده و حداقل یک متر از بلندترین مانع و ارتفاع 
ر غیر اینصورت در روزهاي بادي ، د. نصب شود  -اچ  - مجاور باالتر رفته و در قسمت سر آن الزاماً کالهک بشکل 

 . جریان باد داخل کانال شده و باعث ایجاد اختالل در کارکرد دستگاه و حتی خاموش شدن مشعل و پیلوت آن می شود

  
  :و فنی  هاي ایمنی  توصیه  و  توضیحات

  
  .دستگاه الزاما کلید هوادم قبل از کلید مشعل روشن شود کردنروشن  موقع *
حتما کلید اصلی تابلو  ،به تعمیر یا باز نمودن تابلو برق یا لوازم و قطعات الکتریکی دستگاه  در صورت نیاز *

ضمنا اقدامات الزم و مقتضی از طریق .برق دستگاه و همچنین کلید برق شبکه متصل به دستگاه را قطع نمایید
  .انجام شود برق صنعتیافراد متخصص در زمینه 

  .سریعا نسبت به تعویض آن اقدام کنید ،ک از دو فن جانبی دستگاهدر صورت از کار افتادن هر ی *
  :توضیح 

سالمت دو عدد فن جانبی که در پایین طرفین دستگاه نصب شده  براي افزایش عمر تابلو برق و الکتروموتورها 
دیگر  توضیح اینکه یکی از فن ها دمنده و یکی. که همگی در زیر دستگاه تعبیه شده اند کامال ضروري است 

چونکه فن ها همگی دمنده مکنده است لذا در صورت خراب شدن هر کدام سریعاً آن را تعویض نموده و 
  موقع خرید از فروشنده ،معیوب شده  فابریکطبق نمونه  بودن آن  مکندهیا  دمندهجهت رعایت میباشند ، 

  .نحوه تغییر دور آن را سوال فرمایید و در صورت نیاز اعمال کنید
از طریق ورود ذرات و  سوخت و تغذیه دستگاه مسیر و مسدود شدن ي جلوگیري از هر گونه اختاللبرا *

 .شود مناسب تعبیه صافی گازسر راه شیلنگ گاز متصل به دستگاه یک  ، اجرام معلق در گاز و لوله ها  

تنظیم شعله  0یگلوردر صورت نیاز به هر گونه سرویس و تعمیر در قسمتها و قطعات گازسوز مانند تعویض ژ *
  .استفاده شود  تعمیر کاران  وسایل گازسوزمانند پیلوت و امثالهم از افراد متخصص 

 و درقسمت زیر  دستگاهانتهاي که در     (    فشار گاز محل نصب باید در حدي باشد که ارتفاع شعله مشعل  *
.سانتیمتر بوده و به رنگ آبی بسوزد  10حدود ) دارد  قرار  
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گاز پیلوت باید در حدي باشد که شعله پیلوت کامال با سـر ترموکوپـل مسـی در تمـاس بـوده و آن را       فشار *
متصـل اسـت بـا    ) پشت دسـتگاه  و پایین  درقسمت(براي تنظیم شعله پیلوت که به بدنه مشعل . گداخته نماید

روشن است با یـک   ده سپس درحالیکه پیلوترا باز نمو پیلوتپوش پایین ابتدا باید پیچ در )  6( به شکل  توجه
را خیلی آرام  به که در داخل قرار دارد  پیچ تنظیم شعله پیلوت  ،  سر باریک  آچار پیچ گوشتی دوسوي  

)   6طبق شکل .(بپیچانید تا به وضعیت مناسب در بیاید سمت چپ یا راست  

.وسایل گاز سوز انجام شود تعمیرکاران باید بوسیله افراد متخصص مانند  این کار:  توضیح  
در صورتیکه از سیلند گاز مایع استفاده می شود الزاما باید سیلندر مجهز به رگالتور تنظیم شونده  :توجه  *

رگالتور تا آخر باز شود یعنی فشار کم شود و به مرور   باشد و در ابتداي کار که سیلندر کامال پر است باید پیچ
   رگالتور را محکم کنید در غیر اینصورت شعله  و فشار آن کم شد کم کم پیچکه گاز داخل سیلندر مصرف شد 

. قابل رویت خواهد بود داخل کابین سرایت کرده بطوریکهبه   
که دما در محدوده دو طبقه پایین بعلت قرار داشتن کوره در پایین  در حین پخت توجه داشته باشید *

دیس کامل با ( دوپوشکه معموال در دو طبقه پایین از دیس . دباش از طبقات فوقانی میردستگاه اندکی بیشت
لذا دو طبقه پایین براي زودتر  .شود استفاده می  و در چهار طبقه باال از دیس توري) یک الیه توري مفتولی 

  .پختن و بیشتر برشته شدن زیر محصول مناسب تر است 
در صورتیکه .ي مخصوص روي سقف انجام شودبارگیري دستگاه باید بوسیله جرثقیل و از طریق حلقه ها*

با توان یا لوله  2*3پروفیلتوان با قرار دادن دو عدد  کم باشد میو محل نصب جایی  جابهدر مسیر ارتفاع 
یک میله ( که در طرفین دستگاه  نصب شده  هر طرف جانبی هايقالب در داخل متر 3و با طول حدود  مناسب

و گرفتن دو سر میله ها و بلند کردن همزمان آن ) در دو قالب سمت چپ  در دو قالب سمت راست و یک میله
  .اقدام نمود ،  توسط چند نفر با قدرت کافی

  
  

  توضیحات مربوط به محل نصب و قرارگیري دستگاه براي بهترین کارایی
  
تراز  ،فاع سقف ارت ،یا وسایل مجاور فاصله تا دیوار  ،دماي محیط  ،محل قرار گیري دستگاه از نظر تهویه  *

ارد فاصله از محل آب و آبریزي مداوم و مو ،موجود بودن انشعاب مناسب گاز و برق ،بودن سطح تحتانی 
  .امثالهم مناسب باشد
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کل سطح محل قرار گیري و نصب  دستگاه باید کامال صاف و تراز و یکپارچه  باشد چون در غیر اینصورت  بـه   *
رخی از اتصاالت و فیشها و پیچ قطعات و قسـمتهاي مختلـف دسـتگاه  در اثـر     مرور زمان  با کارکرد دستگاه ، ب

کم کم  شل و در صورت عدم توجه و رسیدگی نهایتاً باز خواهد شد،  ضمن اینکه  این عامللرزش و بی ثباتی  ،   
.خود از دالیل  ایجاد لرزش شدید و صداهاي غیر عادي میباشد   

ر داشتن فشا نشعاب گاز نزدیک باشد تا امکانتی المقدور به کنتور و امحل نصب و قرارگیري دستگاه باید ح*
.  مناسب گاز و  همچنین  کوتاهترین طول  شیلنگ گاز فراهم و ممکن گردد  

 20محل نصب دستگاه باید به شکلی باشد که نسبت به دیوار یا وسایل مجاور در قسمت پشت حداقل :  توضیح
ضمنا در طرفین و مجاورت دستگاه نباید . سانتیمتر فاصله لحاظ شود 50سانتیمتر و در قسمت طرفین حداقل 

. وسایلی که ایجاد حرارت باال می نماید  مانند اجاق گاز و فر ساندویچ و امثالهم قراربگیرد  
توضیح : محل قرارگیري دستگاه باید طوري باشد که جریانهاي طبیعی یا مصنوعی هوا یا  باد که نتیجه مجـاورت  

میباشـد   ره ، درب ورود و خروج اصلی ، درب یا پنجره  زیر زمین یـا بـالکن ، هـواکش قـوي و امثـالهم  ،      با پنج
 وجود  نداشته باشد  زیرا باعث اختالل یا  خاموش شدن شعله پیلوت یا مشعل در قسمت زیر دستگاه میشود. 

  
  
 
 

:براي دستگاه و نحوه رفع آن   عیوب پیش آمده اشکاالت و   
 

  :دن ناگهانی کل برق دستگاه قطع ش*  
یکی مربوط به فرمان تابلو برق و  باشد که می) مینیاتوري ( کلید ایمنی حرارتی سه عدد این دستگاه مجهز به 

مشکل در شدت جریان ودر مواقع بروز اختالل  دوعدد دیگرمتعلق به موتور گردانه و موتور هوادم میباشد که
لذا در صورت مشاهده قطع ناگهانی .شود یه قسمتها به طور اتوماتیک قطع میدر کل یبرق یا بروز هر گونه اتصال

  .را خاموش کنید و کلید اصلی تابلو برق  دستگاه انشعاب برق ابتدا  ،برق در داخل سیستم الکتریکی دستگاه 
تماس مثالً شکستن المپ روشنایی و اتصالی آن ، سوختن اجزاء الکتریکی ،پس از کشف و رفع علت مربوطه 

باز  پس ازپایین سمت راست را  در توري دربسپس  ،احتمالی قسمت بدون روکش سیم با بدنه و امثالهم  
با بردن  ، در تابلو برق پس از دیدن کلید مینیاتوري قطع شده .باز کنید، کامالً دو طرف آن در کردن دو پیچ

  .درب توري دستگاه را ببندید داًمجد کلید مینیاتوري مذکور را وصل نموده ودست در داخل تابلو ، 
 .)و مطلع  از طریق افراد متخصص( 
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* عمل نکردن همزمان گردانه و هوادم:  (  در صورتیکه الکتروموتور گردانه و هوادم و کلیدهاي مربوطه و سیستم برق رسانی 
 سالم باشد و همچنین کلیدهاي  مینیاتوري مربوط به موتور هوادم و موتور گردانه که در تابلو برق نصب شده قطع نشده باشد ):

بسته باشد ولی باز هم هوادم و گردانـه کارنکنـد    نیز اگر کلید هوادم و گردانه روشن باشد و هر دو درب دستگاه
درب بـاال یـا   متصـل بـه   احتماالً میکروسوییچ درب باال یا پایین عمل نکرده یعنی بادامک منصوب روي لـوالي  

به قرقره میکروسوییچ مربوطه فشار نمی آورد که براي این کار باتوجه به شـکل  رب دپایین در حالت بسته بودن 
، پـیچ  )  سـانتیمتر قبـل از بسـته شـدن کامـل      2-3( هرکـدام از دربهـا    در وضعیت حدود بسته بـودن   ) 3( 

بـه  امـک  باد میل بادامک را در وضعیتی تنظیم کنیـد کـه   ،نگهدارنده میل بادامک را باز کرده سپس با پیچاندن 
را به داخل فشار  میکروسوییچ   قرقره)     شنیده شود  میکروسوییچ در حدي که صداي تیک    (مقدار الزم   

).  3با توجه به شکل (  .بالفاصله در همان وضعیت، پیچ نگهدارنده میل بادامک را محکم کنیدسپس  دهد ،   
مربوطه یا سیستم برق رسانی مشکل داشته باشد باید کلیدهاي   یا هوادم   الکتروموتور گردانه یا  در صورتیکه

.توسط افراد متخصص در زمینه برق صنعتی  قطعات تعویض و یا رفع عیب شود  
 
 
 

: برق روشن نشدن مشعل دستگاه و باال نرفتن دما  پس از روشن کردن کلید مشعل در تابلو علت *  
 

. ربوطه مطمئن شویداز وجود گاز در شبکه لوله کشی و باز بودن شیرهاي م  -  
.خاموش است و باید روشن شودشعله پیلوت مشعل   -  
نیست  که پس از روشن شدن پیلوت ،  باید دستگیره ولوم شیر کاربراتور گاز دستگاه در وضعیت کامالً باز   -

. قرار بگیردوضعیت  همیشه در این     
که است  رسیده ي ثبت شده در ترموستات به دما  ممکن است مشعل ریست کرده  یعنی دماي داخل کابین  -  

.باید دماي ثبت شده در ترموستات  را تا میزان دماي الزم و مورد نظر  باال ببرید  
ـ    - یله ذرات چنانچه باز هم مشعل روشن نشد ممکن است مسیر گاز در یکی از لوله هاي منتهی به مشـعل بوس

وسایل گاز  ورت اطمینان باید بوسیله تعمیرکاران گاز مسدود شده که در ص موجود در داخل شبکه لوله هاي  
 سوز مشکل رفع شود، 

  یا ترموستات فرمان الزم را صادر نمی کند و خراب شـده ، یـا  شـیربرقی عمـل نمـی کنـد ، یـا ترموکوپـل         -
  برق صنعتی افراد متخصص در زمینه  الکتریکی منتهی به ترموستات خراب شده که در این صورت باید بوسیله

. طعه معیوب تعویض یا تعمیر شودق  
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: دانه دستگاه و نحوه رفع آن  گرعلت کارنکردن    *  
.کنترل شودکه باید  نمیباشد نرمال مناسب و، ه از نظر سالمت و میزان کشش تسمه پروان   -     
 .گردانه را بزنید و کلید براي این کار باید تسمه پروانه را خارج نمایید. از سالمت موتور گردانه مطمئن شوید  -
).روسوییچ هاي آنها درگیر باشد کدقت کنید دربهاي دستگاه بسته باشد و می(  

ن شوید که براي این کار باید با دست و به ئاز سالمت و قفل نکردن گیربکس  و گیر نکردن بدنه گردانه مطم  -
.ردانه باید به راحتی حرکت کندمی گیربکس را  در زیر دستگاه بچرخانید و  گوراحتی بتوانید پولی آلومینی  

) .توسط افراد متخصص . (کنترل شود آنبودن کلید گردانه و رسیدن برق به موتورسالم    -     
.یک از قسمتها و مراحل مذکور باید قطعه معیوب تعویض یا تعمیر شوددر صورت وجود مشکل اساسی در هر -  

 
:یا نمایش غیر واقعی دماي دستگاه  علت بی نظمی یا بی ثباتی مداوم در دماي دستگاه *  

بعلت حساسیت شدید ترموستات و قطعات داخلی آن و متاسفانه وجود  نوسان شدید در شبکه بـرق سراسـري   
باعـث وارد   همگـی  وسایل برقی پرمصرف  و نوسان سـاز در محـل و امثـالهم ،    وجود برخی  و تشدید آن بعلت 

. تعمیر شود یا   ن  یا بی دقت شدن آن میشود که باید تعویضو در نتیجه خراب شد  شدن شوك به ترموستات  
  .)بوسیله برقکار صنعتی ( 
 

:مشاهده شعله در کابین دستگاه یا  عدم یکنواختی بسیار شدید پخت محصول  بین طبقات باالیی نسبت به سایر طبقات  *  
به دستگاه متصل شده کـه بایـد کـامالً      احتماال لوله اگزوز یا کانال  مستقیماً  از محل مجراي خروجی روي سقف

یک هود مناسب  در باالي سقف دستگاه نصب شود تا بتواند عمل )  2(  بجاي آن مطابق شکل برداشته شود و  
  .را بخوبی انجام دهد  کامل دود و گاز و گرماي محیط تهویه 

 
:علت روشن نشدن پیلوت یا روشن نماندن و خاموش شدن ناگهانی پیلوت   *  
ثانیه و یا بیشـتر، بـه    30نانچه در جریان روشن کردن پیلوت طبق دستورالعمل مربوطه، حتی پس از گذشتن چ

محض رها کردن دستگیره  ولوم شیر کاربراتورگاز دستگاه ،  باز هم شعله پیلوت خاموش شد و پس از چنـد بـار   
ل قوي  بوبین شـیر کـاربراتور  خـراب    تکرار  به هیچ  وجه  این مشکل حل نشد  ، ترموکوپل مسی و یا به احتما

چنانچه پیلوت روشـن  . میباشد که باید توسط افراد متخصص  از جمله تعمیرکاران  وسایل گاز سوز تعویض شود
 شد ولی پس ازچند لحظه مجدداً خاموش شد به احتمال زیاد فقط ترموکوپل مسی دستگاه خراب است ،که باید 
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.ض شودتوسط تعمیرکار وسایل گاز سوز تعوی  
البته  در مواقعی جرم گرفتن  قسمتی از سر ترموکوپل مسی که در تماس با شـعله پیلـوت اسـت باعـث ایـن       

مشکل حل )    سمباده  بوسیله کاغذ ترجیحاً ( سر ترموکوپل  مشکل می شود که با ساییدن و تمیز کردن جرم  
    .)توجه فرمایید )  6 ( به شکل.  ( می شود  

 
  :فاصله بین دربها و بدنه دستگاه و نحوه تنظیم آن تنظیم نبودن  *

براي کم کـردن فاصـله   . را مقداري باز کرده تا زبانه آزاد شود پیش قفلی زبانه نگهدارنده  پیچ  ) 4( طبق شکل 
بین درب و بدنه ، زبانه را به میزان الزم به داخل فشار داده و براي زیاد کردن فاصله ، زبانـه را کمـی بـه بیـرون     

محکم    )و در حد نرمال    با احتیاط (      زبانه را سریعاً پیچ نگهدارنده  سپس در همان حالت دلخواه   ،بکشید  
).توجه کنید  ) 4( به شکل .(کنید   
 
 
 

 
:دستگاه  توسط  صداهاي غیر عادي و ناهنجارایجاد   *  

 
) :سقف دستگاهباال و قسمتصدا در( :الف   

باال بـودن حـرارت داخـل کـابین ، شـفت      از بلبرینگ در باالي شفت گردانه به دلیل  بعلت عدم امکان استفاده 
دارد که در اوایل کار دستگاه ممکن اسـت در  بسیار آرام گردانه داخل یک بوش با آلیاژ مخصوص حرکت دورانی 

می گریس  بـر  مواقعی صداي تیز و نازك نسبتاً شدیدي شنیده شود که با زدن چند قطره روغن موتور یا مقدار ک
کـه  صدا قطـع خواهـد شـد     بالفاصله) وسط سقف دستگاه( از روي سقف دستگاه   روي مرکز بوش و دور شفت

) .توجه فرمایید ) 7( به شکل   ( .               دستگاه ، مسئله به کلی حل خواهد شدکار کردن مدتی پس از البته  
 

: داخل کابین دستگاه قسمت در صدا  : ب   
مـی تـوان   گردانه ممکن است سینی ها یا ظرفهاي پیتزا دچار لرزش شده و کمی صـدا نمایـد کـه     بعلت حرکت

،  در خود کارخانه سازندهمعموالً  به همین منظور ،البته  که ،به بدنه گردانه متصل نمود سینی ها را بوسیله پیچ   
. ن آن را بست و محکم کردلذا چنانچه پیچها باز شده می توا .می شودسینی ها به بدنه گردانه پیچ    

:توضیح  
.محل قرار گیري دستگاه  در رفع صداهاي احتمالی بسیار موثر است تراز بودن کل سطح    
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:در قسمت زیرین دستگاه صدا   :ج   
. که با ایجاد فاصله  برطرف می شودمیباشد لرزش لوله هاي مسی گاز و تماس آنها با بدنه به علت   -  
انطباقات الزم  ،و با کمی کارکردن  میباشدو جدید بودن سردنده ها   که به علت نو  استمربوط به گیربکس   -

.حاصل خواهد شد   
که با محکم کردن میباشد آنها  یدرب پشتپیچ هاي  یا  هاي پایه الکتروموتورها  محکم نبودن پیچبه علت    -

.پیچهاي مربوطه صدا قطع می شود  
تابلو برق که بعنوان حفاظ تعبیه الکتروموتورها و فیمابین مشعل و قسمت عموديبه علت لرزش صفحه فلزي   -

.صدا رفع خواهد شد که با محکم کردن پیچهاي آن میباشد شده   
.که باید عوض شود و صدا می کند  تسمه پروانه در اثر کارکرد  زیاد ریش شده  -    
.اید  به میزان الزم و با احتیاط محکم کردپولی آلومینیمی  سر گیربکس  ثابت نمیباشد که پیچ آن را ب  -    

محکم نبودن تسمه پروانه که باید مهره  پیچهاي پایه الکتروموتور را چند دور باز کـرد و موتـور را در جهـت      -
مخالف گیربکس و در امتداد سوراخ کشابی پیچهاي پایه موتور فشار داده تا تسمه پروانه کشیده و سـفت شـود   

، پیچها حرکت هنگام باز کردن مهره ها   توضیح اینکه .  سریع مهره ها را محکم کنید   ، سپس در همان حالت  
.تابشی همراه با مهره ندارند و نیازي به گرفتن پیچها نمیباشد   

 


