
و نحوه رفع آن در فرهاي ریلی پیتزا احتمالی جدول برخی عیوب  

.رماییدخواهشمند است قبل از استفاده از دستگاه حتماً دفتر راهنماي آن را با دقت مطالعه نمایید و در صورت ابهام با واحد خدمات تماس حاصل ف: توجه  

اقدام قابل انجام –نحوه رفع ایراد  پیش آمده ایراد و مشکل  عالیم   محل یا قسمت مورد نقص 
توسط (یک اتصال کوتاه پیش آمده ، پس از کشف و رفع  آن 

کلید مینیاتوري برق اصلی منصوب در تابلو برق را ) متخصص 
                                                                                .وصل نمایید

.قطع شده استبرق کل دستگاه بطور ناگهانی   برق  اصلی دستگاه 

فاز و نول کابل دستگاه جابجا وصل شده سیم مشکی  باید به  - 1
.فاز وصل شود  

سیم ارت وصل نیست یا  محل ارت درست عمل نمی کند که  -2
.باید به محل ارت مناسب  وصل شود  

کمتر یا خیلی ) میلی بار 33حدود ( فشار گاز از حد مجاز - 3
                             .استاندارد باید تامین شود فشار. بیشتر است 

ثانیه روشن و بالفاصله خاموش  2-3مشعل درحد 
.شده و چراغ نارنجی روي رله روشن می شود  

 مشعل

.سالمت ترموستات بررسی شود  - 1  
فشار گاز بررسی شود در زمستان افت فشار پیش می آید که  -2

و یا گاز کپسول  رو به اتمام  باید مصرف کننده هارا کم کرد ،
                 .است  و یا یخ می زند که باید کپسولها را تعویض نمود

پس از مدتها کار کردن مشعل بطور ناگهانی کار نمی 
.کند  

 مشعل

.ترموستات خراب شده  باید تعویض شود   دما دما بدون اختیار تغییر و نوسان دارد 
 

محل خود در بدنه دستگاه وصل کابل موتورگیربکس به  - 1
                                                                                         .نیست

پیچ روي شفت انتقال نیروي گیربکس به غلطک محکم بسته  -2
.نیست وداخل هم حرکت می کنند که با آچار پیچ را محکم کنید  

سالمت هردو گیربکس مخصوصا اگر موتور کار می کند  - 3
گیربکس متصل به غلطک نوار را کنترل کنید ، در صورت ایراد 

                                                                               .تعویض شود 
اگر الکتروموتور نوار کار نمی کند سالمت الکتروموتور و  -4

                                 .ودسپس اینورتر توسط متخصص بررسی ش

.نوار دستگاه حرکت نمی کند  نوار دستگاه 

بررسی شود شاسی نوار نقاله درست سر جاي خودش نشسته  - 1
.باشد و کامال تراز باشد در غیر اینصورت ایراد را رفع کنید  

از باز بودن سوراخهاي سطح )  3- 1500(در مدل فر ریلی  -2
.نمایید و درصورت نیاز سوراخها رابازکنیدمکش اطمینان حاصل   

منصوب درباالي ابتدا و ) ازجنس استیل (دریچه هاي بادبزنی  - 3
.انتهاي تونل پخت ، سرجاي خودش باشد  

بخش تنظیمات سطح پخت را در دفتر راهنما مطالعه  -4
                                                                                       .فرمایید

کیفیت پخت خوب نیست –پخت یکنواخت نیست   سطح پخت غذا 

   
 


