
 Banquet Line, Egro Line & Scan Boxدليل المستخدم لصناديق 

 ) الحافظة ، الساخنة والباردة ( عربات لنقل الطعام بدرجات حرارة مختلفة

 : عزيزي العميل

الجديد عربة تسليم الوجبات ، ويسرنا أنك قد اخترت واحدا من منتجاتنا ، ونأمل أن    Scan Boxنهنئك الختيارك 

 تشعر بالرضا الستخدامك معداتنا لسنوات قادمة.

 : الضمان

شهر من تاريخ الشراء ، وإن من شرط الحصول على الضمان أن يتم  21لديها ضمان    Scan Boxجميع منتجات  

بالضمان من موقع  يمكنك تنزيل بطاقة المطالبة  -التسلسلي  رقم الصنف والرقم ء بطاقة المطالبة بالضمان بمل

Scan Box   فيwww.scanbox.se    من قسم الخدمة ـService  

 منها. Scan Boxيجب إرسال بطاقة المطالبة بالضمان من الشركة التي قمت بشراء 

التعبئة والتغليف واألسالك التي تربط ، فضال عن األضرار الناجمة عن سوء التركيب واالستخدام الضمان ال يشمل 

 والصيانة والتصليح والتنظيف.

 : التسليم والتركيب واالستعمال

يرجى التحقق من التعبئة والتغليف ، في حال تلف في التعبئة والتغليف أو في المنتج  Scan Boxعند استالم منتجات 

منها دون  Scan Boxن تكتب على أوراق الشحن فورا ، ويجب إبالغ وكيل الشحن والشركة التي قمت بشراء يجب أ

 أي تأخير.

استالمه إن استلم على كما ينبغي إعادة تدوير التعبئة والتغليف والبالستيك والورق المقوى ، وكذلك الخشب عندما يتم 

 .Scan Boxمنصات خشبية ، من المهم أن تقرأ تعليمات التشغيل قبل استخدام منتج  

 : االتصال بنا

منها أو بـ   Scan Boxلمزيد من المعلومات أو األسئلة التقنية الرجاء االتصال مباشرة مع الشركة التي قمت بشراء  

Scan Box Thermo Products AB   لكتروني  البريد االinfo@scanbox.se   

 00 83 30 454 46+ هاتف :

 العربات الحافظة :

 االستخدام / العمليات :

ذلك العربات الحافظة يمكن استخدامها كما هي أو من خالل وضع اللوحة المجمدة في أعلى داخل العربة ، يمكن بعد 

أو ثالجة كبيرة مع إبقاء باب الحافظة مفتوحا وهذا ربة بالطعام . ويمكن أيضا وضع العربة في غرفة باردة ملء الع

http://www.scanbox.se/
mailto:info@scanbox.se


إذا كان تسليم الطعام في اليوم التالي فيجب ملء العربة قبل ليلة من التسليم باردا ،  Scan Boxيجعل داخل صندوق 

 .، مع ترك الباب مفتوحا 

 ريع الذوبان وأغلق باب العربة وانطلق بها إلى مكان التسليم.ضع لوحة سعند التحرك للتسليم 

مع اللوحة المجمدة ، وكذلك يجب أن تطلب تزويد الصندوق  Scan Boxيجب أن تطلب شراء عربة   مالحظة :

 بالمستويات الداخلية المناسبة.

 التنظيف :

مكان غسيل سيارات ، إذا تم استخدام يمكن تنظيف العربات المحافظة بخرطوم ماء ضغط عادي ، أو مكان غسيل ال

 العربات يجب أن تكون الصناديق مجهزة بعجالت مقاومة للصدأ وقابلة للتثبيت.

 يجب أن يتم التنظيف وفقا لتنظيف مساحات األلمنيوم الذي يمكن العثور عليه في هذا الدليل.

 : صيانة العربة

 .كالعجالت ينبغي تشحيمها وشدهايجب العناية بالعربة بانتظام ، واألجزاء المثبتة 

 مع أو نقل التسخين الحراري : عربات ساخنة )التدفئة الثابتة( مع الربط الكهربائي

 االستخدام / العمليات :

دقيقة قبل االستخدام ، إذا تم  02 - 54فولت لمدة تتراوح من  132يجب أن تكون هذه العربة موصلة بتيار كهربائي 

 دقيقة. 12الهواء ) التسخين الحراري ( فتكفي العربة مع نقل تجهيز 

العربة مزودة بسلك للتوصيل بمأخذ للتيار الكهربائي الذي يجب وضعه على ارتفاع مناسب ، وهو في الجزء الخلفي 

 من العربة.

ل دقيقة بعد وضع المواد الغذائية داخ 24-22بالكهرباء من لة للحصول على أفضل النتائج يجب إبقاء العربة موص  

 العربة لضمان الحصول على درجة الحرارة المناسبة في حال كان الباب مفتوحا.

افصل السلك من النقطة الكهربائية عن طريق سحب القابس )ال تسحب مباشرة من السلك( ، هناك عالقة  مالحظة :

 على الجزء الخلفي من العربة وذلك لوضع الخلفي من العربة ، وذلك لوضع الكابل أثناء النقل.

 يجب فصل الكهرباء عن العربة قبل التنظيف. : نةتنظيف العربات الساخ

) الحماية من دخول الماء والمواد الصلبة ( ، هذا الينطبق على الموديالت مع  IP44اية صنيف الحممؤهلة لتالعربة 

 (. ) الحماية من تدخل   IP21التبريد الحيوي كاختيار ، التي لديها 

 يجب أن يتم التنظيف وفقا الرشادات التنظيف في هذا الدليل ) انظر القسم الخاص بتنظيف أسطح األلمنيوم (.

 يجب أال يتم غسلها بمياه ذات ضغط عالي. مالحظة :



 يجب العناية  بالعربة بانتظام ، خاصة األجزاء القابلة للحركة كالعجالت ينبغي تشحيمها وشدها. صيانة العربة :

فقط الكهربائي المرخص له يمكنه اإلصالح والعمل على األجزاء الكهربائية من العربة ، ويجب استخدام قطع الغيلر 

 وإال الضمان سيكون الغيا. Scan Boxألصلية المعتمدة فقط من ا

 بلتيير أو كومبريسور:عربات تبريد مع 

 االستخدام / العمليات :

 عربات بلتيير :

دقيقة ، قبل أن يتم استخدام  212 - 02فولت لمدة تتراوح من  132يجب أن تكون هذه العربة موصلة بتيار كهربائي 

العربة تكون مزودة بسلك للتوصيل بمأخذ التيار الكهربائي الذي ينبغي وضعه على ارتفاع  الصندوق للمرة األولى ،

 مناسب ، وهو في الجزء الخلفي من العربة.

سم من الجدار أو غيره من السواتر من أجل تحقيق أقصى قدر  32يجب وضع عربة التبريد بلبيير بمسافة التقل عن 

 من درجة الحرارة المحيطة بالعربة.درجة مئوية  11 أقلبرد العربة بي  Peltierمن تدفق الهواء ، العنصر 

دقيقة بعد أن يتم وضع الطعام داخل  24 – 22للحصول على أفضل النتائج يجب توصيل العربة بالتيار الكهربائي من 

 الباب. فتح العربة ، وذلك للحصول على درجة الحرارة المناسبة داخل العربة بعد

 ر:عربات الكومبريسو

، وإذا تم نقل العربة وهي مستلقية وجب إعادتها للوضعية مستلقية أو مائلة ال ينبغي أن تنقل عربات الكومبريسور 

 الصحيحة وعدم تشغيلها لمدة ساعتين على األقل ، وذلك ليتم رجوع السائل الزيتي إلى مكانه داخل الكومبريسور.

 دقيقة قبل االستخدام. 02 - 54فولت لمدة تتراوح من  132يجب أن تكون هذه العربة موصلة بتيار كهربائي 

العربة مزودة بسلك للتوصيل بمأخذ التيار الكهربائي الذي ينبغي وضعه على ارتفاع مناسب ، وهو في الجزء الخلفي 

 من العربة.

دقيقة بعد أن يتم وضع الطعام داخل  24 – 22للحصول على أفضل النتائج يجب توصيل العربة بالتيار الكهربائي من 

 العربة ، وذلك للحصول على درجة الحرارة المناسبة داخل العربة بعد فتح الباب.

درجة  3درجة مئوية لتتمكن العربة من التبريد إلى  32درجة حرارة الغرفة المحيطة بالعربة يجب أن التتجاوز  

 ع على الجزء الخاص بوظيفة األزرار.يرجى االطال Egro Line & Banquet Lineمئوية ، 

 عربات الكومبريسور:تنظيف بلتيير و

) الحماية من تدخل   IP21يجب فصل العربات من التيار الكهربائي قبل التنظيف ، العربة مؤهلة لتصنيف الحماية 

 .) 

 طح األلمنيوم (.يجب أن يتم التنظيف وفقا الرشادات التنظيف في هذا الدليل ) انظر القسم الخاص بتنظيف أس



 مالحظة : يجب أال يتم غسلها بمياه ذات ضغط عالي.

 صيانة بلتيير وعربات الكومبريسور:

 يجب العناية  بالعربة بانتظام ، خاصة األجزاء القابلة للحركة كالعجالت ينبغي تشحيمها وشدها. 

العربة ، ويجب استخدام قطع الغيلر  فقط الكهربائي المرخص له يمكنه اإلصالح والعمل على األجزاء الكهربائية من

 وإال الضمان سيكون الغيا. Scan Boxاألصلية المعتمدة فقط من 

 معلومات عامة لجميع العربات :

 المستويات المنفصلة أو الثابتة :

للمستويات تتم إزالة المستويات المنفصلة بحذر قبل أن يتم تنظيفها يدويا أو وضعها في غسالة الصحون ، أما بالنسبة 

 الثابتة تنظف يدويا من الداخل.

 العربات ذات العجالت :

Scan Box ويمكن لجميع العربات أن تحمل في كل مستوىأو أرجل قابلة للتعديل  تقدم أيضا عربات مع عجالت ، 

 كم / ساعة. 0أقصى ، العربات مع عجالت لديها سرعة قصوى تصل إلى كجم كحد  22 داخل العربة

 ب ) إضافات ( :عربات مع ساح

Scan Box  كم /  0عربات يمكن سحبها في وقت واحد ، سرعة السحب يجب أال تتجاوز  5تنصح أن مايصل إلى

 ساعة.

 تثبيت لوحة التحكم الرقمية :

التشغيل / اإليقاف على اضغط على زر   OFFبالكهرباء وشغلها ، إذا ظهر على الشاشة  Scan Boxاوصل عربة 

 وحدة التحكم.

درجة الحرارة بواسطة األسهم فوق وتحت ، اضغط طويال على الزر لتعديل سريع واضغط بشكل متكرر تنظم 
 لتعديل تدريجي.

بدء في وضع االسعداد اضغط مع االستمرار على زر تشغيل / إيقاف لمدة ثالث ثواني ، وينطبق نفس االجراء عند 
 التشغيل تظهر على الشاشة درجة الحرارة المحددة.

 رجة الحرارة الحالية ، اضغط على زر عالمة مقياس الحرارة.لمعرفة د

 جميع أنواع الصناديق :توصيات عامة الستخدام 

أو األنواع أخرى من الحاويات للحد من  Gastronom G / Nلحافظات بإحكام  المطبقة ضع األغطيةبو ينصح

 النفايات وجعل التنظيف أسهل.

 .EN631يجب أنن تكون تابعة للمعيار أو الصواني  Gastronom G / Nعند استخدام مقالي  مالحظة :



 عربات يوميا.غسل ال ينصح بعجالت فوالذ مقاومة للصدأ في حالاألبواب يجب أن تكون مغلقة أثناء النقل ، كما 

 تنظيف أسطح األلمنيوم : 

 إرشادات عامة :

بشكل دائم للحفاظ على الوضع صق باألسطح ولذلك يجب نتظيف األسطح تإذا وجد أي طعام مترسب فسوف يل
الصحي والمظهر النظيف ، وينبغي أن يتم التنظيف قبل إحماء العربة وتجنب وقوع الطعام ، وفي حال حصول ذلك 

 اإلسراع في التنظيف قبل أن يجف الطعام فيصبح من الصعب تنظيفه ، ويجب الحذر حينما تكون األسطح ساخنة.

 طريقة التنظيف :

مباشرة من خرطوم ماء ومن ثم التجفيف بقطعة قماش ناعمة ، أو عن طريق أقمشة خاصة يمكن أن يتم التنظيف 
 للتنظيف ، ينصح بدلو ماء مع منظفات خفيفة وماء دافئة وفرشاة.

 www.sp.seيمكن العثور عليها في  IP الحالي ـ المعلومات عن تصنيف  IPتحقق من عالمة 

 الطريقة اليدوية تسمح باستخدام المنظفات الشمعية و التلميع الخفيف ، وامسح بقطعة قماش ناعمة في اآلخر.

الطبقة الرقيقة من الشمع تقلل إمكانية التصاق المواد الغذائية المسكوبة على السطح ، وكذلك تساهم في إطالة المدة 
 بين أوقات التنظيف.

 المنظفات :

القوية ، والقلويات على وجه الخصوص ، ولذلك الينبغي لعمال النظافة  حساسة لألحماض األنودية األلمنيومأسطح 
استخدام هذه المادة ، إذ يمكن أن يسبب ذلك بقعا وآثار سيئة للغاية ، فينصح باستخدام المياه النظيفة العذبة باإلضافة 

 (  PH 8 - 6إلى ذلك المنظفات المحايدة ) 

لمنيوم غير حساسة لنماذ  المذيبات العضوية ، مثل ثالثي كلور اإليثيلين ، وهي طبقة رقيقة من زيت أسطح األ
 ، الزيت. الكريستالين تستخدم إلزالة الطالء

 األوساخ المترسبة :

( أو ما M3والتي جفت على السطح يمكن كشطها بمكشطة بالستيكية ومن ثم باالسفنج )بقايا الطعام في الداخل 

 .شابه

 الخدوش :

خطرا اليشكل ممكن أن تكشف األلمنيوم تحتها فتسبب ضررا جماليا ، ولكن  األنودي الخدوش التي هي في السطح
 .األنوديتناسق والتحام السطح فضل بتآكل أعمق وذلك ل

الخدوش الخدوش التي على الجانب الخارجي من الصفحة البالستيكية يمكن تلميعها باألكرييليك ، يجب تنظيف مكان 
 ( أو ماشابه ، ومن ثم ملؤها بورنيش األكريليك.Scotchbriteبإسفنج )

إذا كان لديك المزيد من  info@scanbox.seأو  00 83 30 454 46+على  Scan Boxـ  يرجى االتصال ب

 ( Eloxal AB 990808األسئلة  ) المعلومات مأخوذة من 

 

http://www.sp.se/
mailto:info@scanbox.se


 األزرار :وظيفة 

 جة الحرارة دريزيد من هذا الزر  عى  :لألزر 

 هذا الزر ينقص من درجة الحرارة زر لألسفل :

 هذا الزر يستخدم لعرض درجة الحرارة الحالية داخل العربة. زر إشارة ميزان الحرارة :

ف لمدة ثالث ثواني ، للتحول لوضع االستعداد اضغط باستمرار على زر تشفيل / إيقا :Stand By زر االستعداد ـ 

 ( Core Temperatureوينطبق نفس اإلجراء عند بدء التشغيل ) ال يستعمل 

 الحل الخطأ رسالة الخطأ المعروضة

AUS    أوOFF  ثواني 3االستعداد لمدة اضغط على زر  االستعدادال يوجد ضبط لوضع 

FIL االستشعارتحقق من جهاز  خطأ في جهاز االستشعار ، انقطاع التيار 

FIH تحقق من جهاز االستشعار خطأ في جهاز االستشعار 

 اتصل بالشركة المزودة المطلوب إدخال كلمة السر “---“

 انظر إعداد لوحة التحكم الرقمية إنذار درجة الحرارة  A31انظر  عرض وامض

EP التيار الكهربائي ال يعمل من وحدة التحكم ، يجب  خطأ في بيانات الذاكرة
 يتم استبدال وحدة التحكم أن

 

 إذا كنت غير متأكد من أي من التعليمات السابقة Scan Boxاتصل بـ  

 


