
إرشادات التشغيل
مقدمة

يسمح إناء التقديم هذا بتوزيع جالون أو  11⁄2 جالون أو 13⁄4 جالون أو جالونين من المشروبات الساخنة.  يمكن تحضير القهوة مباشرة 
في إناء التقديم دون فك الغطاء عند استخدامه مع ماكينة تحضير مالئمة من إنتاج  ®Bunn.  ضع إناء التقديم على حامل تسخين لإلبقاء على 

المشروب ساخًنا في المواقع البعيدة.  ويقلل التصميم المقاوم لالنسكاب احتمالية التعرض الحتراق أو اتساخ من المشروب الساخن.

إشعارات المستخدم
تجب المحافظة على اإلشعارات المثبتة بإناء التقديم هذا بحالة جيدة.  استبدل الملصقات غير المقروءة أو التالفة.

إناء التقديم GPR سعة 1، 
1.5، 1.75، 2 جالون

SAFETY-FRESH®
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REMOVE ONLY FOR DAILY CLEANING
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حتفا

تحذیر WARNING
DO NOT HEAT WHEN EMPTY
OR BOIL DRY.
DO NOT USE ON OPEN FLAME
OR EXPOSED ELECTRIC
ELEMENTS.
DO NOT CLEAN WITH BLEACH.
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استخدام إناء التقديم
اقفل الغطاء في موضعه على إناء التقديم بإدارته باتجاه عقارب الساعة إلى نهايته.  .1

اضبط موضع منتصف غطاء إناء التقديم مباشرة تحت مخرج المشروبات بالقُمع في ماكينة تحضير قهوة من إنتاج  ®Bunn عند   .2
التحضير مباشرة في إناء التقديم.

يصبح اآلن المشروب الساخن جاهًزا عبر الصنبور.  يعرض مقياس بيان المنسوب المشروب المتبقي في إناء التقديم.  .3
وكلما قل المتبقي في إناء التقديم، يمكن إضافة المزيد إليه.  .4

مالحظة – توخَّ الحذر من ملء إناء التقديم أكثر من سعته. 

التنظيف
أِدر مجموعة الغطاء بعكس اتجاه عقارب الساعة إلى نهايتها لفكها بغرض تنظيف إناء التقديم اليومي بغسالة   .1

األواني.
مالحظة - توصي شركة  Bunn-O-Matic باستعمال منظف األواني  ®CASCADE للتنظيف الجيد.  وال 

تستخدم المبيضات.
تعد CASCADE® عالمة تجارية مسجلة لشركة Procter & Gamble Co.، في سينسيناتي، بوالية أوهايو.  

2.  فُك غطاء الفوهة من مجموعة الغطاء بإدارته بعكس اتجاه عقارب الساعة. أخرج الحشية من الجانب األسفل 
لمجموعة الغطاء.

وبعد تنظيف جميع األجزاء جيًدا، أعد تركيب مجموعة الغطاء.  .3
نظِّف جميع األسطح األخرى بقطعة قماش رطبة ومغموسة بأي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل.  .4

ف مقياس بيان المنسوب بفرشاة. نظِّ  .5
اشطف إناء التقديم بالكامل جيًدا بعد تنظيفه.  .6
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BUNN-O-MATIC ضمان المنتج التجاري من شركة
تضمن شركة Bunn-O-Matic (المشار إليها باالسم "BUNN") الجهاز الذي تصنِّعه، وذلك على النحو التالي:

1) قدور الهواء، واألباريق الحرارية، وأدوات الصفق، وأواني تقديم GPR، وموزعات الشاي/القهوة المثلجين، وماكينات تحضير عبوات القهوة 
المطحونة MCP/MCA، وأواني التقديم الحرارية وأواني تقديم Thermofresh (الميكانيكية والرقمية) - سنة واحدة على قطع الغيار وسنة واحدة 

على التصنيع. 
2) جميع أجزاء الجهاز األخرى - سنتان على قطع الغيار، وعام على التصنيع، إضافة إلى ضمانات إضافية كما هو محدد أدناه:

أ) الدائرة اإللكترونية و/أو لوحات التحكم - 3 سنوات على قطع الغيار والتصنيع.   
ب) الضاغطات المزود بها جهاز التبريد - 5 سنوات على قطع الغيار وسنة على التصنيع.   

ج) حواف الطحن المخددة المزودة بها مطحنة القهوة لطحن القهوة بما يالئم تحليل غربال المصفاة األصلي للمصنع - قطع الغيار والتصنيع لمدة 4   
سنوات أو 40000 رطل من القهوة، أيهما كان أوالً.

تسري مدد الضمان هذه اعتباًرا من تاريخ التركيب، وتضمن BUNN أن تكون األجهزة التي تصنِّعها خالية من العيوب في المواد وفي التصنيع، في 
وقت التصنيع والتي تظهر خالل مدة الضمان الساري. ال يسري هذا الضمان على أي جهاز، أو مكون أو قطعة غيار لم تصنِّعها BUNN، أو رأت 

BUNN، أنها تضررت نتيجة إساءة استعمال، أو إهمال، أو تغيير، أو تركيب أو تشغيل غير سليم، أو صيانة أو إصالح خاطئ، أو عدم تنظيف وعدم 
معايرة دورية، أو تعطل الجهاز الناتج عن سوء جودة المياه، أو الضرر أو الكوارث. باإلضافة إلى ذلك، ال يسري الضمان على استبدال العناصر التي 
تخضع لالستعمال المعتاد، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، األجزاء القابلة لالستبدال بواسطة المستخدم مثل السدادات والحشيات. هذا الضمان 

يسري بشرط قيام المشتري بما يلي: 1) تقديم إشعار فوري إلى BUNN بأي مطالبة مكفولة بموجب هذا الضمان، عبر الهاتف على رقم (217( 529-
 ،BUNN ؛ و2) بناء على طلب منSpringfield, Illinois 62708-3227 :6601، أو بالكتابة إلى صندوق البريد رقم 3227، على العنوان

شحن الجهاز المعيب مع دفع مقابل الشحن مسبًقا إلى أحد أماكن خدمة BUNN المعتمدة؛ و3) تلقي تصريح مسبق من BUNN بأن الجهاز المعيب في 
فترة الضمان.

يعد الضمان سابق الذكر حصرًيا، ويحل محل أي ضمان آخر، سواًء أكان مكتوًبا أم شفهًيا، صريًحا أم ضمنًيا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 
أي ضمان ضمني للقابلية للشراء أو المالءمة لغرض معين. ليس من حق وكالء BUNN أو موزعيها أو موظفيها إجراء تعديالت على هذا الضمان، 
ل التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها هؤالء األفراد ضمانات، كما يجب  أو تقديم ضمانات إضافية ُملزمة لشركة BUNN. ووفًقا لذلك، ال تشكِّ

عدم االعتماد عليها.
إذا قررت BUNN - بمحض تقديرها - أن الجهاز ال يطابق الضمان، يكون لها وحدها، ما دام الجهاز في فترة الضمان، خيار: 1) تقديم قطع غيار بديلة 

و/أو تصنيع مجاني (أثناء مدد ضمان قطع الغيار والتصنيع السارية والمحددة أعاله) إلصالح المكونات المعيبة، بشرط إجراء ذلك اإلصالح بواسطة 
ممثل خدمة معتمد من BUNN؛ أو 2) استبدال الجهاز أو إعادة ثمن شراء الجهاز.

يكون تعويض المشتري من BUNN، الناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز، سواًء أكان مبنًيا على الضمان أم غير ذلك، مقتصًرا على 
اإلصالح أو االستبدال أو إعادة الثمن، وذلك حسب اختيار BUNN وحدها كما هو محدد هنا.

ولن تتحمل BUNN - على أية حال - أية مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، خسارة أرباح أو خسارة 
مبيعات أو خسارة استعمال الجهاز، أو دعاوى خاصة بعمالء المشترى، أو تكلفة رأس المال، أو تكلفة وقت تعطل، أو تكلفة الجهاز البديل، أو مرافق أو 

خدمات، أو أي أضرار أخرى خاصة أو عَرضية أو تبعية.

و  BrewWISEو  Brew Better Not Bitterو  BrewMETERو  BrewLOGICو  AXIOMو  AutoPODو  392 من  كل  تعد 
و  BUNNو BUNN Pour-O-Maticو BUNN Gourmetو BUNN Family Gourmetو BUNN Espressو BrewWIZARD
 BUNNSERVE withو BUNNserveو Bunn-O-Maticو Bunn-OMaticو BUNNlinkو BUNN with the stylized red line
the stylized wrench design وCool Froth وDBC وDr. Brew stylized Dr. design وDual وEasy Pour وEasyClear و
 Intellisteamو Infusion Seriesو  iMIXو  High Intensityو  Gourmet Juiceو  Gourmet Iceو  FlavorGardو  EasyGard
 Respectو  Respect Earthو  Quality Beverage Equipment Worldwideو  PowerLogicو  Phase Brewو  My Caféو
 Silverو Scale-Proو savemycoffee.comو Safety-Freshو Earth with the stylized leaf and coffee cherry design
 The Mark of Qualityو SplashGardو Soft Heatو SmartWAVEو Smart Hopperو Smart Funnelو Singleو Series
 A Partner You Can Countو Velocity Brewو trifectaو Titanو ThermoFreshو in Beverage Equipment Worldwide
وnot bitter. و  Brew betterو  Beverage Profit Calculatorو  Beverage Bar Creatorو  Air Infusionو  Air Brewو  On
 Nothing Brewsو Digital Brewer Controlو Daypartو Cyclonic Heating Systemو Coffee At Its Bestو BUNNSource
Like a BUNN وPouring Profits وSignature Series وTea At Its Best وThe Horizontal Red Line وUltra عالمات تجارية 

.Bunn-O-Matic أو عالمات تجارية مسجلة لشركة


