المطحنة LPGA

دليل التركيب والتشغيل
شركة BUNN-O-MATIC

صندوق بريد رقم 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227
هاتف (217) 529-6601 :فاكس(217) 529-6644 :
لضمان توافر أحدث إصدار من دليل التشغيل ،أو عرض كتالوج قطع الغيار الموضحة بالرسومات ،أو دليل البرمجة ،أو
دليل الخدمة ،الرجاء زيارة موقع شركة  Bunn-O-Maticعلى الويب .www.bunn.com :وكل ذلك مجاني تمامًا،
كما أنه أسرع طريقة للحصول على آخر تحديثات على الكتالوج واألدلة .للخدمة الفنية ،اتصل بشركة Bunn-O-Matic
على رقم .1-800-286-6070
 05/15 27091.8501Dحقوق النشر والطبع © لعام  1102لشركة Bunn-O-Matic

ضمان المنتج التجاري من شركة BUNN-O-MATIC

تضمن شركة ( Bunn-O-Maticالمشار إليها باالسم " )"BUNNالجهاز الذي تص ِّنعه ،وذلك على النحو التالي:
 )1قدور الهواء ،واألباريق الحرارية ،وأدوات الصفق ،وأواني تقديم  ،GPRوموزعات الشاي/القهوة المثلجين ،وماكينات تحضير عبوات القهوة المطحونة
 ،MCP/MCAوأواني التقديم الحرارية وأواني تقديم ( Thermofreshالميكانيكية والرقمية)  -سنة واحدة على قطع الغيار وسنة واحدة على التصنيع.
 )2جميع 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  40000رطل من القهوة ،أيهما كان أوالً.
تسري مدد الضمان هذه اعتبارً ا من تاريخ التركيب ،وتضمن  BUNNأن تكون األجهزة التي تص ِّنعها 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 تص ِّنعها  ،BUNNأو 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  BUNNبأي مطالبة مكفولة بموجب هذا الضمان ،عبر الهاتف على رقم ( ،6601-529 )217أو بالكتابة
إلى صندوق البريد رقم  ،3227على العنوانSpringfield, Illinois 62708-3227 :؛ و )2بناء على طلب من  ،BUNNشحن الجهاز المعيب مع
دفع مقابل الشحن مسب ًقا إلى أحد أماكن خدمة  BUNNالمعتمدة؛ و )3تلقي تصريح مسبق من  BUNNبأن الجهاز المعيب في فترة الضمان.
صريحا أم ضمن ًيا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
يعد الضمان سابق الذكر حصر ًيا ،ويحل محل أي ضمان آخر ،سوا ًء أكان مكتو ًبا أم شفه ًيا،
ً
أي ضمان ضمني للقابلية للشراء أو المالءمة لغرض معين .ليس من حق وكالء  BUNNأو موزعيها أو موظفيها إجراء تعديالت على هذا الضمان ،أو
تقديم ضمانات إضافية مُلزمة لشركة  .BUNNووف ًقا لذلك ،ال تش ِّكل التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها هؤالء األفراد ضمانات ،كما يجب عدم
االعتماد عليها.
إذا قررت  - BUNNبمحض 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  )2استبدال الجهاز أو إعادة ثمن شراء الجهاز.
مقتصرا على اإلصالح
يكون تعويض المشتري من  ،BUNNالناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز ،سوا ًء أكان مبن ًيا على الضمان أم غير ذلك،
ً
أو االستبدال أو إعادة الثمن ،وذلك حسب اختيار  BUNNوحدها كما هو محدد هنا.
ولن تتحمل  - BUNNعلى 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
عرضية أو تبعية.
خدمات ،أو أي أضرار أخرى خاصة أو َ

تعد كل من  392و AutoPODو AXIOMو BrewLOGICو BrewMETERو Brew Better Not Bitterو BrewWISEو
 BrewWIZARDو BUNN Espressو BUNN Family Gourmetو BUNN Gourmetو BUNN Pour-O-Maticو BUNNو
 BUNN with the stylized red lineو BUNNlinkو Bunn-OMaticو Bunn-O-Maticو BUNNserveوBUNNSERVE with
 the stylized wrench designو Cool Frothو DBCو Dr. Brew stylized Dr. designو Dualو Easy Pourو EasyClearو
 EasyGardو FlavorGardو Gourmet Iceو Gourmet Juiceو High Intensityو iMIXو Infusion SeriesوIntellisteam
و My Caféو Phase Brewو PowerLogicو Quality Beverage Equipment Worldwideو Respect EarthوRespect
 Earth with the stylized leaf and coffee cherry designو Safety-Freshو savemycoffee.comو Scale-ProوSilver
 Seriesو Singleو Smart Funnelو Smart Hopperو SmartWAVEو Soft Heatو SplashGardوThe Mark of Quality
 in Beverage Equipment Worldwideو ThermoFreshو Titanو trifectaو Velocity BrewوA Partner You Can Count
 Onو Air Brewو Air Infusionو Beverage Bar Creatorو Beverage Profit Calculatorو Brew betterو .not bitterو
 BUNNSourceو Coffee At Its Bestو Cyclonic Heating Systemو Daypartو Digital Brewer ControlوNothing Brews
 Like a BUNNو Pouring Profitsو Signature Seriesو Tea At Its Bestو The Horizontal Red Lineو Ultraعالمات تجارية
أو عالمات تجارية مسجلة لشركة .Bunn-O-Matic
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تتميز المطحنة  LPGAبقدرتها على تخزين ما يصل إلى خمسة أرطال من حبوب القهوة الكاملة في كل وعاء من وعائي الطحن وطحنها إلى طحين
وكمية محددين مسب ًقا في قُمع جاهز ومرشح من أشهر ماكينات تحضير القهوة بالتقطير .والجهاز معد لالستعمال داخل المباني فقط وعلى منضدة أو رف
ثابتين .كما يجب أن تكون هناك مساحة كافية أعلى المطحنة بحيث يمكن رفع الغطاء عند إضافة حبوب القهوة .وتستخدم هذه الماكينة مع حبوب القهوة
الكاملة فقط.
وتتميز عملية الطحن بأنها معدة مسب ًقا في المصنع حسب مواصفات التقطير التي حددتها وزارة التجارة األمريكية واعتمدها مركز تحضير القهوة
بمكتب رابطة القهوة األمريكية .ويمكن إدخال تعديالت لتغيير كل من الكمية والطحين من إعداد المصنع.

إشعارات المستخدم
احرص على قراءة جميع اإلشعارات الموجودة على المطحنة والواردة بهذا الدليل واتباعها .فهي مكتوبة لضمان حمايتك .يجب الحفاظ
على جميع اإلشعارات الموجودة على المطحنة بحالة جيدة .استبدل أي ملصقات غير مقروءة أو تالفة..

WARNING
Use only on a properly protected
circuit capable of the
rated load.

.

Electrically ground the chassis.

.
.

/

Follow national/local electrical codes.

00824.0002

.

Do not use near combustibles.

An extension cord, when used,
must be shorter than 20 feet
if 16-gage 3-conductor wire, or
shorter than 10 feet if
18-gage 3-conductor wire.

20
18

.

3

.

10

16
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To reduce the risk of electric shock,
do not remove or open cover.

FAILURE TO COMPLY RISKS
EQUIPMENT DAMAGE, FIRE, OR
SHOCK HAZARD

No user-serviceable parts inside.

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL
INCLUDING THE LIMIT OF WARRANTY AND
LIABILITY BEFORE BUYING OR USING
THIS PRODUCT

WARNING

20545.8500A 05/15 © 1990 Bunn-O-Matic Corporation

ﺗﺣذﯾر

To reduce the risk of electric shock, do not remove
or open cover. No user-servicable parts inside.
Authorized service personnel only.
Disconnect power before servicing.

#20545.8500

CAUTION

ﻟﻠﺣد ﻣن ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﻻ ﺗﻧزع
اﻟﻐطﺎء أو ﺗﻔﺗﺣﮫ.
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻧﻔﺳﮫ.
اﺳﺗﻌن ﺑﻔﻧﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﻌﺗﻣد.
اﻓﺻل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻗﺑل إﺟراء اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.

#37881.8500

PERSONAL INJURY
HAZARD.
KEEP FINGERS AND
FOREIGN OBJECTS
OUT OF HOPPER
OR CHUTE OPENING.

.
.

#05876.8500
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متطلبات التغذية الكهربية
يوجد بالمطحنة طرف توصيل يتطلب طقمًا مؤرضًا ثنائي السلك يق َّدر الجهد الكهربي للتيار المتردد به بحوالي  230فولت و 15أمبير
ومرحلة واحدة و 50هرتز ُ
للطرز ذات  230فولت.

المتطلبات األوروبية ()CE

• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لموظف مدرَّ ب مراقبته فيها.

• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين  5و 35درجة مئوية؛ حتى يعمل بشكل جيد.
• يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن  10درجات لضمان التشغيل اآلمن له.
• يجب تقديم أعمال الصيانة الكهربية بمعرفة فني كهرباء ،كما هو محدد بما يطابق جميع اللوائح المحلية والدولية.
• يجب عدم تنظيف هذا الجهاز من خالل مصدر مياه شديد التدفق.
• هذا الجهاز غير معد لالستعمال بواسطة أشخاص (أو أطفال) يعانون من قصور ذهني أو حسي أو عقلي ،أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ،ما لم يقدم لهم شخص مسؤول
عن سالمتهم تعليمات تتعلق باستعمال هذا الجهاز.
• يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
• إذا تلف كبل التيار الكهربي ،فيجب استبداله بواسطة الشركة المص ِّنعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المص ِّنعة أو موظف الخدمة المعتمد لديها لتفادي
حدوث مخاطر.

• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.
• تصنيف الجهاز هو .IXP1

مفاتيح التحكم في التشغيل
مفتاح ( Off/On/Startإيقاف/تشغيل/بدء) (الطرازان )LPGA
( OFFإيقاف تشغيل) ( -الوضع العلوي) يؤدي ضبط المفتاح على هذا الوضع إلى إيقاف تشغيل المطحنة تمامًا.
( ONتشغيل) ( -الوضع األوسط) سيعود المفتاح إلى هذا الوضع بعد بدء دورة طحن ،وسيظل به بعد توقف الطحن.
( STARTبدء) ( -الوضع ألسفل ،خالل لحظة) يدؤي ضبط المفتاح على هذا الوضع وتحريره إلى بدء دورة طحن.

الصيانة الوقائية

توصي شركة Bunn-O-Matic®بإجراء الصيانة الوقائية على فترات منتظمة .ويجب أن يتولى إجراء الصيانة فني خدمة مؤهل .للخدمة الفنية ،اتصل
بشركة Bunn-O-Matic®على رقم .1-800-286-6070
مالحظة :ال يشمل الضمان قطع الغيار أو الخدمات البديلة الناتجة عن عدم إجراء الصيانة الالزمة.

 6أشهر
التنظيف األسبوعي إضافة إلى استبدال مجموعة مزيل الشوائب.
سنة
ِّ
 .1في المطحنات ذات اللوحات المنزلقة ،افحص اللوحات المنزلقة ونظفها.
 .2افحص حواف الطحن المخددة وحجرة الطحن ونظفهما/استبدلهما ،إن اقتضى األمر.
 .3اضبط حواف الطحن المخددة ووقت الطحن وفق المواصفات التي تحددها بما يناسب حجم الحبيبات والحمولة المطروحة بالمطحنة.
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التنظيف
األسطح الخارجية
يوصى باستعمال قطعة قماش رطبة مغموسة في أي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل عند تنظيف جميع
أسطح أجهزة  .Bunn-O-Maticواحرص على عدم خدش أوعية الطحن أو النوافذ باستخدام أي مواد كاشطة .ومن شأن التنظيف المنتظم
المحافظة على المطحنة بحيث تبدو جديدة لعدة سنوات.
حجرة الطحن
 .1تحذير  -افصل المطحنة عن التيار قبل فك أي أجزاء باللوحة أو بالهيكل المحيط بحجرة الطحن.
 .2أفرغ كال وعائي الطحن من جميع الحبيبات.
ُ
 .3وصِّل المطحنة ،وضعْ قُمعًا مزو ًدا بمر ِّشح في قضبان القمع .ثم اضغط على مفتاح ( Off/On/Startإيقاف/تشغيل/بدء) في اتجاه وضع
" "STARTالسفلي ،ثم ارفع إصبعك عن المفتاح .بعد ذلك ،ش ِّغل بعض دورات الطحن حتى يتم توزيع جميع القهوة التي بحجرة الطحن،
ثم افصل المطحنة عن مصدر التيار.
أزل القُمع المزود بمرشح ،ثم أمِل المطحنة برفق تجاه ظهرها.
ِ .4
ِّ
 .5نظف حجرة الطحن وجميع األجزاء بفرشاة ذات شعيرات خشنة جافة غير معدنية ،ثم امسحها بقطعة قماش جافة ونظيفة.

طحن القهوة
 .1ر ِّكب مرشحً ا ورقيًا في قُمع التحضير .ويجب أال يكون المرشح منثنيًا أو مائالً على أحد الجانبين.
 .3أدخل القُمع في قضبان القُمع حتى يتوقف.
 .4اضغط للحظة على مفتاح ( Off/On/Startإيقاف/تشغيل/بدء) في اتجاه وضع " "STARTالسفلي ،ثم ارفع إصبعك عن المفتاح .وستتوقف
عملية الطحن تلقائيًا بعد سكب الكمية المحدد مسب ًقا من حبيبات القهوة في القُمع.
وساو طبقة الحبيبات بهزها برفق.
أزل القُمع من المطحنة
ِ
ِ .5
ً
جاهزا لالستخدام في أي ماكينة تحضير قهوة بالتقطير تجارية وف ًقا لتعليمات المص ِّنع.
 .6بذلك يصبح القُمع المحمَّل
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اإلعداد األولي/خيارات الضبط
يتراوح إعداد عملية الطحن في نطاق من ناعم للغاية إلى خشن للغاية .ويمكن ضبط الطحن الستخدامه في معظم ماكينات تحضير القهوة
التجارية المعروفة .ويجب استخدام اإلجراءات التالية إلجراء عمليات الضبط.
مالحظة -سيؤدي أي تغيير في ضبط حواف الطحن المخددة إلى تغيير الكمية المسكوبة الناتجة .ويجب ضبط أقراص المؤقت بعد أي ضبط
لحواف الطحن المخددة.
E - FIN
ARS
E
CO

ضبط حواف الطحن المخددة
 .1افصل المطحنة عن التيار وأفرغ كل الحبيبات من وعاء/وعائي الطحن.
 .2وصِّل المطحنة ،وضعْ قُمعًا مزو ًدا بمر ِّشح في قضبان القُمع .اضغط للحظة على مفتاح Off/On/
( Startإيقاف/تشغيل/بدء) باتجاه وضع "( "STARTالسفلي) (مع تحديد وعاء الطحن المطلوب)
ثم حرر المفتاح ،بعد ذلك ش ِّغل بعض دورات الطحن حتى يتم توزيع جميع القهوة التي بحجرة الطحن
أزل القُمع المزود بمرشح ،ثم أمِل المطحنة برفق تجاه ظهرها.
ِ .3
 .4اضبط مفتاح ( Off/On/Startإيقاف/تشغيل/بدء) على وضع "( "STARTالسفلي) ،وباستخدام
B U NN
مفتاح ضبط الطحن الموفر ،أدر مسمار الضبط اللولبي ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع
قعقعة معدنية تنتج عن احتكاك حواف الطحن المخددة( .قد يكون من الضروري بدء أكثر من دورة
P1073
طحن واحدة حتى تصدر هذه القعقعة	).
 .5ضع عالمة باستخدام قلم على الملصق لإلشارة إلى وضع السهم على المسمار اللولبي لضبط الطحن.
 .6تتوافق اإلعدادات التالية تقريبًا مع عمليات الطحن المعترف بها من  .CBCوتتم اإلشارة إليها كلها من موضع السهم المعلَّم في الخطوة
الخامسة.
( FINE GRINDطحن ناعم) :قم بتدوير مسمار الضبط اللولبي مقدار  7عالمات شرطية في اتجاه عكس عقارب الساعة.
( DRIP GRINDطحن بالتقطير) :قم بتدوير مسمار الضبط اللولبي مقدار  8عالمات شرطية في اتجاه عكس عقارب الساعة.
( REGULAR (COARSE) GRINDطحن عادي (خشن)) :قم بتدوير مسمار الضبط اللولبي مقدار  10عالمات شرطية في اتجاه
عكس عقارب الساعة.
ً
مالحظة :سيختلف الضبط الفعلي وفقا لتحميص حبوب القهوة أو مذاقها المضاف.
ضبط المؤقت (الطراز )LPG
وأزل السدادة ذات فتحة قطرها  2بوصة والموجودة في
 .1افصل المطحنة من مصدر التيار ِ
الخطاء الخلفي.
ثوان لكل أونصة من القهوة المطحونة المطلوبة.
 .2اضبط قرص المؤقت على خمس
ٍ
 .3تحقق من اإلعداد بوزن عدة عينات.
ثوان لكل أونصة كدليل تقريبي فقط.
يرجى استخدام هذا الشكل الذي يب ّين ضبط 5
ٍ
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