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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 
 ،BUNN أو رأت ،BUNN التصنيع والتي تظهر خالل مدة الضمان الساري. ال يسري هذا الضمان على أي جهاز، أو مكون أو قطعة غيار لم تصنِّعها
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( 529-6601، أو بالكتابة 
إلى صندوق البريد رقم 3227، على العنوان: Springfield, Illinois 62708-3227؛ و2) بناء على طلب من BUNN، 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، أو 
ل التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها هؤالء األفراد ضمانات، كما يجب عدم  تقديم ضمانات إضافية ُملزمة لشركة BUNN. ووفًقا لذلك، ال تشكِّ

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
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مقدمة
تتميز المطحنة LPGA بقدرتها على تخزين ما يصل إلى خمسة أرطال من حبوب القهوة الكاملة في كل وعاء من وعائي الطحن وطحنها إلى طحين   
وكمية محددين مسبًقا 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 مسبًقا 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..

27091.8501 061112

#20545.0000

KEEP FINGERS AND
FOREIGN OBJECTS

OUT OF HOPPER
OR CHUTE OPENING.

PERSONAL INJURY
HAZARD.

#05876.0000

#37881.0000

00824.0002

ريذحت
20545-0000D 01/04 © 1990 Bunn-O-Matic Corporation

 نامضلل ىصقألا دحلا كلذ يف امب لماكلاب ليغشتلا تاميلعت ليلد أرقا
همادختسا وأ جتنملا اذه ءارش لبق ةينوناقلا ةيلوؤسملاو

 نوكم كلس ناك اذإ مدق 20 نم لقأ همادختسا ةلاح يف ليوطتلا كلس نوكي نأ بجي
 سايقم 18 نوكملا كلسلا ةلاح يف ،مادقأ 10 نم رصقأ وأ.تالصوم 3و ساقم 16 نم

.كالسأ 3و
 ةمدص ثودح وأ قيرح بوشن وأ زاهجلا فالتإ ىلإ ريذحتلا ةاعارم مدع يدؤي دق

ةيئابرهك
.ردقملا لمحلل ةأيهم اًديج ةيمحم ةيئابرهك ةرئاد ىلع زاهجلا مدختسا

ِّصو .ةيندعملا ةدعاقلاب يضرأ يئابرهك فرط ل 
.ءابرهكلاب ةينعملا ةيلحملا/ةينطولا نيناوقلا عبتا

.قارتحالل ةلباقلا داوملا نم برقلاب زاهجلا مدختست ال

هيبنت
 ضرعتلا رطخ ةمث

.ةيدسج ةباصإل
 كعباصأ نيب دعاب

 نيبو ةبيرغلا ماسجألاو
 ةحتفو نحطلا ءاعو

.ىرجملا
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متطلبات التغذية الكهربية
ر الجهد الكهربي للتيار المتردد به بحوالي 230 فولت و15 أمبير  يوجد بالمطحنة طرف توصيل يتطلب طقًما مؤرًضا ثنائي السلك يقدَّ  

ومرحلة واحدة و50 هرتز للُطرز ذات 230 فولت.

مفاتيح التحكم في التشغيل

)LPGA إيقاف/تشغيل/بدء( )الطرازان( Off/On/Start مفتاح
OFF )إيقاف تشغيل( - (الوضع العلوي) يؤدي ضبط المفتاح على هذا الوضع إلى إيقاف تشغيل المطحنة تماًما.

ON )تشغيل( - (الوضع األوسط) سيعود المفتاح إلى هذا الوضع بعد بدء دورة طحن، وسيظل به بعد توقف الطحن.
START )بدء( - (الوضع ألسفل، خالل لحظة) يدؤي ضبط المفتاح على هذا الوضع وتحريره إلى بدء دورة طحن.

27091.8501 061112

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.

6 أشهر 
التنظيف األسبوعي إضافة إلى استبدال مجموعة مزيل الشوائب.

سنة
فها.  في المطحنات ذات اللوحات المنزلقة، افحص اللوحات المنزلقة ونظِّ  .1

افحص حواف الطحن المخددة وحجرة الطحن ونظفهما/استبدلهما، إن اقتضى األمر.  .2
اضبط حواف الطحن المخددة ووقت الطحن وفق المواصفات التي تحددها بما يناسب حجم الحبيبات والحمولة المطروحة بالمطحنة.  .3

)CE( المتطلبات األوروبية
• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يتسنى فيها اإلشراف عليه من ِقَبل شخص مختص.

• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين 5 و35 درجة مئوية؛ حتى يعمل بشكل جيد.
• يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن 10 درجات 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.

• هذه المطحنة مخصصة لالستخدامات التجارية ، على سبيل المثال في مطابخ المطاعم والمقاصف والمستشفيات والمؤسسات التجارية مثل 
المخابز والجزارة وما إلى ذلك ، ولكن ليس لإلنتاج الضخم المستمر لألغذية.

• يجب مراقبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
• إذا تلف كبل التيار الكهربي، فيجب استبداله بواسطة الشركة المصنِّعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المصنِّعة أو موظف 

الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.
• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.

.IPX1 تصنيف الجهاز •
• هذه المطحنة مخصصة لالستخدامات التجارية ، على سبيل المثال في مطابخ المطاعم والمقاصف والمستشفيات والمؤسسات التجارية مثل 

المخابز والجزارة وغيرها ، ولكن ليس لإلنتاج الضخم المستمر لألغذية.
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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-Matic. واحرص 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
تحذير - افصل المطحنة عن التيار قبل فك أي أجزاء باللوحة أو بالهيكل المحيط بحجرة الطحن.  .1

أفرغ كال وعائي الطحن من جميع الحبيبات.  .2
ل المطحنة، وضْع قُمًعا مزوًدا بمرشِّح في قضبان القُمع. ثم اضغط على مفتاح Off/On/Start (إيقاف/تشغيل/بدء) في اتجاه وضع  وصِّ  .3
ل بعض دورات الطحن حتى يتم توزيع جميع القهوة التي بحجرة الطحن،  "START" السفلي، ثم ارفع إصبعك عن المفتاح. بعد ذلك، شغِّ

ثم افصل المطحنة عن مصدر التيار.
أِزل القُمع المزود بمرشح، ثم أِمل المطحنة برفق تجاه ظهرها.  .4

نظِّف حجرة الطحن وجميع األجزاء بفرشاة ذات شعيرات خشنة جافة غير معدنية، ثم امسحها بقطعة قماش جافة ونظيفة.  .5

طحن القهوة       
ركِّب مرشًحا ورقًيا في قُمع التحضير. ويجب أال يكون المرشح منثنًيا أو مائالً على أحد الجانبين.  .1

أدخل القُمع في قضبان القُمع حتى يتوقف.  .3
اضغط للحظة على مفتاح Off/On/Start (إيقاف/تشغيل/بدء) في اتجاه وضع "START" السفلي، ثم ارفع إصبعك عن المفتاح. وستتوقف   .4

عملية الطحن تلقائًيا بعد سكب الكمية المحدد مسبًقا من حبيبات القهوة في القُمع.
أِزل القُمع من المطحنة وساِو طبقة الحبيبات بهزها برفق.  .5

ل جاهًزا لالستخدام في أي ماكينة تحضير قهوة بالتقطير تجارية وفًقا لتعليمات المصنِّع. بذلك يصبح القُمع المحمَّ  .6

27091.8501 061112
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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.

COARSE - FINE

BUNN
P1073

P1744

061112 27091.8501

)LPG ضبط المؤقت )الطراز

افصل المطحنة من مصدر التيار وأِزل السدادة ذات فتحة قطرها 2 بوصة والموجودة في   .1
الخطاء الخلفي.

اضبط قرص المؤقت على خمس ثواٍن لكل أونصة من القهوة المطحونة المطلوبة.  .2
تحقق من اإلعداد بوزن عدة عينات.  .3

يرجى استخدام هذا الشكل الذي يبّين ضبط 5 ثواٍن لكل أونصة كدليل تقريبي فقط.

ضبط حواف الطحن المخددة
افصل المطحنة عن التيار وأفرغ كل الحبيبات من وعاء/وعائي الطحن.  .1

Off/On/ ل المطحنة، وضْع قُمًعا مزوًدا بمرشِّح في قضبان القُمع. اضغط للحظة على مفتاح وصِّ  .2
Start (إيقاف/تشغيل/بدء) باتجاه وضع "START" (السفلي) (مع تحديد وعاء الطحن المطلوب) 
ل بعض دورات الطحن حتى يتم توزيع جميع القهوة التي بحجرة الطحن ثم حرر المفتاح، بعد ذلك شغِّ

أِزل القُمع المزود بمرشح، ثم أِمل المطحنة برفق تجاه ظهرها.  .3
اضبط مفتاح Off/On/Start (إيقاف/تشغيل/بدء) على وضع "START" (السفلي)، وباستخدام   .4
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 

طحن واحدة حتى تصدر هذه القعقعة.) 
ضع عالمة باستخدام قلم على الملصق لإلشارة إلى وضع السهم على المسمار اللولبي لضبط الطحن.    .5

تتوافق اإلعدادات التالية تقريًبا مع عمليات الطحن المعترف بها من CBC.  وتتم اإلشارة إليها كلها من موضع السهم المعلَّم في الخطوة   .6
الخامسة.

FINE GRIND )طحن ناعم(: قم بتدوير مسمار الضبط اللولبي مقدار 7 عالمات شرطية في اتجاه عكس عقارب الساعة.  
DRIP GRIND )طحن بالتقطير(: قم بتدوير مسمار الضبط اللولبي مقدار 8 عالمات شرطية في اتجاه عكس عقارب الساعة.  

COARSE( GRIND( REGULAR )طحن عادي )خشن((: قم بتدوير مسمار الضبط اللولبي مقدار 10 عالمات شرطية في اتجاه   
عكس عقارب الساعة.

مالحظة: سيختلف الضبط الفعلي وفًقا لتحميص حبوب القهوة أو  مذاقها المضاف.  


