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BUNN-O-MATIC KOMMERCIELLE PRODUKT GARANTI
Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) garanterer udstyr fremstillet af det som følger:
1) Airpots, termiske karafler, karafler, GPR servers, iced te/kaffe dispensere, MCR/MCP/MCA enkelt kop bryggere, ter-
miske servere og ThermoFresh® servere (mekaniske og digitale) 1 år på reservedele og 1 år på service. 
2) Alt andet udstyr – 2 år på reservedele og 1 års service plus tilføjet garanti som specificeret nedenfor: 
a) Elektroniske kredsløb og/eller st¬¬yringskredsløb – reservedele og service i 3 år.
b) Kompressorer til køleanlæg - 5 år på reservedele og 1 års service. 
c) Male grater på kaffeformalingsudstyret til at male kaffen for at opfylde fabrikkens originale skærm sigteanalyse – reser-
vedele og service i 4 år eller 40.000 pund kaffe, alt efter hvad der kommer først.
Disse garantiperioder gælder fra installationsdatoen. BUNN garanterer at det udstyr der er fremstillet af dem vil være fri 
for defekter i materiale og udførelse på tidspunkt for fremstilling og optræder indenfor den gældende garantiperiode. 
Denne garanti gælder ikke for udstyr, komponenter eller dele, som ikke var fremstillet af BUNN, eller det som efter BUNN’s 
bedømmelse er blevet ramt af misbrug, forsømmelse, ændring, forkert installation eller betjening, forkert vedligeholdelse 
eller reparation, ingen regelmæssig rengøring og afkalkning, udstyrsfejl relateret til dårlig vandkvalitet, skade eller ulykke. 
Desuden gælder garantien ikke for udskiftning af elementer til normalt brug, herunder men ikke begrænset til bruger 
udskiftelige dele som f.eks. pakninger og tætninger. Denne garanti er betinget af, at Køber 1) giver BUNN omgående 
besked om ethvert krav i henhold til denne garanti på telefonnummer (217) 529-6601 eller ved at skrive til Postboks 
3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) hvis anmodning fra BUNN, forsendes det defekte udstyr forudbetalt til et au-
toriseret BUNN service center; og 3) modtager forudgående autorisation fra BUNN om at det defekte udstyr er under 
garantien. OVENSTÅENDE GARANTI ER EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GA-
RANTI, SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN 
IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI AF ENTEN SALGBARHED ELLER EG-
NETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Agenterne, forhandlere eller ansatte af BUNN er ikke autoriseret til at foretage 
ændringer i denne garanti eller give yderligere garantier som er bindende for BUNN. I henhold til dette udgør udtalelser fra 
sådanne personer hvad enten mundtligt eller skriftligt ikke nogen garanti og burde ikke påberåbes.
Hvis BUNN efter eget skøn afgør at udstyret ikke overholder garantien skal BUNN mens udstyret er dækket af garantien en-
ten 1) gratis udskifte dele og/eller service (under den gældende garantiperiode for dele og service specificeret ovenfor) for 
at reparere defekte komponenter, forudsat at denne reparation er udført af en autoriseret service representant fra BUNN; 
eller 2) erstatte udstyret eller refundere købspris.
KØBERS RETSMIDDEL MOD BUNN FOR OVERTRÆDELSE AF ENHVER FORPLIGTELSE VED SALG 
AF DETTE UDSTYR UANSET FRA GARANTI ELLER ANDET, SKAL BEGRÆNSES TIL, EFTER BUNN’S 
SKØN SOM SPECIFICERET HER TIL AT REPARERE, ERSTATTE ELLER TILBAGEBETALE.
Under ingen omstændigheder skal BUNN gøres ansvarlig for andre skader eller tab, herunder, men ikke begrænset til, tabt 
fortjeneste, mistet salg, tab som følge af brug af udstyr, krav fra Købers kunder, kapitalomkostninger, tab ved nedbrud, 
omkostninger til erstatning af udstyr, faciliteter eller tjenester eller enhver anden speciel, hændelig eller følgeskade.

392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, Brew-
WISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN med den 
stiliserede røde linje, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE med det stiliserede skruenøgle 
design, Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, 
Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage 
Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth med det stiliserede blad og kaffebønne design, Safety-Fresh, save-
mycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The 
Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (sylized logo), Velocity Brew, 
Air Brew, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource, Coffee At 
Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like a 
BUNN, Picture Prompted Cleaning, Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, 
Ultra er enten varemærker eller registrerede varemærker af Bunn-O-Matic Corporation. Det kommercielle trifecta® bryg-
gerihus konfiguration er et varemærke tilhørende Bunn-O-Matic Corporation.
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BRUGER BEKENDTGØRELSER 
 Bekendtgørelserne på denne server bør holdes i god stand. Udskift ulæselige eller 
beskadigede etiketter.

#26186.0000

#28056.0000

#26178.0001

#28151.0000

BRUG AF SERVER 
 Vælg blot den ønskede bryg portionsstørrelse med drejeknappen på bryggeren og placer serveren under 
tragten dripout. ½ (1,9 l) 1 (3,7 l), eller 1½ (5,8 l) gallon kan brygges i en 1½ gallon server. Tryk på og slip START 
knappen for at starte en bryg cyklus. Placer den koffeinfri kaffe indikator i den korrekte position for den type kaffe 
der brygges. Frisk VARM kaffe er straks tilgængelig ved hanen.

BEMÆRK – Pas på ikke at overfylde serveren.

Strømindikatoren er tændt i 30 minutter fra opstart og begynder derefter at blinke. Den blinkende indikator advarer 
operatøren om at produktet er 30 minutter gammelt.

1. Drej hele lågindretningen en kvart omgang mod uret for at fjerne det for daglig rengøring 
i opvaskemaskine.

2. Fjern hætten fra lågindretningen ved at skrue mod uret. Fjern pakningen fra undersiden 
af lågindretningen.

3. Fyld server med klorfri rengøringsmiddel og rens grundigt indersiden af serveren ved 
hjælp af en BLØD, ikke slibende klud eller børste. Dræn og skyl grundigt med rent vand.

4. Fyld server med klorfri desinficeringsmiddel og lad den stå højst 5 minutter, derefter 
tømmes ved åben hane.

5. Rengør luftventiler med den lille børste som medfølger. (26367.0000) Brug et 
rengøringsmiddel og vand.

RENGØRING

BEMÆRK: Bunn-O-Matic anbefaler en tre trins metode for rengøring og desinficering af serveren. De 3 trin består af 
en mild, ikke-citrus sæbe, en skylning med rent vand og en vandrig desinficeringsopløsning uden klor. Nedsænk ikke 
serveren. At undlade at følge de anbefalede rengøringsprocedurer kan forårsage tæring af den rustfri ståloverflade og 
beskadige vakuum pakningen. VED BRUG AF ETHVERT KLORHOLDIGT PRODUKT BORTFALDER FABRIKSGARANTIEN.
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RENGØRING - fortsat

6. Rengør indløbsrøret med mellemstor børste ved brug af rengøringsmiddel. Rengør 
pakning med rengøringsmiddelopløsning.

7. Skyl alle lågkonstruktions komponenter grundigt. Saml lågdelene.

8. Skru hætten af måleglasset. Fjern glasrør og skiver.

9. Rengør måleglasset med den store børste (00675.0000) og saml.

10. Drej hanens vingemøtrik i retning mod uret og fjern hanen fra dispenseren. Skru 
toppen af hanen og skil alle hanens dele ad.

11. Overfør alle hanens dele til en tre rums vask til rengøring. Fyld den første vask 
med mild sæbe, den anden vask bruges til rent skyl (Varmt vand), og den tredje 
er anvendt til desinficeringsopløsning (75° F/ 24° C varmt vand og godkendt 
desinficeringsmiddel).

12. Brug en lille børste (00674.0000) til omhyggeligt at rense hanens dele.

28167.7802 082514
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RENGØRING - fortsat

13. Lad delene ligge i blød i desinficeringsopløsningen i mindst 5 minutter. Fjern 
hanens dele fra opløsningen, og lad dem lufttørre natten over.

14. Saml hanen.

15. Rens hanens hals med den medfølgende børste (00674.0000).

16. Sæt igen hanen tilbage på serverens holdere. Ved genmontering - ADVARSEL: 
OVERSPÆND IKKE hanens dæksel og vingemøtrik – TILSPÆND KUN MED 
HÅNDEN.

17. Rengør hele ydersiden af serveren med en ren, BLØD og ikke-slibende klud fugtet 
med et mildt, ikke-citrus, ikke-slibende flydende rengøringsmiddel.

18. Skyl grundigt hele serveren efter rengøring.
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