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دليل التركيب والتشغيل 
BUNN-O-MATIC شركة

صندوق بريد رقم 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

هاتف: 6601-529 (217)    فاكس: 529-6644 (217)

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-Matic على الويب: www.bunn.com. وكل ذلك مجاني تماًما، 
 Bunn-O-Matic كما أنه أسرع طريقة للحصول على آخر تحديثات على الكتالوج واألدلة. للخدمة الفنية، اتصل بشركة

على رقم 1-800-286-6070.
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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 6601-529 (217)، 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.

تعد كل من 392 وA Partner You Can Count On وAir Infusion وAutoPOD وAXIOM وBrewLOGIC وBrewMETER و
 BUNN Gourmetو BUNN Family Gourmetو BUNN Espressو BrewWIZARDو BrewWISEو Brew Better Not Bitter
وBUNN Pour-O-Matic وBUNN وBUNN with the stylized red line وBUNNlink وBunn-OMatic وBunn-O-Matic و
 Dr. Brew stylized Dr. designو DBCو Cool Frothو BUNNSERVE with the stylized wrench designو BUNNserve
وDual وEasy Pour وEasyClear وEasyGard وFlavorGard وGourmet Ice وGourmet Juice وHigh Intensity وiMIX و
 Quality Beverage Equipment Worldwideو PowerLogicو Phase Brewو My Caféو Intellisteamو Infusion Series
savemycoffee.و Safety-Freshو Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry designو Respect Earthو
 SplashGardو Soft Heatو SmartWAVEو Smart Hopperو Smart Funnelو Singleو Silver Seriesو Scale-Proو com
 Airو Velocity Brewو trifectaو Titanو ThermoFreshو The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwideو
 Coffee Atو BUNNSourceو .not bitterو Brew betterو Beverage Profit Calculatorو Beverage Bar Creatorو Brew
 Nothing Brews Like a BUNNو Elementو Digital Brewer Controlو Daypartو Cyclonic Heating Systemو Its Best
وPouring Profits وSignature Series وTea At Its Best وThe Horizontal Red Line وUltra عالمات تجارية أو عالمات تجارية 
.Bunn-O-Matic التجاري هذا عالمة تجارية مملوكة لشركة trifecta®  يعد شكل الهيكل المحيط بماكينة التحضير .Bunn-O-Matic مسجلة لشركة
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إشعارات المستخدم
احرص على قراءة جميع اإلشعارات الموجودة على الجهاز والواردة بهذا الدليل واتباعها. فهي مكتوبة لضمان حمايتك. يجب الحفاظ على 

جميع اإلشعارات بحالة جيدة. استبدل أي ملصقات غير مقروءة أو تالفة.

متطلبات التغذية الكهربية
ر الجهد الكهربي للتيار المتردد به بـ 100 أو 120 فولت، أحادي  يأتي الحامل مزوًدا بطرف توصيل ويتطلب طقًما مؤرًضا ثنائي السلك يقدَّ
ر الجهد الكهربي للتيار المتردد به  المرحلة، بإجمالي 90 واط للطراز 1SH، وإجمالي 180 للطراز 2SH، أو طقًما مؤرًضا ثنائي السلك يقدَّ

.2SH 1، وإجمالي 180 للطرازSH بـ 200 إلى 240 فولت، أحادي المرحلة، بإجمالي 90 واط للطراز

تحذير - يجب فصل الحامل عن مصدر التيار حتى يتم تحديد ذلك في اإلعداد األولي.
راجع لوحة البيانات المثبتة بالهيكل المغلِّف، واللوائح المحلية/الدولية المتعلقة بالكهرباء لتحديد متطلبات الدائرة.

الُطرز ذات تيار متردد 220 إلى 240 فولت

مالحظة: يتكون هذا الطقم الكهربي من موصلين حاملين 
للتيار (L1 وL2) وموصل منفصل للتأريض.
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WARNING

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

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL BEFORE
USING THIS PRODUCT
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Use only on a properly protected circuit capable of
the rated load.
Electrically ground the chassis.
Follow national/local electrical codes.
Do not use near combustibles.
Do not deform plug or cord.

تحذیر

الرجاء قراءة دلیل التشغیل بالكامل قبل استخدام ھذا المنتج

یعرض عدم االلتزام بما سبق الجھاز لخطر التلف أو الحریق 
أو الصدمة الكھربائیة.

استخدم ھذا الجھاز بدائرة محمیة جیًدا مھیأة للحمل 
المحدد. 

احرص على تأریض القاعدة المعدنیة كھربائًیا. 
اتبع القوانین الوطنیة/المحلیة المعنیة بالكھرباء. 

ال تستخدم الجھاز بالقرب من أي مواد قابلة لالحتراق. 
ال تعرض القابس أو السلك الكھربائي للتلف. 
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)CE( المتطلبات األوروبية
ب مراقبته فيها. • يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لموظف مدرَّ

• 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.

• 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 المصنِّعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المصنِّعة أو موظف 

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

• هذا الجهاز معد لالستعماالت المنزلية أو األغراض المشابهة مثل:
- مطابخ العاملين بالمتاجر والمكاتب وبيئات العمل األخرى.  

- المنازل الُمقامة داخل مزارع.  
- نزالء الفنادق وبيوت الُنزل وغيرها من بيئات اإلقامة المشابهة.  

- البيئات المخصصة ألغراض النوم واإلفطار.  

التنظيف
Bunn- يوصى باستعمال قطعة قماش رطبة مغموسة في أي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل عند تنظيف جميع أسطح أجهزة

.O-Matic

28342.8501 071912


