ماكينة التحضير

SINGLE TF DBC

المزودة بقمع®W/SMART FUNNEL
الرقم التسلسلي SNG0033000
والطرز األحدث

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 الدليل ،أو للحصول على كتالوج قطع الغيار الموضحة بالرسومات ،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 .اتصل بشركة  Bunn-O-Maticعلى الهاتف رقم  1-800-286-6070للحصول على
نسخة ورقية من كتالوج قطع الغيار الموضحة بالرسومات المطلوب ،وذلك عبر خدمة البريد األمريكي.
35879.8502D
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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.
يعد الضمان سابق الذكر حصريًا ،ويحل محل أي ضمان آخر ،سوا ًء أكان مكتوبًا أم شفهيًا ،صريحً ا أم ضمنيًا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
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.
يكون تعويض المشتري من  ،BUNNالناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز ،سوا ًء أكان مبنيًا على الضمان أم غير ذلك ،مقتصرً ا على اإلصالح
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 A Partner You Can Count Onو AutoPODو AXIOMو BrewLOGICو BrewMETERوBrew Better Not
 Bitterو BrewWISEو BrewWIZARDو BUNN Espressو BUNN Family Gourmetو BUNN GourmetوBUNN Pour-
 O-Maticو BUNNو BUNN with the stylized red lineو BUNNlinkو Bunn-OMaticو Bunn-O-MaticوBUNNserve
و BUNNSERVE 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 iMIXوInfusion
 Seriesو Intellisteamو My Caféو Phase Brewو PowerLogicو Quality Beverage Equipment WorldwideوRespect
 Earthو Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry designو Safety-Freshو savemycoffee.comو
 Scale-Proو Silver Seriesو Singleو Smart Funnelو Smart Hopperو SmartWAVEو Soft Heatو SplashGardو
 The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwideو ThermoFreshو Titanو  TRIFECTA, trifectaوVelocity
 Brewو Air Brewو Beverage Bar Creatorو Beverage Profit Calculatorو Brew betterو.Build-A-Drink, not bitter
وBUNNSourceو Coffee At Its Bestو Cyclonic Heating Systemو Daypartو Digital Brewer ControlوElement
و Picture Prompted Cleaning, Nothing Brews Like a BUNN, Milk Texturing Fusion,و Pouring ProfitsوSignature
 Sure Tamp, Seriesو Tea At Its Bestو The Horizontal Red Lineو Ultraعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Bunn-
 .O-Maticيعد شكل الهيكل المحيط بماكينة التحضير trifecta®التجاري هذا عالمة تجارية مملوكة لشركة .Bunn-O-Matic

مقدمة

تشتمل ماكينة التحضير على نظام واجهة السلكي يتيح لمطحنة  DBCتحميل معلومات معينة في "شريحة البرمجة" الموجودة في الجزء الداخلي
من مقبض القُمع .وتتضمن هذه المعلومات مذاق القهوة التي يتم طحنها ،وحجم الدفعة التي سيتم تحضيرها (صغيرة أو متوسطة أو كبيرة) .وبعد
طحن القهوة وباسم المذاق والمقدار الصحيحين ،يتم تحميل القُمع في ماكينة التحضير .ثم يتم نقل المعلومات من مقبض القُمع إلى ماكينة التحضير.
ثم تعالج ماكينة التحضير هذه المعلومات وتقوم بصب كمية المياه المعدة مسب ًقا والخاصة بمذاق القهوة وحجم الدفعة هذين في ماكينة التحضير .يمكن
أيضًا برمجة ماكينة التحضير لضبط الوظائف المختلفة لعملية التحضير ،مثل درجة حرارة التحضير ،ومستويات التحضير ،والنسب المئوية للتحويل،
والتحضير بالنبض ،وما إلى ذلك .ويتيح هذا للمشغل برمجة "وصفة" معينة لكل مذاق قهوة يتم تحضيرها.
صفحة 2
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إشعارات المستخدم

. استبدل الملصقات التالفة أو التي تتعذر قراءتها.يجب الحفاظ على اإلشعارات المثبتة بماكينة التحضير هذه بحالة جيدة

ﺗﺣذﯾر
أزل اﻟﻘُﻣﻊ

ﺑﺑطء

WARNING

ﺗﺣذﯾر

WARNING
ﺗﺧﻠص ﻣن إﻧﺎء اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ
:ﺣﺎﻟﺔ

REMOVE
FUNNEL

SLOWLY

ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘُﻣﻊ ﺳﺎﺧﻧﺔ

FUNNEL CONTENTS
ARE HOT

03408.8504

اﻟﺗﺷﻘق
اﻟﺧدش
اﻟﻐﻠﯾﺎن اﻟﺟﺎف
ﺗﺳﺧﯾﻧﮫ ﻓﺎر ًﻏﺎ
ﻋﺎل
ٍ اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﻟﮭب
أو ﺗﻌرﯾﺿﮫ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
DISCARD DECANTER
IF:
• CRACKED • SCRATCHED
• BOILED DRY • HEATED WHEN
EMPTY • USED ON HIGH FLAME OR
EXPOSED ELECTRIC ELEMENTS

،اﻟرﺟﺎء ﻗراءة اﻟدﻟﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺞ
وإﻻ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL BEFORE USING
THIS PRODUCT FAILURE TO COMPLY RISKS INJURY

ﺗﺣذﯾر
ﺳﺎﺋل

WARNING

ﺳﺎﺧن

PN: 00658.8501A 04/15 © 1985 BUNN-O-MATIC CORPORATION

#00658.8501

HOT
LIQUID
،وﻓق ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺑﺎﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
 ﯾﺟب ﺗرﻛﯾب،(FDA) ودﻟﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻐذاء اﻟﺻﺎدر ﻋن إدارة اﻷﻏذﯾﺔ واﻷدوﯾﺔ
ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗدﻓق اﻻرﺗﺟﺎﻋﻲ؛ ﺣﺗﻰ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن
 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ ُطرز اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗرﻛﯾب ﺧﺎرج اﻟوﻻﯾﺎت.اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 ﻓﯾﺟب اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﻌﻣول،اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
.ﺑﮭﺎ ﺑﻣﻧطﻘﺗك

03409.8504

This equipment must be installed to comply
with the International Plumbing Code of the
International Code Council and the Food
Code Manual of the Food and Drug Administration (FDA). For models installed outside
the U.S.A., comply with the applicable
Plumbing /Sanitation Code.

#00656.8501

WARNING
FILL WATER TANK BEFORE TURNING - ON - THERMOSTAT
OR CONNECTING APPLIANCE TO POWER SOURCE.
USE ONLY ON A PROPERLY PROTECTED CIRCUIT CAPABLE
OF THE RATED LOAD.
ELECTRICALLY GROUND THE CHASSIS.
FOLLOW NATIONAL/LOCAL CODES.
DO NOT USE NEAR COMBUSTIBLES.
DO NOT DEFORM PLUG OR CORD.
FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT DAMAGE, FIRE OR
SHOCK HAZARD.
READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL INCLUDING
THE LIMIT OF WARRANTY AND LIABILITY BEFORE
BUYING OR USING THIS PRODUCT.
THIS EQUIPMENT IS ENERGIZED AT ALL TIMES UNLESS
ELECTRICALLY DISCONNECTED
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)إشعارات المستخدم (تابع

WARNING

ﺗﺣذﯾر

.اﺳﺗﻌن ﺑﻔﻧﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﻌﺗﻣد
.اﻓﺻل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻗﺑل إﺟراء اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
To reduce the risk of electric shock,
.اﻟﻐطﺎء أو ﺗﻔﺗﺣﮫ
 ﻻ ﺗﻧزع،ﻟﻠﺣد ﻣن ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
do not remove or
open
cover.ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺻﯾﺎﻧﺔ
ﺑﻧﻔﺳﮫ
اﻟﺟﮭﺎز

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

No user-serviceable parts inside.

#37881.8502

WARNING

ﺗﺣذﯾر

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

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.

#37881.8500

WARNING HOT WATER
20201.8500

/

MAIN ON/OFF
SWITCH

39803.8500

!

CAUTION
150

Do not connect to a circuit
operating at more than 150
volts to ground.

27508.8500
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.

متطلبات التغذية الكهربية

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

WHITE

N
L1
G

NEUTRAL
L1 BLACK
GREEN

WHITE
NEUTRAL
L1 BLACK
GREEN

L2
N
L1
G

ُ
الطرز ذات تيار متردد
 120فولت ،مرحلة واحدة 60 ،هرتز
مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي من
موصلين حاملين للتيار ( Neutralو)L1
وموصل منفصل للتأريض.

L2 RED

L2 RED

WHITE

WHITE

NEUTRAL
L1 BLACK
GREEN

L2 RED
L3 BLUE

GREEN

GREEN

GREEN

ُ
الطرز ذات تيار متردد 208/120
و 240/120فولت
مرحلة واحدة 60 ،هرتز
مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي من 3
موصالت حاملة للتيار ( Neutralو L1و
 )L2وموصل منفصل للتأريض.

WHITE

200 or
230V

L1 BLACK

BLUE

L2 RED
WHITE/VIOLET

GREEN

GREEN

FRONT

120V

L1 BLACK

NEUTRAL
L1 BLACK

BACK

120/208V
120/240V

WHITE
NEUTRAL

ُ
الطرز ذات تيار متردد  200و230
فولت
مرحلة واحدة 60 ،هرتز

ُ
الطرز ذات تيار متردد 208/120
و 240/120فولت ،ثالث مراحل،
 50هرتز
مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي
من  4موصالت حاملة للتيار
( Neutralو L1و L2و)L3
وموصل منفصل للتأريض.
الجهد
الكهربي للنظام
208
240

V1
208
240

V2
120
120

 L1و L2و L3هي المراحل الثالثة
 = V1الجهد الكهربي من مرحلة ألخرى،
بين أي مرحلتين.
 = V2الجهد الكهربي من المرحلة إلى
المحايد ،ويجب أن يكون  L1إلى المحايد
 120فولت.

تنبيه :ال توصِّل الموصل  L1بدائرة تعمل
على أكثر من  150فولت باألرضي.

مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي من
موصلين حاملين للتيار ( L1و)L2
وموصل منفصل للتأريض.

مفتاح تبديل الجهد
الكهربي المزدوج

صفحة 5
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متطلبات التغذية الكهربية (تابع)
توصيل الكهرباء (الطرز غير المزودة بكبل طاقة)

تنبيه – سيؤدي التركيب غير السليم بالكهرباء إلى تلف المكونات اإللكترونية .وال يشمل الضمان التلف الناتج عن التوصيالت الكهربية غير
الصحيحة.
 • .1يجب تقديم أعمال الصيانة الكهربية بمعرفة فني كهرباء ،كما هو محدد بما يطابق جميع اللوائح الكهربية المحلية والوطنية والدولية.
 .2باستخدام مقياس فرق الجهد ،افحص الجهد الكهربي والرموز اللونية لكل موصل على المصدر الكهربي.
 .3قم بفك اللوحة األمامية الموجودة أسفل رؤوس صب السائل للوصول إلى مجموعة أطراف التوصيل.
 .4وصِّل الكبل عبر مفتاح تخفيف الضغط ،ووصِّله بمجموعة أطراف التوصيل .يجب أال يقل طول كبل الطاقة عن  3أقدام ،وال يزيد عن  6أقدام
بحد أقصى ( ُتقاس من مفتاح تصريف الضغط إلى مقدمة القابس الملحق).
 .5وصِّل ماكينة التحضير بمصدر التيار ،وتحقق من الجهد الكهربي على مجموعة أطراف التوصيل قبل المتابعة .ر ِّكب اللوحة األمامية.
 .6إذا كانت أعمال السباكة سيتم توصيلها الح ًقا ،فتأكد من فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار .أما إذا كانت أعمال السباكة موصلة ،فبذلك تكون
ماكينة التحضير جاهزة لبدء اإلعداد األولي.

توصيل الكهرباء (الطرز المزودة بكبل طاقة)

تحذير– في حالة تلف كبل الطاقة ،يجب استبداله بواسطة الشركة المص ِّنعة أو وكيل الخدمة التابع لها بكبل خاص توفره الشركة المص ِّنعة أو وكيل الخدمة
التابع لها لتفادي حدوث أية مخاطر .سيؤدي التركيب غير الصحيح بالكهرباء إلى تلف المكونات اإللكترونية .وال يغطي الضمان التلف الناتج عن التوصيالت
الكهربية غير الصحيحة.
ةيلحملا ةيبرهكلا حئاوللا عيمج قباطي امب ددحم وه امك ،ءابرهك ينف ةفرعمب ةيبرهكلا ةنايصلا لامعأ ميدقت بجي 1.
.ةيلودلاو ةينطولاو
2.
.يبرهكلا ردصملا ىلع لصوم لكل ةينوللا زومرلاو يبرهكلا دهجلا صحفا ،دهجلا قرف سايقم مادختساب
سباقلا ديدحتب لهؤم ةمدخ فظوم موقي نأ بجيو .ةقاطلا لبكب سباق بيكرت نود ريضحتلا ةنيكام نحش متي  -ةظحالم
.هبيكرتو ريضحتلا ةنيكام نم يفلخلا ءزجلا ىلع ددحملا  ULةمئاق يف روكذملا ضيرأتلا عونب
3.
.قفرملا ةقاطلا لبك ىلع ددحملا سباقلا بكر
4.
.ليصوتلا فارطأ ةعومجم ىلإ لوصولل لئاسلا بص سوؤر لفسأ ةدوجوملا ةيمامألا ةحوللا كفب مق
.ةعباتملا لبق ليصوتلا فارطأ ةعومجم ىلع يبرهكلا دهجلا نم ققحتو ،رايتلا ردصمب ريضحتلا ةنيكام ل ِ ّ
5.
صو
لامعأ تناك اذإ امأ .رايتلا ردصم نع ريضحتلا ةنيكام لصف نم دكأتف ،اًقحال اهليصوت متيس ةكابسلا لامعأ تناك اذإ 6.
.يلوألا دادعإلا ءدبل ةزهاج ريضحتلا ةنيكام نوكت كلذبف ،ةلصوم ةكابسلا

تحذير  -يجب القيام بالتوصيالت الكهربية وف ًقا للتعليمات المحددة أعاله .فقد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى التعرض إلصابة شخصية أو
تلف الممتلكات أو الجهاز.

صفحة 6
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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.
• في حالة تلف كبل الطاقة ،يجب استبداله بواسطة الشركة المص ِّنعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المص ِّنعة أو موظف
الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث أية مخاطر.

متطلبات السباكة

يجب توصيل ماكينة التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين  20و 90باوند للبوصة المربعة (من  138إلى  620كيلو باسكال) من خط
إمداد قطره  1⁄2بوصة أو أكبر .كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير .ر ِّكب ِّ
منظمًا في الخط بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه
 90باوند للبوصة المربعة ( 620كيلو باسكال) إلى  50باوند للبوصة المربعة ( 345كيلو باسكال) .ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة فتحة المياه
 3⁄8بوصة أو وصلة أنثى سريعة التوصيل.
1
3
مالحظة  -توصي شركة  Bunn-O-Maticباستخدام مواسير نحاسية بقطر  ⁄8بوصة لجميع التركيبات من خط إمداد المياه البالغ قطره  ⁄2بوصة .ستسهِّل
الوصلة الملفوفة النحاسية محكمة السد في مواسير خط المياه نقل ماكينة التحضير لتنظيف سطح المنضدة .توصي  Bunn-O-Maticبعدم استعمال صمام
مخروطي لتركيب ماكينة التحضير .إذ قد يؤدي حجم وشكل الفتحة التي يش ِّكلها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد إلى إعاقة تدفق المياه.

وفق توجيهات معايير السباكة الدولية الصادرة عن مجلس الرموز والمعايير الدولية ،ودليل قانون الغذاء الصادر عن إدارة
األغذية واألدوية ( ،)FDAيجب تركيب هذا الجهاز مع المنع الكافي للتدفق االرتجاعي؛ حتى يتوافق مع القوانين الفيدرالية
والوطنية والمحلية .وبالنسبة لل ُطرز المعدة للتركيب خارج الواليات المتحدة األمريكية ،فيجب التوافق مع لوائح المياه والصرف
الصحي المعمول بها بمنطقتك.

توصيل تركيبات السباكة

مالحظة  -عند الحاجة إلى مانع ارتداد بموجب اللوائح ،يجب تركيب وصلة تخفيف ضغط المياه بين مانع االرتداد والموزع .وللحصول على
أفضل النتائج ،قم بتركيب وصلة تخفيف ضغط المياه بأقرب ما يكون من الموزع.
 .1اشطف خط المياه ووصِّله بإحكام بوصلة التوصيل بالجزء الخلفي لماكينة التحضير.
 .2ش ِّغل مصدر اإلمداد بالمياه.

صفحة 7
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مفاتيح التحكم في التشغيل
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(أ) المفتاح ( ON/OFFتشغيل/إيقاف) الرئيسي
يوصِّل هذا المفتاح ،الموجود بأسفل ماكينة التحضير خلف القائم األمامي األيمن لها ،التيار إلى جميع مكونات ماكينة التحضير أو يقطعه
عنها.
(ب) مفاتيح تحديد الدفعة
يؤدي الضغط على المفتاح المناظر للدفعة ( Smallصغيرة) أو ( Mediumمتوسطة) أو ( Largeكبيرة) إلى تحديد كمية القهوة
المطلوب تحضيرها .ال يؤدي الضغط على مفتاح مختلف بعد بدء دورة تحضير إلى تغيير دفعة التحضير الجارية .تشير اللمبة إلى الدفعة
المطلوب تحضيرها.
(ج) المفتاح ( ON/OFFتشغيل/إيقاف) (تمكين التحضير)
يؤدي الضغط على المفتاح ( ON/OFFتشغيل/إيقاف) إلى تشغيل ماكينة التحضير وإيقافها بالتناوب .يؤدي الضغط على هذا المفتاح أثناء
دورة التحضير إلى مقاطعة دورة التحضير ،مما يعمل على إيقاف تدفق المياه .وسيؤدي الضغط على هذا المفتاح أثناء برمجة ماكينة التحضير
إلى الخروج من اإلعداد والرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
(د) المفتاح ( BREWتحضير)
يؤدي الضغط للحظة على هذا المفتاح ثم تحريره إلى بدء دورة تحضير.
(هـ) مفتاح ®
ً
يتيح الضغط مطوال على مفتاح ® الدخول إلى قوائم البرمجة .يؤدي الضغط على المفتاح وتحريره إلى االنتقال عبر كل شاشة من شاشات
الوظائف أثناء البرمجة.
(و) شاشة الوظيفة
هذه هي الشاشة التي تعرض الوظائف المختلفة لماكينة التحضير وتتيح إكمال البرمجة.
(ز) مفاتيح شاشة الوظيفة
هذه هي المفاتيح المخفية المستخدمة لبرمجة ماكينة التحضير.
(ح) ملفات استشعار القُمع
يستخدم من أجل "استالم" معلومات من مقبض ( Smart Funnelالقُمع الذكي) (اسم القهوة وحجم الدفعة) ،باإلضافة إلى RECIPE
( CARDSبطاقات الوصفة).
(ي) التمرير للخلف
يمكن استخدام الزاوية اليسرى العلوية للحرف  Bمن كلمة  BUNNللتمرير للخلف عبر قائمة الوظائف.
صفحة 8
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اإلعداد األولي
تنبيه  -يجب فصل ماكينة التحضير عن مصدر الطاقة خالل إجراء اإلعداد األولي ،ما لم تحدد التعليمات خالف ذلك.
 .1أدخل قُمعًا فار ًغا في قضبان القُمع بمحطة التحضير.
 .2ضع إناء تقديم فار ًغا أسفل القُمع.
 .3وصِّل ماكينة التحضير بمصدر التيار .وسيبدأ تدفق المياه إلى الخزان،
ويتوقف عند امتالء الخزان بسعته المحددة .وستظهر على الشاشة رسالة
( PLEASE WAIT...TANK FILLINGالرجاء االنتظار...يتم ملء
الخزان) حتى يمتلئ الخزان بالمياه.
 .4انتظر لمدة  20دقيقة تقريبًا حتى تس ُخن المياه بالخزان إلى درجة الحرارة
المالئمة على األجهزة ذات تيار متردد  208/120فولت( .وانتظر لمدة
 45دقيقة تقريبًا على األجهزة ذات تيار متردد  120فولت) .ستظهر على
الشاشة رسالة ˚READY TO BREW...WATER TEMP: XXX
(جاهزة للتحضير...درجة حرارة المياه XXX :درجة مئوية) عندما يكون
الخزان بدرجة حرارة التشغيل.
مالحظة :إن اإلعداد االفتراضي للمصنع لدرجة حرارة مياه التحضير هو
 205درجة فهرنهايت ( 96.1درجة مئوية) .راجع قسم تحديد درجة الحرارة
الوارد أدناه عند الحاجة إلى زيادة درجة حرارة المياه أو خفضها .وعند
تغيير درجة حرارة مياه التحضير ،تتغير درجة حرارة جاهزية التحضير
بالزيادة أو الخفض وف ًقا لذلك.
 .5ضع إنا ًء صغيرً ا تحت الصنبور وافتح مقبض الصنبور .ثم حرره عند سماع
صوت يشير إلى إعادة ملء الخزان.
 .6تم إعداد مستويات المياه مسب ًقا في المصنع .راجع خيارات الضبط في قسم
ضبط مستويات التحضير بدليل البرمجة الوارد على موقع الويب الخاص
بشركة  Bunn-O-Maticعلى العنوان  www.bunn.comعند الحاجة
إلى زيادة مستوى التحضير أو خفضه.
 .7أصبحت ماكينة التحضير اآلن جاهزة لالستعمال وفق إرشادات تحضير
القهوة.

تحديد درجة الحرارة
( SET TEMPضبط درجة الحرارة)  -النطاق :من  185درجة فهرنهايت ( 85درجة مئوية) إلى  205درجة فهرنهايت ( 96درجة مئوية)
تتيح هذه الوظيفة للمشغل تعيين درجة حرارة مياه التحضير في الخزان .كما تعمل على تعيين درجة حرارة المياه بصنبور المياه الساخنة.
( SET TEMPضبط درجة الحرارة)°XXX :
)(+

)تم( DONE

)(-

إجراء تعيين درجة حرارة التحضير:
 .1اضغط مع االستمرار على المفتاح المخفي األيمن باألعلى حتى تعرض الشاشة رسالة ( UNITSالوحدات) .ثم حرر المفتاح .تابع الضغط
على المفتاح وتحريره حتى تعرض الشاشة ( SET TEMPضبط درجة الحرارة).
 .2لضبط درجة حرارة التحضير ،اضغط على ( )-لخفض درجة حرارة التحضير أو اضغط على ( )+لزيادتها.
 .3عند االنتهاء ،اضغط على المفتاح ( DONEتم) وحرره لحفظ اإلعداد الجديد ،ثم اخرج من وظيفة ( SET TEMPضبط درجة الحرارة)
وانتقل إلى شاشة الوظيفة التالية( SET READY ،ضبط جاهزية التشغيل) .وهناك بديل آخر وهو الضغط على المفتاح ON/OFF
(تشغيل/إيقاف) (أو في ماكينات تحضير  )DUALالموجود على اللوحة األمامية وتحريره للخروج من وظيفة ( SET TEMPضبط
درجة الحرارة) والرجوع إلى ( MAIN SCREENالشاشة الرئيسية).

صفحة 9
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تحديد درجة الحرارة (تابع)
( SET READYضبط جاهزية التشغيل)  -النطاق :من  185درجة فهرنهايت ( 85درجة مئوية) إلى  203درجة فهرنهايت ( 95درجة
مئوية)
تتيح هذه الوظيفة للمشغل تعيين أدنى درجة حرارة مسموح بها لبدء دورة التحضير .يتراوح نطاق درجة الحرارة من  185درجة فهرنهايت
( 85درجة مئوية) إلى درجتين فهرنهايت ( 1.7-درجة مئوية) لوظيفة ( SET TEMPضبط درجة الحرارة) .يجب أن تكون درجة الحرارة هي
نفس درجة الحارة المعدة في ( SET READYضبط جاهزية التشغيل) أو أعلى منها حتى تشير الشاشة إلى ( READY TO BREWجاهزة
للتحضير) .في حالة تمكين قفل التحضير ،لن تبدأ عملية التحضير إذا كانت درجة الحرارة أقل من درجة حرارة ( READYجاهزية التشغيل).
مالحظة :يقل الحد العلوي لدرجة الحرارة المعدة في وظيفة ( SET READYضبط جاهزية التشغيل) بمعدل درجتين فهرنهايت ( 1.7-درجة
مئوية) عن إعداد ( SET TEMPضبط درجة الحرارة).
( SET READYضبط جاهزية التشغيل)°XXX :
)(+

)تم( DONE

)(-

إجراء تعيين درجة حرارة جاهزية التشغيل:
 .1اضغط مع االستمرار على المفتاح المخفي األيمن باألعلى حتى تعرض الشاشة رسالة ( UNITSالوحدات) .ثم حرر المفتاح .تابع الضغط
على المفتاح وتحريره حتى تعرض الشاشة ( SET READYضبط جاهزية التشغيل).
 .2لضبط درجة حرارة جاهزية التشغيل ،اضغط على الزر ( )-لخفض درجة حرارة جاهزية التشغيل أو اضغط على الزر ( )+لزيادتها.
 .3عند االنتهاء ،اضغط على المفتاح ( DONEتم) وحرره لحفظ اإلعداد الجديد ،ثم اخرج من وظيفة ( SET READYضبط جاهزية
التشغيل) وانتقل إلى شاشة الوظيفة التالية( REFILL ،إعادة التعبئة) .وهناك بديل آخر وهو الضغط على المفتاح ( ON/OFFتشغيل/
إيقاف) (أو في ماكينات تحضير  )DUALالواقع على لوحة المفتاح األمامية وتحريره للخروج من وظيفة ( SET READYضبط
جاهزية التشغيل) والرجوع إلى ( MAIN SCREENالشاشة الرئيسية).

تحضير القهوة
 .1ر ِّكب مرشح  BUNNفي  ( Smart Funnelالقُمع الذكي).
 .2إذا لم تستخدم المطحنة للحصول على حبيبات القهوة ،فاسكب الكمية المناسبة من حبوب القهوة الطازجة في القُمع وقم بتسويتها بهزها
برفق .ادفع القُمع في قضبان القُمع ،ثم حدد حجم الدفعة .تابع إلى الخطوة .5
ً
 .3في حالة استخدام مطحنة  G9-2T DBCأو  MHGمع  Smart Funnelمتوافقا ،حدد حجم الدفعة المرغوب به بالمطحنة .اطحن
وساو طبقة الحبيبات بهزها برفق .ال توجد ضرورة لتحديد حجم بماكينة التحضير.
الكمية المحددة من القهوة الطازجة في القُمع،
ِ
ُ
 .4ادفع القُمع في قضبان القُمع .ستقرأ ماكينة التحضير حجم الحبيبات من خالل الشريحة الموضوعة في مقبض القمع وستحدد الحجم الصحيح
المناسب للتحضير تلقائيًا.
ُ
 .5ضع إناء تقديم فار ًغا أسفل القمع.
 6يجب ضبط مفتاح ( ENABLE BREWتمكين التحضير) على الوضع  .ONاضغط للحظة على مفتاح ( BREWتحضير) ثم حرره.
ً
نشطا ،فسيتم قفل القُمع في موضعه بمجرد بدء دورة التحضير .في حاالت
إذا كانت ماكينة التحضير تحتوي على خيار قفل القُمع وكان
معينة قد ال تبدأ دورة التحضير عند الضغط على مفتاح التحضير:
	(أ)	 يجب ضبط مفتاح ( ENABLE BREWتمكين التحضير) على الوضع .ON
ب) ( BREW TEMPERATURE TOO LOWدرجة حرارة التحضير منخفضة للغاية)  -انتظر حتى ترتفع درجة الحرارة أو
قم بإلغاء خيار ( BREW LOCKOUTقفل التحضير).
ُ
ج) ( FUNNEL NOT IN PLACEالقُمع ليس في مكانه) (أو استخدام قمع ماكينة تحضير قياسي)  -قم بإلغاء الخيار FUNNEL
( DETECTاكتشاف القُمع).
ُ
ً
ُ
ُ
د)	 ( CHECK FUNNELافحص القمع)  -قم بفك القمع ،ثم قم بتفريغ الحبيبيات التي تم تحضيرها سابقا ،واطحن دفعة جديدة في القمع.
 .7إذا لم يتم عرض أيٍ من الرسائل الواردة أعاله ،فستعرض الشاشة ( NOW BREWINGيتم التحضير اآلن) باإلضافة إلى الوقت
المتبقي في دورة التحضير .وستشير األسهم إلى الجانب الذي يقوم بالتحضير .في حالة قيام كل من الجانبين بالتحضير في وقت واحد،
فستتبادل األسهم من اليسار إلى اليمين.
 .8وبعد ( BREWالتحضير) ،سيتم بدء العد التنازلي لزمن ( DRIPPINGالتقطير) مما يعرض الوقت المتبقي حتى يتم تحرير قفل القُمع.
تخلص من الحبيبات والمرشح فقط بعد توقف التقطير المرئي.
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التنظيف
 .1يوصى باستعمال قطعة قماش رطبة مغموسة في أي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل عند تنظيف جميع أسطح أجهزة Bunn-O-
 .Maticيجب عدم تنظيف هذا الجهاز من خالل مصدر مياه شديد التدفق.
 .2افحص كل رأس صب سائل ونظفه .يجب أن تظل فتحات رؤوس صب السائل مكشوفة دائمًا.
مالحظة :قد تؤدي أي تراكمات على رأس صب السائل والوصالت إلى تقييد تدفق المياه ،ما يؤثر على عملية تحضير القهوة .للحصول
على مذاق قهوة رائع باستمرارِّ ،
نظف رؤوس صب السائل والوصالت أسبوعيًا بأداة تنظيف رؤوس صب السائل (.)#38227.0000
من خالل الفحص بعينيك ،قد يبدو نفاذ الضوء عبر جميع فتحات طبق رؤوس صب السائل ،ولكن إذا وُ جدت طبقة رقيقة من الرواسب
ُتعيق الضوء ،فهي بالتالي ُتعيق تدفق المياه.
 .3أدخل الطرف الطويل ألداة تنظيف رؤوس صب السائل في وصالت رؤوس صب السائل ،وأدِرها عدة مرات؛ إلزالة أي رواسب معدنية
من الوصلة.
 .4أدخل الطرف القصير ألداة تنظيف رؤوس صب السائل في وصالت التحويل ،وأدِرها عدة مرات؛ إلزالة أي رواسب معدنية من الوصلة.
 .5فُك رؤوس صب السائل من ماكينة التحضير .فُك السُدادة بإخراجها.
 .6استخدم الطرف المدبب من أداة تنظيف رؤوس صب السائل؛ للتخلص من أي رواسب معدنية عالقة بفتحات رؤوس صب السائل.
 .7أعد تركيب رؤوس صب السائل ثم أعد ربطها .ال يحتاج ربط رؤوس صب السائل إلى أكثر من إحكامها باليد.
راجع دليل البرمجة الوارد على موقع الويب الخاص بشركة  Bunn-O-Maticعلى العنوان  www.bunn.comلمعرفة إجراء المعايرة
للتحقق من مطابقة معدل التدفق برأس صب السائل لمعدل التدفق المبرمج .قد يكون عليك إعادة معايرة الجهاز بسبب تكون الكلس .في
حالة تنظيف الجهاز وإزالة الرواسب المتكونة ،يجب إعادة معايرة الجهاز لتحقيق المستويات المطلوبة.
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