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FPGA

Para garantir que você tenha a revisão mais recente do Manual de operação ou para ver o Catálogo de peças ilus-
trado, o Manual de programação ou o Manual de serviço, visite o site da Bunn-O-Matic, em www.bunn.com. Isso é 
totalmente GRATUITO e a maneira mais rápida de obter o catálogo mais recente e as atualizações do manual. Para 
assistência técnica, entre em contato com a Bunn-O-Matic Corporation pelo telefone 1-800-286-6070.
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GARANTIA DE PRODUTO COMERCIAL BUNN-O-MATIC
GARANTIA DE PRODUTO COMERCIAL DA BUNN-O-MATIC
A Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) garante os equipamentos fabricados por ela conforme segue:
1) Garrafas térmicas, cafeteiras térmicas, jarra, servidores GPR de café, bules de chá gelado/café, cafeteiras expresso
MCR/MCP/MCA e servidores Thermofresh (mecânica e digital) - 1 ano para peças e 1 ano para mão de obra.
2) Todos os outros equipamentos - 2 anos para peças e 1 ano para mão de obra, mais garantias acrescentadas conforme
especificado abaixo:
a) Circuito eletrônico e/ou teclados de controle – peças e mão de obra durante 3 anos.
b) Compressores em equipamento de refrigeração - 5 anos para peças e 1 ano para mão de obra.
c) Rebolos de moagem em equipamentos para moer café para cumprir a análise original de coador de tela de fábrica
- peças e mão de obra por 4 anos ou 40.000 libras de café, o que ocorrer primeiro.
Estes períodos de garantia valem desde a data de instalação que a BUNN garante que os equipamentos fabricados por ela
estarão comercialmente isentos de defeitos em material e mão de obra existentes na ocasião da fabricação e aparecendo
dentro do período aplicável de garantia. Esta garantia não se aplica a nenhum equipamento, componente ou peça que não
foi fabricada pela BUNN ou que no parecer da BUNN tenha sido afetado por mau uso, negligência, alteração, instalação
ou mão de obra inapropriada, manutenção ou reparo inapropriado, limpeza e escaldadura não periódicas, falhas dos equipamentos 
relacionados à qualidade inferior da água, dano ou acidente. Em adição, a garantia não se aplica à substituição
de itens sujeitos a uso normal, incluindo, entre outros, peças substituíveis por usuário, como, por exemplo, vedações e
gaxetas. Esta garantia está condicionada ao Comprador 1) entregar à BUNN um comunicado imediato de qualquer reivindicação a ser 
feita nos termos desta garantia pelo telefone (217) 529-6601 ou por escrito à Caixa Postal 3227, Springfield,
Illinois 62708-3227; 2) se solicitado pela BUNN, remeter o equipamento defeituoso pré-pago a uma local de serviço autorizado da 
BUNN e 3) recebendo autorização prévia da BUNN que o equipamento defeituoso está sob garantia.
A GARANTIA PRECEDENTE É EXCLUSIVA E EXISTE NO LUGAR DE QUALQUER OUTRA GARANTIA, ESCRITA OU ORAL,
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDADE OU
ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA.Os agentes, revendedoras ou funcionários da BUNN não estão autorizados a fazer 
modificações a esta garantia ou a fazer garantias adicionais que sejam vinculatórias à BUNN. Consequentemente, as declarações dessas 
pessoas, sejam orais ou por escrito, não constituem garantias e não devem ser acreditadas.
Se a BUNN determinar em seu critério absoluto que o equipamento não está em conformidade com a garantia, a BUNN,
em seu critério exclusivo, embora o equipamento esteja sob garantia,
1) providenciará de modo gratuito as peças de substituição e/ou a mão de obra (durante os períodos aplicáveis de garantia de peças 
e mão de obra especificados acima) para reparar os componentes defeituosos, desde que este reparo seja
feito por um Representante Autorizado de Serviço da BUNN; ou 2) substituirá o equipamento ou reembolsará o preço de
compra para o equipamento.
O REMÉDIO DO COMPRADOR CONTRA A BUNN PELA VIOLAÇÃO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO ADVINDA DA VENDA
DESTE EQUIPAMENTO, SEJA DERIVADA DE GARANTIA OU DE OUTRO MODO, SERÁ LIMITADO, NA OPÇÃO EXCLUSIVA
DA BUNN CONFORME ESPECIFICADO NESTE DOCUMENTO, A REPARO, SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO.
Em nenhuma circunstância a BUNN será responsável por qualquer outro dano ou perda, incluindo, entre outros, lucros
cessantes, perda de vendas, perda de uso dos equipamentos, reivindicações de clientes do Comprador, custo de capital,
custo de interrupção, custo de substituição de equipamentos, instalações ou serviços ou quaisquer outras compensações
especiais, inerentes ou consequenciais. 

392, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN 
Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN com a linha vermelha estilizada, BUNNlink, Bunn-
OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE com o design de chave estilizada, Cool Froth, DBC, Dr. Brew estilizado 
Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion 
Series, Intellisteam, My Café, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth com 
folha estilizada e design de grão de café, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, 
Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, 
Titan, A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, 
not bitter., BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Digital Brewer Control, Nothing Brews Like a BUNN, 
Pouring Profits, Signature Series, Tea At Its Best, Phase Brew, The Horizontal Red Line, trifecta, Ultra, Velocity Brew são 
marcas registradas marcas comerciais da Bunn-O-Matic Corporation.
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APRESENTAÇÃO

 O FPGA armazenará 2,7 kilos de grãos de café inteiros e os moerá de acordo com um valor de moagem pré-definido e 
logo após o pó é reunido em um funil e filtro de espera das máquinas de café mais comerciais. O equipamento é somente 
para uso interno com a instalação sobre balcões ou prateleiras resistentes. Espaço adequado precisa estar disponível acima 
do moedor ao levantar a tampa ao adicionar grãos. Use somente com grãos de café. 
 O moedor é pré-configurado de fábrica para dosar medidas como as adotadas fora pelo Departamento de Comércio 
dos Estados Unidos e pelo Centro de Máquinas de Café do Gabinete de Café Panamericano. Ajustes podem ser feitos para 
alterar a quantidade e moagem.
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KEEP FINGERS AND
FOREIGN OBJECTS

OUT OF HOPPER
OR CHUTE OPENING.

PERSONAL INJURY
HAZARD.

00824.0002

AVISOS AO USUÁRIO

Leia este manual cuidadosamente e siga todos os avisos contidos neste manual e no equipamento. Todas as etiquetas/
identificações no equipamento devem ser mantidas em boas condições.  Substitua as etiquetas ilegíveis ou danificadas.

AVISO
Para reduzir o risco de choque elétrico, não remover ou abrir a tampa.  
Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário na parte interna.  
Somente para equipe autorizada.  Desligar da rede elétrica antes de 
efetuar reparos. 

AVISO
Use somente um circuito protegido apropriadamente que su-
porte a carga.
Aterre eletricamente a estrutura.
Siga as normas elétricas nacionais/ locais.
Não use próximo de combustíveis.

Uma extensão, quando usada, deve ser menor de 6 m para 
bitola 16 com três fios, ou menor de 3 m para bitola 18 com 

três fios. 

FRACASSO AO SEGUIR OS RISCOS DE PROBLEMAS COM 
EQUIPAMENTO, FOGO, OU PERIGO DE CHOQUE 

LEIA O MANUAL DE OPERAÇÃO COMPLETO INCLUINDO O 
LIMITE DE GARANTIA E CONFIANÇA ANTES DE COMPRAR 

OU USAR ESSE PRODUTO

CUIDADO 
PERIGO DE FERIMENTO 

PESSOAL

MANTENHA OS DEDOS E 
OBJETOS AO REDOR FORA 
DA ÁREA DE ABERTURA DO 

ALIMENTADOR. 
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REQUISITOS ELÉTRICOS
A trituradora tem um conjunto de cabos conectado e requer serviço aterrado de 2 fios classificado 
para 230 volts CA, 10 amp monofásico, 50 Hz para modelos de 230V.

P2947

P2947

CONTROLES DE OPERAÇÃO

Chave liga / desliga / liga
 OFF - (posição superior) Mudar para esta posição interrompe todas as 

operações do moinho.
 ON - (posição intermediária) A chave retornará a esta posição após o início 

de um ciclo de moagem e permanecerá nesta posição após o término da 
moagem.

 START - (posição inferior, momentânea) Pressionar o interruptor para 
esta posição e liberar inicia um ciclo de moagem.

Chave seletora de lote
 Selecione lote pequeno, médio ou grande girando o botão seletor redondo 

na frente esquerda do moedor.

REQUISITOS CE
• Este aparelho deve ser instalado em locais onde possa ser supervisionado por pessoal treinado.
• Para um funcionamento correcto, este aparelho deve ser instalado num local onde a temperatura se situe entre 
5 ° C e 35 ° C.
• O aparelho não deve ser inclinado mais de 10 ° para uma operação segura.
• Um eletricista deve fornecer serviços elétricos conforme especificado em conformidade com todos os códigos 
locais e nacionais.
• Este aparelho não deve ser limpo com jato de água.
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções 
sobre a utilização deste aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
• Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pessoal de serviço autorizado 
por um cabo especial disponível do fabricante ou de seu pessoal de serviço autorizado para evitar riscos.
• A máquina não deve ser imersa para limpeza.
• Máquina classificada como IPX1.
• Este moinho deve ser usado para aplicações comerciais, por exemplo, em cozinhas de restaurantes, cantinas, 
hospitais e em empresas comerciais como padarias, açougues, etc., mas não para a produção em massa con-
tínua de alimentos.
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LIMPEZA SEMANAL
Limpe todas as superfícies externas com um pano úmido enxaguado com qualquer detergente líquido neutro e 
não abrasivo. Deve-se ter cuidado para não arranhar o moinho com qualquer material abrasivo.

LIMPEZA DE 6 MESES
AVISO - Desconecte a trituradora antes de remover qualquer painel ou partes da carcaça da câmara de trituração.
1. Limpe todas as superfícies externas com um pano úmido enxaguado com qualquer detergente líquido neutro 

e não abrasivo. Deve-se ter cuidado para não arranhar o moinho com qualquer material abrasivo.
2. Esvazie todos os grãos do (s) depósito (s). Conecte o moedor; coloque um funil vazio com filtro nos trilhos do 

funil. Pressione e solte o botão “GRIND”. Execute alguns ciclos até que todo o café na câmara de moagem 
seja distribuído e desconecte o moinho da fonte de alimentação.

3. Remova o painel de inspeção frontal superior.
4. Remova os dois parafusos que prendem a tampa frontal ao compartimento da rebarba. Remova cuidadosamente 

a tampa frontal do compartimento da rebarba. Limpe a superfície interna com uma escova de cerdas duras 
não metálicas e seca e limpe com um pano limpo e seco.

5. Remova cuidadosamente o copo do rotor, o rotor da rebarba da placa de cisalhamento e a extensão do eixo do 
motor da trituradora. Limpe todas as peças com uma escova de cerdas rígidas não metálicas e seca e limpe 
com um pano limpo e seco.

6. Limpe a câmara de moagem com uma escova de cerdas duras não metálicas e seca e limpe com um pano 
limpo e seco.

7. Reinstale a extensão do eixo do motor, rotor da rebarba, placa de cisalhamento, copo do rotor e tampa frontal 
no alojamento da rebarba.

8. Reinstale o painel de inspeção frontal superior,
9. Consulte a seção “Ajuste” do manual de Operação e Serviço para ajustes de rebarbas.

Substitua o conjunto do dechaffer.
 05995.1000 Placa Dechaffer (package of 6)

CÂMARA DE GRIND
1. AVISO - Desligue o moedor antes de limpar.
2. Esvazie todos os grãos do depósito.
3. Conecte o moedor, coloque o funil com o filtro nos trilhos do funil. Pressione o interruptor Off / On / Start 

para a posição inferior “START” e solte. Execute alguns ciclos de moagem até que todo o café na câmara de 
moagem seja distribuído e desconecte o moinho da fonte de alimentação.

4. Remova o funil com filtro e incline com cuidado o moedor de costas.
5. Limpe a câmara de moagem e todas as peças com uma escova de cerdas não metálicas seca e limpe com 

um pano limpo e seco.

MOAGEM DE CAFÉ
1. Ajuste a chave seletora de lote rotativa para o tamanho de lote desejado e inspecione visualmente o funil para 

um suprimento amplo de café em grão.
2. Preparação da jarra: Coloque um filtro de papel no funil de preparação. Insira o funil nos trilhos e empurre 

até parar.
3. Preparação da French Press: Coloque a French Press na base do moedor e empurre para trás até parar.
4. Momentaneamente, pressione o interruptor Off / On / Start para a posição inferior “START” e solte. A moagem 

irá parar automaticamente após a quantidade predefinida de café moído ser dispensada no funil.
5. Remova o funil do moinho e nivele o leito de solo agitando suavemente.
6. O funil carregado está agora pronto para uso em qualquer cafeteira comercial de café, de acordo com as 

instruções do fabricante. 
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COARSE - FINE

BUNN

CONFIGURAÇÃO / AJUSTES INICIAIS
A moagem pode ser definida de fina a muito grossa. A moagem pode ser ajustada para uso na maioria dos 
fabricantes de cerveja comerciais. Os procedimentos a seguir devem ser usados para fazer ajustes.
NOTA - Uma mudança no ajuste da rebarba também mudará a quantidade dispensada. Qualquer ajuste nas 
rebarbas deve ser seguido por um ajuste dos botões do cronômetro.

P1073

SMALL MEDIUM LARGE

P2946

Ajuste de rebarba
1. Desligue o moinho e esvazie todos os grãos do (s) depósito (s).
2. Conecte o moedor, coloque o funil com filtro nos trilhos do funil. Pres-

sione momentaneamente o interruptor Off / On / Start para a posição 
“START” (inferior) (com a tremonha desejada selecionada) e solte, 
execute alguns ciclos de moagem até que todo o café na câmara de 
moagem seja distribuído.

3. Remova o funil com o filtro e incline cuidadosamente o moinho sobre ele.

4. Coloque o interruptor Off / On / Start na posição “START” (inferior) e, usando a chave de ajuste de moagem 
fornecida, gire lentamente o parafuso de ajuste no sentido horário até que um zumbido metálico seja ouvido 
devido ao atrito da moagem rebarbas. (Pode ser necessário iniciar mais de um ciclo de moagem para obter 
o som).

5. Faça uma marca com uma caneta no decalque para anotar a posição da seta no parafuso de ajuste de moagem.
6. As configurações a seguir correspondem aproximadamente às moagens reconhecidas pelo CBC. Todos são 

referenciados a partir da posição da seta marcada na etapa 5.
FINE GRIND: Gire as 7 marcas de hash do parafuso de ajuste no sentido anti-horário.
DRIP GRIND: Gire as 8 marcas de hash do parafuso de ajuste no sentido anti-horário.
REGULAR GRIND: Gire o parafuso de ajuste 10 marcas de hash no sentido anti-horário.
NOTA: O ajuste exato irá variar de acordo com o grão torrado ou o sabor adicionado.

Ajuste do temporizador

1. Desligue o moinho e remova a tampa traseira.
2. Defina cada cronômetro para 5 segundos para cada onça de café moído 

desejada.
3. Verifique a configuração pesando algumas amostras.
Use esta figura de 5 segundos por onça apenas como um guia APROXIMADO.


