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INSTALAÇÃO E GUIA DE OPERAÇÃO
EMPRESA BUNN-O-MATIC

Caixa Postal 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS - EUA 62708-3227
Telefone: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644
Para garantir que tem a última revisão do Manual, ou para obter o Catálogo Ilustrado de Peças, por favor
visite o website da Bunn-O-Matic, em www.bunn.com. Este serviço é totalmente GRÁTIS e a forma mais
rápida para obter o mais recente catálogo e atualizações do manual. Contacte a Empresa Bunn-O-Matic
pelo telefone 1-800-286-6070 para obter uma cópia em papel do Catálogo Ilustrado de Peças solicitado,
enviado através do Serviço Postal dos EUA.
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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, A Partner You Can Count On, Air Infusion, 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 design de deslocamento estilizado, 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, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth com o design estilizado da folha e o 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, 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 são ou marcas comerciais ou marcas registradas da Bunn-O-Matic Corporation. A configuração
comercial tripla ® é uma marca registrada da Bunn-O-Matic Corporation.
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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.
HOT
LIQUID

RELEASE BUTTON WHEN CUP IS 3/4 FULL

AVISO

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

PLACE
CUP
HERE

PLACE
CUP
HERE

00831.7950 G

Encha o tanque d’água antes de ligar
o termostato ou conectar o aparelho
na fonte de energia.
Use somente um circuito protegido
apropriadamente que suporte a carga.
Aterre eletricamente a estrutura.
Siga as normas elétricas nacionais/ locais.
Não use próximo de combustíveis.
Não danficar o plug ou cabo.

PLACE
CUP
HERE

IMIX-3 (Self-service)
28328,0011
ADVERTÊNCIA
WARNING

LÍQUIDOS QUENTE
H OT

LEIA INTEIRAMENTE O MANUAL DE OPERAÇÃO
ANTES DE COMPRAR OU USAR ESSE PRODUTO

LIQUID

Solte o Botão Quando a Xícara estiver com ¾ de sua Capacidade Preenchidos

ESSE EQUIPAMENTO É AQUECIDO NÃO IMPORTANDO
SE CONECTADO A FONTE DE ENERGIA
00831.7950G 11/14 ©1998 BUNN-O-MATIC CORPORATION

Coloque
a Xícara
Aqui

Coloque
a Xícara
Aqui

Coloque
a Xícara
Aqui

00831.7950

Place
Cup
Here

Place
Cup
Here

Place
Cup
Here

IMIX-3 (Controle de porções)
28328.7963

Artwork for P/N: 00831.7950
Revision: G
Version:
01
Como indicado
no Código
Hidráulico Internacional do Código do
CAS e do Manual do Código Alimentar da
Conselho Drawn:
Internacional
Date: de
11/05/14
Administração
Alimentos e Medicamentos (FDA), este
Colors:
equipamento
deve ser instalado com prevenção de refluxo de

HOT
LIQUID

PANTONE 152 C (Safety Orange)

água adequada, para cumprir com os códigos federais, estadBlack C fora dos EUA,
PANTONE Process
uais e locais. Para os equipamentos
instalados
Dielines
deve-se respeitar o Código
Hidráulico / Sanitário aplicável para à
sua área.

RELEASE BUTTON WHEN CUP IS 3/4 FULL

PLACE
CUP
HERE

PLACE
CUP
HERE

00656.7951

PLACE
CUP
HERE

PLACE
CUP
HERE

IMIX-4 (Self-service)
28328.0012
! WARNING

HOT

Artwork for P/N: 00656.7951
Artwork Rev: A
Drawn: McK
Date: 05/07/13

Para reduzir o risco de choque elétrico,
não retire ou abra a tampa. Não existem
peças que podem ser reparadas no interior. Somente pessoas autorizadas podem
prestar serviço. Desconecte da energia
antes da manutenção.

PLACE
CUP
HERE

37881.7950A

AVISO

LIQUID

PLACE
CUP
HERE

PLACE
CUP
HERE

PLACE
CUP
HERE

IMIX-4 (Controle de porções)
28328.0014

37881.7950
Artwork for P/N: 37881.7950
Artwork Revision: A
Drawn: McK
Date: 05/07/13
Colors:
PANTONE 152 C (Safety Orange)

IMIX-5 (Self-service)
28328.0010

PANTONE Process Black C

00824.0002

IMIX-5 (com dispenser de água quente)
28328.0017
Solte o Botão Quando a Xícara estiver com ¾ de sua Capacidade Preenchidos
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Coloque a Xícara Aqui
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REQUISITOS DE CE

• Este aparelho deve ser instalado em locais onde ele possa ser supervisionado por pessoal qualificado.
• Para operação adequada, este aparelho deve ser instalado onde a temperatura esteja entre 5°C e 35°C.
• Para uma operação segura, o aparelho não deve ficar a uma inclinação superior a 10°.
• Um eletricista deve fornecer acesso fonte de alimentação elétrica segundo a especificação de conformidade com os
códigos locais e nacionais.
• Este aparelho não deve ser limpo com jato de água.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas a partir de 18 anos caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e caso tenham compreendido os perigos envolvidos.
• Mantenha o aparelho e seu cabo longe de pessoas com menos de 18 anos.
• Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas a partir de 18 anos com deficiências físicas, motoras ou menais contanto
que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e caso tenham
compreendido os perigos envolvidos.
• Menores de 18 anos devem ser supervisionados para garantir que não manipulem ou brinquem com o aparelho.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por um cabo especial disponível com o fabricante
ou assistência técnica autorizada, que também realizará a substituição a fim de evitar ricos.
• A máquina não deve ser imersa para limpeza.
• A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por menores de idade; elas deverão ser realizadas por indivíduos
acima de 18 anos e de forma supervisionada.
• Este aparelho destina-se ao uso em aplicações domésticas e similares, como:
		 – áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
		 – uso por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
		 – ambientes do tipo cama e café.
• Este aparelho não se destina ao uso em aplicações como:
		 – casas de campo;
• Acesso a áreas de serviço permitidas somente pela assistência técnica autorizada.
• O nível de pressão sonora ponderado é inferior a 70 dBA.

REQUISITOS PARA AMÉRICA DO NORTE

• Este aparelho deve ser instalado em locais onde ele possa ser supervisionado por pessoal qualificado.
• Para o funcionamento adequado, este aparelho deve ser instalado onde a temperatura esteja entre 5°C e 35°C (41°F e 95°F)
• Para uma operação segura, o aparelho não deve ficar a uma inclinação superior a 10°.
• Um eletricista deve fornecer acesso fonte de alimentação elétrica segundo a especificação de conformidade com os
códigos locais e nacionais.
• Este aparelho não deve ser limpo por lavador de pressão.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas a partir de 18 anos caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e caso tenham compreendido os perigos envolvidos.
• Mantenha o aparelho e seu cabo longe de pessoas com menos de 18 anos.
• Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas a partir de 18 anos com deficiências físicas, motoras ou menais contanto
que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e caso tenham
compreendido os perigos envolvidos.
• Menores de 18 anos devem ser supervisionados para garantir que não manipulem ou brinquem com o aparelho.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por um cabo especial disponível com o fabricante
ou assistência técnica autorizada, que também realizará a substituição a fim de evitar ricos.
• A máquina não deve ser imersa para limpeza.
• A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por menores de idade; elas deverão ser realizadas por indivíduos
acima de 18 anos e de forma supervisionada.
• Este aparelho destina-se ao uso comercial em aplicações como:
		 – áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
		 – uso por clientes em saguões de hotéis e motéis e em outros ambientes similares;
• Acesso a áreas de serviço permitidas somente pela assistência técnica autorizada.
4
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CONFIGURAÇÃO INICIAL

1. Instale as quatro peças não derrapantes embaixo das pernas.
2. Remova a bandeja do dosador, o suporte da bandeja do dosador, e o painel de respingos da caixa de peças.
3. Posicione o conjunto de furos no suporte do dosador sobre os dois parafusos mais baixos embaixo da porta de acesso do alimentador; empurre para baixo gentilmente e aperte os parafusos.
4. Posicione o conjunto de furos no painel de respingo sobre os dois parafusos mais altos e posicione dessa forma os
parafusos ficam entre os furos.

EXIGÊNCIAS ELÉTRICAS

CUIDADO - O dispenser deve ser desconectado da fonte de energia conforme especificado na Conexão Elétrica. A versão
120 volt desse dispenser tem um conjunto de cabos preso. O conector para encaixe deve ser um NEMA 5-15R. Para acessar o bloco terminal de acesso para modelos com alta voltagem sem conjunto se cabos, remova o painel do lado esquerdo

L2 VERMELHO

FIO DE ENERGIA

L2 VERMELHO
L2

L1 PRETO
L1 PRETO

L1

VERDE
G

220-240V 2 FIOS + TERRA
Modelos Monofásicos
AC 220-240V
Observação: Este serviço elétrico requer dois
(02) condutores de corrente (L2 e L1) e um
condutor separado para o fio terra.

Acoplamento elétrico

CUIDADO - Uma instalação elétrica inadequada danificará os componentes eletrônicos.
1. Um eletricista deve executar os serviços elétricos conforme especificado.
2. Usando um voltímetro, verifique a tensão e a codificação de cores de cada condutor na fonte elétrica.
3. Coloque o interruptor ON/OFF/NIGHT na posição "ON".
4. Conecte o dispenser à fonte de alimentação.
5. Se a tubulação for ligada mais tarde, certifique-se de que o dispenser está desconectado da fonte de energia.
Se a tubulação tiver sido conectada, o dispenser está pronto para o Enchimento e Aquecimento Iniciais.

5
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EXIGÊNCIAS DE ENCANAMENTO

Esse dispenser deve estar conectado a um sistema de água fria ou quente com pressão de operação entre 20 e 100 psi
(0,138 e 0,690 mPa). Uma válvula de fechamento deve ser instalada na linha antes do dispenser. Instale um regulador na
linha quando a pressão for maior do que 100 psi (0,690 mPa) para reduzi-la para 50 psi (0,345 mPa). O encaixe da entrada
de água possui porca de 0,25” (6.35 mm).
NOTA - A Bunn-O-Matic recomenda tubulação de cobre de ¼” para instalações de menos de 7 metros e 3/8” para mais
de 7 metros e meio da tubulação de fornecimento de água de ½”. Uma tubulação de bebidas flexível aprovada pelo FDA
de ao menos 18 polegadas (457 mm), tal como silicone ou polietileno trançado reforçado, antes do dispenser facilitará o
movimento para limpar o balcão. A Bunn-O-Matic não recomenda o uso de uma válvula de sela para instalar o dispenser.
O tamanho e forma do buraco feito na linha de abastecimento por este tipo de dispositivo pode restringir o fluxo de água.
Conforme orientações do Código Internacional de Encanamento do Conselho Internacional de Códigos e Código
de Manual de Alimentos da FDA (E.U.A.), este equipamento deverá ser instalado com prevenção de refluxo adequada para estar em conformidade com os códigos locais, estaduais e federais. Para modelos instalados fora
dos E.U.A., você deve estar em conformidade com as Leis de Saneamento/Encanamento em vigor em sua região.
NOTA - Se a prevenção de refluxo for requerida por lei, um absorvente de choque deve ser instalado entre o dispenser e
o preventor de refluxo. Instalar o absorvente de choque o mais próximo possível do dispenser trará melhores resultados.
NOTA - Conexões e fixadores de tubos de água conectados diretamente a uma fonte de água potável devem ser medidos,
instalados e mantidos de acordo com leis locais, estaduais e federais.

CONFIGURAÇÕES DE ENCANAMENTO

1. Lave a linha de água e anexe-a com segurança ao encaixe da porca na base do dispenser.
2. Ligue o abastecimento de água.

ENCHIMENTO E AQUECIMENTO INICIAIS

1. Ligue o fornecimento de água e conecte o dispenser à fonte de alimentação.
2. A água fluirá automaticamente para o tanque até o nível adequado e, em seguida, se desligará. Isso levará
menos de dez minutos.
3. Quando o tanque estiver cheio de água, abra a porta dianteira e coloque o interruptor ON/OFF/NIGHT em
"ON" (posição superior). Um tanque cheio de água fria levará cerca de oitenta minutos para aquecer a água
em versões de 120 volts, e quarenta minutos em versões 120/240 volts e 220-240 volts.
4. Encha o(s) funil(is) com o produto seco a ser dispensado.

TEMPERATURA PREDEFINIDA DO TANQUE

As temperaturas do tanque foram predefinidas de fábrica para 82 °C (180 °F). A Bunn recomenda que, para
obter a melhor qualidade da bebida, o instalador ajuste a temperatura do tanque conforme a temperatura recomendada pelo fabricante do pó para o produto em pó quente que estiver sendo usado.

CONTROLE DE NÍVEL DE LÍQUIDOS

O sistema mantém automaticamente o nível do tanque de água quente energizando o solenóide de enchimento quando o nível de água cai abaixo da sonda de nível de líquido. Se o sistema não tiver sido enchido com
sucesso em dez minutos, ocorre um erro de enchimento. Quando ocorre um erro de enchimento, o solenóide de
enchimento é desenergizado. Uma vez que a causa do erro de enchimento tenha sido investigada e solucionada,
o sistema poderá ser reiniciado desconectando (durante pelo menos 5 segundos) e reconectando a energia à
máquina ou entrando em um dos modos de programação (consulte Modos de programação)

6
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TEMPORIZADOR DE ENXÁGUE

O dispenser é enviado da fábrica com o temporizador de enxágue desativado. Para ativar o temporizador de enxágue, consulte a Programando o dispenser e selecione sim na tela "Alarme de enxágue?"; ajuste o temporizador
para o tempo desejado e saia do modo de programação.
Quando ativado, o temporizador de enxágue acompanha automaticamente o tempo desde que o dispenser
passou pela última vez por uma sequência de enxágue. Uma mensagem será exibida no visor LCD se o dispenser detectar que uma sequência de enxágue não foi executada no momento desejado. Se o Bloqueio estiver
habilitado e, após um adicional de 4 horas, um ciclo de enxágue não tiver sido executado ainda, o visor LCD
exibirá uma mensagem e as unidades do funil serão desativadas até que uma sequência de enxágue tenha sido
executada.

EXECUTANDO UMA SEQUÊNCIA DE ENXÁGUE

1. Coloque o interruptor Normal/Program/Rinse (página 10) na posição "Rinse” (Enxágue).
2. Sequencialmente em cada posição, pressione todos os interruptores de dispensar. O dispenser será executado por dez segundos com o(s) funil(is) desativados.
3. Conforme cada posição é lavada, o visor LCD mostra a posição que está sendo enxaguada e uma contagem
regressiva de 10 segundos.
4. Depois que todas as posições tiverem sido enxaguadas, retorne o interruptor Normal/Program/Rinse para a
posição "Normal".

USO DO DISPENSER - Self-service

1. Basta colocar um copo sobre a bandeja de gotejamento sob a ponta de dispensação desejada.
2. Pressione o botão para misturar e dispensar a bebida.
3. Solte o botão quando o copo estiver aproximadamente 3/4 cheio e deixe que a câmara de mistura seja drenada.
Observação - A câmara de mistura deve ser drenada na extremidade de cada dispenser.

USO DO DISPENSER - Controle de porção

1. Basta colocar um copo sobre a bandeja de gotejamento sob a ponta de dispensação desejada.
2. Selecione o botão apropriado para o tamanho do copo sob a ponta do dispenser, pressione-o momentaneamente e então o solte.
3. Deixe que a câmara de mistura seja completamente drenada antes de remover o copo.

DISPENSER DE ÁGUA QUENTE - Somente IMIX-5

1. Basta colocar um copo sobre a bandeja de gotejamento sob a seta de dispensação de água quente.
2. Pressione o botão para dispensar água quente.
3. Solte o botão quando a quantidade desejada for atingida.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A Bunn-O-Matic® Corporation recomenda que a manutenção preventiva seja realizada em intervalos regulares. A manutenção deve ser realizada por um técnico prestador de serviços qualificado. Para obter assistência técnica, entre em
contato com a Bunn-O-Matic® Corporation no telefone 1-800-286-6070.
OBSERVAÇÃO: A substituição de peças ou serviços que tiver sido causada pela falta de manutenção não é coberta
pela garantia.
Cycle
Item
(months)
6
Mixing Chamber Kit
3 or as
needed

Part Number
32906.0001

Whipper Shaft Seal Kit

26356.1000
7
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LIMPEZA

Recomenda-se o uso de um pano úmido com qualquer detergente líquido leve e não abrasivo para a limpeza de todas as
superfícies nos equipamentos Bunn-O-Matic. NÃO limpe o equipamento com um dispositivo de jato d’água.

1 x 24h
1. Rinse out Whipper Chambers by placing RINSE/RUN
switch in the "RINSE" position and activating DISPENSE
switches.
2. Turn elbow up, remove Hoppers, refill with product and
replace hoppers into dispenser.
3. Empty Drip Tray and wash in a solution of dish detergent.

7
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un detergente
liquido de
detergente
louça.
suave nopara
abrasivo.

1 x 7d
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Whipper Models only
Somente
com misturador
Modelos modelos
batidor sólo

1

5

2
7

6
4

3
or

a. Wash
b. Rinse
c. Sanitize
d. Dry

a

b

a.
a. Lavar
Lave
b.
b. Enxaguar
Enjuague
c.
c. Higienizar
Desinfecte
d.
d. Secar
Seque

c

NOTICE

The cleaning instructions noted above are for non-dairy sugar based food products. When dispensing any other food product,
the cleaning cycle for the whipping chamber assembly and ejector elbow must be performed daily.

AVISO
NOTA:

Lasinstruções
instrucciones
de limpieza
descritas
anteriormente
excluyenlácteos
productos
lacteos Ao
azucarados.
La limpieza
deproduto
las camaras
As
de limpeza
anteriores
excluem
produtos alimentícios
açucarados.
dispensar qualquer
outro
alimentício,
mezcla
y de los
codos
de salida
de cadadotolva
deberáerealizarse
diariamente.
odeciclo
de limpeza
para
o conjunto
da câmara
misturador
cotovelo ejetor
deve ser realizado diariamente.
37254.0003A 02/13 © 2013 BUNN-O-MATIC CORPORATION
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TAXA DE DISPENSAÇÃO DO FUNIL DO PRODUTO
As taxas de dispensação do funil são predefinidas de fábrica. Com a engrenagem de 22 dentes e o fio do eixo helicoidal, a taxa de dispensação predefinida é de aproximadamente 3 a 5 gramas por segundo. Com a engrenagem de 30 dentes
e o fio do eixo helicoidal, a taxa de dispensação predefinida é de aproximadamente 5 a 7 gramas por segundo. As taxas
de dispensação do funil podem ser individualmente programadas para uma faixa de taxas de dispensação de aproximadamente 1,5 a 12 gramas por segundo, seguindo os procedimentos descritos nos Modos de Programação.

CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE NÍVEL DO FUNIL
O dispenser está equipado com sensores para detectar um nível baixo em cada funil. Quando o bloqueio de pouco pó
está ativado, a dispensação será desabilitada quando uma condição de pouco pó for detectada em um funil. A tela LCD
na porta também exibirá uma condição de nível baixo.
O dispenser é enviado da fábrica com a trava de baixo nível de pó desativada. Para ativar a trava, coloque o interruptor
"NORMAL/PROGRAM/RINSE" (página 10) na posição "PROGRAM". Pressione o botão A (página 10) abaixo do logotipo
BUNN na frente da porta. Continue pressionando esse botão até que o menu "LOCKS/DISABLES?" seja alcançado. Pressione o botão B (página 10) para "YES", então pressione-o novamente no menu "LOW POWDER LOCK?". O bloqueio de
pouco pó agora está ativado. Pressione o botão C (página 10) para sair dos menus de programação, então retorne o
botão "NORMAL/PROGRAM/RINSE" para a posição "NORMAL". Para desativar o bloqueio de pouco pó, repita o processo
e pressione o botão D (página 10) para "NO", no menu "LOW POWDER LOCK".
Os sensores de nível baixo são calibrados de fábrica para a maioria dos produtos. Caso a calibração seja necessária
para obter uma operação correta, os sensores podem ser recalibrados para o produto atual.
O funil deve estar metade cheio de produto para a calibração. Coloque o interruptor “NORMAL/PROGRAM/RINSE”
na posição "PROGRAM". Usando o botão A (página 10), siga em frente até que o menu “CALIBRATION?" seja alcançado.
Pressione o botão B (página 10) para "YES", então pressione o botão A (página 10) até que a tela "CAL HOPPER 1?" seja
alcançada. Continue pressionando o botão A até que o funil a ser calibrado seja alcançado.
Para calibrar o funil, pressione o botão B (página 10) para indicar "YES" na tela "CAL HOPPER#?”. A tela então perguntará se o funil está cheio. Pressione o botão novamente para indicar "YES". A calibração levará alguns minutos, então tela
exibirá "POWDER LEVEL RESET COMPLETE". O próximo funil pode ser calibrado avançando no menu ou pressionando o
botão C (página 10) para sair.

DRENANDO O TANQUE DE ÁGUA QUENTE

CUIDADO - O dispenser deve ser desconectado da fonte de energia seguindo todas essas etapas
1. Desconecte o dispenser da fonte de alimentação.
2. Abra a porta dianteira e coloque ON/OFF/NIGHT na posição "OFF" (centro) e deixe a água no tanque esfriar antes de
drenar.
3. Desligue e desconecte a fonte de água de entrada.
4. Remova a bandeja de gotejamento e acesse os painéis abaixo da porta.
5. Puxe a extremidade fixada do tubo de silicone para fora do dispenser e direcione-a para um dreno ou recipiente grande o suficiente para reter o volume de água no tanque (7,3 gal para iMIX-4/5 e 4,4 gal para iMIX-3).
6. Certifique-se de que a braçadeira de corte está travada firmemente no tubo, então remova a braçadeira snap e o bujão
da extremidade do tubo.
7. Solte cuidadosamente a braçadeira de corte para permitir que a água seja drenada do tanque.
OBSERVAÇÃO - O dispenser deve ser enchido usando as etapas ENCHIMENTO E AQUECIMENTO INICIAIS antes de reconectá-lo à fonte de
alimentação.

INSTALAÇÃO DO ADESIVO DA PORTA E LENTE

Remova a lente transparente da porta da máquina. Coloque o adesivo da porta na posição e reinstale a lente transparente sobre o adesivo da porta.
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GLOSSÁRIO
TANK TEMP XXX°
(-)
EXIT
(+)

Ajusta a temperatura do
tanque (190° F máximo)

SET PASSWORD ?
(-)
XXXX
(+)

READY TEMP XXX°
(-)
EXIT
(+)

Ajusta a temperatura mínima do tanque pronto para bloqueio (185° máximo)

AUDIBLE ALARM ?
NO
EXIT
YES

Liga o alarme sonoro

DISABLE MESSAGES ?
NO
EXIT
YES

Desativa a função que exibe mensagens de erro no visor da porta LCD

Permite que a senha seja ajustada
para evitar que as funções de configuração sejam alteradas

Selecione o tamanho do copo por Tempo
(segundos) ou por Exemplo (somente modelos
com Controle de Porção)
Pressione o mesmo de botão de dispensar para
completar o copo, ou pressione save para travar
o tempo de dispensação, ou pressione repeat
para apagar o tempo de dispensação e repita o
processo.

ENTER ASSET # ?
		 EXIT
YES

Inserir o número de ativo da
máquina

Ajusta a velocidade do motor do
funil para a estação selecionada

ENABLE SERVICE #
NO
EXIT
YES

Permite que o número de telefone do
agente de serviço seja exibido

XX° CAL
XX°
(-) Tank Temp (+)

Calibra a sonda de temperatura

ENABL EngergySavr
NO
EXIT
YES

Habilita o modo economizador
de energia

235
(-)

Define o limite da sonda de enchimento

TEST SWITCHES ?
Use Switch To Test

Permite testar os interruptores
de dispensação

SET CUP SIZE
EXMPL		 TIME
DISPENSE TO ADD
REPEAT		
SAVE

DRINK STRENGTH
(-)
XX
(+)

REFILL
EXIT

155
(+)

ENABLE ADS ?
NO
EXIT
YES

Permite que "anúncios" sejam
exibidos no visor da porta LCD

CAL WATER ?
PRESS DISPENSE

Calibra a taxa de fluxo de água de diluição
na estação selecionada

TEST HEATER ?
		 EXIT
YES

Permite ativar manualmente o
aquecedor do tanque

CAL POWDER ?
PRESS DISPENSE

Calibra a taxa de dispensação de pó para o
funil na estação selecionada

TEST REFILL ?
		 EXIT
YES

Permite ativar manualmente a
válvula de enchimento

Define o atraso no início do funil após a válvula de diluição abrir na estação selecionada

TEST HOT WATER ?
		 EXIT
YES

Permite ativar manualmente a válvula
de água quente (opcional)

(-)

Auger Delay
.XX sec
(+)

CAL HOPPER ?
NO		
YES
LOW POWDER LOCK ?
NO
EXIT
YES
DISPENSE LOCKOUT
NO
EXIT
YES
RINSE ALARM ?
NO
EXIT
YES
HEAD 1 DISABLE ?
NO
EXIT
YES

Calibra o sensor de nível do funil na estação selecionada; o funil deve estar pelo menos metade
cheio para calibrar
Permite o bloqueio de dispensação quando for
detectado que o funil está com nível baixo
Permite o bloqueio de dispensação se a temperatura da água cair abaixo do mínimo
Habilita o alarme de enxágue

TEST AUGERS ?
DISPENSE TO TEST

Permite ativar manualmente
os motores do funil

TEST DISP HEADS
DISPENSE TO TEST

Permite ativar manualmente as
válvulas de dispensação e os
motores do misturador

DISPLAY USAGE ?
		 EXIT
YES

Exibe a quantidade dispensada

FACTORY DEFAULTS
NO		
YES

Redefine todas as funções para os
padrões de fábrica e a senha para 0

Desativa todas as funções e a dispensação
para a estação selecionada
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PROGRAMANDO O DISPENSER
As seguintes telas de função estão em ordem de exibição. Cada tela possuirá instruções sobre como acessar e programar as várias funções do dispenser. Para habilitar a programação, coloque o interruptor “NORMAL/
PROGRAM/RINSE” na posição "PROGRAM".
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PROGRAMAÇÃO - LEIA ATENTAMENTE
Para sair do modo de programação em qualquer momento, pressione e solte o pad de saída (centro), localizado no painel dianteiro do interruptor. O visor retornará para a TELA INICIAL DE PROGRAMAÇÃO.
Se nenhum dos cinco interruptores de programação for pressionado dentro de 90 segundos durante a
configuração do dispenser, a programação da tela de função que está sendo configurada será fechada e o visor
voltará para a TELA INICIAL DE PROGRAMAÇÃO.
TELA INICIAL DE PROGRAMAÇÃO

DISPENSE READY
BUNN iMIX
P3057

A tela acima será exibida quando o dispenser estiver pronto para uso. Enquanto o tanque está aquecendo,
a temperatura da água será exibida até que a temperatura correta seja alcançada.
INTERRUPTORES DE PROGRAMAÇÃO

STOP

Digital Beverage Control

Digital Beverage Control
P3059

E

D

C

B

A

A. Entre em modo de programação e avance para o
próximo menu
B. Aumenta o valor positivo do visor
C. Saia do modo de programação
D. Aumenta o valor negativo do visor
E. Retorne ao menu anterior

E

D

C

B

A

A. Entre em modo de programação e avance para o próximo menu
B. Aumenta o valor positivo do visor
C. Saia do modo de programação
D. Aumenta o valor negativo do visor
E. Retorne ao menu anterior e interrompa a dispensação

MODELOS COM CONTROLE DE PORÇÃO

MODELOS SELF-SERVICE

Usando o visor acionado por menu (TELA PRINCIPAL) na frente do dispenser, o operador tem a capacidade de alterar ou modificar as várias funções do dispenser. Isso possibilita a dispensação precisa de vários
sabores de produtos em pó.
A programação do dispenser é conseguida ao entrar em uma determinada função e, então, usando os
interruptores de programação, o operador pode personalizar o processo de dispensação de acordo com suas
necessidades.
Para acessar o modo de programação e rolar através das diferentes telas de função, usam-se os interruptores de programação mostrados. Há cinco interruptores que serão usados para a configuração do dispenser.
11
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PROGRAMANDO O DISPENSER (continuação)
1. Interruptor ON/OFF/NIGHT:
ON: Habilita todas as funções do dispenser.
OFF: Desabilita todas as funções do dispenser.
NIGHT: Desabilita os interruptores de dispensação. O enchimento e aquecimento do
tanque ainda funcionam.
2. Interruptor NORMAL/PROGRAM/RINSE:
NORMAL: Habilita todas as funções do dispenser. Deve estar nessa posição para a dispensação.
PROGRAM: Permite o acesso aos menus de programação usando o teclado de toque e a
tela LCD.
RINSE: Desabilita os motores do funil. Pressionar o botão de dispensar na porta dianteira dispensará a água de diluição e energizará o motor do misturador por dez segundos.

2

1

INTERRUPTOR DE BLOQUEIO DE PROGRAMAÇÃO (na placa de memória montada na parte traseira do suporte de montagem do componente)
Esse interruptor pode ser definido para impedir o acesso ao modo de
programação do dispenser. Uma vez que todas as definições corretas estejam programadas, o operador pode ajustar o interruptor para a posição
"ON" para proibir qualquer pessoa de alterar as configurações.

PROGRAMANDO TAMANHO DO COPOS - Modelos com controle
de porção

O tamanho do copo pode ser programado em modelos com controle de porção por "EXAMPLE" (Exemplo) ou "TIME”
P3060
(Tempo). A programação por EXEMPLO pode ser feita pressionando manualmente o botão de dispensar e, em seguida,
soltando-o quando o tamanho desejado do copo for alcançado. O tempo necessário para encher o copo será armazenado
na memória do controlador ao avançar para o menu seguinte. A programação por TEMPO envolve ajustar o tempo de
dispensação real em segundos para cada tamanho de copo desejado.
Coloque o interruptor “NORMAL/PROGRAM/RINSE” na posição "PROGRAM". Pressione o botão A (página 10) abaixo
do logotipo BUNN, na frente da porta, até que o menu “SET CUP SIZE” seja alcançado. (Consulte o menu J, página 14)
Pressione o botão D (página 10) para selecionar a programação por "EXAMPLE” (Exemplo). Coloque o copo sob a ponta
de dispensação para a estação que você deseja ajustar. Pressione o botão de dispensação desejado, então solte-o quando
o copo estiver 3/4 cheio. Se o copo não estiver suficientemente completo, o botão de dispensação pode ser pressionado
novamente para adicionar mais bebida ao copo. Se o copo tiver atingido o nível desejado, pressione o botão B em "SAVE”
(Salvar) para registrar o tempo de dispensação. Se o copo estiver muito cheio, pressione o botão D em "REPEAT” (Repetir). Esvazie o copo e repita o processo.
Se quiser ajustar os tamanhos do copo por "TIME" (Tempo), pressione o botão B em "TIME” (Tempo) no menu "SET CUP
SIZE". "HEAD 1 SM TIME" será exibido juntamente com a configuração de tempo atual. Pressionar o botão D (-) ou o botão
B (+) abaixo subtrairá ou adicionará tempo em incrementos de .1 segundo. Cada um segundo de tempo equivale aproximadamente a 37 mililitros de bebida nas configurações de fábrica. Quando o tempo desejado for ajustado, pressione o
botão A para continuar para o tamanho do copo seguinte.
Quando os tamanhos dos copos desejados tiverem sido programados, pressione o botão C para sair dos menus de
programação, ou pressione o botão A para avançar para o próximo menu. Se o botão C tiver sido selecionado para sair
do modo de programação, retorne o interruptor "NORMAL/PROGRAM/RINSE" para a posição "NORMAL" para retornar à
operação normal.
12
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PROGRAMANDO O DISPENSER (continuação)
Pressione e solte o interruptor direito (avança para o próximo menu), “TANK TEMP XXX°” é exibido na tela.

Somente modelos com
controle de porção

TANK TEMP XXX°
(-)
EXIT
(+)

Ajusta a temperatura
do tanque

READY TEMP XXX°
(-)
EXIT
(+)

Ajusta a temperatura
mínima do tanque
pronto para bloqueio

ENTER ASSET # ?
		 EXIT
YES

ENABLE SERVICE ?
NO
EXIT
YES

Modelos self-service
(K)

continuar para J
(página 14)

ENABLE EnergySavr ?
NO
EXIT
YES

STRENGTH ADJ. ?
		 EXIT
YES

(A)
ENTER PASSWORD
(-)
XXXX
(+)

continuar para B
(página 13)

(I)

(C)

DISPLAY USAGE ?
		 EXIT
YES

CALIBRATION ?
		
EXIT
YES

(E)
LOCKS/DISABLES ?
		 EXIT
YES

(G)
AUDIBLE ALARM ?
NO
EXIT
YES

DIAGNOSTICS ?
		 EXIT
YES

continuar para D
(página 13)

continuar para F
(página 14)

continuar para H
(página 14)

FACTORY DEFAULTS
NO		
YES

FINISHED, retorna para
a tela principal

DISABLE MESSAGES ?
NO
EXIT
YES

ENABLE ADS ?
NO EXIT YES

13

37510.7952 111315

PROGRAMANDO O DISPENSER (continuação)
(B)

(D)

SET FLAVOR 1 BY
TASTE		 RECIPE

Ajusta a velocidade do
motor do funil para a
estação selecionada

Vai para a próxima
estação.
Retorna para (A) (página 12) após a última
estação.

DRINK STRENGTH 1
(-)
XX
(+)

CHANGING VALUES
WILL EFFECT RPM

PRESS DISPENSE
TO CHECK TASTE

Vai para a próxima estação.
Retorna para (A) (página
12) após a última estação.

(-)

CAL HOPPER 1 ?
NO		
YES

Retorna para (E)
(página 12)

Vai para a próxima estação.
Continua depois da última
estação.

ARE YOU SURE ?
NO
EXIT
YES

TASTE 1 OK ?
NO		
YES

Auger Delay
.XX sec
(+)

SELECT UNITS
ENG EXIT METRIC

XX° CAL
XX°
(-) Tank Temp (+)

ENTER RECIPE #
#.# gm/fluid oz

Vai para a próxima estação.
Retorna para (A) (página
12) após a última estação.

235
(-)

REFILL
EXIT

155
(+)

CAL WATER 1 ?
PRESS DISPENSE

ENTER VOLUME 1
(-) XX.X oz
(+)

CAL POWDER 1 ?
PRESS DISPENSE

ENTER WEIGHT 1
(-) XX.X gm
(+)

Vai para a próxima estação.
Continua depois da última
estação.
14
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PROGRAMANDO O DISPENSER (continuação)
(F)

(H)

(J)

LOW POWDER LOCK ?
NO
EXIT
YES

TEST SWITCHES ?
Use Switch To Test

SET CUP SIZE
EXMPL		
TIME

DISPENSE LOCKOUT
NO
EXIT
YES

TEST HEATER ?
		 EXIT
YES

DISPENSE UNTIL
CUP IS 3/4 FULL

HEAD 1 SM TIME
(-) 6.40 SEC (+)

RINSE ALARM ?
NO
EXIT
YES

TEST REFILL ?
		 EXIT
YES

Pressione e solte o botão
de dispensação para definir o tamanho do copo.

HEAD 1 MD TIME
(-) 9.60 SEC (+)

DISPENSE TO ADD
REPEAT SAVE

HEAD 1 LG TIME
(-) 12.40 SEC (+)

HEAD 1 DISABLE ?
NO
EXIT
YES

Vai para a próxima estação.
Continua depois da última
estação.

SET PASSWORD ?
(-)
XXXX
(+)

Retorna para
(G) (página 12)

RINSE ALARM TIME
(-) XX hours (+)

TEST HOT WATER ?
		 EXIT
YES

RINSE LOCKOUT ?
NO
EXIT
YES

TEST AUGERS ?
DISPENSE TO TEST

Retorna para (K) (página 12) após a última
estação.

Vai para a próxima
estação.
Retorna para (K) (página 12) após a última
estação.

TEST DISPENSE HEAD?
DISPENSE TO TEST

Retorna para (I)
(página 12)
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