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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 دليل التشغيل ،أو عرض كتالوج قطع الغيار الموضحة بالرسومات ،أو دليل البرمجة ،أو
دليل الخدمة ،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 .للخدمة الفنية ،اتصل بشركة Bunn-O-Matic
على رقم .1-800-286-6070
03/17 ©2004 Bunn-O-Matic Corporation
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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 القهوة ذات القدح الواحد
 ،MCR/MCP/MCAوأواني التقديم الحرارية وأواني تقديم ( ThermoFresh®الميكانيكية والرقمية)  -سنة واحدة على قطع الغيار وسنة واحدة
على التصنيع.
 )2جميع أجزاء الجهاز األخرى  -سنتان على قطع الغيار ،وسنة واحدة 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 المُخدَّدة المزودة بها مطحنة القهوة لطحن القهوة بما يالئم تحليل غربال المصفاة األصلي للمصنع  -قطع الغيار والتصنيع لمدة  4سنوات
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،
وتعطل 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 )217(أو 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.
صريحا أم ضمن ًيا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
يعد الضمان سابق الذكر حصر ًيا ،ويحل محل أي ضمان آخر ،سوا ًء أكان مكتو ًبا أم شفه ًيا،
ً
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.
مقتصرا على اإلصالح
يكون تعويض المشتري من  ،BUNNالناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز ،سوا ًء أكان مبن ًيا على الضمان أم غير ذلك،
ً
أو االستبدال أو إعادة الثمن ،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 Air Infusionو AutoPODو AXIOMو BrewLOGICو BrewMETERو
 Brew Better Not Bitterو BrewWISEو BrewWIZARDو BUNN Espressو BUNN Family GourmetوBUNN Gourmet
و BUNN Pour-O-Maticو BUNNو BUNN with the stylized red lineو BUNNlinkو Bunn-OMaticو Bunn-O-Maticو
 BUNNserveو BUNNSERVE with the stylized wrench designو Cool Frothو DBCوDr. Brew stylized Dr. design
و Dualو Easy Pourو EasyClearو EasyGardو  FlavorGardو Gourmet Iceو Gourmet Juiceو High IntensityوiMIX
و Infusion Seriesو Intellisteamو My Caféو Phase Brewو PowerLogicوQuality Beverage Equipment Worldwide
و Respect Earthو Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry designو Safety-Freshوsavemycoffee.
 comو Scale-Proو Silver Seriesو Singleو Smart Funnelو Smart Hopperو SmartWAVEو Soft HeatوSplashGard
و The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwideو ThermoFreshو Titanو trifectaو( TRIFECTAشعار
 )sylizedو Velocity Brewو Air Brewو Beverage Bar Creatorو Beverage Profit Calculatorو Brew betterو.not bitter
و Build-A-Drinkو BUNNSourceو Coffee At Its Bestو Cyclonic Heating Systemو DaypartوDigital Brewer Control
و Elementو Milk Texturing Fusionو Nothing Brews Like a BUNNو Picture Prompted CleaningوPouring Profits
و Signature Seriesو Sure Tampو 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
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إشعارات المستخدم

. استبدل الملصقات غير المقروءة أو التالفة.يجب الحفاظ على اإلشعارات المثبتة بهذا الموزع بحالة جيدة
،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

HOT
LIQUID

RELEASE BUTTON WHEN CUP IS 3/4 FULL

PLACE
CUP
HERE

PLACE
CUP
HERE

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.

PLACE
CUP
HERE

) (الخدمة الذاتية3-IMIX
28328.0011
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HOT
LIQUID

WARNING
PLACE
CUP
HERE

PLACE
CUP
HERE

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.

PLACE
CUP
HERE

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

) (التحكم الجزئيIMIX-3
28328.0013

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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HOT
LIQUID

To reduce the risk of electric shock,

RELEASE BUTTON WHEN CUP IS 3/4 FULL

do not remove or open cover.
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No user-serviceable parts inside.
PLACE
CUP
HERE

PLACE
CUP
HERE

PLACE
CUP
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) (الخدمة الذاتيةIMIX-4
28328.0012

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.
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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.
• يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل األشخاص البالغة أعمارهم  18عامًا فأكثر ،إذا ما قد خضعوا لإلشراف أو تلقوا توجيه فيما يتعلق باستخدام
الجهاز بطريقة آمنة ،أو على إدراك ودراية باألخطار المترتبة.
• احتفظ بالجهاز واألسالك المتصلة به بعي ًدا عن متناول األطفال الذي تقل أعمارهم عن  18عامًا.
• يمكن استخدام األجهزة من قِبل األشخاص البالغين من العمر  18عامًا فأكثر ،ويعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متأخرة ،أو نقص
في الخبرة والمعرفة ،إذا ما خضعوا إلشراف أو توجيه فيما يخص استخدام الجهاز على نحو آمن ،وكانوا على دراية باألخطار المترتبة.
• يجب مراقبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عامًا لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
• إذا تلف كبل التيار الكهربي ،فيجب استبداله بواسطة الشركة المص ِّنعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المص ِّنعة أو موظف
الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.
• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.
• يُحظر على األطفال إجراء التنظيف والصيانة ،ما لم يكونوا أكبر من  18عامًا ،وخاضعين للمراقبة.
• هذا الجهاز معد لالستعماالت المنزلية أو األغراض المشابهة مثل:
		 – مطابخ العاملين بالمتاجر والمكاتب وبيئات العمل األخرى.
		 – نزالء الفنادق وبيوت ال ُنزل وغيرها من بيئات اإلقامة المشابهة.
		 – البيئات المخصصة ألغراض النوم واإلفطار.
• هذا الجهاز غير مخصص لالستعماالت مثل:
		  -المنازل المُقامة داخل مزارع؛
• الوصول إلى نقاط الخدمة المسموح بها لموظفي الخدمة المعتمدين فقط.
• يقل مستوى ضغط الصوت حسب منحنى  A-Weightedعن  70ديسيبل.

المتطلبات الخاصة بأمريكا الشمالية

• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لموظف مدرَّ ب مراقبته فيها.
• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين  41درجة فهرنهايت و 95درجة فهرنهايت (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 شديدة التدفق.
• يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل األشخاص البالغة أعمارهم  18عامًا فأكثر ،إذا ما قد خضعوا لإلشراف أو تلقوا توجيه فيما يتعلق باستخدام
الجهاز بطريقة آمنة ،أو على إدراك ودراية باألخطار المترتبة.
• احتفظ بالجهاز واألسالك المتصلة به بعي ًدا عن متناول األطفال الذي تقل أعمارهم عن  18عامًا.
• يمكن استخدام األجهزة من قِبل األشخاص البالغين من العمر  18عامًا فأكثر ،ويعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متأخرة ،أو نقص
في الخبرة والمعرفة ،إذا ما خضعوا إلشراف أو توجيه فيما يخص استخدام الجهاز على نحو آمن ،وكانوا على دراية باألخطار المترتبة.
• يجب مراقبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عامًا لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
• إذا تلف كبل التيار الكهربي ،فيجب استبداله بواسطة الشركة المص ِّنعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المص ِّنعة أو موظف
الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.
• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.
• يُحظر على األطفال إجراء التنظيف والصيانة ،ما لم يكونوا أكبر من  18عامًا ،وخاضعين للمراقبة.
• هذا الجهاز مخصص لالستخدام التجاري ،كالتطبيقات التالية:
		 – مطابخ العاملين بالمتاجر والمكاتب وبيئات العمل األخرى؛
		 – نزالء الفنادق وبيوت ال ُنزل وغيرها من بيئات؛
• الوصول إلى نقاط الخدمة المسموح بها لموظفي الخدمة المعتمدين فقط.
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اإلعداد األولي

.1
.2
.3
.4

ثبِّت المساند األربعة المانعة لالنزالق الموجودة بصندوق الملحقات بالناحية السفلية من األرجل.
فُكْ مجموعة طبق القطرات ،والدعامة المخصصة له ،ومجموعة لوحة الطرطشة من صندوق المحلقات.
ضع فتحات المسامير بدعامة طبق القطرات فوق المسمارين اللولبيين السفليين باللوحة أسفل باب الوصول إلى وعاء الطحن ،ثم اضغط
عليها ألسفل برفق ،واربط المسامير اللولبية بإحكام.
ضع فتحات المسامير بلوحة الطرطشة فوق المسمارين اللولبيين العلويين ،ثم اضبط مواضعها بحيث تدخل في الفتحات المخصصة لها.

متطلبات التغذية الكهربية

تنبيه  -يجب فصل الموزع عن مصدر التيار حتى يتم تحديد ذلك في قسم توصيل الكهرباء.
يأتي الموزع من طراز  120فولت مزو ًدا بسلك كهربائي .يجب أن يكون موصل االقتران من طراز N

L1
 240-220فولت تيار متردد
L2
أخضر/أصفر
GREEN

أسود
أبيض
أخضر
GREEN

 240-220فولت تيار متردد
ذات تيار متردد  200أو  230فولت

مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي
من موصلين حاملين للتيار ( L1و
 )L2وموصل منفصل للتأريض.
.EMA 5-15R
للوصول إلى مجموعة أطراف التوصيل ُ
للطرُز العالية الفولتية غير المزود بسلك كهربائي ،فُكْ اللوحة الجانبية اليسرى.

التوصيل بالكهرباء

تنبيه -سيؤدي التركيب غير الصحيح بالكهرباء إلى تلف المكونات اإللكترونية.
 .1يجب تقديم أعمال الصيانة الكهربية بمعرفة فني كهرباء ،كما هو محدد.
 .2باستخدام مقياس فرق الجهد ،افحص الجهد الكهربي والرموز اللونية لكل موصل على المصدر الكهربائي.
 .3اضبط مفتاح ( ON/OFF/NIGHTعادي/برمجة/ليلي) على الوضع "( "ONتشغيل).
 .4وصِّل الموزع بمصدر التيار.
ً
 .5إذا كانت أعمال السباكة سيتم توصيلها الحقا ،فتأكد من فصل الموزع عن مصدر التيار .إذا كانت أعمال السباكة موصلة ،فبذلك يكون
ً
جاهزا للتعبئة والتسخين.
الموزع
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متطلبات السباكة

يجب توصيل الموزع بنظام مياه باردة أو ساخنة بضغط تشغيل بين  20و 90باوند للبوصة المربعة (من  0.138إلى  0.620ميجا باسكال)
من خط إمداد قطره  2⁄1بوصة أو أكبر .كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل الموزع .ر ِّكب ِّ
منظمًا في الخط بحيث يخفض ضغط
الماء عند تجاوزه  90باوند للبوصة المربعة ( 0.690ميجا باسكال) إلى  50باوند للبوصة المربعة ( 0.345ميجا باسكال) .ويجب أن يكون
مقاس صامولة وصلة دخل المياه  4⁄1بوصة.
مالحظة  -توصي  Bunn-O-Maticباستخدام مواسير نحاسية بقطر  4⁄1بوصة للتركيبات التي تقل مسافتها عن  25قدمًا ،وبقطر  8⁄3بوصة
للتركيبات التي تزيد مسافتها عن  25قدمًا من خط إمداد المياه البالغ قطره  2⁄1بوصة .سيسهِّل ترك مسافة ال تقل عن  18بوصة عن أنابيب
المشروبات المرنة المعتمدة من إدارة األغذية واألدوية ( ،)FDAكالمصنوعة من البولي إثيلين أو السليكون المجدول المقوى ،قبل الموزع
تحريكه لتنظيف سطح المنضدة .توصي  Bunn-O-Maticبعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب الموزع 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 المدونة 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 ُط ُرز المعدة للتركيب خارج الواليات المتحدة األمريكية ،فيجب التوافق مع لوائح المياه والصرف الصحي المعمول بها
بمنطقتك.
مالحظة  -عند الحاجة إلى مانع ارتداد بموجب اللوائح ،يجب تركيب كابح صدمات بين مانع االرتداد والموزع .وللحصول على أفضل النتائج،
ر ِّكب كابح الصدمات بأقرب ما يكون من الموزع.
مالحظة  -يجب تحديد قياسات توصيالت أنابيب المياه وتجهيزاتها الموصلة مباشر ًة بمصدر مياه صالحة للشرب وتركيبها وصيانتها وف ًقا
للقوانين الفيدرالية واإلقليمية والمحلية.

توصيل أعمال السباكة

 .1اشطف خط المياه ووصِّله بإحكام بوصلة الكوع المدخل بالجزء السفلي من الموزع.
 .2ش ِّغل مصدر اإلمداد بالمياه.

التعبئة والتسخين األوليّان
.1
.2
.3
.4

افتح مصدر المياه ،ثم وصِّل الموزع بمصدر التيار الكهربائي.
ستتدفق المياه تلقائيًا داخل الخزان إلى المستوى المناسب ،ثم تتوقف .وسيستمر هذا التدفق مدة ال تقل عن عشر دقائق.
عندما يكون الخزان ممتل ًئا بالماء ،افتح الباب األمامي ،واضبط مفتاح ( ON/OFF/NIGHTتشغيل/إيقاف/ليلي) (ألعلى) على وضع
"( "ONتشغيل) .يستغرق تسخين خزان ممتلئ بالماء البارد ثمانين دقيقة تقريبًا على ُ
طرُز ذات جهد  120فولت ،وأربعين دقيقة على
طرُز ذات جهد  240/120فولت و 240-220فولت على ُ
ُ
طرُز ذات جهد  240-220فولت.
امأل وعاء (أوعية) الطحن بمسحوق المنتج الجاف المراد توزيعه.

التحكم في مستوى السائل
درجة حرارة الخزان المسبقة الضبط

قد جرى ضبط درجة حرارة الخزان مسب ًقا في المصنع عند  180درجة فهرنهايت ( 82درجة مئوية) .توصى شركة  Bunnبأن يضبط
القائم بأعمال التركيب درجة حرارة الخزان على درجة الحرارة الموصى بها من ِق َبل الشركة المصنعة للمساحيق الجاهزة فيما يتعلق بالمسحوق
الجاهز الجاري استخدامه لتحضير مشروب ساخن ،وذلك للحصول على مشروب ذي جودة فائقة.
يعمل النظام تلقائيًا على االحتفاظ بمستوى الماء الساخن بالخزان عن طريق سريان الطاقة بالملف اللولبي إلعادة التعبئة عندما ينخفض
مستوى الماء عن مجس مستوى السائل .وإذا لم تتم إعادة تعبئة النظام بنجاح في غضون  10دقائق ،فإن هذا يشير إلى حدوث خطأ ما في
فصل الطاقة عن الملف اللولبي إلعادة التعبئة .وفور استكشاف سبب خطأ إعادة التعبئة
إعادة التعبئة .وعندما يحدث خطأ في إعادة التعبئةُ ،ت َ
ثوان على األقل) ،ثم إعادة توصيلها بالجهاز ،أو من خالل الدخول في
وتصحيحه ،يمكن إعادة ضبط النظام عن طريق فصل الطاقة (لمدة 5
ٍ
أحد أنماط البرمجة (انظر أنماط البرمجة).
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مؤقت الشطف

ُشحن الموزع من المصنع ،وخاصية مؤقت الشطف معطلة .ولتفعيل خاصية مؤقت الشطف ،راجع برمجة الموزع ،ثم اختر نعم في شاشة
ي َ
"منبه الشطف؟" ،ثم اضبط المؤقت على الوقت المرغوب ،ثم اخرج من نمط البرمجة.
وعندما يكون مؤقت الشطف قيد التفعيل ،يعمل تلقائيًا على تسجيل الوقت منذ آخر تشغيل للموزع عبر تتابع شطف زمني .وإذا اكتشف
الموزع عدم تشغيل تتابع الشطف الزمني خالل الوقت المحدد ،فستظهر رسالة على شاشة  .LCDوفي حالة ضبط تعليق التشغيل بعد
مرور أربع ساعات إضافية على عدم تشغيل دورة الشطف ،ستعرض شاشة  LCDرسالة ،وس ُت َّ
عطل محركات وعاء الطحن حتى يجري
تشغيل تتابع الشطف الزمني.

تشغيل تسلسل شطف زمني

.1
.2
.3
.4

اضبط مفتاح ( Normal/Program/Rinseعادي/برمجة/شطف) (صفحة  )10على وضع "( "rinseشطف).
ثوان ،ووعاء (أوعية)
اضغط على جميع مفاتيح التوزيع في كل موضع من المواضع على نحو متسلسل .سيعمل الموزع لمدة 10
ٍ
الطحن معطلة.
ثوان.
10
من
تنازلي
عد
ويبدأ
شطفه،
الجاري
الموضع
LCD
شاشة
تعرض
للشطف،
المواضع
من
موضع
كل
بينما يخضع
ٍ
بعد االنتهاء من شطف جميع المواضع ،أعد ضبط مفتاح ( Normal/Program/Rinseعادي/برمجة/شطف) على وضع
"( "Normalشطف).

استخدام الموزع  -اخدم نفسك بنفسك

 .1ما عليك سوى وضع كوبًا على طبق القطرات أسفل صنبور التوزيع المرغوب.
 .2اضغط على الزر لعمل الرغوة وصب المشروب.
 .3حرِّ ر الزر عندما يمتلئ الكوب حتى  4/3من سعته ،ثم دع غرفة الخلط تص ِّفي ما تبقى بها.
مالحظة  -يجب تصفية غرفة الخلط في نهاية كل مرة من مرات التوزيع.

استخدام الموزع  -التحكم الجزئي

 .1ما عليك سوى وضع كوبًا على طبق القطرات أسفل صنبور التوزيع المرغوب.
 .2حدد الزر المالئم لحجم الكوب أسفل صنبور التوزيع ،واضغط عليه للحظات ،ثم حرِّ ره.
 .3دع غرفة الخلط تتص َّفى تمامًا قبل إخراج الكوب.

موزع الماء الساخن  -طراز  IMIX-5فقط

.1
.2
.3

ما عليك سوى وضع كوب على طبق القطرات أسفل سهم موزع الماء الساخن.
اضغط على الزر لتوزيع الماء الساخن.
حرِّ ر الزر عند الوصول إلى الكمية المرغوبة.

الصيانة الوقائية

توصي شركة Bunn-O-Matic®بإجراء الصيانة الوقائية على فترات منتظمة .ويجب أن يتولى إجراء الصيانة فني خدمة مؤهل .للخدمة الفنية ،اتصل
بشركة Bunn-O-Matic®على رقم .1-800-286-6070
مالحظة :ال يشمل الضمان قطع الغيار أو الخدمات البديلة الناتجة عن عدم إجراء الصيانة الالزمة.
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التنظيف

يوصى باستعمال قطعة قماش رطبة مغموسة في أي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل عند تنظيف جميع أسطح أجهزة Bunn-O-
 .Maticال ِّ
تنظف هذا الجهاز بجهاز نفث الهواء.
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معدل توزيع وعاء الطحن للمنتج

ً
ضبطا مسب ًقا بالمصنع .وبفضل الترس المؤلف من  22س ًنا وسلك التقليب ،يتراوح معدل التوزيع
ُتض َبط معدالت توزيع وعاء الطحن
المسبق الضبط من  3جرامات إلى  5جرامات تقريبًا في الثانية .وباستخدام الترس المؤلف من  30س ًنا وسلك التقليب ،يتراوح معدل التوزيع
المسبق الضبط من  5جرامات إلى  7جرامات تقريبًا في الثانية .ويمكن برمجة معدالت توزيع وعاء الطحن ،ك ٍّل على حدة ،على نطاق من
معدالت التوزيع يتراوح بين  1.5جرام و 12جرامًا في الثانية ،وذلك باتباع اإلجراءات المحددة في أنماط البرمجة.
معايرة مستشعر مستوى وعاء الطحن
ً
مجهزا بمستشعرات للكشف عن انخفاض المستوى بكل وعاء من أوعية الطحن .عند تمكين خاصية القفل النخفاض مستوى
يأتي الموزع
المسحوق ،سيجري تعطيل التوزيع وذلك في حالة اكتشاف انخفاض المسحوق في أحد أوعية الطحن .كما ستعرض شاشة  LCDبالباب أيضًا
حالة مستوى منخفض.
ُشحن الموزع من المصنع ،وخاصية القفل النخفاض مستوى المسحوق معطلة .ولتفعيل القفل ،اضبط مفتاح “NORMAL/
ي َ
( ”PROGRAM/RINSEعادي/برمجة/شطف" (صفحة  )10على وضع "( "PROGRAMبرمجة) .اضغط على الزر ( Aصفحة )10
أسفل شعار  BUNNعلى واجهة الباب .وتابع الضغط على هذا الزر حتى تصل إلى قائمة “?( LOCKS/DISABLESقفل/تعطيل؟).
ً
ثانية بقائمة "LOW POWDER LOCK؟" (القفل النخفاض
واضغط على الزر ( Bصفحة  )10الختيار "( "YESنعم) ،ثم اضغط عليه
المسحوق) .خاصية القفل النخفاض مستوى المسحوق مفعَّلة اآلن .اضغط على الزر ( Cصفحة  )10للخروج من قوائم البرمجة ،ثم أعد الزر
“( ”NORMAL/PROGRAM/RINSEعادي/برمجة/شطف) إلى وضع "( "NORMALعادي) .ولتعطيل خاصية القفل النخفاض
مستوى المسحوق ،أعد إجراء العملية ،ثم اضغط على الزر ( Dصفحة  )10الختيار "( "NOال) ضمن قائمة "LOW POWDER
( "LOCKالقفل النخفاض مستوى المسحوق).
تجري بالمصنع معايرة مستشعرات انخفاض المستوى لمعظم المنتجات .وإذا كان التشغيل السليم يستدعي إجراء المعايرة ،يمكن إعادة
معايرة المستشعرات للمنتج الحالي.
يجب أال يقل محتوى وعاء الطحن بالمنتج عن منتصفه إلجراء المعايرة .اضبط مفتاح ""NORMAL/PROGRAM/RINSE
(عادي/برمجة/شطف) على الوضع "( "PROGRAMبرمجة) .باستخدام الزر ( Aصفحة  ،)10انتقل إلى األمام حتى تصل إلى قائمة
"?( "CALIBRATIONمعايرة) .اضغط على زر ( Bصفحة  ،)10ثم اضغط على الزر ( Aصفحة  )10حتى الوصول إلى "CAL
"?( HOPPER 1معايرة وعاء طحن1؟) .وواصل الضغط على الزر  Aحتى الوصول إلى وعاء الطحن المراد معايرته.
ولمعايرة وعاء الطحن ،اضغط على الزر ( Bصفحة  )10لتحديد "( "YESنعم) على شاشة "?( CAL HOPPER#معايرة وعاء
الطحن رقم) .وسيظهر على الشاشة بعدئ ٍذ سؤاال ٌ عن امتالء وعاء الطحن .اضغط على الزر مرة أخرى لتحديد "( "YESنعم) .ستستغرق
عملية المعايرة بضع دقائق ،ثم ستظهر على الشاشة الرسالة "( "POWDER LEVEL RESET COMPLETEتمت إعادة ضبط
مستوى المسحوق) .وقد تجري معايرة وعاء الطحن التالي باالنتقال إلى األمام في القائمة ،أو اضغط على الزر ( Cصفحة  )10للخروج.

تصريف خزان الماء الساخن

تنبيه  -يجب فصل الموزع من مصدر التيار طوال إجراء هذه الخطوات
 .1افصل الموزع عن مصدر التيار.
 .2افتح الباب األمامي ،واضبط مفتاح ( ON/OFF/NIGHTتشغيل/إيقاف/ليلي) على وضع "( "OFFإيقاف) (في الوسط) ،ثم دع الماء
الموجود بالخزان يبرد قبل تصرفه.
 .3أغلق مصدر الماء الداخل ،وافصله.
 .4أخرج طبق القطرات ولوحات الوصول أسفل الباب.
 .5اسحب الطرف المثبت ألنبوب السيلكون من الموزع ،ثم أدخله في بالوعة أو وعاء كبير يتسع لكمية الماء الموجودة بالخزان ( 7.3جالون
لطراز  iMIX-4/5و 4.4جالون لطراز .)iMIX-3
 .6تأكد من قفل مثبت اإلغالق بإحكام على األنبوب ،ثم فك المثبت من نوع المشبك والقابس من طرف األنبوب.
 .7حرِّ ر ماسك اإلغالق برفق لتصريف المياه من الخزان.
مالحظة -يجب إعادة ملء الموزع باستخدام خطوات التعبئة والتسخين األوليين قبل إعادة توصيله
بمصدر التيار.

تركيب رسم الباب والعدسة

انزع العدسة الشفافة من باب الجهاز .ضع رسم الباب في موضعه ،ثم أعد تركيب العدسة الشفافة فوق رسم الباب.
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معجم المصطلحات
(°TANK TEMP XXXدرجة حرارة الخزان)
( EXITإنهاء)	()+

	(	)-

(°READY TEMP XXXدرجة حرارة المالئمة)
( EXITإنهاء)	()+

	(	)-

( SET CUP SIZEتعيين حجم الكوب)
( EXMPL TIMEالعينة الوقت)

( DISPENSE TO ADDالتوزيع المراد إضافته)
( REPEAT SAVEتكرار حفظ)

ضبط درجة حرارة الخزان (190
درجة فهرنهايت بحد أقصى)

? ( SET PASSWORDتعيين كلمة مرور؟)
	(	)-

ضبط الحد األدنى لدرجة حرارة الخزان المالئمة
لإلغالق ( 185درجة مئوية بحد أقصى)

)+(	XXXX

? ( AUDIBLE ALARMتنبيه مسموع؟)
( NOال)	

يتيح اختيار تعيين حجم الكوب حسب الوقت (بالثواني) أو
بالعينة ُ
(طرُز المزود بخاصية التحكم في الدفعات فقط)
اضغط على زر التوزيع ذاته لملء الكوب ،أو
اضغط على حفظ لتأمين وقت التوزيع ،أو اضغط
على تكرار لمسح وقت التوزيع ،وإعادة العملية.

( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( ENABLE ADSتمكين ADS؟)
( NOال)	

( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( ENTER ASSET #إدخال رقم األصل ؟)
EXIT

( DRINK STRENGTHتركيز المشروب)
)+(	XX

	(	)-

XX°

يتيح ضبط سرعة محرك وعاء
الطحن للمحطة المحددة
يتيح معايرة مجس درجة الحرارة

XX° CAL

( NOال)	

	(	)-

( EXITإنهاء)	()+

? ( CAL WATERمعايرة الماء)
( PRESS DISPENSEاضغط على التوزيع)

? ( CAL POWDERمعايرة المسحوق)
( PRESS DISPENSEاضغط على التوزيع)

تأخير أسالك التقطيع
	( XX XX sec. )-بالثانية ()+

? ( CAL HOPPERمعايرة وعاء الطحن)
NO

( YESنعم

ال)

( NOال)	

? ( RINSE ALARMمنبه الشطف ؟)
( NOال)	

( DONEتم)	 ( YESنعم)

يتيح تمكين وضع موفر الطاقة
يتيح اختبار مفاتيح التوزيع

( YESإنهاء

EXIT

( YESإنهاء

EXIT

نعم)

? ( TEST AUGERSاختبار أسالك التقطيع ؟)
( DISPENSE TO TESTالتوزيع المراد اختباره)

اختبار رؤوس التوزيع
( DISPENSE TO TESTالتوزيع المراد اختباره)

? ( DISPLAY USAGEعرض المقياس؟)
EXIT

يتيح منبه الشطف

( YESإنهاء

NO

يتيح تفعيل صمام الماء الساخن يدويًا
(اختياري)
يسمح بتفعيل محركات أوعية الطحن
يدويًا
يتيح تفعيل صمامات التوزيع ومحركات
الخفق يدويًا
يتيح عرض الكمية الموزعة

نعم)

( FACTORY DEFAULTSاإلعدادات االفتراضية للمصنع)
( YESنعم

يتيح تفعيل صمام إعادة التعبئة يدويًا

نعم)

? ( TEST HOT WATERاختبار الماء الساخن ؟)
( YESإنهاء

يتيح تفعيل مسخن الخزان يدويًا

نعم)

? ( TEST REFILLاختبار إعادة التعبئة ؟)

( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( HEAD 1 DISABLEتعطيل الرأس  1؟)
( NOال)	

EXIT

يتيح معايرة مستشعر مستوى وعاء الطحن في المحطة المحددة.
ويجب أال يقل محتوى وعاء الطحن عن منتصفه إلجراء المعايرة

( DONEتم)	 ( YESنعم)

( DISPENSE LOCKOUTإقفال التوزيع)

( ? TEST HEATERاختبار المسخن ؟)

يتيح ضبط بدء تأخير الطحن بعد فتح صمام
التخفيف في المحطة المحددة

يتيح إقفال التوزيع في حالة تجاوز الحد األدنى
لدرجة حرارة الماء

يتيح عرض رقم هاتف وكيل الخدمة

استخدم المفتاح لالختبار

يتيح معايرة معدل توزيع المسحوق
بوعاء الطحن بالمحطة المحددة

( DONEتم)	 ( YESنعم)

يتيح إدخال رقم األصل للجهاز

( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( TEST SWITCHESاختبار المفاتيح ؟)

يتيح معايرة معدل تدفق الماء المخفف
في المحطة المحددة

يتيح قفل التوزيع الكتشاف مستوى منخفض بوعاء
الطحن

? ( LOW POWDER LOCKالقفل النخفاض المسحوق؟)
( NOال)	

يسمح بضبط عتبة مجس إعادة
التعبئة

يتيح هذا اإلعداد عرض " "ADSعلى
شاشة باب LCD

( DONEتم)	 ( YESنعم)

( ENABL EngergySavrتمكين موفر الطاقة)

( Tank Temp 	)-درجة حرارة الخزان ()+

( REFILL 235إعادة تعبئة) 155

YES

(إنهاء

يتيح تعطيل وظيفة عرض رسائل األعطال
على شاشة  LCDبالباب.

نعم)

( ENABLE SERVICE #رقم تفعيل الخدمة)
( NOال)	

تشغيل تنبيه صوتي

( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( DISABLE MESSAGESتعطيل الرسائل؟)
( NOال)	

إتاحة تعيين كلمة مرور لمنع تغيير وظائف
اإلعداد

ال)

يتيح إعادة ضبط جميع الوظائف على إعدادات
المصنع االفتراضية وكلمة المرور على 0

يتيح تعطيل جميع الوظائف والتوزيع للمحطة
المحددة
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برمجة الموزع
شاشات الوظائف التالية موضحة حسب ترتيب ظهورها .ويظهر على كل شاشة من الشاشات تعليمات توضح كيفية ا لوصول،
وإجراءات برمجة الوظائف المتنوعة للموزع .لتفعيل البرمجة ،اضبط مفتاح “( ”NORMAL/PROGRAM/RINSEعادي/برمجة/
شطف" على وضع "( "PROGRAMبرمجة).
مالحظات هامة متعلقة بالبرمجة  -اقرأ بعناية
إلنهاء وضع البرمجة في أي وقت ،اضغط على زر إنهاء (في الوسط) بلوحة المفاتيح األمامية ،ثم حرِّ ره .وستعود شاشة العرض إلى
( PROGRAM HOME SCREENالشاشة الرئيسية للبرمجة).
في حالة عدم الضغط على أي مفتاح من مفاتيح البرمجة الخمسة في غضون  90ثانية خالل إعداد الموزع ،سيجري إنهاء برمجة شاشة
الوظيفة الجاري ضبطها ،وستعود الشاشة إلى ( PROGRAM HOME SCREENالشاشة الرئيسية للبرمجة).
الشاشة الرئيسية للبرمجة
( DISPENSE READYالتوزيع جاهز)
BUNN iMIX
P3057

ً
جاهزا لالستخدام .وأثناء تسخين الخزانُ ،تعرض درجة حرارة الماء حتى تصل إلى
س ُتعرض الشاشة السابقة عندما يصبح الموزع
الدرجة المالئمة.
مفاتيح البرمجة

Digital Beverage Control

STOP

Digital Beverage Control
P3059

أ

ب

ج

د

أ

هـ

أ .دخول نمط البرمجة واالنتقال إلى القائمة التالية
ب .زيادة القيمة المعروضة بالموجب
جـ .إنهاء نمط البرمجة
د .زيادة قيمة العرض بالسالب
هـ .العودة إلى القائمة السابقة ،وإيقاف التوزيع

ب

ج

د

هـ

أ .دخول نمط البرمجة واالنتقال إلى القائمة التالية
ب .زيادة القيمة المعروضة بالموجب
جـ .إنهاء نمط البرمجة
د .زيادة قيمة العرض بالسالب
هـ .العودة إلى القائمة السابقة

ُط ُرز التحكم الجزئي

ُط ُرز الخدمة الذاتية

باستخدام العرض المستند إلى القوائم (الشاشة الرئيسية) بواجهة الموزع ،يصبح بإمكان المشغل تغيير الوظائف المتنوعة للمشغل أو
تعديلها .وتتيح هذه الميزة إجراء توزيع دقيق لنكهات متنوعة من مساحيق المشروبات الجاهزة.
وتتحقق برمجة الموزع عن طريق إدخال وظيفة معينة ،ثم باستخدام مفاتيح البرمجة ،يتسنى للمشغل تخصيص عملية التوزيع وف ًقا
لمواصفاته الخاصة.
ُ
ُ
َ
وللوصول إلى نمط البرمجة ،والتنقل بين شاشات الوظائف المختلفة ،تستخدم مفاتيح البرمجة الموضحة .توجد خمسة مفاتيح تستخدم
في إعداد الموزع.
11
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برمجة الموزع (تابع)
 .1مفتاح ( ON/OFF/NIGHTتشغيل/إيقاف/ليلي):
( ONتشغيل) :يتيح تفعيل جميع وظائف الموزع.
( OFFإيقاف) :يتيح تعطيل جميع وظائف الموزع.
( NIGHTليلي) :تعطيل جميع مفاتيح التوزيع .إعادة تعبئة الخزان وظائف ثبات التسخين.
 .2مفتاح ( NORMAL/PROGRAM/RINSEعادي/برمجة/شطف):
( NORMALعادي) :يتيح هذا المفتاح تشغيل جميع وظائف الموزع .ويجب أن يكون في هذا
الوضع إلجراء التوزيع.
( PROGRAMبرمجة) :يتيح الوصول إلى قوائم البرامج باستخدام لوحة اللمس وشاشة .LCD
( RINSEشطف) :يتيح تعطيل محركات إناء الطحن .يؤدي الضغط على زر التوزيع بالباب
ثوان.
األمامي إلى توزيع الماء المخفف ومحرك خفق المسحوق لمدة عشر
ٍ

2

1

( PROGRAMMING LOCKOUT SWITCHمفتاح قفل البرمجة) (على
لوحة الذاكرة المثبتة بالناحية الخلفية من دعامة تثبيت المكون)
يمكن ضبط هذا المفتاح للحيلولة دون الوصول إلى نمط البرمجة بالموزع .وفور
االنتهاء من برمجة جميع اإلعدادات الصحيحة ،يمكن للمشغل ضبط المفتاح على
وضع "( "ONتشغيل) لمنع أي شخص من تغيير اإلعدادات.

برمجة أحجام الكوب ُ -ط ُرز التحكم في الدفعات
P3060

يمكن برمجة حجم الكوب في ُ
الطرُز المزودة بميزة التحكم في الدفاعات حسب "( "EXAMPLEالعينة) أو ( TIMEالوقت) .وتتم
البرمجة حسب العينة " "EXAMPLEبالضغط يدويًا على الزر المطلوب ،ثم تحرير الزر عند الوصول إلى حجم الكوب المطلوب .ويجري
تخزين الوقت الالزم لملء الكوب في ذاكرة وحدة التحكم عند االنتقال إلى القائمة التالية .أما البرمجة حسب الوقت ،فهي عبارة عن تحديد وقت
التوزيع الفعلي بالثواني لكل حجم كوب حسب الرغبة.
اضبط مفتاح "( "NORMAL/PROGRAM/RINSEعادي/برمجة/شطف) على الوضع "( "PROGRAMبرمجة) .اضغط على
الزر أ (صفحة  )10تحت شعار  BUNNالموجود على واجهة الباب حتى تصل إلى القائمة "( "SET CUP SIZEضبط حجم الكوب).
(راجع القائمة ي ،صفحة  )14اضغط على الزر د (صفحة  )10لتحديد البرمجة حسب العينة " ."EXAMPLEضع الكوب المناسب أسفل
صنبور التوزيع للوصول إلى المحطة التي تريد ضبطها .اضغط على زر التوزيع المطلوب ،ثم حرر الزر عند امتالء  4/3الكوب .إذا لم
يمتلئ الكوب بما فيه الكفاية ،يمكن الضغط على زر التوزيع مرة أخرى إلضافة قدر إضافي من المشروب إلى الكوب .إذا وصل الكوب إلى
المستوى المطلوب ،فاضغط على الزر ب أسفل "( "SAVEحفظ) لتسجيل وقت التوزيع .إذا امتأل الكوب أكثر من الالزم ،فاضغط على الزر
د أسفل "( "REPEATتكرار) .افرغ محتويات الكوب وكرر العملية.
في حالة الرغبة في ضبط أحجام الكوب حسب الوقت "( "TIMEالوقت) ،اضغط على الزر ب أسفل " "TIMEفي القائمة "SET CUP
( "SIZEضبط حجم الكوب) .يجري عرض "( "SM TIME 1 HEADالرأس  SM 1الوقت) جنبًا إلى جنب مع إعداد الوقت الحالي.
سيؤدي الضغط على الزر د أدناه ( )-أو الزر ب أدناه ( )+إلى طرح أو إضافة الوقت بمقادير زيادة  0,1ثانية .كل ثانية واحدة من الوقت تساوي
حوالي  1,25أونصة من المشروبات حسب إعدادات المصنع .عند تعيين الوقت المطلوب ،اضغط على الزر أ للمواصلة إلى حجم الكوب التالي.
عند االنتهاء من برمجة أحجام الكوب المطلوبة ،اضغط على الزر ج للخروج من قوائم البرمجة ،أو اضغط على الزر أ لالنتقال إلى القائمة
التالية .في حالة تحديد ج للخروج من وضع البرنامج ،أعد المفتاح "( "NORMAL/PROGRAM/RINSEعادي/برمجة/شطف) إلى
الوضع "( "NORMALعادي) للعودة إلى وضع التشغيل الطبيعي.
12
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برمجة الموزع (تابع)
اضغط على المفتاح األيمن ،ثم حرِّ ره (انتقل إلى القائمة التالية) ،لتظهر رسالة "( "°TANK TEMP XXXدرجة حرارة الخزان .)XXX
يتيح ضبط درجة
حرارة الخزان

? ( ENTER ASSET #إدخال رقم األصل ؟)
EXIT

( YESإنهاء

نعم)

ضبط الحد األدنى لدرجة
حرارة الخزان المالئمة
لإلغالق

? ( ENABLE SERVICEرقم تفعيل الخدمة ؟)
( NOال)	

(TANK TEMP XXX°درجة حرارة الخزان)
	(	)-

( EXITإنهاء)	()+

( READY TEMP XXX°درجة حرارة المالئمة)
	(	)-

( EXITإنهاء)	()+

ُ
طرُز الخدمة الذاتية

( DONEتم)	 ( YESنعم)

ُ
طرُز التحكم الجزئي
فقط

(ك)
? ( ENABLE EnergySavrتمكين موفر الطاقة)
( NOال)	

متابعة حتى حـ
(الصفحة )14

EXIT

( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( DIAGNOSTICSالتشخيص ؟)
EXIT

?( STRENGTH ADJ.تعديل التركيز)

( YESإنهاء

متابعة حتى ب
(الصفحة )13

نعم)

(أ)
( ENTER PASSWORDإدخال كلمة المرور)
	(	)-

(ط)
EXIT

YES

YES

انتهى ،رجوع إلى
الشاشة الرئيسية

? ( CALIBRATIONمعايرة ؟)

نعم)

( FACTORY DEFAULTSاإلعدادات االفتراضية للمصنع)
( NOنعم

)+(	XXXX

(جـ)

? ( DISPLAY USAGEعرض المقياس؟)
(إنهاء

( YESإنهاء

نعم)

تابع حتى ي (صفحة
)14

EXIT

متابعة حتى د
(الصفحة )13

ال)

(هـ)
? ( LOCKS/DISABLESقفل/تعطيل ؟)
EXIT

متابعة حتى و
(الصفحة )14

( YESإنهاء

نعم)

( YESإنهاء

نعم)

(ز)
? ( AUDIBLE ALARMتنبيه مسموع؟)
( NOال)	 ( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( DISABLE MESSAGESتعطيل الرسائل؟)
( NOال)	 ( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( ENABLE ADSتمكين ADS؟)
( NOال)	

13
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برمجة الموزع (تابع)
(ب)
(د)
( Auger Delayتأخير التقطيع)
	(XX sec. )-

 XXبالثانية

العودة إلى (هـ)
(الصفحة )12

()+

( SET FLAVOR 1 BYضبط النكهة  1بواسطة)
( RECIPE TASTEتذوق الوصفة)

( SELECT UNITSاختيار الوحدات)
METRIC
EXIT
ENG
مترية)
إنهاء
(إنجليزية

االنتقال إلى المحطة التالية.
العودة إلى (أ) (الصفحة )12
بعد المحطة األخيرة.

? ( CAL HOPPER 1معايرة وعاء الطحن )1
NO YES

(نعم

ال)

CHANGING VALUES WILL EFFECT RPM
(تغيير القيم سيؤثر على عدد اللفات في الدقيقة)

االنتقال إلى المحطة التالية.
متابعة بعد المحطة األخيرة.

يتيح ضبط سرعة محرك
وعاء الطحن للمحطة
المحددة

( DRINK STRENGTH 1تركيز المشروب )1
	(	)-

)+(	XX

? ( ARE YOU SUREهل أنت متأكد؟)
( NOال)	

( DONEتم)	

( YESنعم)

( PRESS DISPENSEاضغط على التوزيع)
( TO CHECK TASTEالتحقق من الطعم)
XX

°XX° CAL

? ( TASTE 1 OKالطعم  1مقبول ؟

( Tank Temp )-درجة حرارة الخزان ()+

( ENTER RECIPE #إدخال وصفة رقم)

YES

( NOنعم

ال)

( #.# gm/fluid ozالسائل بالجرام/األونصة)

( REFILL 235إعادة تعبئة) 155
	(	)-

( EXITإنهاء)	()+

االنتقال إلى المحطة التالية.
العودة إلى (أ) (الصفحة )12
بعد المحطة األخيرة.

االنتقال إلى المحطة التالية.
العودة إلى (أ) (الصفحة )12
بعد المحطة األخيرة.

? ( CAL WATER 1معايرة الماء 1؟)
( PRESS DISPENSEاضغط على التوزيع)

( ENTER VOLUME 1أدخل الحجم )1
	(XX.X oz )-

 XX.Xأونصة ()+

? ( CAL POWDER 1معايرة المسحوق 1؟)
( PRESS DISPENSEاضغط على التوزيع)

( ENTER WEIGHT 1أدخل الوزن )1
	(XX.X gm )-

 XX.Xجم

()+

االنتقال إلى المحطة التالية.
متابعة بعد المحطة األخيرة.
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برمجة الموزع (تابع)
(و)

(ي)

(حـ)

( SET CUP SIZEتعيين حجم الكوب)

? ( TEST SWITCHESاختبار المفاتيح ؟)

EXMPL

( TIMEالعينة الوقت)

( HEAD 1 SM TIMEرأس  SM 1الوقت)

( DISPENSE UNTILالتوزيع حتى)

( 6.40 )-ثانية ()+

( CUP IS 3/4 FULLالكوب ممتلئ حتى  4/3من سعته)

( HEAD 1 MD TIMEرأس  MD 1الوقت)
( 9.60 )-ثانية ()+

اضغط على أي زر من
أزرار التوزيع لتعيين
حجم الكوب.

( HEAD 1 LG TIMEرأس  LG 1الوقت)

( DISPENSE TO ADDالتوزيع المراد إضافته)

( 12.40 )-ثانية ()+

( SAVE REPEATتكرار حفظ)

االنتقال إلى المحطة التالية.
العودة إلى (ك) (الصفحة
 )12بعد المحطة األخيرة.

العودة إلى (ك) (الصفحة
 )12بعد المحطة األخيرة.

? ( LOW POWDER LOCKالقفل النخفاض المسحوق؟)
( NOال)	

استخدم المفتاح لالختبار

( DISPENSE LOCKOUTإقفال التوزيع)

? ( TEST HEATERاختبار المسخن ؟)
EXIT

YES

(إنهاء

( NOال)	

نعم)

YES EXIT

EXIT

YES

(إنهاء

نعم)

? ( TEST AUGERSاختبار أسالك التقطيع ؟)
( DISPENSE TO TESTالتوزيع المراد اختباره)

?( TEST DISPENSE HEADاختبار رأس التوزيع؟)
( DISPENSE TO TESTالتوزيع المراد اختباره)

العودة إلى (ط)
(الصفحة )12
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( NOال)	

نعم)

? ( TEST HOT WATERاختبار الماء الساخن ؟)

( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( RINSE ALARMمنبه الشطف ؟)

? ( TEST REFILLاختبار إعادة التعبئة ؟)
(إنهاء

( DONEتم)	 ( YESنعم)

( RINSE ALARM TIMEشطف منبه وقت)
( XX XX hours )-ساعات

()+

? ( RINSE LOCKOUTشطف إغالق ؟)
( NOال)	

( DONEتم)	 ( YESنعم)

( DONEتم)	 ( YESنعم)

? ( HEAD 1 DISABLEتعطيل الرأس  1؟)
( NOال)	

( DONEتم)	

( YESنعم)

االنتقال إلى المحطة التالية.
متابعة بعد المحطة األخيرة.

? ( SET PASSWORDتعيين كلمة مرور؟)
	(	)-

)+(	XXXX

العودة إلى (ز)
(الصفحة )12
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