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39130.8508 031314صفحة 2

BUNN-O-MATIC ضمان المنتج التجاري من شركة
تضمن شركة Bunn-O-Matic (المشار إليها باالسم "BUNN") الجهاز الذي تصنِّعه، وذلك على النحو التالي:

1) قدور الهواء، واألباريق الحرارية، وأدوات الصفق، وأواني تقديم GPR، وموزعات الشاي/القهوة المثلجين، وماكينات تحضير القهوة ذات القدح الواحد 
MCR/MCP/MCA، وأواني التقديم الحرارية وأواني تقديم  ®ThermoFresh (الميكانيكية والرقمية) - سنة واحدة على قطع الغيار وسنة واحدة 

على التصنيع.
2) جميع أجزاء الجهاز األخرى - سنتان على قطع الغيار، 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.

دة المزودة بها مطحنة القهوة لطحن القهوة بما يالئم تحليل غربال المصفاة األصلي للمصنع - قطع الغيار والتصنيع لمدة 4 سنوات  ج) حواف الطحن الُمخدَّ
أو 40000 رطل من القهوة، أيهما كان أوالً.

تسري مدد الضمان هذه اعتباًرا من تاريخ التركيب، وتضمن BUNN أن تكون األجهزة التي تصنِّعها خالية من العيوب في المواد وفي التصنيع، في وقت 
 ،BUNN أو رأت ،BUNN التصنيع، والتي تظهر خالل مدة الضمان الساري. ال يسري هذا الضمان على أي جهاز، أو مكون أو قطعة غيار لم تصنِّعها
أنها تضررت نتيجة إساءة استعمال، أو إهمال، أو تغيير، أو تركيب أو تشغيل غير سليم، أو صيانة أو إصالح خاطئ، أو عدم تنظيف وعدم معايرة دورية، 
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 BUNN بأي مطالبة مكفولة بموجب هذا الضمان، عبر الهاتف على رقم  (217( 529-6601، أو بالكتابة 

إلى صندوق البريد رقم
3227، على العنوان: Springfield, Illinois 62708-3227؛ و2) بناء على طلب من BUNN، شحن الجهاز المعيب مع دفع مقابل الشحن مسبًقا 

إلى أحد أماكن خدمة BUNN المعتمدة؛ و3) تلقي تصريح مسبق من BUNN بأن الجهاز المعيب في فترة الضمان.
يعد الضمان سابق الذكر حصرًيا، ويحل محل أي ضمان آخر، سواًء أكان مكتوًبا أم شفهًيا، صريًحا أم ضمنًيا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 
أي ضمان ضمني للقابلية للشراء أو المالءمة لغرض معين. ليس من حق وكالء BUNN أو موزعيها أو موظفيها إجراء تعديالت على هذا الضمان، أو 
ل التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها هؤالء األفراد ضمانات، كما يجب عدم  تقديم ضمانات إضافية ُملزمة لشركة BUNN. ووفًقا لذلك، ال تشكِّ

االعتماد عليها.
إذا قررت BUNN - بمحض تقديرها - أن الجهاز ال يطابق الضمان، يكون لها وحدها، ما دام الجهاز في فترة الضمان، خيار: 1) تقديم قطع غيار بديلة 
و/أو تصنيع مجاني (أثناء مدد ضمان قطع الغيار والتصنيع السارية والمحددة أعاله) إلصالح المكونات المعيبة، بشرط إجراء ذلك اإلصالح بواسطة ممثل 

خدمة معتمد من BUNN؛ أو 2) استبدال الجهاز أو إعادة ثمن شراء الجهاز.
يكون تعويض المشتري من BUNN، الناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز، سواًء أكان مبنًيا على الضمان أم غير ذلك، مقتصًرا على اإلصالح 

أو االستبدال أو إعادة الثمن، حسب اختيار BUNN وحدها كما هو محدد هنا.

ولن تتحمل BUNN - على أية حال - أية مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، خسارة أرباح أو خسارة 
مبيعات أو خسارة استعمال الجهاز، أو دعاوى خاصة بعمالء المشترى، أو تكلفة رأس المال، أو تكلفة وقت تعطل، أو تكلفة الجهاز البديل، أو مرافق أو 

خدمات، أو أي أضرار أخرى خاصة أو عَرضية أو تبعية.

تعد كل من 392 وA Partner You Can Count On وAir Infusion وAutoPOD وAXIOM وBrewLOGIC وBrewMETER و
 BUNN Gourmetو BUNN Family Gourmetو BUNN Espressو BrewWIZARDو BrewWISEو Brew Better Not Bitter
وBUNN Pour-O-Matic وBUNN وBUNN with the stylized red line وBUNNlink وBunn-OMatic وBunn-O-Matic و
 Dr. Brew stylized Dr. designو DBCو Cool Frothو BUNNSERVE with the stylized wrench designو BUNNserve
 iMIXو High Intensityو Gourmet Juiceو Gourmet Iceو FlavorGard و EasyGardو EasyClearو Easy Pourو Dualو
 Quality Beverage Equipment Worldwideو PowerLogicو Phase Brewو My Caféو Intellisteamو Infusion Seriesو
savemycoffee.و Safety-Freshو Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry designو Respect Earthو
 SplashGardو Soft Heatو SmartWAVEو Smart Hopperو Smart Funnelو Singleو Silver Seriesو Scale-Proو com
 )sylized شعار) TRIFECTAو trifectaو Titanو ThermoFreshو The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwideو
Build-A-و .not bitterو Brew betterو Beverage Profit Calculatorو Beverage Bar Creatorو Air Brewو Velocity Brewو
 Elementو Digital Brewer Controlو Daypartو Cyclonic Heating Systemو Coffee At Its Bestو BUNNSourceو Drink
 Signatureو Pouring Profitsو Picture Prompted Cleaningو Nothing Brews Like a BUNNو Milk Texturing Fusionو
Bunn- عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Ultraو The Horizontal Red Lineو Tea At Its Bestو Sure Tampو Series

.Bunn-O-Matic التجاري هذا عالمة تجارية مملوكة لشركة trifecta®  يعد شكل الهيكل المحيط بماكينة التحضير .O-Matic
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تحذیر

محتویات القُمع ساخنة
FUNNEL CONTENTS

ARE HOT

DISCARD DECANTER
IF:
• CRACKED  • SCRATCHED
• BOILED DRY • HEATED WHEN
  EMPTY • USED ON HIGH FLAME OR
  EXPOSED ELECTRIC ELEMENTS

تخلص من إناء التصفیة في 
حالة:

   التشقق
   الخدش

   الغلیان الجاف
   تسخینھ فارًغا 

   استخدامھ على لھب عاٍل
   أو تعریضھ لعناصر كھربائیة

WARNING

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

الرجاء قراءة الدلیل بالكامل قبل استخدام المنتج، 
وإال قد تتعرض لإلصابة

PN: 00658.8500A 04/15 © 1985 BUNN-O-MATIC CORPORATION

#00658.8500

#37881.8500

102015 39130.8508

#00986.8500

إشعارات المستخدم

احرص على قراءة جميع اإلشعارات الواردة بهذا الدليل والموجودة على الجهاز واتباعها.  يجب الحفاظ على جميع الملصقات المثبتة على 
الجهاز بحالة جيدة.  استبدل أي ملصقات غير مقروءة أو تالفة.

WARNING

To reduce the risk of electric shock, 

do not remove or open cover.

No user-serviceable parts inside.

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.

تحذیر
تنزع  التعرض لصدمة كھربائیة، ال  للحد من خطر 

تفتحھ. أو  الغطاء 
بنفسھ.  الجھاز  صیانة  للمستخدم  یمكن  ال 

معتمد.  صیانة  بفني  استعن 
الصیانة. إجراء  قبل  الكھربائي  التیار  افصل 

تحذیر WARNING
REMOVE
FUNNEL

SLOWLYببطء
أزل القُمع 

#03408.8502 #03409.8502

تحذیر WARNING
HOT
LIQUIDساخن

سائل 

#12364.8500

CAUTIO N

مرتفعة. واألسطح  السّخانات  حرارة  درجة  تنبیھ         
WARMERS AND SURFACES 

AR
E H

OT
   

درجة حرارة السّخانات واألسطح مرتفعة. تنبیھ

CAUTION WARMERS AND SURFACES ARE HOT

#02765.8500

#00656.8501

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 Adminis-
tration (FDA). For models installed outside 
the U.S.A., comply with the applicable 
Plumbing /Sanitation Code.

وفق توجیھات معاییر السباكة الدولیة الصادرة عن مجلس المدونة الدولیة، 
ودلیل قانون الغذاء الصادر عن إدارة األغذیة واألدویة (FDA)، یجب تركیب 

ھذا الجھاز مع المنع الكافي للتدفق االرتجاعي؛ حتى یتوافق مع القوانین 
الفیدرالیة والوطنیة والمحلیة. وبالنسبة للُطرز المعدة للتركیب خارج الوالیات 
المتحدة األمریكیة، فیجب التوافق مع لوائح المیاه والصرف الصحي المعمول 

بھا بمنطقتك.

Optional Field Wiring

120/208-240 V,  13.0 - 15.0 A,  2680-3550 W
1PH,  3-Wire + GND,  60HZ

3550-2680 17.0-13.0 120/208-240
GND 60 + 3

#29710.0007 
3 سخانات

#37881.8502

مقدمة
هذا الجهاز معد لتحضير مقدار 1⁄2  جالون من القهوة على دفعة واحدة عبر إناء تقديم جاهز لتقديمها. قد تحتوي ماكينة التحضير على 

صنبور مياه ساخنة لالستعمال مع المشروبات الساخنة. والجهاز معد لالستعمال داخل المباني فقط وعلى منضدة أو رف ثابتين.

المحتويات
الضمان...................................................................................................... 2
3 ......................................................................................... إشعارات المستخدم

المتطلبات الخاصة باالتحاد األوروبي وأمريكا الشمالية
متطلبات التغذية الكهربية................................................................................... 5
متطلبات السباكة واإلعداد األولي.......................................................................... 7
مفاتيح التحكم في التشغيل وتحضير القهوة................................................................ 8
9 ................................................................................. التنظيف ومصرف الخزان
10 ................................................................. خيارات الضبط واإلعدادات االختيارية
13 .......................................................................  )RFID) BrewWISEبرمجة

WARNING
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.

استعن بفني صیانة معتمد. 
افصل التیار الكھربائي قبل إجراء الصیانة.

تحذیر
للحد من خطر التعرض لصدمة كھربائیة، ال تنزع الغطاء أو تفتحھ.

ال یمكن للمستخدم صیانة الجھاز بنفسھ

#00824.0002

#00824.0001

WARNING

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

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL BEFORE
USING THIS PRODUCT

00986.8500A  04/15   ©1994  Bunn-O-Matic Corporation

Use only on a properly protected circuit capable of
the rated load.
Electrically ground the chassis.
Follow national/local electrical codes.
Do not use near combustibles.
Do not deform plug or cord.

تحذیر

الرجاء قراءة دلیل التشغیل بالكامل قبل استخدام ھذا المنتج

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

استخدم ھذا الجھاز بدائرة محمیة جیًدا مھیأة للحمل 
المحدد. 

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

ال تستخدم الجھاز بالقرب من أي مواد قابلة لالحتراق. 
ال تعرض القابس أو السلك الكھربائي للتلف. 

Optional Field Wiring

120/208-240 V,  13.0 - 15.0 A,  2680-3550 W
1PH,  3-Wire + GND,  60HZ

3550-2680 17.0-13.0 120/208-240
GND 60 + 3

#29710.0008 
APS/TC

#51453.0000
DV-APS/TC ONLY
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)CE( المتطلبات األوروبية
ب مراقبته فيها. • يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لموظف مدرَّ

• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين 5 و35 درجة مئوية؛ حتى يعمل بشكل جيد.
• يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن 10 درجات لضمان التشغيل اآلمن له.

• يجب تقديم أعمال الصيانة الكهربية بمعرفة فني كهرباء، كما هو محدد بما يطابق جميع اللوائح المحلية والدولية.
• يجب عدم تنظيف هذا الجهاز من خالل مصدر مياه شديد التدفق.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من ِقبل األشخاص البالغة أعمارهم 18 عاًما 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 بعيًدا عن متناول األطفال الذي تقل أعمارهم عن 18 عاًما.
• يمكن استخدام األجهزة من ِقبل األشخاص البالغين من العمر 18 عاًما 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 18 عاًما لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

• إذا تلف كبل التيار الكهربي، فيجب استبداله بواسطة الشركة المصنِّعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المصنِّعة أو موظف 
الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.

• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.
• ُيحظر على األطفال إجراء التنظيف والصيانة، ما لم يكونوا أكبر من 18 عاًما، وخاضعين للمراقبة.

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

– نزالء الفنادق وبيوت الُنزل وغيرها من بيئات اإلقامة المشابهة.   
– البيئات المخصصة ألغراض النوم واإلفطار.   

• هذا الجهاز غير مخصص لالستعماالت مثل:
- المنازل الُمقامة داخل مزارع؛   

• الوصول إلى نقاط الخدمة المسموح بها لموظفي الخدمة المعتمدين فقط.
• يقل مستوى ضغط الصوت حسب منحنى A-Weighted عن 70 ديسيبل.

المتطلبات الخاصة بأمريكا الشمالية
ب مراقبته فيها. • يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لموظف مدرَّ

• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين 41 درجة فهرنهايت و95 درجة فهرنهايت (بين 5 و35 درجة مئوية)؛ حتى 
يعمل بشكل جيد.

• يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن 10 درجات لضمان التشغيل اآلمن له.
• يجب تقديم أعمال الصيانة الكهربية بمعرفة فني كهرباء، كما هو محدد بما يطابق جميع اللوائح المحلية والدولية.

• يجب عدم تنظيف هذا الجهاز من خالل مصدر مياه شديدة التدفق.
• يمكن استخدام هذا الجهاز من ِقبل األشخاص البالغة أعمارهم 18 عاًما 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 بعيًدا عن متناول األطفال الذي تقل أعمارهم عن 18 عاًما.

• يمكن استخدام األجهزة من ِقبل األشخاص البالغين من العمر 18 عاًما 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 18 عاًما لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
• إذا تلف كبل التيار الكهربي، فيجب استبداله بواسطة الشركة المصنِّعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المصنِّعة أو موظف 

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

• ُيحظر على األطفال إجراء التنظيف والصيانة، ما لم يكونوا أكبر من 18 عاًما، وخاضعين للمراقبة.
• هذا الجهاز مخصص لالستخدام التجاري، كالتطبيقات التالية:

– مطابخ العاملين بالمتاجر والمكاتب وبيئات العمل األخرى؛   
– نزالء الفنادق وبيوت الُنزل وغيرها من بيئات؛   

• الوصول إلى نقاط الخدمة المسموح بها لموظفي الخدمة المعتمدين فقط.

071715 39130.8508



صفحة 5

متطلبات التغذية الكهربية

111315 39130.8508

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.

التوصيل بالكهرباء )لجميع الُطرز(
تنبيه - سيؤدي التركيب غير السليم بالكهرباء إلى تلف المكونات اإللكترونية. 

يجب تقديم أعمال الصيانة الكهربية بمعرفة فني كهرباء.  .1
حدد طقم التوصيل الكهربي المتوفر بموقع التركيب.  .2

حدد الجهد الكهربي المطلوب للماكينة، بناًء على طقم التوصيل الكهربي المتوفر بموقع التركيب.  .3
باستخدام مقياس فرق الجهد، افحص الجهد الكهربي والرموز اللونية لكل موصل على المصدر الكهربائي.  .4

فُك لوحة الوصول األمامية تحت رأس صب السائل للوصول إلى قاعدة أطراف التوصيل.  .5
ل أسالك اإلمداد عبر الجزء الخلفي لماكينة التحضير. وصِّ  .6

ل الطقم الكهربي المطلوب بقاعدة أطراف توصيل األسالك على لوحة  باستخدام الرسومات البيانية الموضحة أعاله، وصِّ  .7
التوصيل.

راجع لوحة البيانات على الجهاز لمعرفة متطلبات قوة التيار والجهد الكهربائي. وبناًء على تصنيفات مواصفات الجهاز،   .8
اختر كابل طاقة يتوافق مع جميع القوانين المحلية والوطنية. في حالة تشغيل الجهاز بجهد كهربائي 208/120 أو 240/120 فولت 
باستخدام كابل طاقة، فيجب أن يكون هذا الكابل ُمدرًجا ضمن قوائم مؤسسة Underwriters Laboratories من النوع SO أو 

SJO أو SJTO أو HSJO أو SJOW، وأن يشمل 4 موصالت، وأن يحظى بتصنيف قدرة تحمل حراري 90 درجة مئوية. كما 
يجب أن يكون غطاء القابس الُملحق مدرًجا أيًضا ضمن قوائم مؤسسة Underwriters Laboratories، ويحظى بتصنيف قدرة 

تحمل جهد كهربائي 250/125 فولت. ويجب أال يقل طول كابل الطاقة عن 3 أقدام وأال يزيد عن 6 أقدام (ُيقاس من طرف الكابل إلى 
طرف غطاء القابس الُملحق).

قبل المتابعة، تحقق من الجهد الكهربي على مجموعة أطراف توصيل األسالك على لوحة التوصيل.  .9
اضبط مفتاح الجهد الكهربي على الوضع المطلوب، وركِّب لوحة الوصول. (لُطرز DV فقط)  .10

إذا كانت أعمال السباكة سيتم توصيلها الحًقا، فتأكد من فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار.  إذا كانت أعمال السباكة   .11
موصلة، فبذلك تكون ماكينة التحضير جاهزة لبدء اإلعداد األولي.



صفحة 6

متطلبات التغذية الكهربية

الُطرز األحادية المرحلة 
ذات تيار متردد 120 فولت

مالحظة: يتطلب هذا الطقم الكهربي موصلين 
للتيار (Neutral وL1) وموصل  حاملين 

منفصل للتأريض.

فيما يلي متطلبات ماكينات التحضير غير المرفق معها مجموعة كبالت:

فيما يلي متطلبات ماكينات التحضير المرفق معها مجموعة كبالت:

To reduce the ris
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 shock,

do not re
move or open cover.

No user-serviceable parts inside.

Authorized service personnel only.

Disconnect power before servicing.

WARNING

CAUTION WARMERS AND SURFACES ARE HOT
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To reduce the ris
k of electric

 shock,

do not re
move or open cover.

No user-serviceable parts inside.

Authorized service personnel only.

Disconnect power before servicing.

WARNING

CAUTION WARMERS AND SURFACES ARE HOT

120V
120/208-240V

For Supply Connections, Use No. 12 AWG
Wires Suitable For At Least 90°C (194°F)

FOR USE ONLY ON AN
INDIVIDUAL BRANCH

CIRCUIT RATED 20 AMPS

120V
120/208-240V

For Supply Connections, Use No. 12 AWG
Wires Suitable For At Least 90°C (194°F)

FOR USE ONLY ON AN
INDIVIDUAL BRANCH

CIRCUIT RATED 20 AMPS

مفتاح الجهد الكهربي المزدوج 
في الوضع 120 فولت

مفتاح الجهد الكهربي المزدوج في 
الوضع 120 /208 إلى 240 فولت

الُطرز األحادية المرحلة 
ذات تيار متردد 208/120 و240/120 فولت

مالحظة: يتطلب هذا الطقم الكهربي 3 
و  Neutral) للتيار  حاملة  موصالت 
L1 وL2) وموصل منفصل للتأريض.

الُطرز مفردة ومزدوجة الجهد الكهربي

N

L1

G

L2 RED L2 RED POWER CORD

WHITE

GREEN

NEUTRAL
L1 BLACK

WHITENEUTRAL

L2

L1 BLACK

WHITE

NEUTRAL
L1 BLACK

N

L1

G

POWER CORD

GREEN

WHITENEUTRAL

L1 BLACK

L2 RED L2 RED
L2

L1 BLACK
L1

G

POWER CORD

GREEN

L1 BLACK

3 كبالت 120 /208 إلى 240 
فولت + أرضي

كبالن 120 فولت + أرضي

كبال 208 إلى 240 فولت + أرضي

N BLUE NEUTRAL BLUE
N

L1 BROWN
L1

G

POWER CORD

GREEN/YELLOW

L1 BROWN

كبال 220 إلى 240 فولت + أرضي

Bو A الطرازان

N

L1

G

L2 RED L2 RED POWER CORD

WHITE

GREEN

NEUTRAL
L1 BLACK

WHITENEUTRAL

L2

L1 BLACK

3 كبالت 120 /208 إلى 240 فولت + أرضي
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صفحة 7

له بإحكام بوصلة المدخل بالجزء الخلفي لماكينة التحضير. اشطف خط المياه ووصِّ  .1
ل مصدر اإلمداد بالمياه. شغِّ  .2

متطلبات السباكة
يجب توصيل ماكينات التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين 20 و90 باوند للبوصة المربعة (من 0.138 إلى 0.620 ميجا 
ًما  باسكال) من خط إمداد ال يقل قطره عن 1⁄2 بوصة بل يزيد عن ذلك.  كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير.  ركِّب منظِّ
في الخط بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه 90 باوند للبوصة المربعة (0.620 ميجا باسكال) إلى 50 باوند للبوصة المربعة (0.345 

ميجا باسكال).  ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة دخل المياه 1⁄4 بوصة.

مالحظة - توصي Bunn-O-Matic باستخدام مواسير نحاسية بقطر 1⁄4 بوصة للتركيبات التي تقل مسافتها عن 25 قدًما، وبقطر 3⁄8 بوصة 
للتركيبات التي تزيد مسافتها عن 25 قدًما من خط إمداد المياه البالغ قطره 1⁄2 بوصة. ستسهِّل الوصلة الملفوفة النحاسية محكمة السد في 
مواسير خط المياه نقل ماكينة التحضير لتنظيف سطح المنضدة.  توصي Bunn-O-Matic بعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب ماكينة 

لها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد إلى إعاقة تدفق المياه. التحضير.  إذ قد يؤدي حجم وشكل الفتحة التي يشكِّ

أدخل قُمًعا فارًغا في قضبان القُمع.  .1
ضع إناء تقديم فارًغا أسفل القُمع.  .2

ل ماكينة التحضير بمصدر التيار.  وصِّ  .3
ل مفتاح ON/OFF الرئيسي الموجود على الجانب األيسر  شغِّ  .4

لماكينة التحضير (إن كان مزوًدا).
إلى  الخزان  امتالء  عند  وتتوقف  الخزان،  إلى  المياه  ستتدفق   .5
 PLEASE WAIT...TANK"  آخره. ستظهر على الشاشة رسالة
حتى  الخزان(  امتالء  وشك  االنتظار...على  )الرجاء   "FILLING

يمتلئ الخزان بالمياه.
إلى  بالخزان  المياه  تسُخن  حتى  تقريًبا  دقيقة   20 لمدة  انتظر   .6
 READY TO" درجة الحرارة المالئمة. ستظهر على الشاشة رسالة
BREW...WATER TEMP: 200°" )جاهزة للتحضير...درجة 
حرارة المياه 200 درجة مئوية( عندما يكون الخزان بدرجة حرارة 
التشغيل. ستتقاطر بعض قطرات المياه من القُمع أثناء ذلك، وذلك بسبب 

التمدد، ويجب أال يحدث بعدئٍذ.
ضع إناًء صغيًرا تحت الصنبور وافتح مقبض الصنبور، ثم حرره   .7

عند سماع صوت يشير إلى إعادة ملء الخزان.
تعد أحجام المياه وإعدادات التدفق مضبوطة مسبًقا لدى المصنع.   .8
راجع خيارات الضبط بقسم ضبط مستويات التحضير بهذا الدليل، في 

حالة الحاجة إلى زيادة الحجم أو تقليله.
أصبحت ماكينة التحضير اآلن جاهزة لالستعمال وفق إرشادات   .9

تحضير القهوة.
ُطرز  على  المتبقي  الجانب  مع   9 إلى   5 من  الخطوات  كرر   .10

.Twins

اإلعداد األولي

الغذاء الصادر عن إدارة األغذية واألدوية  الدولية، ودليل قانون  المدونة  الدولية الصادرة عن مجلس  وفق توجيهات معايير السباكة 
)FDA(، يجب تركيب هذا الجهاز مع المنع الكافي للتدفق االرتجاعي؛ حتى يتوافق مع القوانين الفيدرالية والوطنية والمحلية. وبالنسبة 

للُطرز المعدة للتركيب خارج الواليات المتحدة األمريكية، فيجب التوافق مع لوائح المياه والصرف الصحي المعمول بها بمنطقتك.

أماكن  في  جديدة  تحضير  ماكينة  إعداد  حالة  في 
(تمكين  البرمجة  فراجع  المعادن،  عالية  مياهها 
ميزة Brew Logic). يتعلق بالُطرز ذات إصدار 

البرامج 1.06 واإلصدارات األحدث.

071715 39130.8508



صفحة 8

د

مفاتيح التحكم في التشغيل
)أ( مفتاح ENABLE BREW ON/OFF )تمكين تشغيل/إيقاف التحضير(

يؤدي الضغط على مفتاح "ENABLE BREW ON/OFF" (تمكين تشغيل/إيقاف 
التحضير) (يضيء المؤشر) إلى إمداد سخان محطة التحضير بالتيار، وتشغيل دائرة 
التحضير. كما يؤدي الضغط على المفتاح لمرة أخرى (يطفئ المؤشر) إلى إيقاف 
التحضير وفصل التيار عن سخان محطة التحضير. لن يؤدي إيقاف دورة تحضير 

بعد بدئها إلى إيقاف تدفق المياه إلى إناء التقديم، ما لم يكن القُمع فارًغا.

)ب( مفتاح BREW )تحضير(
عند الضغط على المفتاح للحظة ثم تحريره، تبدأ دورة تحضير عندما يضيء 

مؤشر "ENABLE BREW ON/OFF" (تمكين تشغيل/إيقاف التحضير).

)ج( مفاتيح السخان أو HALF/FULL BATCH )نصف دفعة/دفعة كاملة( 
اإلضافية

عند الضغط على مفتاح سخان إضافي؛ حتى يضيء المؤشر، يتم إمداد السخان   
المرفق بالتيار. 

مالحظة 1: ال يشتمل الطرازان APS وTC على سخانات.
دفعة/دفعة  )نصف   Half/Full Batch المفاتيح هذه  مكان  يوجد   :2 مالحظة 

.Single Axiom كاملة( على ُطرز

)د( مفتاح ON/OFF الرئيسي
ل هذا المفتاح، الموجود على الجانب األيسر من ماكينة التحضير، التيار  يوصِّ  

إلى جميع مكونات ماكينة التحضير أو يقطعه عنها. 

P3633

تحضير القهوة
ابدأ كل دورة تحضير بقُمع تحضير فارغ ونظيف.    .1

ركِّب مرشح BUNN في القُمع.  .2
اسكب (أو اطحن) القهوة حديثة التحضير في المرشح، وساِو طبقة   .3

الحبيبات بهزها برفق.
ادفع القُمع في قضبان القُمع حتى يتوقف.  .4

ضع إناء تقديم فارًغا أسفل القُمع.  .5
(تمكين   "ENABLE BREW ON/OFF" مؤشر  أن  تحقق   .6

تشغيل/إيقاف التحضير) مضيء.  
اضغط للحظة على مفتاح "BREW" (تحضير) ثم حرره. ستظهر   .7
على الشاشة رسالة "NOW BREWING" (يجري التحضير اآلن)، 

وتعرض الوقت المتبقي من دورة التحضير.
 "DRIPPING" بعد إتمام التحضير، تظهر على الشاشة رسالة  .8
(تقطر) التي تعرض الوقت المتبقي حتى يتوقف تقاطر القهوة من طرف 

القُمع.  
وبعد انتهاء تقطر القهوة من طرف القُمع، فُك قُمع التحضير بحذر   .9

وتخلص من الحبيبات والمرشح.

BREW

AXIOM®

WARMER
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WARMERS

أب ج

مالحظة: ُتطرح بعض الُطرز مزودة بميزة سكب تلقائي احتياطية، في حالة 
تقطع إمداد المياه عبر توصيالت السباكة. في هذه الحالة، دع الخطوتين 7 

و8، واسكب 64 أونصة من المياه العذبة النقية.

040319 39130.8508



صفحة 9

التنظيف

Bunn- يوصى باستعمال قطعة قماش رطبة مغموسة في أي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل عند تنظيف جميع أسطح أجهزة  .1
.O-Matic

افحص رأس صب السائل ونظفه.  يجب أن تظل فتحات رؤوس صب السائل مكشوفة دائًما. أدخل الطرف القصير ألداة تنظيف   .2
رؤوس صب السائل في كل منفذ من منافذ المياه الخمس لرأس صب السائل البالستيكي؛ إلزالة أي رواسب معدنية (راجع الشكل 1(

أدخل الطرف الطويل ألداة تنظيف رؤوس صب السائل في وصلة رأس صب السائل، وأِدرها عدة مرات؛ إلزالة أي رواسب معدنية   .3
من الوصلة (راجع الشكل 2).

مالحظة: في المناطق ذات المياه العسرة، قد تحتاج إلى فعل ذلك يومًيا. ويساعد هذا اإلجراء على تفادي مشكالت تكون الكلس في ماكينة 
التحضير، ويستغرق أقل من دقيقة.

 "Recovery Booster" ل مؤقًتا نظامي مالحظة: في حالة تنشيط دائرة "Brew Logic" (التي تمنع تكون الكلس بمعدل مرتفع)، ستعطِّ
)معزز االسترجاع( و"Pulse Brewing" )التحضير بالنبض( حتى تتم إزالة الكلس من الماكينة. راجع قسم استكشاف المشكالت وإصالحها 

لمزيد من التفاصيل.

الشكل 2الشكل 1

مصرف الخزان
فُك المسامير الملولبة التي تربط لوحة الوصول األمامية. أزل اللوحة.. 1
ثبِّت ماسك إغالق الخرطوم األبيض الموجود بطرف خرطوم الصرف.. 2
فوق . 3 أو  اللولبي،  الملف  (فوق  الصرف.  الموجود بطرف خرطوم  األسود  الخرطوم  فُك ماسك 

الصمام الالرجعي إذا كان مزوًدا بالجهاز)
ضع طرف خرطوم الصرف في إناء ال تقل سعته عن 5.9 لترات (200 أونصة).. 4
حرر الماسك األبيض لتصريف المياه من الخزان.. 5
عندما يتم تفريغ الخزان، اترك الماسك األبيض مفكوًكا، واربط الماسك األسود بطرف خرطوم . 6

)Twins الصرف. (كرر الخطوات من 2 إلى 6 مع الجانب المتبقي على ُطرز
ركِّب اللوحة األمامية واربط المسامير الملولبة.. 7

071715 39130.8508
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خيارات الضبط واإلعدادات االختيارية

2-P3633

جاهزة للتحضير
درجة حرارة المياه 200 درجة مئوية

1 32

باستخدام الشاشة المزودة بقوائم بالجزء األمامي لماكينة التحضير، يتوفر لمشغلها إمكانية تغيير عدة إعدادات تحضير كقفل التحضير وحجم   
التحضير، وقوة التحضير وغيرها؛ وذلك للحصول على تحضير دقيق لمختلف أذواق تحضير القهوة.

يمكن برمجة ماكينة التحضير بإدخال وظيفة معينة. ثم، باستخدام مفاتيح برمجة مخفية، يمكن لمشغل الماكينة تخصيص عملية التحضير   
حسب مواصفاته.

مفاتيح البرمجة

شاشة الوظائف   .1
هذه هي الشاشة التي تعرض مختلف الوظائف.  

(الجزء األيمن من الشاشة)  .2
ُيستخدم هذه للوصول إلى وضع البرمجة، كما ُيستخدم أيًضا للتنقل لألمام عبر القائمة.  

(الجزء األيسر من الشاشة)  .3
ُيستخدم للتنقل للخلف عبر قائمة الوظائف. مالحظة:  ُطرز BrewWISE فقط؛ ُتسَتخدم هذه الوظيفة في الوصول إلى وظائف برمجة   

BrewWISE، وأيًضا الرجوع (جميع الُطُرز) عبر القائمة.

"Digital" (رقمي) (على اليسار باألسفل تحت الشاشة)  .4
)-/NO) ُيستخدم لتحديد خيارات تظهر على الشاشة أثناء البرمجة  

"Brewer" (ماكينة التحضير) (بالوسط تحت الشاشة)  
)DONE) ُيستخدم لتحديد خيارات تظهر على الشاشة أثناء البرمجة  

"Control" (تحكم) (على اليمين باألسفل تحت الشاشة)  
)+/YES) ُيستخدم لتحديد خيارات تظهر على الشاشة أثناء البرمجة  

4
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صفحة 11

خيارات الضبط واإلعدادات االختيارية )تابع(

BREW METER )مقياس التحضير(      1

+                                -  

 SET  READY: )جاهزة للضبط:(     195 درجة مئوية

)-(         DONE )تم(        )+(

  SET  TEMP: )ضبط درجة الحرارة:(        200 درجة مئوية

)-(         DONE )تم(        )+(

ENTER PASSWORD )إدخال كلمة المرور(

0           0           0

خروج

BrewWIZARD 

?  BREW LOCKOUT )قفل التحضير  ؟(

NO )ال(         DONE )تم(         YES )نعم(

وظائف البرمجة - خريطة سير العمل

)تابع(

BrewWIZARD

  ?#  ENTER  SERVICE )إدخال رقم الخدمة  ؟(

  NO )ال(                        YES )نعم(

UNITS )الوحدات(

  METRIC )قياس(  DONE )تم(   ENG )هندسة(

? SET  LANGUAGE )تعيين اللغة ؟(

NO )ال(                        YES )نعم(

SET PASSWORD )تعيين كلمة مرور(

0           0           0

?  ENABLE  ADS )تمكين  ADS؟(

NO )ال(         DONE )تم(         YES )نعم(

BREW  OZ: )مقدار التحضير باألونصة:(   64.0

)-(         DONE )تم(        )+(

المستوى 2
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صفحة 12

Enabl EnergySavr )تمكين موفر الطاقة(

NO )ال(     DONE )تم(   YES )نعم(

 DRIP  TIME   0:30 )وقت  التقطر   0:30(

)-(         DONE )تم(        )+(

   ?  BREW COUNTERS )عدادات التحضير  ؟(

NO )ال(                        YES )نعم(

?  CALIBRATE FLOW )معايرة التدفق ؟(

NO )ال(                        YES )نعم(

SPRAY OZ/M: )صب السائل باألونصة/المتر:(     25.0

)-(         DONE )تم(        )+(

)BrewLOGIC تمكين( ENABLE BrewLOGIC

NO )ال(         DONE )تم(         YES )نعم(

  REFILL        0 )إعادة تعبئة(     155

)-(         DONE )تم(        )+(

ENABL WARMER OFF )تمكين إيقاف السخان(

NO )ال(         DONE )تم(         YES )نعم(

)FreshTimer تمكين( EnableFreshTimer

NO )ال(     DONE )تم(   YES )نعم(

     ENABLE   CLEAN )تمكين التنظيف(

NO )ال(         DONE )تم(         YES )نعم(

  ?  SET PULSE BREW )ضبط التحضير بالنبض  ؟(

  NO )ال(                        YES )نعم(

خيارات الضبط واإلعدادات االختيارية )تابع(

المستوى الثاني )تابع(

AXIOM 

xx.xx     )اإلصدار( VERSION

رجوع إلى الشاشة الرئيسية

لعرض الطراز و
إصدار البرنامج

   ?  # ENTER ASSET )إدخال رقم األصل  ؟(

   NO )ال(                        YES )نعم(

FACTORY DEFAULTS )اإلعدادات االفتراضية للمصنع(

NO )ال(                        YES )نعم(

   ?  SERVICE TOOLS )أدوات الخدمة  ؟(

NO )ال(                        YES )نعم(

)"BrewLogic" ستتغير هاتان الشاشتان في حالة تمكين(

)إصدار 1.07 واإلصدارات األحدث(
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صفحة 13

اضغط ضغًطا مطوالً على زر األيسر "المخفي" للوصول إلى أنماط برامج الخدمة.

READY TO BREW )جاهزة للتحضير(

WATER TEMP: )درجة حرارة المياه:( 200 درجة مئوية

التقديمالترجيع التقديمالترجيع

)RFID( BrewWISE برمجة

وظائف البرمجة - خريطة سير العمل

?  SET DATE/TIME )ضبط التاريخ/الوقت..؟(

 NO )ال(                        YES )نعم(

ADJUST ALARM )ضبط التنبيه(

? NO   VOLUME )ال...مستوى الصوت؟(  YES )نعم(

EXPIRATION SECS )مدة الصالحية بالثانية(

)+(           10            )-(

EXPIRATION ALARM  تنبيه انتهاء الصالحية

DISABLE )تعطيل(...ENABLE )تمكين(

FRESHNESS SCAN )بحث عن مشروب طازج(

NO )ال(         DONE )تم(         YES )نعم(

WARMER MINs PAST مدة عمل السخان بعد المشروب الطازج

 بالدقيقة(:   5

مدة ThermalFresh بالساعة

 )+(           2.0            )-(

DISPLAY BREW TIMES  عرض أوقات التحضير

  NO )ال(                        YES )نعم(

?Freq&AdjustCaps )التردد وضبط المكثفات؟(

  NO )ال(                        YES )نعم(

RFID اختبار لوحة TEST RFID BOARD

  NO )ال(                        YES )نعم(

GLASS FRESH HRS مدة المصفق الزجاجي الطازج بالساعة

 )+(           5.            )-(

FRESHNESS TIMEOUT  مهلة المشروب الطازج

  NO )ال(                        YES )نعم(

PRE-EXPIRE ALARM )تنبيه ما قبل انتهاء الصالحية(

DISABLE )تعطيل(...ENABLE )تمكين(

AXIOM 

xx.xx     )اإلصدار( VERSION

رجوع إلى الشاشة الرئيسية

لعرض الطراز و
إصدار البرنامج
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صفحة 14

BrewWISE برمجة

2010 MAY   10   2010 مايو   10 

10:00:00  صباًحا  MAIN 

يتيح هذا الوضع عرض تردد ملفات استشعار السخان (السخانات).

يتيح هذا النمط أيًضا عرض مكثفات التعديل التي ُتسَتخدم في ضبط تردد الملف على 
القيمة االسمية (125.0 كيلو هرتز)

استخدم زر "Brewer" للتبديل بين الشاشات.

اضغط على الزر المخفي األيمن لالنتقال إلى الوظيفة التالية.

TOP F *       0000    125.0

TOP R *       0000    125.0

رة في دورق معين (طالما أنه مزوٌد بشريحة  يتيح لك هذا قراءة "عمر" أي تشغيلة ُمحضَّ
RFID). سيقرأ ملف المستشعر الشريحة، وستعرض ماكينة التحضير تاريخ اليوم الذي 

جرى التحضير فيه.

DISPLAY BREW TIMES عرض أوقات التحضير

NO )ال(                        YES )نعم(

?Freq&AdjustCaps )التردد وضبط المكثفات؟(

  NO )ال(                        YES )نعم(

MAIN *       0000    125.0

RFID اختبار لوحة TEST RFID BOARD

NO )ال(                        YES )نعم(

ستنتقل الشاشة تلقائًيا عبر جميع السخانات.

اضغط على الزر المخفي األيمن لالنتقال إلى الوظيفة التالية.

 .RFID يتيح هذا اإلعداد عرض ملفات االستشعار كلٍّ على حدة، ولوحة

RFID لوحة دوائر RFID CIRCUIT BOARD

xx.xx  إصدار رقم

تابع
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صفحة 15

BrewWISE برمجة

إذا وِضع دورٌق على سخان معين، فسيظهر "مربٌع" بجوار المؤشر الخاص بالسخان. 
فإن كان المربع ممتلًئا (غير فارغ)، دلَّ هذا على أن الوقت لم ينتِه بعد. أما إذا كان 
 Top ،منتِه = MAIN :المربع فارًغا، يعني هذا أن الوقت قد انتهى. انظر المثال التالي

Front = غير منتِه، Top Rear = منتِه.
اضغط على الزر المخفي األيمن لالنتقال إلى الوظيفة التالية.

AM  10:00:00 )10:00:00 صباًحا(

M

PRESS ANY SWITCH )الضغط على إي زر(

للخروج

TFTR

WARMER MINs PAST )مدة عمل السخان بعد المشروب الطازج(

  المنتج الطازج:   5

تمكين رسالة "!FRESHNESS ALERT"، وتعيين وقت االنتهاء.  وقت االنتهاء 
هو مدة الوقت الذي يمكث فيه المنتج في المصفق الزجاجي قبل أن ُتعرض رسالة تنبيه. 

االفتراضي: .5
النطاق:  OFF (إيقاف)/0.5 - 4.0 ساعات

تنبيه.  رسالة  عرض  بعد  خاللها  السخانات  ستتوقف  التي  الزمنية  المدة  تحديد  يتيح 
االفتراضي: 5

النطاق:  OFF (إيقاف)/1 - 30 دقيقة

تمكين رسالة "!FRESHNESS ALERT"، وتعيين وقت االنتهاء.  وقت االنتهاء 
هو مدة الوقت الذي يمكث فيه المنتج في إناء التقديم الحراري قبل أن تظهر رسالة تنبيه. 

االفتراضي: 2.0
النطاق:  OFF (إيقاف)/0.5 - 4.0 ساعات

ThermalFresh HRS مدة ThermalFresh بالساعة

 )+(           2.0            )-(

GLASS FRESH HRS مدة المصفق الزجاجي الطازج بالساعة

 )+(           .5            )-(

FRESHNESS SCAN )بحث عن منتج طازج(

NO )ال(         DONE )تم(         YES )نعم(

السخان،  مستشعر  ملفات  خالل  باستمرار  البحث  التحضير  لماكينة  اإلعداد  هذا  يتيح 
وعرض األوقات التي يكون فيها المنتج طازًجا.

EXPIRATION ALARM تنبيه انتهاء الصالحية

DISABLE )تعطيل(...ENABLE )تمكين(

تمكين/تعطيل المنبِّه.

تابع
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صفحة 16

ADJUST ALARM   5 )ضبط التنبيه   5(

ADJUST ALARM )ضبط التنبيه(

NO   VOLUME ? )ال...مستوى الصوت؟(  YES )نعم(

اختر "YES" لضبط مستوى صوت المنبِّه.

اضغط على عالمة "+" لرفع مستوى الصوت، أو عالمة "-" لخفضه.

+                                          - 

يتيح ضبط مدة التأخير بين نغمات التنبيه.
EXPIRATION SECS )مدة الصالحية بالثانية(

 )+(           10            )-(

? SET DATE/TIME )ضبط التاريخ/الوقت.؟(

NO )ال(                        YES )نعم(

اختر "YES" لضبط التاريخ و/أو الوقت.

YEAR   2010 )سنة...2010(

)-(         DONE )تم(        )+( 

اضغط على عالمة "+" لتقديم السنين، أو عالمة "-" لتأخير السنين.

MONTH    MAY )الشهر    مايو(

)-(         DONE )تم(        )+( 

اضغط على عالمة "+" لتقديم الشهور، أو عالمة "-" لتأخير الشهور.

Day   10 )يوم...10(

)-(         DONE )تم(        )+( 

اضغط على عالمة "+" لتقديم األيام، أو عالمة "-" لتأخير األيام.

تابع

BrewWISE برمجة
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صفحة 17

MINUTE    00 )دقيقة...00(

)-(         DONE )تم(        )+(

اضغط على عالمة "+" لتقديم الدقائق، أو عالمة "-" لتأخير الدقائق.

اضغط على عالمة "+" لتقديم الساعات، أو عالمة "-" لتأخير الساعات.
HOUR   10  AM الساعة   10  صباًحا

)-(         DONE )تم(        )+(

MINUTE    00 )دقيقة...00(

)-(         DONE )تم(        )+(

اضغط على عالمة "+" لتقديم الثواني، أو عالمة "-" لتأخير الثواني.

PRE-EXPIRE ALARM )تنبيه ما قبل انتهاء الصالحية(

DISABLE )تعطيل(...ENABLE )تمكين(

تمكين/تعطيل نغمة تحذيرية مدتها 5 دقائق لدورق أوشكت صالحيته على االنتهاء.

الخروج

BrewWISE برمجة
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