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BUNN-O-MATIC KAUPALLINEN TUOTETAKUU
Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) tarjoaa takuun, joka kattaa sen valmistamat tuotteet seuraavasti:

1) Ilmakeittimet, termoskannut, karahvit, GPR-kahvikoneet, jäätee/kahviannostelijat, MCP/MCA-kapselikeittimet, 
lämpökeittimet ja Thermofresh®-koneet (mekaaniset ja digitaaliset) – 1 vuoden osatakuu ja 1 vuoden työnlaadun takuu.
2) Kaikki muut laitteet – 2 vuoden osatakuu ja 1 vuoden työnlaadun takuu plus lisätakuut alla ilmoitetusti:
a) Sähköpiirit ja/tai ohjauspiirit – 3 vuoden osa- ja työnlaadun takuu.
b) Kylmäsäilytyslaitteiden kompressorit – 5 vuoden osatakuu ja 1 vuoden työnlaadun takuu.
c) Kahvinjauhatuslaitteiden jauhatusterät kahvin jauhatukseen alkuperäisen tehtaan suorittaman seulonta-analyysin täyt-
tämiseksi – 4 vuoden tai 18 143,695 kg kahvimäärän osa- ja työnlaadun takuu, kumpi täyttyykään ensin.

Nämä takuuajat alkavat asennuspäivästä. BUNN takaa sen, että sen valmistamat laitteet ovat kaupallisesti vapaita materi-
aali- tai laatuvioista valmistushetkellä ja sovellettavan takuuajan aikana. Tämä takuu ei sovellu laitteisiin, komponentteihin 
tai osiin, joita BUNN ei ole valmistanut tai joita BUNNin harkintakyvyn mukaan on käytetty väärin, hoidettu huodosti, muu-
tettu, asennettu tai käytetty väärin, huollettu tai korjattu väärin, puhdistettu ja suoritettu kalkinpoisto liian harvoin tai laite-
vikoihin, jotka johtuvat huonolaatuisesta vedestä, vaurioista tai tapaturmista. Takuu ei myöskään sovellu normaalin käytön 
alaisiin tuotteisiin, mukaan lukien muttei näihin rajoitettuna käyttäjän vaihdettavissa oleviin osiin, kuten tiivisteisiin. Tämän 
takuun ehtona on se, että ostaja 1) ilmoittaa BUNNille viipymättä tämän takuun alaisista korvausvaatimuksista puhelimitse 
numeroon (217) 529-6601 tai kirjeitse osoitteeseen Post Office Box
3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) toimittaa BUNNin pyynnöstä viallisen laitteen toimitusmaksu maksettuna val-
tuutettuun BUNN-huoltoliikkeeseen; ja 3) on saanut etukäteen tiedon BUNNilta siitä, että viallinen laite on takuunalainen.
EDELTÄVÄ TAKUU ON EKSKLUSIIVINEN JA SITÄ SOVELLETAAN KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN ASEMASTA, OLIPA SE 
KIRJALLINEN TAI SUULLINEN, ILMAISTU TAI EPÄSUORA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA MIKÄ TAHAN-
SA ILMAISTU TAKUU KOSKIEN JOKO MYYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA. BUNNin toimijat, 
myyjät tai työntekijät eivät ole valtuutettuja tekemään muutoksia tähän takuuseen tai antamaan ylimääräisiä takuita, jotka 
ovat BUNNin kannalta sitovia. Vastaavasti tällaisten yksilöiden lausunnot, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia, eivät aseta 
takuita eikä niihin tule nojautua.
Jos BUNN määrittää oman harkintansa varaisesti, että laitteisto ei ole takuun piirissä, BUNN toimii ekslusiivisesti seuraa-
valla tavalla laitteiston ollessa takuun alainen: 1) tarjoaa varaosat ja/tai työn (yllä määriteltyjen sovellettavien osien ja 
työnlaadun takuun ajanjakson perusteella) viallisten komponenttien korjaamiseksi, kunhan tämän korjaustyön suorittaa 
BUNNin valtuutetun huoltoliikkeen edustaja; tai 2) korvaa laitteiston tai palauttaa laitteen ostohinnan.
OSTAJAN BUNNILLE OSOITTAMA KORVAUSVAATIMUS KOSKIEN MITÄ TAHANSA TÄMÄN LAITTEEN MYYNNIN VEL-
VOITETTA, OLIPA SE JOHDETTU TAKUUSTA TAI MUUTEN, RAJOITETAAN BUNNIN HARKINNAN VARAISESTI KUTEN 
TÄSSÄ MÄÄRITELLÄÄN – KORJAUKSEEN, TUOTTEEN KORVAUKSEEN TAI HYVITYKSEEN.

BUNN ei ota missään tapauksessa vastuuta muista vahingoista tai tappioista, mukaan lukien muttei rajoitettuna menetet-
tyihin tuottoihin, menetettyyn myyntiin, laitteiston käytettävyyden menettämiseen, ostajan asiakkaiden korvausvaatimuk-
siin, varallisuuteen, seisonta-ajan kustannuksiin, sijaislaitteiston kustannuksiin, tiloihin tai palveluihin tai mihin tahansa 
muuhun erityisiin, oheisiin vahinkoihin tai merkittäviin vahinkoihin.

392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, Brew-
WISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN with 
the stylized red line, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE with the stylized wrench design, 
Cool Froth, DBC, Dr. Brew stylized 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 with the stylized leaf and coffee cherry design, 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 ja Ultra ovat 
joko Bunn-O-Matic Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaupallisen trifecta®-keittimen kotelon 
rakenne on Bunn-O-Matic Corporationin tuotemerkki.



3

KÄYTTÄJÄN HUOMAUTUKSET

 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia jauhimessa ja tässä oppaassa olevia huomautuksia.  Ne on kirjoitettu tur-
vallisuuttasi ajatellen. Kaikki jauhimen huomautukset tulee pitää hyväkuntoisina.  Vaihda kaikki lukukelvottomat 
tai vaurioituneet tarrat.

#20545.0000
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Johdanto
 Tämän laitteen syöttölokeroon mahtuu enintään 2,722 kg kokonaisia kahvipapuja. Ne jauhavat pavut esiasetet-
tuun jauhatustasoon, jonka jälkeen ne kerätään odottavaan suppiloon ja suodattimeen, jollainen löytyy useim-
mista kaupallisista kahvinkeittimistä.  Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön vankalla tasolla tai hyllyllä. Jauhimen 
yläpuolelle tulee jättää riittävästi tilaa, jotta kannet saadaan auki papujen lisäämistä varten. Käytä vain kokonaisten 
kahvipapujen kanssa. 
 Jauhatustaso on esiasetettu tehtaalla Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamien suodatusstandardien 
mukaisesti ja sen on hyväksynyt Pan American Coffee Bureaun Coffee Brewing Center. Sekä tehdasmäärä- että 
-jauhatusasetuksia voidaan säätää.

KEEP FINGERS AND
FOREIGN OBJECTS

OUT OF HOPPER
OR CHUTE OPENING.

PERSONAL INJURY
HAZARD.

#05876.0000
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KÄYTTÖPAINIKKEET
Jauhatuspainike (a)
 Painaminen käynnistää jauhatussyklin.
Pysäytyspainike (b)
 Painaminen pysäyttää jauhimen toiminnan.
®-painike (c)
 Tekijänoikeuspainiketta painamalla päästään käsiksi ohjelmointiin.
Painikkeet (d)
 ”Piilotettuja” painikkeita, joilla selataan asennus- ja ohjelmointivalikoita.
Painikkeet (e)
 Paina painiketta valitaksesi pienen, keskikokoisen tai suuren eräkoon.

SÄHKÖVAATIMUKSET
Katso jauhimen tyyppikilpi ja paikalliset/kansalliset sähkösäännöt märittääksesi piirivaatimukset.

Jauhimessa on liitetty johto, ja se vaatii 2-johtoisen, maadoitetun kytkennän seuraavilla arvoilla:
 120 V, 15 A, yksivaiheinen, 60 Hz kotimaisille jauhimille. 
  220–240 V, 10 A, yksivaiheinen, 50 Hz useimmille kansainvälisille jauhimille. 
 100 V, 15 A, yksivaiheinen joillekin kansainvälisille jauhimille.

CE-VAATIMUKSET
• Tämä laite tulee asentaa paikkaan, jossa koulutettu henkilö voi valvoa sitä.
• Oikeanlaista toimintaa varten tämä laite tulee asentaa paikkaan, jossa lämpötila on 5–35 °C.
• Laitetta ei saa kallistaa yli 10°, jotta käyttö on turvallista.
• Asentajan tulee suorittaa sähköasennus määrityllä tavalla paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.
• Tätä laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joilla on heikentyneet fyysiset, 

aistilliset tai henkiset kapasiteetit tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, ellei laitteen käyttöturvallisuudesta vastaava henkilö 
ole antanut heille sen käyttöön tarvittavia ohjeita.

• Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen asentajan tulee korvata se erityisellä johdolla, 

joka on saatavilla valmistajalta tai sen valtuutetulta huoltoliikkeeltä, jotta vältytään vaaratilanteilta.
• Konetta ei saa upottaa veteen puhdistamista varten.
• Koneen luokitus IXP1.

GRIND STOP

d

a

b

c

e
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KAHVIN JAUHATUS

1. Tarkista silmämääräisesti, että syöttölokerossa on riittävästi kokonaisia kahvipapuja.
2. Aseta paperisuodatin suppiloon.  Suodatinta ei saa taittaa eikä se saa olla kallellaan.
3. Paina suppiloa suppilouriin, kunnes se pysähtyy.
4. Valitse haluttu erän koko (e).
5. Paina lyhyesti “START”-kytkintä (käynnistys) (a).  Jauhatus alkaa hetken päästä.  Tosiasiallinen suppiloon 

jauhettavien papujen paino näytetään jauhatuksen aikana näytöllä.  Jauhin pysähtyy automaattisesti, kun 
oikea paino saavutetaan.  ÄLÄ KOSKETA SUPPILOON TAI SUPPILON KAHVAAN JAUHATUKSEN AIKANA.  
TÄMÄ JOHTAA SIIHEN, ETTÄ KAHVIA JAUHETAAN PAINOLLISESTI VÄÄRÄ MÄÄRÄ.

6. Irrota suppilo jauhimesta ja tasoita jauheen pinta heiluttamalla varovasti.
7. Ladattu suppilo on nyt valmis käytettäväksi missä tahansa kaupallisessa kahvinkeittimessä valmistajan 

ohjeiden mukaisesti.

SÄÄDÖT

Jauhatustaso voidaan asettaa hienosta erittäin karkeaan.  Jauhatustaso voidaan säätää sopivaksi useimpiin 
kaupallisiin kahvinkeittimiin. Toimi seuraavasti tehdäksesi säätöjä.
Teräsäädöt
1. Irrota jauhin verkkovirrasta ja irrota syöttölokero vetämällä sitä kahvasta eteenpäin. 
2. Liitä jauhin verkkovirtaan, aseta suppilo suodattimen kanssa suppilouriin. Paina hetkellisesti ”START”-kyt-

kintä (käynnistys) ja vapauta. Suorita muutama jauhatussykli, kunnes kaikki jauhatuskammion kahvi on 
jaettu. 

3. Irrota kaksi mustaa ruuvia ohjauspaneelin alareunasta.  
4. Irrota ohjauspaneeli ja kiinnitä se jauhimen etuosaan asettamalla ohjauspaneelin takana olevat metallitapit 

jauhimen etuosan aukkoihin.
5. Varmista, että suodattimella varustettu suppilo on edelleen paikallaan suppilourissa. Mene ”GRIND MOTOR” 

-valikkoon (jauhatusmoottori) tason 1 ”SERVICE TOOL?” -valikossa ja paina ”ON”-painikkeen alla olevaa 
painiketta käynnistääksesi moottorin. Käännä säätöruuvia hitaasti myötäpäivään, kunnes kuulet metallista 
vinkunaa, joka johtuu siitä, että jauhatusterät hankautuvat.  Käännä säätöruuvia takaisinpäin juuri sen verran, 
että vinkuna loppuu.  Sammuta moottori ja poistu päävalikkoon.

6. Irrota valkoinen muovikorkki ja aseta se jauhimen päähän siten, että merkintä ”0” on tasassa säätöruuvin 
reiän kanssa.

7. Seuraavat asetukset vastaavat kutakuinkin CBC:n hyväksymää jauhatustasoa.
 HIENO JAUHATUS: Käännä säätöruuvia vastapäivään kohtaan ”7”.
 TIPPAJAUHATUS: Käännä säätöruuvia vastapäivään kohtaan ”8”.
 TAVALLINEN (KARKEA) JAUHATUS: Käännä säätöruuvia vastapäivään kohtaan ”12”.
HUOMAA: Tarkat säädöt vaihtelevat papujen paahtoasteen tai lisättyjen mausteiden perusteella. 
8. Asenna etuohjauspaneeli takaisin paikalleen.

Tapit jauhimen 
edessä olevi in 
aukkoihin.

41451.7851  111909
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PUHDISTAMINEN
VAROITUS – Irrota jauhin verkkovirrasta ennen kuin irrotat paneeleja tai jauhatuskammion kotelon osia.
1. Puhdista kaikki ulkopinnat kostealla, miedossa ja hankaamattomassa nestemäisessä pesuaineessa kostutetulla li-

inalla.  Jauhimen naarmuttamista hankaavilla materiaaleilla tulee varoa.
2. Irrota syöttölokero liu’uttamalla se kokonaan eteen.  
3. Irrota syöttölokeron kansi ja tyhjennä pavut.
4. Puhdista ja desinfioi syöttölokero ja kansi.  Syöttölokeroiden naarmuttamista hankaavilla materiaaleilla tulee varoa.
5. Aseta tyhjä suppilo suodattimella suppilouriin.  Paina ja vapauta ”GRIND”-painike.  Suorita muutama sykli, kunnes 

kaikki jauhatuskammion kahvi on jaettu, ja irrota jauhin virtalähteestä.
6. Irrota suppilo ja suodatin ja hävitä kaikki jäljelle jääneet kahvinpurut.
7. Irrota kaksi mustaa ruuvia ohjauspaneelin alareunasta.  
8. Irrota ohjauspaneeli ja kiinnitä se jauhimen etuosaan asettamalla ohjauspaneelin takana olevat metallitapit jauhimen 

etuosan aukkoihin.
9. Irrota kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät etukannen teräkoteloon.  Irrota varovasti teräkotelon etukansi.  Puhdista sisäpinta 

kuivalla ei-metallisella piikkiharjalla ja pyyhi kuivalla, puhtaalla liinalla.
10. Irrota varovaisesti roottorin kansi, suojalevy, teräroottori ja moottorin akselin jatkokappale jauhimesta.  Puhdista kai-

kki osat kuivalla ei-metallisella piikkiharjalla ja pyyhi kuivalla, puhtaalla liinalla.
11. Puhdista jauhatuskammio kuivalla ei-metallisella piikkiharjalla ja pyyhi kuivalla, puhtaalla liinalla.
12. Asenna moottorin akselin jatkokappale, teräroottori, roottorin kansi ja etukansi takaisin teräkoteloon.
13. Asenna etuohjauspaneeli takaisin paikalleen.
14. Katso Käyttö- ja huolto-oppaan Säädöt-kappaleesta ohjeet terien säätämiseen.
15. Asenna puhdistettu syöttölokero takaisin jauhimeen.

Tasaa syöttölokeron 
takaosa urien kanssa, 
jotta se asentuu oikein.

41451.7851  031111

ENNALTAEHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITO
Bunn-O-Matic® Corporation suosittelee, että ehkäiseviä huoltotoimia tehdään säännöllisesti. Huollon tulee suorittaa pätevä 
asentaja. Saat teknistä tukea ottamalla yhteyttä Bunn-O-Matic® Corporationiin numeroon at 1-800-286-6070.
HUOMAA: Jos tarvittavia huoltotöitä ei tehdä, takuu ei kata varaosia tai huoltopalvelua.

Puolivuosittain 
Viikoittainen puhdistus sekä vuotoalustakokoonpanon vaihto.
 05995.1000 Vuotoalusta (kuuden kappaleen pakkaus)

Vuosittain
1. Tarkista liukulevyillä varustettujen jauhinten liukulevyt ja puhdista ne. 
2. Tarkista ja puhdista/vaihda terät ja jauhatuskammio tarvittaessa.
3. Säädä teriä ja jauhatusaikaa haluamallasi tavalla määrittääksesi hiukkasten koon ja painon.
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Sanasto

JAUHATUS, KG: ##.##
(-)      VALMIS      (+)

Säädä nykyisiä painoasetuksia 
painikkeilla (-) ja (+)

Mahdollistaa nykyisen aika-
asetuksen säädön

Säädä nykyisiä aika-asetuksia 
painikkeilla (-) ja (+)

Mahdollistaa muiden eräkoko-
jen säädön (vain monieräjauhi-
met)

Yksittäisten sisään- ja ulostulo-
jen testaus

Mahdollistaa jauhimen moot-
toritestin valinnan

Kytkee jauhimen moottorin 
PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ

Mahdollistaa kytkinten testin 
valinnan

Minkä tahansa kytkimen pain-
aminen näyttää valitun kytki-
men näytöllä

Mahdollistaa vaakatestin valin-
nan

Aseta poikkeava paino valitulle 
kahvinimikkeelle

Mahdollistaa ohajuspaneelin 
kytkinten käytöstä poistamisen 
jauhimen huoltoa varten

KESKIKYTKIN, TAARAUS Mahdollistaa vaa’alla olevan 
nykyisen painon taarauksen 

Näyttää nykyisen painon 
vaa’alla

Testaa luku/kirjoitussilmukat 
(vain BrewWISE-toimintoa 
tukevat jauhimet)

Nollaa kaikki toiminnot teh-
dasasetuksille

Valitse paino- tai aikaperus-
teisen jauhatuksen väliltä

Mahdollistaa vaa’an kalibroin-
nin

Mahdollistaa vaa’an taarauksen 
kalibrointia varten

Näytetään, kun vaakaa taarata-
an

Säädä kalibrointiin lisättävää 
painoa

Näytetään, kun vaakaa kalibroi-
daan

Aseta maksimi poikkeussääntö 
jauhatukselle

Näyttää, kuinka paljon jauhi-
mella on jauhettu kahvia yh-
teensä

ASETA JAUHATUSAIKA?
EI                   KYLLÄ

JAUHATUS, SEK.: #.#
(-)      VALMIS      (+)

3 VALMISTA ERÄÄ?
EI                   KYLLÄ

HUOLTOTYÖKALUT?
EI                   KYLLÄ

TESTAA JAUHATUSMOOTTORI

EI      SEURAAVA      KYLLÄ

JAUHATUSMOOTTORI

PÄÄLLÄ      VALMIS      POIS PÄÄLTÄ

TESTAA KYTKIMIÄ?
EI                   KYLLÄ

PAINA OIKEAA

PIILOPAINIKETTA POISTUAKSESI

TESTAA VAAKOJA?
EI                   KYLLÄ

KALIBROI KAHVI
EI                   KYLLÄ

KYTKIMET

OTA KÄYTTÖÖN     POISTA KÄYTÖSTÄ

LITRAA = #.##
POISTU TAARAUKSESTA

TESTAA TAAJUUS?
EI                   KYLLÄ

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS?

EI                   KYLLÄ

KONEEN TYYPPI?
PAINO      AJASTETTU

KALIBROI VAAKA?
EI                   KYLLÄ

KALIBROI VAAKA
POISTU TAARAUKSESTA

ODOTA
TAARAUS

KALIBROINTI, LITRA
(-)      8,00      (+)

MAKS. BITTIEN HAJAUTUS #

(-)      VALMIS      (+)

Pm Burr LBS     #
NOLLAA

   ODOTA
    KAL.

41451.7851  060710
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KAHVIN JAUHATUSLASKURI

 Jauhin pitää juoksevasti kirjaa jauhetun kahvin yhteismäärästä paunoina.  Tämä juokseva yhteismäärä 
näytetään “PmBurrsLbs  #” -valikossa, ”HUOLTOTYÖKALUT” -valikon alla.  Tämän juoksevan yhteismäärän 
avulla pystytään määrittämään, milloin jauhatusterät tulee puhdistaa tai vaihtaa uusiin.  ”RESET”-painikkeen 
(nollaus) alla olevan painikkeen painaminen nollaa tämän yhteismäärän.

JAUHIMEN VAA’AN KALIBROINTI

1. Aseta tyhjä suppilo suppilouriin.
2. Paina ja pidä painettuna oikeaa pillotettua (tekijänoikeus) painiketta, kunnes “KONEEN TYYPPI” -valikko 

ilmestyy.  (Katso taso 2, ohjelmointi)
3. Paina keskipainiketta näytön alapuolella, kunnes ”KALIBROI VAAKA?” -valikko tulee näkyviin.
4. Paina oikeaa painiketta ”KYLLÄ”-painikkeen alapuolella ”KALIBROI VAAKA?” -näkymässä.
5. Paina keskipainiketta ”TAARAUS”-valikon alla.
6. Kun “ASETA 8oz” näkymä tulee näkyviin (tai “ASETA 200 g” metrisessä tilassa), irrota suppilo ja aseta kali-

broitu 8oz (tai 200 g) paino suppiloon.  Asenna suppilo takaisin suppilouriin.
7. Paina keskipainiketta ”VALMIS”-valikon alla.  Jauhin alkaa suorittamaan kalibrointia ja palaa päävalikkoon, 

kun kalibrointi on suoritettu.  
8. Poista paino suppilosta.  Jauhin on nyt kalibroitu ja valmis normaaliin käyttöön.

ERÄKOON ASETUS

1. Paina ja pidä painettuna oikeaa pillotettua (tekijänoikeus) painiketta, kunnes “TARKASTELE RESEPTEJÄ” 
-valikko ilmestyy.  (Katso taso 1, ohjelmointi)

2. Paina painiketta ”KYLLÄ”-valinnan alla ja ”KAHVIN NIMI” -näkymä tulee näkyviin.
3. Paina painiketta ”SEURAAVA”-valinnan alla, kunnes sen kahvin nimi, johon haluat asettaa eräkokoja, tulee 

näkyviin. 
4. Paina ”MUKAUTA” sen näkymän alla, joka sisältää sen kahvin nimen, johon haluat asettaa eräkokoja.
5. Muuta näytettyä painoa uuteen haluttuun painoon painikkeilla (-) ja (+).  Paina eri eräkokopainiketta aset-

taaksesi painon sille eräkoolle. Paina painiketta ”VALMIS”-valinnan alla, kun kaikki on valmista.
6. “3 VALMISTA ERÄÄ”-valikossa, jos muita muutoksia ei olla tekemässä, paina painiketta ”KYLLÄ”-valinnan 

alla poistuaksesi ”KAHVIN KALIBROINTI” -valikosta. 

KAHVIN KALIBROINTI

1. Paina ”3 VALMISTA ERÄÄ” -valikon jälkeen ”KYLLÄ” avataksesi ”KAHVIN KALIBROINTI” -valikon.
2. Tämä valikko asettaa poikkeavan painon valitulle kahvinimikkeelle, jotta voidaan saavuttaa tarkkoja jauhatu-

stuloksia.
3. Paina ”JAUHATUS”-painiketta suppilon ollessa paikallaan.  Jauhatuksen jälkeen kahvin paino luetaan ja ka-

libroidaan, ja ”KAHVIN NIMI” ”ASETUS VALMIS” -valikko tulee näkyviin.  Paina keskipainiketta palataksesi 
takaisin ja valitaksesi toisen kahvinimikkeen eräkokoasetusta ja kalibrointia varten.

41451.7851  022213
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KOMMUNIKOINTI JAUHIMEN KANSSA

Press the hidden
(copyright) button

for 1 second

Press right hidden
(copyright) button to
scroll to next screen

Press right hidden
(copyright) button to
scroll to next screen

Pressing “PREV” scrolls to 
the previous coffee name

Pressing “NEXT” scrolls to 
the next coffee name

Pressing “NEXT” scrolls
to the next coffee name

continue to (B)

continue to (A)

Press right hidden
(copyright) button to
scroll to next screen

Press right hidden
(copyright) button to
scroll to next screen

SET  PASSWORD
0          0          0

UNITS
METRIC   DONE    ENG  

ENTER PASSWORD
0          0          0

SELECT COFFEE
NO                  YES

REVIEW RECIPES?
NO                  YES

SET LANGUAGE?
NO                  YES

ENTER ASSET  #
0          0          0

SERVICE TOOLS?
NO                  YES

SMALL BATCH
GRIND oz          #.##

“COFFEE NAME”
MODIFY  SHOW  NEXT

“COFFEE NAME”
PREV    DONE    NEXT

MEDIUM BATCH
GRIND oz          #.##

LARGE BATCH
GRIND oz          #.##

COFFE CAL #      ##

continue to (C)

41451.7851  092413
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KOMMUNIKOINTI JAUHIMEN KANSSA (jatkuu)

From previous
page

Loop back to
“COFFEE NAME”

Press “GRIND” button to
start coffee calibration

The small batch size will
flash, press (-) or (+) to

adjust grind weight. After
first batch size is set,

additional batch sizes can
be set by pressing appropriate

batch size button. Press “DONE”
after all three batch sizes

have been set.

FINISHED, returns
to main screen

from (A)

FACTORY DEFAULT
NO                  YES

CALIBRATE COFFEE
NO         ?       YES

THREE BATCHES DONE
NO                  YES

“COFFEE NAME”
SETUP COMPLETE

GRIND oz          #.##
(-)    DONE    (+)

41451.7851  111909
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KOMMUNIKOINTI JAUHIMEN KANSSA (jatkuu)

41451.7851  101514

Pressing any switch in this
mode will display the switch
name in the grinder display.

This screen may also 
be reached from home 
screen by holding the 

center BREW button for 
5 seconds

After the funnel is “tared”
add a calibrated weight

to check scale.

return to
“FACTORY DEFAULTS”

screen

TEST FREQUENCY ?
NO                  YES

TEST SWITCHES ?
NO                  YES

TEST GRIND MOTOR
NO                  YES

TEST SCALE ?
NO                  YES

SWITCHES
ENABL          DISABLE

PmBurrLBS        #
RESET

CENTER SW TARE

PRESS RIGHT
HIDDEN TO EXIT

GRIND MOTOR
ON     NEXT     OFF

     PLEASE WAIT
TARE

SENSOR BITS ####
Weight          ##oz

from (B)

TEST OUTPUTS
NO                  YES
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KOMMUNIKOINTI JAUHIMEN KANSSA (jatkuu)

SET LANGUAGE?
NO                  YES

from (C)

Pressing “NO” scrolls to
“REVIEW RECIPES”

in the currect language
selected

Pressing “YES” scrolls to
“REVIEW RECIPES”

in the language selected

ENGLISH
(-)      SELECT    (+)

ESPANOL
(-)   SELECCIONE  (+)

FRANCAIS
(-)   SELECTIONN  (+)

CHANGE LANGUAGE?
ARE  YOU  SURE  ?

CHANGE LANGUAGE?
NO                  YES
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KOMMUNIKOINTI JAUHIMEN KANSSA (jatkuu)

TASO 2, TOIMINNOT:
Press the hidden

(copyright) button for
3 seconds in “ENTER
PASSWORD” menu.

Finished, returns
to main screen

MODIFY MAXBIT
NO     SPREAD?   YES

CALIBRATE SCALE ?
NO                  YES

MACHINE TYPE
WEIGHT           TIMED

SHUToff Bits  ##
(-)       DONE      (+)

MaxBits read   #
(-)       DONE      (+)

    PLEASE WAIT
CAL

PLACE 8.00 oz
EXIT     DONE

    PLEASE WAIT
TARE

CALIBRATE SCALES
EXIT     TARE

CALIBRATION OZ
(-)        8.00       (+)

41451.7851  111909
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VIANMÄÄRITYS
 Saatavilla on vianmääritysopas, jossa kerrotaan mahdollisista syistä ja ratkaisuista yleisimpiin ongelmatilan-
teisiin.  Jos ongelmaa ei saada ratkaistua vianmääritysvaiheiden avulla, ota yhteyttä Bunn-O-Maticin tekniseen 
tukeen.

• Sähkölaitteiden tarkistuksen, testauksen ja korjauksen tulee suorittaa vain pätevä huoltotoimihenkilö.
• Kaikkien sähkökomponenttien kontakteissa on 120 voltin vaihtovirtainen ja matalajännitteinen tasavirtainen 

varaus.  Kontaktien oikosulku tai liiallisen jännitteen syöttö saattavat hajottaa piirilevyn.
• Piirilevyjen katkonainen toiminta on epätodennäköistä.  Piirilevyviat ovat tavallisesti pysyviä.  Jos katkonaisu-

utta esiintyy, syynä on todennäköisesti kytkimen kontakti tai löysä liitos päätteessä tai rajoittimessa.
• Varmista, että kaikki sähköliitokset ovat hyvin kiinni ja eristettyjä.

VAROITUS
• Ole erityisen huolellinen huoltaessasi sähkölaitteita.
• Kytke virta POIS PÄÄLTÄ huollon ajaksi, paitsi jos suoritetaan sähkötestejä.
• Noudata suositeltuja huoltotoimia.
• Vaihda kaikki suojalevyt tai turvallisuusilmoitukset uusiin.

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Jauhin ei käynnisty 1. Moottorin ylikuormasuoja

2. Ei virtaa

3. KÄYNNISTYS-painike

4. Piirilevy

Irrota metallinen tulppa, joka sijait-
see kotelon oikealla puolella.  Paina 
punaista ”Reset” (nollaus)-painik-
etta.  Kuuntele tarkasti naksah-
dusta.  Tämä nollaa moottorin 
suojapiirin ja ilmaisee, että moot-
tori on saattanut ylikuormittua.  (Se 
saattaa ylikuormittua, kun jotakin 
muuta kuin kahvia laitetaan syöt-
tölokeroon jauhatusta varten)

Tarkista virtajohdon jännite jän-
nitemittarilla.  Jännitteen tulee olla 
120 volttia mustien ja valkoisten 
johtojen halki.

Käytä “TESTAA KYTKIMIÄ?” -va-
likkoa “HUOLTOTYÖKALUT?” -va-
likon alla tason 1 toiminnoissa tes-
tataksesi KÄYNNISTYS-painiketta.

Piirilevy.  Tarkista, että releen 
käämiin kulkee 24 V tasavirta käyn-
nistyspainiketta painettaessa.

41451.7851  111909



15

Tarkista, että releen kontaktit 
sulkeutuvat käynnistyspainiketta 
painettaessa.

Tarkista jännitemittarilla, että 
L1:ssä ja L2:ssa moottorin takao-
sassa kulkee 120 voltin vaihtovirta 
käynnistyspaniketta painettaessa.  
Jos jännite on asianmukainen 
mutta moottori ei käynnisty, vaihda 
moottori.

Käytä “TESTAA KYTKIMIÄ?” -va-
likkoa “HUOLTOTYÖKALUT?” -va-
likon alla tason 1 toiminnoissa tes-
tataksesi PYSÄYTYS-painiketta.

Tarkista virtojen ollessa katkaistuna 
laitteesta, ettei releen kontaktien 
välillä kulje enää virtaa.

Katso toimenpide JAUHIMEN PAI-
NON KALIBROINTI

Älä kosketa suppiloon tai suppilon 
kahvaan jauhatuksen aikana.

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
5. Rele

6. Moottori

1. PYSÄYTYS-painike

2. Rele

1. Jauhimen vaaka vaatii kalibro-
intia.  

2.  Suppilon kahvaan koskettiin jau-
hatuksen aikana.

Jauhin ei käynnisty (jatkuu)

Jauhin ei sammu

Kahvia annostellaan painollisesti 
väärä määrä

VIANMÄÄRITYS (jatkuu)

41451.7851  111909


