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

 تانيكامو ،نيجلثملا ةوهقلا/ياشلا تاعزومو ،GPR ميدقت يناوأو ،قفصلا تاودأو ،ةيرارحلا قيرابألاو ،ءاوهلا رودق  (1
  ،MCP/MCA ةنوحطملا ةوهقلا تاوبع ريضحت

 ةنسو رايغلا عطق ىلع ةدحاو ةنس - (ةيمقرلاو ةيكيناكيملا) ®Thermofresh ميدقت يناوأو ةيرارحلا ميدقتلا يناوأو
.عينصتلا ىلع ةدحاو

 ددحم وه امك ةيفاضإ تانامض ىلإ ةفاضإ ،عينصتلا ىلع ةنسو ،رايغلا عطق ىلع ناتنس - ىرخألا زاهجلا ءازجأ عيمج  (2
:هاندأ

.عينصتلاو رايغلا عطق ىلع تاونس 3 - مكحتلا تاحول وأ/و ةينورتكلإلا ةرئادلا  (أ 
.عينصتلا ىلع ةنسو رايغلا عطق ىلع تاونس 5 - ديربتلا زاهج اهب دوزملا تاطغاضلا (ب 

ج) حواف الطحن المخددة لمدة 4 سنوات أو 40000 رطل من القهوة، أيهما يأتي أوالً.سنوات 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 بشكل 
دوري، 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 529-6601 (217) ، 
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 مصنعية مجانية (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 المشتري، 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
(شعار   TRIFECTAو  trifectaو  Titanو  ThermoFreshو  The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwideو
 .not bitterو Brew betterو Beverage Profit Calculatorو Beverage Bar Creatorو Air Brewو Velocity Brewو (sylized
 Digital Brewer Controlو Daypartو Cyclonic Heating Systemو Coffee At Its Bestو BUNNSourceو Build-A-Drinkو
 Pouring Profitsو Picture Prompted Cleaningو Nothing Brews Like a BUNNو Milk Texturing Fusionو Elementو
وSignature Series وSure Tamp وTea At Its Best وThe Horizontal Red Line وUltra عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة 

.Bunn-O-Matic التجاري هذا عالمة تجارية مملوكة لشركة trifecta®  يعد شكل الهيكل المحيط بماكينة التحضير .Bunn-O-Matic لشركة
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)CE( المتطلبات األوروبية
• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يتسنى فيها اإلشراف عليه من ِقَبل شخص مختص.

• 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؛   

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

المتطلبات الخاصة بأمريكا الشمالية
• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يتسنى فيها اإلشراف عليه من ِقَبل شخص مختص.

• 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؛   

• يقتصر الوصول إلى نقاط الخدمة المسموح بها علي فنيي الخدمة المعتمدين فقط.

031416  41451.8501
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إشعارات المستخدم

احرص على قراءة جميع اإلشعارات الموجودة على المطحنة والواردة بهذا الدليل واتباعها.  فهي مكتوبة لضمان حمايتك. يجب الحفاظ   
على جميع اإلشعارات الموجودة على المطحنة بحالة جيدة.  استبدل أي ملصقات غير مقروءة أو تالفة.

#20545.8500
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مقدمة
تتميز هذه الماكينة بقدرتها على تخزين ما يصل إلى ستة أرطال من حبوب القهوة الكاملة في وعاء الطحن وطحنها بمستوى طحن وكمية   
محددين مسبًقا في قُمع ومرشح جاهزين لالستخدام من أشهر ماكينات تحضير القهوة بالتقطير. وهذه الماكينة معدة لالستعمال داخل المباني 
فقط وعلى منضدة أو رف ثابتين. كما يجب أن تكون هناك مساحة كافية أعلى المطحنة بحيث يمكن رفع األغطية عند إضافة حبوب القهوة. 

وتستخدم هذه الماكينة مع حبوب القهوة الكاملة فقط. 
وتتميز عملية الطحن بأنها معدة مسبًقا في المصنع حسب مواصفات التقطير التي حددتها وزارة التجارة األمريكية واعتمدها مركز تحضير   

القهوة بمكتب رابطة القهوة األمريكية. ويمكن إدخال تعديالت لتغيير كل من الكمية ومستوى الطحن من إعداد المصنع.

#05876.8500
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#37881.8500

00824.0002

PERSONAL INJURY
HAZARD.

KEEP FINGERS AND
FOREIGN OBJECTS

OUT OF HOPPER
OR CHUTE OPENING.

CAUTION

.

.

20545.8500 A 05/15 © 1990  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.

An extension cord, when used,
must be shorter than 20 feet

if 16-gage 3-conductor wire, or
shorter than 10 feet if 

18-gage 3-conductor wire.

FAILURE TO COMPLY RISKS
EQUIPMENT DAMAGE, FIRE, OR

SHOCK HAZARD

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL
INCLUDING THE LIMIT OF WARRANTY AND

LIABILITY BEFORE BUYING OR USING
THIS PRODUCT

WARNING

.
.

. /
.

 3 16 20

. 3 18
10 .

WARNING
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 
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1 مقر لكشلا

!ددرتملا رايتلا ردصم نم ةنحطملا لصفا :ةظحالم

 (1 مقر لكشلا) .هنم صلختو هناكم يف عمقلا عارذ تبثي يذلا طيرشلا ةلازإب مق - 1 ةوطخلا
 (2 مقر لكشلا) .هلكيهو عمقلا هجوم نيب نوكيليسلا نم نيعونصملا نيبوبنألا ةلازإب مق - 2 ةوطخلا

 (3 مقر لكشلا) .ةيمامألا لكيهلا ةحول نم ةعبرألا ريماسملا لزأ - 3 ةوطخلا
 (4 مقر لكشلا) .اهنم صلختو لوحملا تحت ةدوجوملا ةقاقرلا ةلازإب مق - 4 ةوطخلا

(3 مقر لكشلا) .ةعبرألا ريماسملاب اهتيبثت مكحأو اهناكم يف لكيهلا ةحول عضو دعأ - 5 ةوطخلا

3 مقر لكشلا

2 مقر لكشلا

4 مقر لكشلا

ريذحت 
 موقي نأ بجي

.ةنحطملا ليغشت لبق ةيلاتلا تاءارجإلاب لهؤم ةمدخ ينف

تاقاقرلاو فيلغتلا ةلازإ
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زر Grind (طحن) (أ) - يؤدي الضغط على هذا الزر إلى بدء دورة طحن.
زر Stop (إيقاف) (ب) - يؤدي الضغط على هذا الزر إلى إنهاء تشغيل المطحنة.

أزرار (ج) - أزرار "مخفية" تستخدم للوصول إلى قوائم اإلعداد والبرمجة.
أزرار (د) - أزرار "مخفية" تستخدم للوصول إلى قوائم اإلعداد والبرمجة.

أزرار (هـ) - اضغط على هذا الزر الختيار الحجم الصغير أو المتوسط أو الكبير للدفعة.

ليغشتلا يف مكحتلا حيتافم

GRIND STOP

أ ب

ـه

ج
(راسي)

د

ج
(نيمي)

a b

d

c c

ليغشتلا يف مكحتلا حيتافم

راجع لوحة البيانات المثبتة بالمطحنة، واللوائح المحلية/الدولية المتعلقة بالكهرباء لتحديد متطلبات الدائرة.  
ر الجهد الكهربي للتيار المتردد به: يوجد بهذه المطحنة طرف توصيل حيث تتطلب طقًما مؤرًضا ثنائي السلك يقدَّ

120 فولت تيار متردد، و15 أمبير، وأحادي المرحلة، و60 هرتز لماكينات الطحن المحلية.   
220-240 فولت تيار متردد، و10 أمبير، وأحادي المرحلة، و50 هرتز لمعظم ماكينات الطحن الدولية.   

100 فولت تيار متردد، و15 أمبير، وأحادي المرحلة، لبعض ماكينات الطحن الدولية.  
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طحن القهوة

افحص بعينيك وعاء الطحن للتأكد من توفر كمية كافية من حبوب القهوة الكاملة.  .1
ركِّب مرشًحا ورقًيا في قُمع التحضير.  ويجب أال يكون المرشح مطويا على نفسه أو مائالً على أحد الجانبين.  .2

أدخل القُمع في قضبان القُمع حتى يثبت في مكانه.  .3
اختر حجم الدفعة المطلوب (هـ).  .4

اضغط للحظات على مفتاح "START" (بدء) (أ).  سيبدأ الطحن بعد لحظات. وسيظهر الوزن الفعلي للقهوة التي يجري طحنها في   .5
القُمع على شاشة العرض أثناء عملية الطحن.  ستتوقف المطحنة تلقائًيا عند بلوغ الوزن الصحيح.  ال تلمس القُمع أو مقبض القُمع أثناء 

عملية الطحن.  فقد يتسبب هذا اللمس في طحن وزن غير صحيح من القهوة.
أِزل القُمع من المطحنة وساِو طبقة الحبيبات بهزها برفق.  .6

ل بذلك جاهًزا لالستخدام في أي ماكينة تحضير قهوة بالتقطير تجارية وفًقا لتعليمات المصنِّع. يصبح القُمع المحمَّ  .7

خيارات الضبط

يمكن إعداد عملية الطحن في نطاق من ناعم للغاية إلى خشن للغاية.  ويمكن ضبط الطحن الستخدامه في معظم ماكينات تحضير القهوة التجارية 
المعروفة. ويجب استخدام اإلجراءات التالية إلجراء عمليات الضبط.

ضبط حواف الطحن المخددة
افصل المطحنة عن التيار، ثم فُّكْ وعاء الطحن بسحبه إلى األمام بواسطة المقبض.   .1

ل  ره، ثم شغِّ ل المطحنة، وضْع قُمًعا مزوًدا بمرشِّح في قضبان القُمع. ثم اضغط للحظات على زر “START” (بدء) ثم حرِّ 2.  وصِّ
دورات طحن إلى أن يتم توزيع القهوة الموجودة بغرفة الطحن كلها. 

فُّكْ مسمارين لولبيين أسودين من حافة لوحة التحكم السفلية.    .3
4.  انزع لوحة التحكم وعلقها بالجزء األمامي من المطحنة عن طريق إدخال العروات المعدنية في الجزء الخلفي من لوحة التحكم في 

الفتحات الموجودة بمقدمة المطحنة.
5.  تأكد من أن القُمع المزود بمرشِّح ال يزال مثبًتا في موضعه بقضبان القُمع. انتقل إلى قائمة “GRIND MOTOR” (محرك الطحن) 
ضمن قائمة المستوى األول “?SERVICE TOOL” (أداة الخدمة)، ثم اضغط على الزر ضمن “ON” (تشغيل) لبدء تشغيل 
المحرك. أدر قرص الضبط ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوًتا معدنًيا ينتج عن احتكاك حواف الطحن المخددة.  أدر 

قرص الضبط في االتجاه المعاكس حتى يتوقف صوت االحتكاك. أوقف تشغيل المحرك، ثم أخرج إلى الشاشة الرئيسية.
انزع الغطاء البالستيكي األبيض، ثم ضعه على طرف المطحنة بحيث يكون "0" محاذًيا لفتحة قرص الضبط.  .6

.CBC تتوافق اإلعدادات التالية تقريًبا مع عمليات الطحن المعترف بها من  .7
FINE GRIND (طحن ناعم): أِدر قرص الضبط حتى رقم "7" في اتجاه عكس عقارب الساعة.  

DRIP GRIND (طحن بالتقطير): أِدر قرص الضبط حتى رقم "8" في اتجاه عكس عقارب الساعة.  
عقارب  اتجاه عكس  في   "12" رقم  الضبط حتى  أِدر قرص  (خشن):  عادي  REGULAR (COARSE) GRIND (طحن   

الساعة.
مالحظة: سيختلف الضبط الفعلي وفًقا لتحميص حبوب القهوة أو النكهة المضافة. 

أعد تثبيت لوحة التحكم األمامية.  .8

العروات المزودة 
بالفتحات في مقدمة 

المطحنة.
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التنظيف األسبوعي
نظِّف جميع األسطح الخارجية بقطعة قماش رطبة ومغموسة بأي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل. واحرص على عدم خدش المطحنة 

باستخدام أية مواد كاشطة.
التنظيف كل 6 أشهر

تحذير - افصل المطحنة عن مصدر الطاقة قبل فك أية لوحة أو أجزاء من هيكل حجرة المطحنة.
نظِّف جميع األسطح الخارجية بقطعة قماش رطبة ومغموسة بأي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل. واحرص على عدم خدش   .1

المطحنة باستخدام أية مواد كاشطة.
قم بفك وعاء الطحن بتحريكه إلى األمام بالكامل.    .2

قم بفك غطاء وعاء الطحن من وعاء الطحن، وأفرغ الوعاء من الحبوب.  .3
باستخدام الطحن  أوعية  خدش  عدم  على  واحرص  بتعقيمهما.  وقم  والغطاء  الطحن  وعاء  نظِّف   .4 

أية مادة كاشطة.
ضع قُمًعا فارًغا مزوًدا بمرشح في قضبان القُمع. واضغط على زر "GRIND" (طحن)، ثم حرره. وقم بتشغيل عدة دورات حتى يتم   .5

سكب جميع حبوب القهوة الموجودة في حجرة الطحن، ثم افصل المطحنة من مصدر الطاقة.
قم بفك القُمع والمرشح وتخلص من حبيبات القهوة المتبقية.  .6

قم بإزالة المسمارين األسودين من الحافة السفلية للوحة التحكم.    .7
أزل لوحة التحكم وعلقها على الجهة األمامية للمطحنة عن طريق إدخال األلسنة المعدنية الموجودة على الجهة الخلفية من لوحة التحكم   .8

داخل الفتحات الموجودة في الجهة األمامية من المطحنة.
قم بفك المسمارين اللولبيين اللذين يثبتان الغطاء األمامي بهيكل حواف الطحن المخددة.  قم بفك الغطاء األمامي لهيكل حواف الطحن   .9

ف السطح الداخلي بفرشاة ذات شعيرات خشنة غير معدنية وامسحه بقطعة قماش جافة ونظيفة. المخددة بحذر.  ونظِّ
قم بفك الكوب الدوار وحواف الطحن المخددة وصفيحة القص ووصلة عمود المحرك من المطحنة بحذر.  ونظِّف جميع األجزاء بفرشاة   .10

ذات شعيرات خشنة غير معدنية وامسحها بقطعة قماش جافة ونظيفة.
نظِّف حجرة الطحن بفرشاة شعيرات خشنة غير معدنية وامسحها بقطعة قماش جافة ونظيفة.  .11

أعد تركيب وصلة عمود المحرك وحواف الطحن المخددة الدوارة وصفيحة القص والكوب الدوار والغطاء األمامي لهيكل حواف الطحن   .12
المخددة.

أعد تثبيت لوحة التحكم األمامية.  .13
راجع قسم "الضبط" في دليل التشغيل والخدمة لمعرفة كيفية ضبط حواف الطحن المخددة.  .14

أعد تثبيت وعاء الطحن بعد تنظيفه على المطحنة.  .15

الصيانة الوقائية
توصي شركة BUNN بإجراء الصيانة الوقائية في فترات زمنية منتظمة. ويجب إجراء الصيانة بواسطة فني خدمة مؤهل. للخدمة الفنية، 

اتصل بشركة BUNN على رقم 1 -6070-286-800.

مالحظة: ال يغطي الضمان األجزاء البديلة أو الخدمة الناتجة عن عدم إجراء الصيانة المطلوبة.

كل 6 أشهر
استبدل مجموعة مزيل الشوائب.

لوحة مزيل الشوائب (حزمة مكونة من 6 أجزاء)  05995.1000  

كل سنة واحدة
فها. بالنسبة إلى المطاحن المزودة بلوحات متحركة، افحص اللوحات المتحركة، ونظِّ  1.

فها/استبدلها، إذا اقتضى األمر. افحص حواف الطحن المخددة وحجرة الطحن ونظِّ   2.
اضبط حواف الطحن المخددة وزمن الطحن وفًقا لمواصفات حجم الجزيئات ووزن القذف.   3.
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استكشاف المشكالت وإصالحها
يتوافر دليل استكشاف المشكالت وإصالحها لإلشارة إلى األسباب المحتملة لمعظم المشكالت المحتمل مواجهتها، وحلولها.  وإذا استمرت   

.Bunn-O-Matic المشكلة بعد استنفاد خطوات استكشاف المشكالت وإصالحها، فاتصل بقسم الخدمة الفنية التابع لشركة

يجب أال يتولى فحص األجهزة الكهربائية واختبارها وإصالحها سوى موظف الخدمة المؤهل.  •
•  جميع المكونات اإللكترونية تعمل بتيار متردد 120 فولت، وُيحتمل وجود تيار مباشر كامن منخفض الجهد الكهربي على نهاياتها 

الطرفية.  قد يؤدي حدوث ِقَصر للنهايات الطرفية أو استخدام الجهد الكهربي الخارجي إلى تعطل اللوحة.
•  من غير المحتمل حدوث تقطع في تشغيل لوحات الدائرة اإللكترونية.  حيث إن المعتاد هو تعطل اللوحة الدائم.  ولكن في حالة مواجهة 

تقطع، فمن المرجح أن يرجع السبب وراءه إلى تالمس مفتاح أو ارتخاء وصلة على نهاية طرفية أو ثنية.
تأكد من إحكام ربط جميع التوصيالت الكهربية وعزلها.  •

تحذير
توخَّ أقصى درجات الحذر عند صيانة األجهزة الكهربائية.  •

أوقف تشغيل التيار أثناء صيانة الماكينة، باستثناء في حالة تحديد اختبارات كهربية.  •
اتبع إجراءات الخدمة الموصى بها.  •

ركِّب جميع األغطية الواقية أو تنبيهات السالمة.  •

الحل السبب المحتمل  المشكلة 
واقي الحمل الزائد للمحركالمطحنة ال تعمل  .1

ال يوجد تيار  .2

زر START (بدء)  .3

لوحة الدوائر الكهربية  .4

بالجانب  الموجودة  المعدنية  السدادة  انزع 
األيمن من الهيكل الخارجي. اضغط على زر 
"Reset" (إعادة ضبط) األحمر.  ثم استمع 
ويعمل  "طقة".  صوت  صدور  إلى  بعناية 
حماية  دائرة  تعيين  إعادة  على  اإلجراء  هذا 
المحرك ويشير إلى أنه من المحتمل أن يكون 
أن  (يمكن  زائد.  لحمل  تعرض  قد  المحرك 
شيء  أي  إدخال  حالة  في  زائد  حمل  يحدث 

آخر بخالف القهوة في وعاء الطحن).

تحقق من الجهد الكهربي بكبل الطاقة بواسطة 
الجهد  يبلغ  أن  ويجب  الجهد.  فرق  مقياس 
األسالك  جميع  في  فولت   120 الكهربي 

السوداء والبيضاء.

 ”TEST SWITCHES?“ قائمة استخدم 
 SERVICE“ (اختبار المفاتيح؟) ضمن قائمة
بوظائف  الصيانة؟)  (أدوات   ”TOOLS?
المستوى األول الختبار زر START (بدء).

لوحة الدوائر الكهربية.  تحقق من وجود تيار 
عند  ل  الُمرحِّ بملف  ساٍر  فولت   24 مستمر 

الضغط على زر بدء التشغيل.

111909  41451.8501
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ل  الُمرحِّ توصيل  أطراف  إغالق  من  تحقق 
الكهربي عند الضغط على مفتاح بدء التشغيل.

بواسطة مقياس فرق الجهد، تحقق من سريان 
تيار متردد قدره 120 فولت عبر الخط L1 و
L2 بالجزء الخلفي من المحرك عند الضغط 
الجهد  كان  وإذا  التشغيل.   بدء  مفتاح  على 
فاستبدل  يعمل،  لم  والمحرك  سارًيا  الكهربي 

المحرك.

 ”TEST SWITCHES?“ قائمة استخدم 
 SERVICE“ (اختبار المفاتيح؟) ضمن قائمة
بوظائف  الصيانة؟)  (أدوات   ”TOOLS?
 STOP زر  الختبار  األول  المستوى 

(إيقاف).

الماكينة، تأكد من عدم  مع فصل الطاقة عن 
توصيل  بأطراف  التيار  سريان  استمرار 

ل الكهربي. الُمرحِّ

 GRINDER WEIGHT إجراء  راجع 
CALIBRATION (معايرة الوزن بالمطحنة).

عملية  أثناء  القُمع  مقبض  أو  القُمع  تلمس  ال 
الطحن.

الحل السبب المحتمل  المشكلة 
ترحيل  .5

المحرك  .6

زر STOP (إيقاف)  .1

ترحيل  .2

مقياس المطحنة يحتاج إلى معايرة.    .1

2.  جرى لمس مقبض القُمع أثناء الطحن.

المطحنة ال تعمل (تابع)

المطحنة ال تتوقف عن العمل

توزيع وزن غير صحيح من القهوة

استكشاف المشكالت وإصالحها )تابع(
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