السلسلة TB6/TB3

متضمنة TB3 :و LP-TB3وTB3Q
و TB3Q-LPو TB6وTB6Q
تبدأ بالرقم المسلسلTU00020000 :

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
 05/15 41465.8501Dحقوق النشر والطبع © لعام  2008لشركة Bunn-O-Matic

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 عبوات القهوة المطحونة
 ،MCP/MCAوأواني التقديم الحرارية وأواني تقديم ( Thermofreshالميكانيكية والرقمية)  -سنة واحدة على قطع الغيار وسنة واحدة على التصنيع.
 )2جميع أجزاء الجهاز األخرى  -سنتان على قطع الغيار ،وعام 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 المخددة المزودة بها مطحنة القهوة لطحن القهوة بما يالئم تحليل غربال المصفاة األصلي للمصنع  -قطع الغيار والتصنيع لمدة 4
سنوات 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،
أو تعطل 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 )217أو بالكتابة
إلى صندوق البريد رقم  ،3227على العنوان3227-62708 Springfield, Illinois :؛ 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 ،وذلك 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 AutoPODو AXIOMو BrewLOGICو BrewMETERوBrew Better Not
 Bitterو BrewWISEو BrewWIZARDو BUNN Espressو BUNN Family Gourmetو BUNN GourmetوBUNN Pour-
 O-Maticو BUNNو BUNN with the stylized red lineو BUNNlinkو Bunn-OMaticو Bunn-O-MaticوBUNNserve
و BUNNSERVE with the stylized wrench designو Cool Frothو DBCو Dr. Brew stylized Dr. designو Dualو
 Easy Pourو EasyClearو EasyGardو FlavorGardو Gourmet Iceو Gourmet Juiceو High Intensityو iMIXوInfusion
 Seriesو Intellisteamو My Caféو Phase Brewو PowerLogicو Quality Beverage Equipment WorldwideوRespect
 Earthو Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry designو Safety-Freshو savemycoffee.comو
 Scale-Proو Silver Seriesو Singleو Smart Funnelو Smart Hopperو SmartWAVEو Soft Heatو SplashGardوThe
 Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwideو ThermoFreshو Titanو trifectaو Velocity Brewو Air Brewو
 Beverage Bar Creatorو Beverage Profit Calculatorو Brew betterو .not bitterو BUNNSourceوCoffee At Its Best
و Cyclonic Heating Systemو Daypartو Digital Brewer Controlو Elementو Nothing Brews Like a BUNNوPouring
 Profitsو Signature Seriesو 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

صفحة 2

41465.8501 080112

مقدمة

 سيتم توزيع الشاي في درجة حرارة الغرفة.هذا الجهاز معد لتحضير مقدار ثالثة جالونات من الشاي على دفعة واحدة عبر إناء جاهز للتقديم
. وماكينة التحضير معدة لالستعمال داخل المباني فقط وعلى منضدة أو رف ثابتين.تقريبًا
المحتويات
2.................................................................الضمان
3................................................................... مقدمة
3.................................................... إشعارات المستخدم
5............................................. متطلبات التغذية الكهربية
6....................................................... متطلبات السباكة
7.............................................)TB3Q( اإلعداد األولي
8............................................... )TB3( اإلعداد األولي
9.................................................. إعداد المحلِّي التلقائي
10............................................ ضبط مستويات التحضير
11............................................ مفاتيح التحكم في التشغيل
11........................................................ تحضير الشاي
12............................................................... التنظيف

إشعارات المستخدم

 يجب الحفاظ على. فهي مكتوبة لضمان حمايتك.احرص على قراءة جميع اإلشعارات الموجودة على الجهاز والواردة بهذا الدليل واتباعها
. استبدل أي ملصقات غير مقروءة أو تالفة.جميع اإلشعارات المثبتة على الجهاز بحالة جيدة
To reduce the risk of electric shock,

ﺗﺣذﯾر

WARNING

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

ﺗﺧﻠص ﻣن إﻧﺎء اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ
:ﺣﺎﻟﺔ

ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘُﻣﻊ ﺳﺎﺧﻧﺔ

FUNNEL CONTENTS
ARE HOT

اﻟﺗﺷﻘق
اﻟﺧدش
اﻟﻐﻠﯾﺎن اﻟﺟﺎف
ﺗﺳﺧﯾﻧﮫ ﻓﺎر ًﻏﺎ
ﻋﺎل
ﻟﮭب
ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﺧداﻣﮫ
ٍ
أو ﺗﻌرﯾﺿﮫ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
DISCARD DECANTER
IF:
• CRACKED • SCRATCHED
• BOILED DRY • HEATED WHEN
EMPTY • USED ON HIGH FLAME OR
EXPOSED ELECTRIC ELEMENTS

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

#37881.8500

،اﻟرﺟﺎء ﻗراءة اﻟدﻟﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺞ
وإﻻ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL BEFORE USING
THIS PRODUCT FAILURE TO COMPLY RISKS INJURY
PN: 00658.8501A 04/15 © 1985 BUNN-O-MATIC CORPORATION

#00658.8501

WARNING
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.
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.
THIS EQUIPMENT IS ENERGIZED AT ALL TIMES UNLESS
ELECTRICALLY DISCONNECTED

00831.8500A 05/15 @ 1984 BUNN-O-MATIC CORPORATION

#00831.8500
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3 صفحة

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.

مالحظات المستخدم (تابع)

ﺗﺣذﯾر

WARNING
REMOVE
FUNNEL

SLOWLY

وﻓق ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺑﺎﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،
ودﻟﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻐذاء اﻟﺻﺎدر ﻋن إدارة اﻷﻏذﯾﺔ واﻷدوﯾﺔ ) ،(FDAﯾﺟب ﺗرﻛﯾب
ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗدﻓق اﻻرﺗﺟﺎﻋﻲ؛ ﺣﺗﻰ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ ُطرز اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗرﻛﯾب ﺧﺎرج اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﻓﯾﺟب اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﻌﻣول
ﺑﮭﺎ ﺑﻣﻧطﻘﺗك.

أزل اﻟﻘُﻣﻊ

ﺑﺑطء

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.

#03408.8500

#00656.8501

ﺗﺣذﯾر

WARNING
HOT
LIQUID

ﺳﺎﺋل

ﺳﺎﺧن
#03409.8500

WARNING
• FILL WATER TANK
BEFORE ENERGIZING
• DO NOT OVERLOAD
CIRCUIT
• KEEP AWAY FROM
COMBUSTIBLES
• DO NOT DEFORM
PLUG OR CORD

SEE
INSTRUCTIONS
• FAILURE TO COMPLY
RISKS EQUIPMENT
DAMAGE, FIRE OR
SHOCK
• BREWER ENERGIZED
UNLESS UNPLUGGED

#06064.0000

هايملا نازخ ألما
ءابرهكلا ليصوتلا لبق
ةيئابرهكلا ةرئادلا ىلع ةدئاز ًالامحأ عضت ال •
لاعتشالل ةلباقلا داوملا نع اًديعب زاهجلاب ظفتحا •
كلسلا وأ سباقلا فلتت ال •
بوشن وأ زاهجلا فالتإ ىلإ تاميلعتلا هذهب مازتلالا مدع يدؤي دق •
ةيئابرهك ةمدص ثودح وأ قيرحلا
اهلصف متي مل ام ءابرهكلاب ةلصتم ريضحتلا ةنيكام نوكت •
تاميلعتلا رظنا
ريذحت
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متطلبات التغذية الكهربية
تنبيه  -يجب فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار حتى يتم تحديد ذلك في اإلعداد األولي.
تتطلب ماكينات التحضير من الطراز العامل بجهد  120فولت طقمًا مؤرضًا ثنائي السلك ،يق َّدر الجهد الكهربي للتيار المتردد به بحوالي
 120فولت 15 ،أمبير ،مرحلة واحدة 60 ،هرتز.
تتطلب ماكينات التحضير من الطراز " "Aطقمًا مؤرضًا ثنائي السلك ،يق َّدر الجهد الكهربي للتيار المتردد به من  240-220فولت10 ،
أمبير ،مرحلة واحدة 50 ،هرتز.
تتطلب ماكينات التحضير من الطراز " "Bطقمًا مؤرضًا ثنائي السلك ،يق َّدر الجهد الكهربي للتيار المتردد به بحوالي  100فولت15 ،
أمبير ،مرحلة واحدة 60 ،هرتز.
ِّ
ِّ
تحذير -في حالة تلف كبل التيار الكهربي ،يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها بكبل خاص توفره الشركة المصنعة
أو وكيل الخدمة التابع لها لتفادي حدوث أية مخاطر.
التوصيل بالكهرباء
تنبيه – سيؤدي التركيب غير السليم 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.
أزل الغطاء العلوي من ماكينة التحضير.
ِ .3
ِّ
 .4أدِر مفتاح التحكم في منظم الحرارة بالكامل بعكس اتجاه عقارب الساعة لضبطه على وضع " "OFFوأعد تركيب الغطاء العلوي.
 .5وصِّل ماكينة التحضير بمصدر التيار.
 .6إذا كانت أعمال السباكة سيتم توصيلها الح ًقا ،فتأكد من فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار .أما إذا كانت أعمال السباكة موصلة،
فبذلك تكون ماكينة التحضير جاهزة لبدء اإلعداد األولي.

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.
• هذا الجهاز غير معد لالستعمال بواسطة أشخاص (أو أطفال) يعانون من قصور ذهني أو حسي أو عقلي ،أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة،
ما لم يقدم لهم شخص مسؤول عن سالمتهم تعليمات تتعلق باستعمال هذا الجهاز.
• يجب مراقبة األطفال 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.
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متطلبات السباكة
وفق توجيهات معايير السباكة الدولية الصادرة عن مجلس الرموز والمعايير الدولية ،ودليل قانون الغذاء الصادر عن إدارة األغذية
واألدوية ( ،)FDAيجب تركيب هذا الجهاز مع المنع الكافي للتدفق االرتجاعي؛ حتى يتوافق مع القوانين الفيدرالية واإلقليمية والمحلية.
وبالنسبة لل ُطرز المعدة للتركيب خارج الواليات المتحدة األمريكية ،فيجب التوافق مع لوائح المياه والصرف الصحي المعمول بها بمنطقتك.

ال ُطرز ذات  120فولت

يجب توصيل ماكينات التحضير هذه بنظام مياه باردة بمعدل  1.0جالون في الدقيقة وبضغط تشغيل بين  20و 90باوند للبوصة المربعة
(من  138إلى  620كيلو باسكال) من خط إمداد ال يقل قطره عن  1⁄2بوصة بل يزيد عن ذلك .كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل
ماكينة التحضير .ر ِّكب ِّ
منظمًا في الخط بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه  90باوند للبوصة المربعة ( 620كيلو باسكال) إلى  50باوند
للبوصة المربعة ( 345كيلو باسكال) .وصامولة وصلة فتحة الماء هي ( .75-11.5 NHسن ملولب خرطومي) .ولتوفير الراحة ،يوجد
مهائي كوع للتحويل إلى وصلة مفلجة ذات قطر  1⁄4بوصة .ال توصي شركة  Bunn-O-Maticباستخدام التناضح العكسي أو مصدر مياه
مزال األيونات مع هذا الجهاز.
مالحظة  -توصي  Bunn-O-Maticباستخدام مواسير نحاسية بقطر  1⁄4بوصة للتركيبات التي تقل مسافتها عن  25قدمًا ،وبقطر  3⁄8بوصة
للتركيبات التي تزيد مسافتها عن  25قدمًا من خط إمداد المياه البالغ قطره  1⁄2بوصة .ستسهِّل الوصلة الملفوفة محكمة السد في مواسير خط
المياه نقل ماكينة التحضير لتنظيف سطح المنضدة .توصي  Bunn-O-Maticبعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب ماكينة التحضير .إذ
قد يؤدي حجم وشكل الفتحة التي يش ِّكلها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد إلى إعاقة تدفق المياه.
توصيل أعمال السباكة
 .1اغسل خط المياه.
1
 :TB3 .2وصِّل مجموعة كوع المهايئ بإحكام بخط إمداد المياه البالغ قطره  ⁄4بوصة.
 :TB6وصِّل مجموعة المواسير بإحكام (مزودة في صندوق األجزاء) بخط إمداد المياه البالغ قطره  1⁄4بوصة.
 :TB3 .3وصِّل مجموعة كوع المهايئ بإحكام بوصلة ( .75-11.5 NHسن ملولب خرطومي) بالجزء الخلفي لماكينة التحضير.
 :TB6وصِّل مجموعتي الكوع بإحكام وصلة ( .75-11.5 NHسن ملولب خرطومي) بالجزء الخلفي لماكينة التحضير .ثم وصِّل
مجموعة المواسير بالكوع.
 .4ش ِّغل مصدر اإلمداد بالمياه.
مالحظة :مجموعة التحكم في التدفق/الكابح داخلية ،وتقع داخل الملف اللولبي للفتحة.

ُطرز "A/B" & LP

يجب توصيل ماكينات التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين  20باوند للبوصة المربعة ( 138كيلو باسكال) و 90باوند للبوصة
المربعة ( 620كيلو باسكال) من خط إمداد ال يقل قطره عن  1⁄2بوصة بل يزيد عن ذلك .كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة
التحضير .ر ِّكب ِّ
منظمًا في الخط بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه  90باوند للبوصة المربعة ( 620كيلو باسكال) إلى  50باوند للبوصة
1
المربعة ( 345كيلو باسكال) .ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة دخل المياه  ⁄4بوصة.
مالحظة  -توصي  Bunn-O-Maticباستخدام مواسير نحاسية بقطر  1⁄4بوصة للتركيبات التي تقل مسافتها عن  25قدمًا ،وبقطر  3⁄8بوصة
للتركيبات التي تزيد مسافتها عن  25قدمًا ،من خط إمداد المياه البالغ قطره  1⁄2بوصة .ستسهِّل الوصلة الملفوفة النحاسية محكمة السد في
مواسير خط المياه نقل ماكينة التحضير لتنظيف سطح المنضدة .توصي  Bunn-O-Maticبعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب ماكينة
التحضير .إذ قد يؤدي حجم وشكل الفتحة التي يش ِّكلها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد إلى إعاقة تدفق المياه.
مالحظة  -عند الحاجة إلى مانع تدفق ارتجاعي بموجب اللوائح ،يجب تركيب وصلة تخفيف ضغط المياه بين مانع التدفق االرتجاعي وماكينة
التحضير .وللحصول على أفضل النتائج ،قم بتركيب وصلة تخفيف ضغط المياه بأقرب ما يكون من ماكينة التحضير.
توصيل أعمال السباكة
 .1فُك غطاء الشحن من وصلة الحاجز الموجودة بالجزء الخلفي من ماكينة التحضير.
 .2اشطف خط المياه ووصِّله بإحكام بوصلة الحاجز بالجزء الخلفي لماكينة التحضير.
 .3ش ِّغل مصدر اإلمداد بالمياه.
مالحظة :مجموعة التحكم في التدفق/الكابح داخلية ،وتقع داخل اللوحة الخلفية.
صفحة 6

41465.8501 050912

اإلعداد األولي ( TB3Q/TB3Q-LP/TB6Qفقط)
تنبيه  -يجب فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار طوال إجراء اإلعداد األولي ،عدا في حالة تحديد اإلرشادات لخالف ذلك.
أزل الغطاء العلوي من ماكينة التحضير.
.1
ِ
ِّ
 .2أدِر مفتاح التحكم في منظم الحرارة بالكامل بعكس اتجاه عقارب الساعة لضبطه على وضع " "OFFوأعد تركيب الغطاء العلوي.
 .3أدخل قُمعًا فار ًغا في قضبان القُمع .في ُ
طرز  ،TB6Qأدِر مقبض القُمع لليسار أو اليمين لمحاذاة مصرف القُمع على الخزان.
 .4ضع موزعًا فار ًغا على قاعدة ماكينة التحضير .ثم استعد لتفريغ الموزع خالل هذه الخطوات األولية .وتأكد من أن مصرف القُمع يقع
مباشر ًة فوق الموزع.
 .5وصل التيار إلى ماكينة التحضير ،واضبط مفتاح ( ON/OFFتشغيل/إيقاف) على وضع "( "ONتشغيل) (وضع " SWEETحلو"
أو " UNSWEETغير حلو" ُ
للطرز ذات خيار تحلية) (" LEFTيسار" أو " RIGHTيمين" في الطراز  ،)TB6Qواضغط للحظة
على مفتاح ( STARTبدء) .وسيتدفق الماء في الخزان والموزع لمدة ثالث دقائق ونصف ،ثم أفرغ الموزع عندما تتوقف هذه الدورة
األولى واضغط على مفتاح  STARTمرة أخرى ،ثم أفرغ الموزع عندما تتوقف هذه الدورة الثانية واضغط على مفتاح  STARTمرة
أخرى .ومع الدورة الثالثة ،سيمتلئ الخزان إلى آخره ،وستتدفق الكمية الزائدة من القُمع إلى الموزع .بعد ذلك ،أفرغ الموزع عند توقف
الدورة الثالثة هذه.
 .6ابدأ دورة تحضير جديدة وعاير كمية الماء اإلجمالية من الموزع .ويجب أن تكون  3جالونات و 12أونصة تقريبًا 396( .أونصة) بينما
ُترجع أجهزة التركيز حوالي  76أونصة فقط.
 .7إن لم يكن كذلك ،فاضبط المؤقت حسب المطلوب .راجع ضبط مستويات التحضير.
 .8افصل ماكينة التحضير عن التيار ،وفُك الغطاء العلوي ،وأدر مفتاح التحكم في ِّ
منظم الحرارة تمامًا باتجاه عقارب الساعة على الوضع
" ،"ONثم ر ِّكب الغطاء العلوي.
 .9أفرغ الموزع.
 .10وصل التيار إلى ماكينة التحضير وانتظر حتى تصل درجة حرارة الماء الذي في الخزان إلى درجة حرارة التحضير ( 20دقيقة تقريبًا).
ستتقاطر بعض قطرات المياه من القُمع أثناء ذلك ،وذلك بسبب التمدد ،ويجب أال يحدث بعدئذٍ.
 .11ابدأ دورة تحضير جديدة .وأفرغ الخزان بعد توقف تدفق المياه من القُمع.
 .12اترك المياه بالخزان حتى تس ُخن إلى درجة الحرارة المالئمة.
 .13أصبحت ماكينة التحضير اآلن جاهزة لتحضير  3جالونات تقريبًا من الشاي بدرجة حرارة الغرفة من ثالث إلى خمس أونصات من
أوراق الشاي السائبة.

صفحة 7

41465.8501 040609

اإلعداد األولي ( TB3/TB3-LP/TB6فقط)
تنبيه  -يجب فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار طوال إجراء اإلعداد األولي ،عدا في حالة تحديد اإلرشادات لخالف ذلك.
أزل الغطاء العلوي من ماكينة التحضير.
ِ .1
ِّ
 .2أدِر مفتاح التحكم في منظم الحرارة بالكامل بعكس اتجاه عقارب الساعة لضبطه على وضع " "OFFوأعد تركيب الغطاء العلوي.
 .3اضبط قرص التأخير في المؤقت على ثالث دقائق واضبط قرص التخفيف على ثالث إلى أربع دقائق.
ُ
ُ
 .4فُك طرف المصرف المعدني من القُمع لتسريع إجراء اإلعداد .وأدخل قُمعًا فار ًغا في قضبان القُمع .وفي طرز  ،TB6أدِر مقبض القمع
لليسار أو اليمين لمحاذاة القُمع مع الخزان.
 .5ضع موزعًا فار ًغا على قاعدة ماكينة التحضير .وتأكد من أن مصرف القُمع يقع مباشر ًة فوق الفتحة الموجودة في الغطاء العلوي للموزع.
 .6وصل التيار إلى ماكينة التحضير ،واضبط مفتاح ( ON/OFFتشغيل/إيقاف) على وضع "( "ONتشغيل) (وضع " SWEETحلو"
أو " UNSWEETغير حلو" ُ
للطرز ذات خيار تحلية) (" LEFTيسار" أو " RIGHTيمين" في الطراز  ،)TB6Qثم اضغط للحظة
على مفتاح البدء .وسيتدفق الماء إلى الخزان .وعندما يُغلق صمام التعبئة ،اضبط مفتاح  ON/OFFعلى وضع " ،"OFFثم أرجعه إلى
وضع " "ONمرة أخرى .بعد ذلك ،اضغط على مفتاح البدء مرة أخرى .ومع الدورة الثانية ،سيمتلئ الخزان إلى آخره ،وستتدفق الكمية
الزائدة من القُمع إلى الموزع.
 .7اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى وضع "."OFF
 .8افصل ماكينة التحضير من مصدر التيار ،وفُك الغطاء العلوي.
 .9أدِر مفتاح التحكم في ِّ
منظم الحرارة بالكامل في اتجاه عقارب الساعة لضبطه على وضع " "OFFوأعد تركيب الغطاء العلوي.
 .10وصل التيار إلى ماكينة التحضير وانتظر حتى تصل درجة حرارة الماء الذي في الخزان إلى درجة الحرارة المعينة ( 20دقيقة تقريبًا).
ستتقاطر بعض قطرات المياه من القُمع أثناء ذلك ،وذلك بسبب التمدد ،ويجب أال يحدث بعدئذٍ.
ُ
 .11اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى وضع " ،"ONواضغط على مفتاح البدء .وأفرغ الموزع بعد توقف تدفق المياه من القمع.
 .12اترك المياه بالخزان حتى يُعاد تسخينها إلى درجة الحرارة المالئمة.
 .13اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى وضع "( "ONوضع " LEFTيسار" أو " RIGHTيمين" في الطراز  ،)TB6واضغط على مفتاح
البدء.
 .14اضبط مفتاح  ON/OFFعلى وضع " "OFFفور توقف تدفق المياه من القُمع .وتحقق من حجم المياه في الموزع .يجب أن يكون ست
وسبعين أونصة.
 .15إن لم يكن كذلك ،فاضبط المؤقت حسب المطلوب .راجع ضبط مستويات التحضير ،وعاير دورة تحضير أخرى.
 .16كرر الخطوات من  12إلى  15حتى تصل إلى حجم المياه المالئم .وأفرغ الموزع.
 .17اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى وضع "( "ONوضع " LEFTيسار" أو " RIGHTيمين" في الطراز  ،)TB6واضغط للحظة على
مفتاح البدء ،واترك كالً من دورات التخفيف والتركيز حتى تنتهي.
 .18عند توقف تدفق المياه ،تحقق من حجم المياه في الموزع .يجب أن يكون  396أونصة.
 .19إذا لم يكن كذلك ،فافصل التيار من ماكينة التحضير وفُك الغطاء العلوي .واضبط قرص التخفيف في المؤقت حسب الحاجة.
 .20أعد تركيب الغطاء العلوي ،ووصل التيار إلى ماكينة التحضير ،ثم ابدأ وعاير دورة تحضير أخرى.
 .21كرر الخطوات من  17إلى  20حتى تصل إلى حجم المياه المالئم.
 .22اضبط قرص التأخير في المؤقت على ثمان دقائق .وضع الغطاء العلوي ووصل التيار إلى ماكينة التحضير.
 .23أعد تركيب طرف المصرف المعدني في القُمع.
 .24حمِّل القُمع بمرشح ورقي من BUNN®وحوالي أربع أونصات من أوراق الشاي السائب.
ً
 .25اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى وضع " ،"ONواضغط للحظة على مفتاح البدء ،واترك كال من دورات التخفيف والتركيز حتى تتم.
وراقب تصريف القُمع ودفقات التخفيف بالقرب من نهاية دورة التحضير .يجب أن يتوقف دفق التخفيف بعد  30ثانية تقريبًا من توقف
تصريف القُمع.
ُ
 .26إذا لم يكن كذلك ،فافصل التيار من ماكينة التحضير وفك الغطاء العلوي.
 .27اضبط قرص التأخير في المؤقت حسب الحاجة .وضع الغطاء العلوي ووصل التيار إلى ماكينة التحضير.
 .28كرر الخطوات من  24إلى  27حتى تصل إلى توقيت التخفيف المالئم.

صفحة 8

41465.8501 042009

إعداد المح ِّلي التلقائي
تنبيه  -يجب فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار طوال إجراء اإلعداد األولي ،عدا في حالة تحديد اإلرشادات لخالف ذلك.
فُك الغطاء العلوي وكلتا اللوحتين الخلفيتين.
.1
تأكد من أن مصدر إمداد المياه لماكينة التحضير مغلق.
.2
وصل خرطوم المحلِّي من العبوة التي في نظام التقديم الصندوقي بالوصلة الخلفية المميزة بكلمة "( "Sweetenerالمحلِّي).
.3
هام  -يجب أن يكون ضغط توصيل النظام بين  30إلى  40باوند في البوصة .ويحتاج النظام أيضًا إلى تقديم المنتج لمدة  4دقائق على األقل
دون توقف .فبعض أنظمة المضخات تتوقف بعد عدة دقائق من التشغيل المتواصل.

( TB3Q/TB3Q-LPفقط)

وصِّل ماكينة التحضير بمصدر التيار.
ضع خزا ًنا فار ًغا أسفل فتحة التخفيف ماكينة التحضير.
أغلق صمام الضبط في ظهر ماكينة التحضير تمامًا (في اتجاه عقارب الساعة) ،ثم افتح بمعدل نصف دورة (عكس اتجاه عقارب

.4
.5
.6
الساعة)
ِّ
َّ
ِّ
اضبط مفتاح المحدد على وضع "( "Sweetenedمحلى) ،واضغط على مفتاح البدء للحظة( .سيخرج المحلي على الفور).
.7
ش ِّغل المحلِّي لمدة دقيقة واحدة ،ثم اضبط مفتاح التحديد على وضع " ."Offسيتوقف التدفق.
.8
َّ
الموزعة واحسب ما إذا كانت الكمية بحاجة إلى زيادة أو إنقاص (دورة التخفيف عاد ًة بين  3إلى  2/1 3دقيقة).
عاير كمية المحلِّي
.9
َّ
الموزعة ،بينما تؤدي
إذا كان الضبط ضروريًا ،فإن إدارة صمام الضبط في اتجاه عقارب الساعة تؤدي إلى إنقاص كمية المحلِّي
.10
َّ
الموزعة.
إدارته عكس اتجاه عقارب الساعة إلى زيادة كمية المحلِّي
بعد ضبط الحجم المطلوب ،ش ِّغل مصدر إمداد المياه.
.11
أعد تركيب الغطاء العلوي واللوحتين الخلفيتين .واآلن ،يمكن إرجاع ماكينة التحضير للخدمة.
.12
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

( TB3/TB3-LPفقط)

اضبط مفتاح "التأخير" في مؤقت التخفيف على  3دقائق( .الحد األدنى إلعداد التأخير)
وصِّل ماكينة التحضير بمصدر التيار.
ضع خزا ًنا فار ًغا أسفل فتحة التخفيف ماكينة التحضير.
أغلق صمام الضبط في ظهر ماكينة التحضير تمامًا (في اتجاه عقارب الساعة) ،ثم افتح بمعدل نصف دورة (عكس اتجاه عقارب
الساعة)
ِّ
َّ
ِّ
اضبط مفتاح المحدد على وضع "( "Sweetenedمحلى) ،واضغط على مفتاح البدء للحظة( .بعد  3دقائق تقريبًا ،سيخرج المحلي
من فتحة التخفيف).
ش ِّغل المحلِّي لمدة دقيقة واحدة ،ثم اضبط مفتاح التحديد على وضع " ."Offسيتوقف التدفق.
َّ
الموزعة واحسب ما إذا كانت الكمية بحاجة إلى زيادة أو إنقاص (دورة التخفيف عاد ًة بين  3إلى  3 1/2دقيقة).
عاير كمية المحلِّي
ِّ
َّ
الموزعة ،بينما تؤدي
إذا كان الضبط ضروريًا ،فإن إدارة صمام الضبط في اتجاه عقارب الساعة تؤدي إلى إنقاص كمية المحلي
َّ
الموزعة.
إدارته عكس اتجاه عقارب الساعة إلى زيادة كمية المحلِّي
اضبط مفتاح "التأخير" في مؤقت التخفيف مرة أخرى على  6إلى  7دقائق.
بعد ضبط الحجم المطلوب ،ش ِّغل مصدر إمداد المياه.
أعد تركيب الغطاء العلوي واللوحة الخلفية .واآلن ،يمكن أن تعود ماكينة التحضير للخدمة.
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ضبط مستويات التحضير
مالحظة :تحقق من توصيل ماكينة التحضير بمصدر إمداد المياه ،ومن ملء الخزان جي ًدا ،ومن وجود قُمع وإناء تقديم في مكانه ،قبل
تعيين أحجام الدفعات أو تعديلها.
 .1لضبط حجم التركيز في ُطرز  ،TB3/TB6وحجم التخفيف في ُطرز :TB3Q/TB6Q
		 تعديل أحجام الدفعات .لتعديل حجم دفعة ،تحقق أوالً من أن مفتاح "( "SET/LOCKتعيين/قفل) على الوضع "( "SETتعيين) على
لوحة الدائرة .وإذا كانت ماكينة التحضير مزودة بمفتاح تحديد دفعات ،فاجعله على الحجم المطلوب التغيير إليه.
		 لزيادة حجم دفعة ،اضغط مع االستمرار على مفتاح ( STARTبدء) أو ( BREWتحضير) حتى تسمع ثالث طقطقات .حرر
المفتاح (سيؤدي عدم تحرير المفتاح خالل ثانيتين من صدور صوت الطقطقة الثالثة إلى إلغاء تعيين الحجم وبقاء تعيين الحجم السابق
في الذاكرة) ،ثم أعد الضغط عليه مرة أو أكثر .وكلما ضغطت على المفتاح ،تتم إضافة ثانيتين إلى فترة التحضير الزمنية .دع دورة
التحضير تنتهِ؛ للتحقق من الوصول إلى الحجم المطلوب.
		 لتقليل حجم دفعة ،اضغط على مفتاح ( STARTبدء) أو ( BREWتحضير) ثم حرره ،بمعدل مرة واحدة لكل فترة ثانيتين تريد
إنقاصها من إجمالي فترة التحضير الزمنية؛ ثم اضغط على الفور مطوالً على مفتاح ( STARTبدء) أو ( BREWتحضير) حتى
تسمع ثالث طقطقات .عندئ ٍذ حرر المفتاح( .سيؤدي عدم تحرير المفتاح خالل ثانيتين من صدور صوت الطقطقة الثالثة إلى إلغاء
تعيين الحجم وبقاء تعيين الحجم السابق في الذاكرة) .دع دورة التحضير تنتهِ؛ للتحقق من الوصول إلى الحجم المطلوب.
		 لحفظ اإلعداد الجديد :لتعيين حجم دفعة ،تحقق أوالً من أن مفتاح "( "SET/LOCKتعيين/قفل) على الوضع "( "SETتعيين) على
لوحة الدائرة .اضغط مطوالً على مفتاح ( STARTبدء) أو ( BREWتحضير) حتى تسمع ثالث طقطقات منفصلة (سيستغرق ذلك
ثوان) ،ثم حرر المفتاح( .سيؤدي عدم تحرير المفتاح خالل ثانيتين من صدور صوت الطقطقة الثالثة إلى إلغاء تعيين
حوالي عشر
ٍ
الحجم وبقاء تعيين الحجم السابق في الذاكرة) .الحظ مستوى السائل بالوعاء .عند الوصول إلى المستوى المطلوب ،أدِر مفتاح ON/
 OFFعلى الوضع " ."OFFيُحفظ هذا الحجم بذاكرة ماكينة التحضير ،وسيستمر تحضير دفعات من هذا الحجم ،ما لم تكرر إجراء
تعيين حجم .أفرغ إناء التقديم ،وأدِر مفتاح التحديد إلى الوضع المطلوب الضبط عليه ،وكرر إجراء تعيين الدفعة حتى يتم تعيين كال
حجمي الدفعة.
 .2لضبط حجم التركيز في ُطرز  :TB3Q/TB6Qفُك لوحة الوصول األمامية ،واضبط الصمام اإلبري عكس اتجاه عقارب الساعة
للزيادة ،وفي اتجاه عقارب الساعة لإلنقاص.
مالحظة :عند تحضير شاي ،ستقل أحجام الدفعات بسبب امتصاص أوراق الشاي.
مالحظة :بالنسبة ُ
لطرز  ،TB6/TB6-Qستكون إعدادات الحجم هي نفسها للجانبين األيسر واأليمن.
 .3لضبط أحجام التخفيف في ُطرز  ،TB3/TB6افصل ماكينة التحضير من مصدر الطاقة وفُك الغطاء العلوي ،واضبط قرص (دقائق
التخفيف) السفلي في لوحة المؤقت.
 .4تعيين ميزة تعطيل البرمجة .إذا كان من الضروري منع اآلخرين من تغيير أوقات التحضير بعد برمجتها ،فافصل ماكينة التحضير من
مصدر الطاقة ،وفُك الغطاء العلوي ،وادفع مفتاح ( SET/LOCKتعيين/قفل) إلى وضع "( "LOCKقفل) .وسيمنع ذلك إجراء أي
برمجة.
مالحظة :إذا تعذر سماع الطقطقات ،فأمسك بخط المياه الداخلة برفق للشعور بوقت تشغيل دورات الصمام وتوقفها.
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مفاتيح التحكم في التشغيل

أ .مفتاح ON/OFF
( - ONتشغيل) ضبط المفتاح على الوضع األيسر يتيح لمفتاح البدء تنشيط دورة تحضير موقوتة لمقدار ثالثة جالونات من الشاي.
( - OFFإيقاف) ضبط المفتاح على الوضع األيمن يؤدي إلى إيقاف دورة التحضير .ولن يؤدي إيقاف دورة تحضير بعد بدئها إلى إيقاف تدفق
المياه داخل القُمع ،ما لم تنقص كمية المياه بالخزان إلى المستوى الصحيح .ويجب ضبط المفتاح على هذا الوضع دائ ًما بعد دورة تحضير أو
متى تم فصل ماكينة التحضير.
ب .مفتاح تحديد ( UNSWEET/OFF/SWEETعدم تحلية/إيقاف/تحلية) (ال ُطرز المزودة بمح ِّلي فقط)
( - UNSWEETعدم تحلية) ضبط المفتاح على الوضع األيسر يتيح لمفتاح البدء تنشيط دورة تحضير موقوتة لمقدار ثالثة جالونات من
الشاي بدون محلّي.
( - OFFإيقاف) ضبط المفتاح على الوضع األوسط يؤدي إلى إيقاف دورة التحضير .ولن يؤدي إيقاف دورة تحضير بعد بدئها إلى إيقاف
تدفق المياه داخل القُمع ،ما لم تنقص كمية المياه بالخزان إلى المستوى الصحيح .ويجب ضبط المفتاح على هذا الوضع دائ ًما بعد دورة تحضير
أو متى تم فصل ماكينة التحضير.
ّ
( - SWEETتحلية) ضبط المفتاح على الوضع األيمن يتيح لمفتاح البدء تنشيط دورة تحضير موقوتة لمقدار ثالثة جالونات من الشاي بالمحلي.
ج .مفتاح تحديد ( LEFT/OFF/RIGHTاأليسر/إيقاف/األيمن) (ل ُطرز  TB6/TB6Qفقط)
( - LEFTاأليسر) ضبط المفتاح على الوضع األيسر يتيح لمفتاح البدء تنشيط دورة تحضير موقوتة لمقدار ثالثة جالونات من الشاي للموزع
الواقع على الجانب األيسر.
( - OFFإيقاف) ضبط المفتاح على الوضع األوسط يؤدي إلى إيقاف دورة التحضير .ولن يؤدي إيقاف دورة تحضير بعد بدئها إلى إيقاف
تدفق المياه داخل القُمع ،ما لم تنقص كمية المياه بالخزان إلى المستوى الصحيح .ويجب ضبط المفتاح على هذا الوضع دائ ًما بعد دورة تحضير
أو متى تم فصل ماكينة التحضير.
( - RIGHTاأليمن) ضبط المفتاح على الوضع األيمن يتيح لمفتاح البدء تنشيط دورة تحضير موقوتة لمقدار ثالثة جالونات من الشاي للموزع
الواقع على الجانب األيمن.
ُ
تنبيه  -تأكد من وضع المفتاح والقمع والموزع في أماكنها الصحيحة قبل بدء دورة التحضير.
د .مفتاح ( Startبدء)
يبدأ دورة تحضير عندما يكون المفتاح  On/Offعلى الوضع "."ON

تحضير الشاي
 .1ابدأ كل دورة تحضير بقُمع تحضير وإناء تقديم فارغين ونظيفين( .تأكد من أن غطاء إناء التقديم ال يعوق تدفق مياه التخفيف).
 .2ر ِّكب مرشح BUNN®في القُمع.
 .3اسكب حزمة أوراق الشاي الطازجة السائبة في المرشح .ويوصى بسكب ثالث إلى خمس أونصات على ثالثة جالونات من المشروب.
ساو طبقة أوراق الشاي بهزها برفق.
.4
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 .5ادفع القمع في قضبان القمع حتى يتوقف .في طرز  ،TB6/TB6Qأدِر مقبض القمع لليسار أو اليمين لمحاذاة مصرف القمع على الخزان.
 .6اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى وضع "( ."ONلماكينات التحضير المزودة بمحلِّي ،اضبط مفتاح UNSWEET/OFF/SWEET
(عدم تحلية/إيقاف/تحلية) على وضع "( "SWEETتحلية) أو وضع "( "UNSWEETعدم تحلية) (" LEFTاأليسر" أو RIGHT
"األيمن" في ُ
طرز )TB6/TB6Q
 .7ثم اضغط للحظة على مفتاح ( STARTبدء).
ُ
ُ
ُ
 .8بعد انتهاء دورة التحضير وانتهاء تقطير الشاي من طرف القمع ،فك قمع التحضير بحذر وتخلص من المرشح.
تنبيه  -يحتوي القُمع على سوائل ساخنة .ويرجى فك القُمع ببطء.
 .9اضبط مفتاح ( - UNSWEET/OFF/SWEETعدم تحلية/إيقاف/تحلية) ( - LEFT/OFF/RIGHTاأليسر/إيقاف/األيمن) على
وضع " "OFFلمنع حدوث بداية خاطئة.
 .10يتوفر الشاي الطازج في صنبور إناء التقديم.
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التنظيف
تنبيه ِّ -
نظف ماكينة تحضير الشاي المثلج وع ِّقمها يوم ًيا
يوم ًيا:
ِّ
ً
ِّ
ُ
ُ
ً
 .1فُك قمع التحضير بالكامل ونظفه تنظيفا وعقمه جيدا .ويجب أن يكون طرف القمع والشاشة خاليين من أية جزيئات أو بقايا من أوراق
الشاي .أعد تركيب القُمع.
ُ
 .2اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى وضع " ."OFFفك رأس صب السائل واغمسه في الماء .ويجب أن تكون الفتحات مفتوحة وخالية
من أية رواسب معدنية .امسح رأس صب السائل ونظفها بقطعة قماش رطبة.
 .3أدخل نابض إزالة الجير في وصلة رأس صب السائل حتى ال ترى أكثر من بوصتين وحركه للداخل والخارج  5أو  6مرات .ثم أعد
تركيب رأس صب السائل.
 .4اغسل السطح الخارجي بالكامل لماكينة التحضير (بما في ذلك لوحة رأس صب السائل) بقطعة قماش نظيفة ومبللة.
تنبيه – ال تترك الشاي المثلج الذي تم تحضيره طوال الليل .ويجب تنظيف إناء التقديم يوميًا.
أسبوع ًيا:
 .1فُك رأس صب السائل واغمسه في الماء .ويجب أن تكون الفتحات مفتوحة وخالية من أية رواسب معدنية .ثم أعد تركيب رأس صب
السائل.
مالحظة :راجع بطاقة "العناية والتنظيف" ( )37244.0000على الموقع التاليhttp://www.bunnomatic.com/pdfs/commercial/ :
 pdf.37244.0000/carecleanللحصول على تعليمات تفصيلية عن تنظيف ماكينة التحضير والموزعات وتعقيمها.

تنظيف المح ِّلي التلقائي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فُك الوصلة من العلبة التي في الصندوق.
ضع النهاية في دلو من الماء الساخن ( 130-120درجة فهرنهايت).
ضع خزا ًنا فار ًغا على القاعدة أسفل فتحة التخفيف.
َّ
اضبط مفتاح التحديد على إعداد "( "Sweetenedمحلى).
اضغط على مفتاح "( "STARTبدء) ،ثم حرره.
ش ِّغل ثالث دورات تحضير على التوالي ،مع إفراغ الخزان بعد كل دورة.
عند اكتمال الدورات الثالثة ،ر ِّكب الوصلة مرة أخرى في العبوة التي في نظام الصندوق( .سيؤدي هذا إلى منع تراكم أي أجسام غريبة
في النظام).

يجب تنفيذ هذا اإلجراء أسبوعيًا أو كلما اقتضى األمر للمحافظة على خلو النظام من الشوائب.
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