
,ICBA, ICBB,ICBC
ICB-DV, ICB Twin
Infusion Series®

 SMART القُمع الذكي
FUNNEL® 
بدالً عن أدلة التشغيل أرقام: 

38112.0001 ;37077.0000

دليل التركيب والتشغيل
BUNN-O-MATIC شركة

صندوق بريد رقم 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

هاتف: 6601-529 (217)    فاكس: 529-6644 (217)

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-Matic على الويب: www.bunn.com. وكل ذلك مجاني تماًما، 
 Bunn-O-Matic كما أنه أسرع طريقة للحصول على آخر تحديثات على الكتالوج واألدلة. للخدمة الفنية، اتصل بشركة

على رقم 1-800-286-6070 .

Bunn-O-Matic 41581.8500     16/09  حقوق النشر والطبع © لعام 2008 لشركةG
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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 

BUNN المشتري بما يلي: 1) تقديم إشعار فوري إلى
بأي مطالبة مكفولة بموجب هذا الضمان، عبر الهاتف على رقم 6601-529 (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 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
 TRIFECTAو trifectaو Titanو ThermoFreshو The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwideو 
 notو Brew betterو Beverage Profit Calculatorو Beverage Bar Creatorو Air Brewو Velocity Brewو (sylized شعار)
 Digital Brewerو Daypartو Cyclonic Heating Systemو Coffee At Its Bestو BUNNSourceو Build-A-Drinkو .bitter
 Pouringو Picture Prompted Cleaningو Nothing Brews Like a BUNNو Milk Texturing Fusionو Elementو Control
Profits وSignature Series وSure Tamp وTea At Its Best وThe Horizontal Red Line وUltra عالمات تجارية أو عالمات 
Bunn- التجاري هذا عالمة تجارية مملوكة لشركة trifecta®  يعد شكل الهيكل المحيط بماكينة التحضير .Bunn-O-Matic تجارية مسجلة لشركة

.O-Matic
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مقدمة
لتقديمها أو الموزع الساخن. وقد تكون ماكينة التحضير مزودًة بصنبور ماء ساخن  القهوة بإناء تقديم جهاز  هذا الجهاز معد لتحضير 
إضافي. الجهاز معد لالستعمال على منضدة أو رف ثابتين ومستويين. ويرجى تثبيت الجهاز في موضع ال توجد به أجهزة مياه شديدة التدفق.
تشتمل ماكينة التحضير Infusion Series، كما هو الحال مع سلسلة DBC BrewWISE، على نظام واجهة السلكي يتيح لمطحنة 
MHG أو DBC تحميل معلومات معينة في "شريحة البرمجة" الموجودة في الجزء الداخلي من مقبض القُمع.  وتتضمن هذه المعلومات مذاق 
القهوة التي يتم طحنها، وحجم الدفعة التي سيتم تحضيرها (نصف دفعة أو دفعة كاملة). وبعد طحن القهوة وباسم المذاق والمقدار الصحيحين، 
يتم تحميل القُمع في ماكينة التحضير. ثم يتم نقل المعلومات من مقبض القُمع إلى ماكينة التحضير. ثم تعالج ماكينة التحضير هذه المعلومات 
وتقوم بصب كمية المياه المعدة مسبًقا والخاصة بمذاق القهوة وحجم الدفعة هذين في ماكينة التحضير. يمكن أيًضا برمجة ماكينة التحضير لضبط 
الوظائف المختلفة لعملية التحضير، مثل درجة حرارة التحضير، ومستويات التحضير، والنسب المئوية للتحويل، والتحضير بالنبض، وما إلى 

ذلك. ويتيح هذا للمشغل برمجة "وصفة" معينة لكل مذاق قهوة يتم تحضيرها.
ماكينة تحضير القهوة لسلسلة Infusion Series معدة لتحضير الشاي والقهوة الساخنين على حد سواء بإعدادات الوصفات، وتحظى 
باإلضافة  الرقمية والبرمجة  للقراءة   LCD وشاشة BrewWISE التالية: By-Pass وPre-Infusion وPulse Brew و  بالميزات 
 Smart والتوافق مع BUNNLink إلى خيارات القُمع الذكي لتحضير القهوة. ومن الميزات األخرى نمط توفير الطاقة والتوافق مع ميزة

Reader (القارئ الذكي) ومؤقت النضارة وتنبيه التعقيم.

المحتويات
الضمان...................................................................................................... 2
3 ........................................................................................................ مقدمة
4 ......................................................................................... إشعارات المستخدم
متطلبات التوافق األوروبية................................................................................. 5
متطلبات التغذية الكهربية................................................................................... 6
7 ............................................................................................ متطلبات السباكة
7 ............................................................................................ تصريف الخزان
8 .................................................................................. مفاتيح التحكم في التشغيل
اإلعداد األولي............................................................................................... 9
9 .............................................. مراجعة الوصفات المخصصة واألصول والرقم المتسلسل
تحضير القهوة............................................................................................. 10
11 ................................................................................................... التنظيف
11 ....................................................................................... معجم المصطلحات
البرمجة.................................................................................................... 13
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.................................................................................................. ماكينة ذات الجهد الكهربي المزدوج ICB-DV

ICBA.......................................................................................................... ماكينة تحضير بجهد 230 فولت

ICBB.......................................................................................................... ماكينة تحضير بجهد 200 فولت

ICB Twin............................................................................................. 208/120-240 فولت أو 230 فولت
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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.

#38125.0000

Risk of Fire. Use a UL listed grounding
type attachment plug, rated 125/208
Vac, 30 A, 1 phase, 4 conductor. Plug
to be selected and installed only by 
qualified service personnel.

38125.0001A  04/05  © 2005  Bunn-O-Matic Corporation 

#38125.0001

090116 41581.8500

#00985.8500

 مخصص لالستخدام فقط
 مع دائرة فرعیة واحدة

ذات شدة تیار كھربي یبلغ 20 أمبیر
FOR USE ONLY ON AN INDIVIDUAL
BRANCH CIRCUIT RATED 20 AMPS

•  FILL WATER TANK 
   BEFORE ENERGIZING 
 
•  DO NOT OVERLOAD 
   CIRCUIT 
 
•  KEEP AWAY FROM 
 COMBUSTIBLES 
 
•  DO NOT DEFORM 
   PLUG OR CORD 
 
 
 
 
•  FAILURE TO COMPLY 
   RISKS EQUIPMENT 
   DAMAGE, FIRE OR 
   SHOCK 
 
•  BREWER ENERGIZED 
 UNLESS UNPLUGGED 

SEE 
INSTRUCTIONS 

WARNING 
 
 
 
 

#06064.0000

#34056.0001

120/208V
120/240V

120V

For 120/208V or 120/240 volt operation,  
replace Power Supply Cord only with  
Bunn-O-Matic part number 01699.0000. 

!   CAUTION 

#34072.0000

#29710.0011

Optional Field Wiring 
 
 

120/208-240 V,  13.8-16.8 A,  2900-4050 W 
1PH,  3-Wire + GND,  60HZ 

#00824.0001

#00824.0002

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.

#00656.8501

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
#00986.8500

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. 

HOT
LIQUIDساخن

سائل 

تحذیر WARNING

#03408.8500

#03409.8500

REMOVE
FUNNEL

SLOWLYببطء
أزل القُمع 

تحذیر WARNING

37881.8500

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 

#39175.8500
39175.8500C 09/15 ©2015 Bunn-O-Matic Corporation

WARNING

Incorrect programming could result in accidental
dispensing of HOT LIQUID.
Trained personnel are to follow instructions
provided for software programming.
Use of additional graphic layer requires disabling
of appropriate switches.
Read all instructions for additional graphic layer
prior to installing and programming.
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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.
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التوصيل بالكهرباء )لجميع الُطرز(

تنبيه - سيؤدي التركيب غير السليم بالكهرباء إلى تلف المكونات اإللكترونية. وال يغطي الضمان التلف الناتج عن التوصيالت الكهربائية 
غير الصحيحة.

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

(ُطُرز DV فقط) اختر الجهد الكهربائي المطلوب للوحدة بناًء على المجموعة الكهربائية المتاحة في الموقع.  .3
باستخدام مقياس فرق الجهد، افحص الجهد الكهربي والرموز اللونية لكل موصل على المصدر الكهربائي.  .4

قم بفك لوحة الوصول األمامية للوصول إلى مجموعة أطراف التوصيل.  .5
له بمجموعة أطراف التوصيل. ل كبل الطاقة عبر مفتاح تصريف الضغط، ووصِّ وصِّ  .6

ل كبل الطاقة بمجموعة أطراف التوصيل كما هو محدد. وصِّ  .7
قبل المتابعة، تحقق من الجهد الكهربي على مجموعة أطراف توصيل األسالك على لوحة التوصيل.  .8

(ُطُرز DV فقط) اضبط مفتاح الجهد الكهربائي على الوضع المطلوب، وركِّب لوحة الوصول.  .9
إذا كانت أعمال السباكة سيتم توصيلها الحًقا، فتأكد من فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار.  إذا كانت أعمال السباكة موصلة،   .10

فبذلك تكون ماكينة التحضير جاهزة لبدء اإلعداد األولي.

متطلبات التغذية الكهربية

تحذير - يجب فصل ماكينة التحضير من مصدر الطاقة حتى يتم تحديد ذلك.

تحذير - لتجنب أية مخاطر يجب أن يكون كبل الطاقة كبالً مرًنا ضمن قائمة UL من نوع SO أو SJO أو SJTO أو HSJO أو 
ر تحمله للحرارة بـ 90 درجة مئوية، كما يجب أن يكون غطاء قابس الوصل ضمن قائمة UL. يجب أال يقل طول كبل  SJOW، ُيقدَّ

إمداد التيار الكهربي عن 3 أقدام، وال يزيد عن 6 أقدام (ُتقاس من مفتاح تصريف الضغط إلى نهاية غطاء قابس الوصل).

راجع لوحة البيانات المثبتة بماكينة التحضير، واللوائح المحلية/الدولية المتعلقة بالكهرباء لتحديد متطلبات الدائرة.
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صفحة 7

مصرف الخزان
فُك المسامير الملولبة التي تربط لوحة الوصول األمامية. أزل اللوحة.  .1

ثبِّت ماسك القطع الموجود على الخرطوم الطويل الذي يصل بين الخزان وفتحة الملف اللولبي تثبيًتا محكًما.  .2
افصل ماسك الخرطوم والخرطوم عن فتحة الملف اللولبي.  .2

ضع طرف خرطوم التصريف في إناء ال تقل سعته عن ]3.5 جالون/13.25 لتر للُطُرز الوحيدة[ ]6.0 جالونات/22.7 لتر - للُطُرز   .3
المزدوجة[.

حرر الماسك األبيض لتصريف المياه من الخزان.  .4
عندما يكون الخزان فارًغا، استبدل الملف اللولبي للخرطوم، ثم اربط الماسك بإحكام.  .5

ركِّب اللوحة األمامية واربط المسامير الملولبة.  .6

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 في الخط بحيث  باسكال) من خط إمداد قطره 1/2 بوصة أو أكبر. كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير. ركِّب منظِّ
يخفض ضغط الماء عند تجاوزه 90 باوند للبوصة المربعة (0.620 ميجا باسكال) إلى 50 باوند للبوصة المربعة (0.345 ميجا باسكال). 
وصامولة وصلة فتحة الماء هي NH 11.5-75 (لولب الخرطوم). ولتوفير الراحة، يوجد مهايئ مرفق للتحويل إلى وصلة توصيل بقطر 1/4 
بوصة. ال توصي شركة Bunn-O-Matic باستخدام التناضح العكسي أو مصدر مياه مزال األيونات مع هذا الجهاز. المطلوب: خط إمداد 

مياه بمعدل تدفق يبلغ 1.0 جالون في الدقيقة )3.78 لتر في الدقيقة(.

مالحظة - توصي شركة Bunn-O-Matic باستخدام مواسير نحاسية بقطر 3⁄8 بوصة لجميع التركيبات من خط مصدر إمداد مياه بقطر 1⁄2 
 Bunn-O-Matic بوصة. ستسهِّل الوصلة الملفوفة محكمة السد في مواسير خط المياه نقل ماكينة التحضير لتنظيف سطح المنضدة. توصي
لها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد  بعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب ماكينة التحضير. إذ قد يؤدي حجم وشكل الفتحة التي يشكِّ

إلى إعاقة تدفق المياه.

وفق توجيهات معايير السباكة الدولية الصادرة عن مجلس المدونة الدولية، ودليل قانون الغذاء الصادر عن إدارة األغذية واألدوية 
)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.

توصيل أعمال السباكة
نظِّف خط الماء.  .1

ل مجموعة كوع المهايئ بإحكام بخط إمداد الماء على نحو محكم. وصِّ  .2
ل مجموعة كوع المهايئ بإحكام بوصلة التوصيل .NH 11.5-75 (لولب الخرطوم) بالجزء الخلفي لماكينة التحضير. وصِّ  .3

ل مصدر اإلمداد بالمياه. شغِّ  .4
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صفحة 8

مفاتيح التحكم في التشغيل

أ. مفتاح ENABLE BREW ON/OFF )تشغيل/إيقاف تفعيل التحضير(
يؤدي الضغط على مفتاح "ENABLE BREW ON/OFF" (تشغيل/إيقاف تفعيل التحضير) (حيث يضيء المؤشر) إلى تمكين دائرة   
التحضير (على ذلك الجانب من الُطُرز المزدوجة)، فضالً عن تنشيط دائرة إعادة تعبئة الخزان. بينما يؤدي الضغط على ذلك المفتاح مرة 
أخرى (حيث ينطفئ المؤشر) إلى إيقاف إعادة تعبئة الخزان وكذلك إيقاف التحضير. ولن يؤدي إيقاف دورة تحضير بعد بدئها إلى إيقاف تدفق 
المياه إلى إناء التقديم، ما لم يكن القُمع فارًغا. يؤدي الضغط على هذا المفتاح أثناء برمجة وحدة التحضير إلى إنهاء اإلعداد والعودة إلى الشاشة 

الرئيسية. 

مالحظة –- سيكون الماء الساخن متوفًرا بقدر محدود في الصنبور عندما يكون المفتاح "ENABLE BREW ON/OFF" (تشغيل/إيقاف 
تفعيل التحضير) في الوضع "OFF" (إيقاف) ألن الخزان لن يعيد التعبئة.

ب. مفتاح البرمجة )األيسر(
يمكن استخدام هذا المفتاح الخفي للرجوع إلى الوراء خالل قائمة الوظيفة في وضع البرمجة.  

جـ. التحضير )أ، ب، جـ(
عندما يكون المفتاح "ENABLE BREW ON/OFF" (تشغيل/إيقاف تفعيل التحضير) في الوضع "ON" (إيقاف) والشاشة الرئيسية 

معروضة، سيؤدي الضغط على هذا المفتاح على نحو مؤقت ثم تحريره إلى البدء في دورة التحضير في الجانب المحدد.

د. مفتاح البرمجة )األيمن(
يتيح لك الضغط المطول على هذا الزر الدخول إلى قوائم البرمجة. ويؤدي الضغط على المفتاح وتحريره إلى االنتقال عبر كل شاشة من   

شاشات الوظائف في وضع البرمجة.

هـ. مفاتيح تحديد الدفعة
عند الضغط على المفتاح الموجود أمام Half batch (نصف دفعة) أو Full batch (دفعة كاملة) مقدار المنتج المطلوب تحضيره على   
الجانب المحدد. ال يؤدِّ الضغط على مفتاح مختلف بعد بدء دورة تحضير إلى تغيير دفعة التحضير الجارية. تشير اللمبة إلى الدفعة المطلوب 

تحضيرها. ُيستخدم أيًضا في البرمجة لضبط اإلعدادات على حجمي الدفعة كليهما.

و. شاشة الوظيفة
هذه هي الشاشة التي تعرض الوظائف المختلفة لماكينة التحضير وتتيح إكمال البرمجة.  

ز. ملف استشعار القُمع
ُيستخدم من أجل "تلقي" المعلومات من مقبض القُمع الذكي وبطاقات الوصفات وبطاقات اإلعالنات.  

ح. مفاتيح شاشة الوظيفة
Digital )رقمي(:  ُيستخدم لتحديد الخيارات (NO (ال)/-) التي تظهر على الشاشة أثناء البرمجة.  

Brewer )ماكينة تحضير(:  ُيستخدم لتحديد الخيارات (DONE (تم)) التي تظهر على الشاشة أثناء البرمجة.  
Control )تحكم(:  ُيستخدم لتحديد الخيارات (YES (نعم)/+) التي تظهر على الشاشة أثناء البرمجة.  

ENABLE

ON / OFF

ENABLE

ON / OFF
BREWBREW

®

د ب

ج

READY TO BREW (جاهزة للتحضير)
WATER TEMP: (درجة حرارة المياه:) 

200 درجة مئوية

أ

ز

و

هـ

أ

ج
هـ

زح
مالحظة – فيما يتعلق بالُطُرز الوحيدة، راجع الجانب األيسر من الُطُرز المزدوجة
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اإلعداد األولي

مراجعة الوصفات المخصصة واألصول والرقم المتسلسل
تأكد من ضبط المفتاح "ENABLE BREW ON/OFF" (تشغيل/إيقاف تفعيل التحضير) على OFF (إيقاف) (سيكون مصباح   .1

LED مطفًئا).
اضغط مطوالً على مفتاح "BREW A" (تحضير أ). وستعرض الشاشة اسم الوصفة المعينة للزر Brew A (تحضير أ) إلى جانب   .2
رسالة "SWITCH NOT ON" (المفتاح ليس على وضع التشغيل). وهذا يشير إلى أنه ال يمكن بدء عملية التحضير أثناء ضبط 

المفتاح "ENABLE BREW ON/OFF" (تشغيل/إيقاف تفعيل التحضير) على OFF (إيقاف) على هذا الجانب.
كرر ذلك مع الزر BREW B (تحضير ب) وBREW C (تحضير ج).  .3

(طرز Twins فقط) كرر الخطوات من 1 إلى 3 للجانب اآلخر.  .4
تأكد من ضبط مفتاح " ENABLE BREW ON/OFF (تمكين تشغيل/إيقاف التحضير) على OFF (إيقاف). لعرض رقم األصل   5
...ANXXXXXX( ANXXXXXX...ASSET NUMBER :للجهاز، اضغط مطوالً على الزر المخفي األيسر حتى تعرض الشاشة

رقم األصل(. ثم حرر الزر المخفي األيسر.
بعد تأخير مدته 5 ثواٍن، ستعرض الشاشة: ICBXXXXXXX. وهذا هو الرقم التسلسلي للجهاز.  .6

أدخل قُمًعا فارًغا في قضبان القُمع بمحطة (محطات) التحضير.  .1
ضع إناء (أواني) تقديم فارًغا (فارغة) أسفل القُمع (األقماع).  .2

ON/ ل ماكينة التحضير بمصدر التيار. وتأكد من ضبط المفتاح وصِّ  .3
تفعيل  (تشغيل/إيقاف   "OFF "ENABLE BREW ON/OFF
التحضير) المتوافق على ON (تشغيل) (سيكون مصباح LED مضيًئا).
ستتدفق المياه إلى الخزان، وتتوقف عند امتالء الخزان إلى آخره. ستظهر   .4
 "PLEASE WAIT...TANK FILLING"  على الشاشة رسالة
الخزان  يمتلئ  حتى  الخزان(  امتالء  وشك  االنتظار...على  )الرجاء 

بالمياه.
انتظر لمدة خمس وعشرين دقيقة تقريًبا حتى تسُخن المياه بالخزان إلى   .5
 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. قد تتقاطر بعض قطرات المياه من األقماع أثناء ذلك، وذلك 

بسبب التمدد، ويجب أال يحدث بعدئٍذ.
ضع إناًء صغيًرا تحت الصنبور وافتح مقبض الصنبور. ثم حرره عند   .6

سماع صوت يشير إلى إعادة ملء الخزان.
تعد أحجام المياه وإعدادات التدفق مضبوطة مسبًقا لدى المصنع. راجع   .7

دليل البرمجة عند الحاجة إلى زيادة المستوى أو خفضه.
أصبحت ماكينة التحضير اآلن جاهزة لالستعمال وفق إرشادات تحضير   .8

القهوة.
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صفحة 10

تحضير القهوة
:DBC أو MHG المطحنة غير المزودة بقُمع ذكي ومطحنة

ابدأ كل دورة تحضير بقُمع تحضير فارغ ونظيف.  .1
ركِّب مرشح BUNN في القُمع.  .2

اسكب القهوة حديثة التحضير في المرشح، وساِو طبقة الحبيبات بهزها برفق.  .3
ادفع القُمع في قضبان القُمع بالجانب المحدد حتى يتوقف.  .4

ضع إناء تقديم فارًغا أسفل القُمع.  .5
يجب أن يكون مفتاح "ENABLE BREW ON/OFF" (تشغيل/إيقاف تفعيل التحضير) للجانب المحدد مضبوًطا على ON (تشغيل).   .6

حدد حجم الدفعة المطلوب.
اضغط للحظة على زر BREW (تحضير) المعين، ثم حرره. قد تحدث حاالت معينة ال تبدأ فيها دورة التحضير عند الضغط على مفتاح BREW (تحضير):  .7
 "ENABLE BREW ON/OFF" تشغيل(( - يجب ضبط المفتاح( ON المفتاح ليس على الوضع( SWITCH NOT ON أ.   

(تشغيل/إيقاف تفعيل التحضير) على الوضع ON (تشغيل).
BREW TEMPERATURE TOO LOW )درجة حرارة التحضير منخفضة للغاية( – انتظر حتى ترتفع درجة الحرارة أو  ب.   

قم بإلغاء خيار BREW LOCKOUT )قفل التحضير).
CHECK FUNNEL )افحص القُمع( – قم بفك القُمع، وقم بتفريغ الحبيبات المحضرة مسبًقا، واستبدلها بحبيبات طازجة. ج.   

DISABLED )معطل( - حدد زر تحضير مختلف أو حجم دفعة مختلفة. د.   
إذا لم يتم عرض أيٍ من الرسائل الواردة أعاله، فستعرض الشاشة NOW BREWING )يتم التحضير( باإلضافة إلى الوقت المتبقي   .8

في دورة التحضير.
بعد عملية التحضير، سيتم بدء العد التنازلي لزمن DRIPPING )التقطير( الذي يعرض الوقت المتبقي حتى ال تتبقى أية قطرات من   .9

القهوة من طرف القُمع.
قم بفك قُمع التحضير وتخلص من الحبيبات والمرشح فقط بعد توقف التقطير.  .10

:MHG أو G9-2T DBC المطحنة المزودة بقُمع ذكي ومطحنة
حدد حجم الدفعة الصغيرة بالمطحنة.  .1

ركِّب مرشح BUNN في القُمع.  .2
اطحن الكمية المحددة من القهوة الطازجة في القُمع الذكي باستخدام G9-2T DBC أو MHG المزودة بالقُمع الذكي وساِو الحبيبات بهزها برفق.  .3
ادفع القُمع في قضبان القُمع بالجانب المحدد. وستقرأ ماكينة التحضير اسم القهوة وحجم الحبيبات من خالل الشريحة الموجودة في مقبض القُمع.  .4

مالحظة- ستقوم ماكينة التحضير تلقائًيا بمطابقة حجم دفعة التحضير بحجم الدفعة بالمطحنة:
ماكينة التحضير المطحنة   

نصف دفعة صغيرة   
دفعة كاملة متوسطة   
*دفعة كاملة كبيرة   

 INCORRECT GRIND...BATCH :(تحضير) مع تحديد دفعة طحن كبيرة، فستعرض الشاشة رسالة BREW إذا تم الضغط على*
 PRESS BREW TO BREW رسالة  تعرض  ثم  صحيح(,  غير  الدفعة  صحيحة...حجم  غير  طحن  )عملية   SIZE WRONG

ANYWAY )اضغط على تحضير للتحضير على أية حال(.
ضع إناء تقديم فارًغا أسفل القُمع.  .5

يجب أن يكون مفتاح "ENABLE BREW ON/OFF" (تشغيل/إيقاف تفعيل التحضير) للجانب المحدد مضبوًطا على ON (تشغيل).  .6
اضغط للحظة على زر BREW (تحضير) المعين، ثم حرره. قد تحدث حاالت معينة ال تبدأ فيها دورة التحضير عند الضغط على مفتاح   .7

BREW (تحضير):
 "ENABLE BREW ON/OFF" تشغيل(( - يجب ضبط المفتاح( ON المفتاح ليس على الوضع( SWITCH NOT ON أ.   

(تشغيل/إيقاف تفعيل التحضير) على الوضع ON (تشغيل).
BREW TEMPERATURE TOO LOW )درجة حرارة التحضير منخفضة للغاية( – انتظر حتى ترتفع درجة الحرارة أو  ب.   

قم بإلغاء خيار BREW LOCKOUT )قفل التحضير).
CHECK FUNNEL )افحص القُمع( – قم بفك القُمع، وقم بتفريغ الحبيبات المحضرة مسبًقا، واستبدلها بحبيبات طازجة. ج.   

د.INCORRECT GRIND )عملية طحن غير صحيحة( - تشير إلى طحن دفعة كبير باستخدام المطحنة. تحقق من أحجام الدفعات.  
إذا لم يتم عرض أيٍ من الرسائل الواردة أعاله، فستعرض الشاشة NOW BREWING )يتم التحضير( باإلضافة إلى الوقت المتبقي في دورة التحضير.   .8

وستشير األسهم إلى الجانب الذي يقوم بالتحضير. في حالة قيام كل من الجانبين بالتحضير في وقت واحد، فستتبادل األسهم من اليسار إلى اليمين.
بعد عملية التحضير، سيتم بدء العد التنازلي لزمن DRIPPING )التقطير( الذي يعرض الوقت المتبقي حتى ال تتبقى أية قطرات من   .9

القهوة من طرف القُمع.
قم بفك قُمع التحضير وتخلص من الحبيبات والمرشح فقط بعد توقف التقطير.  .10
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صفحة 11

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

ف هذا الجهاز بجهاز نفث الهواء. Matic. ال تنظِّ
افحص كل رأس صب سائل ونظفه. يجب أن تظل فتحات رؤوس صب السائل مكشوفة دائًما.  .2

مالحظة – قد يؤدي تكون أية أجسام على رأس صب السائل إلى إعاقة تدفق المياه والتأثير على عملية تحضير القهوة. وللحصول على   
قهوة رائعة على الدوام، احرص على تنظيف رؤوس صب السائل أسبوعًيا. من خالل الفحص بعينيك، قد يبدو نفاذ الضوء عبر جميع 

فتحات طبق رؤوس صب السائل، ولكن إذا ُوجدت طبقة رقيقة من الرواسب ُتعيق الضوء، فهي بالتالي ُتعيق تدفق المياه.
فُك رأس صب السائل من ماكينة التحضير. فُك الُسدادة بإخراجها.  .3

استخدم الطرف المدبب من أداة تنظيف رؤوس صب السائل؛ للتخلص من أي رواسب معدنية عالقة بفتحات رؤوس صب السائل.  .4

أدخل الطرف الطويل ألداة تنظيف رأس صب السائل في وصلة رأس صب السائل، وأِدرها عدة مرات؛ إلزالة أية رواسب معدنية من   .5
الوصلة.

أدخل الطرف القصير ألداة تنظيف رؤوس صب السائل في وصالت التحويل، وأِدرها عدة مرات؛ إلزالة أي رواسب معدنية من الوصلة.  .6

أعد تركيب رأس صب السائل، ثم أعد ربطها. ال يحتاج ربط رأس صب السائل إلى أكثر من إحكامها باليد.  .7

راجع دليل البرمجة لمعرفة إجراء المعايرة للتحقق من مطابقة معدل التدفق برأس صب السائل لمعدل التدفق المبرمج. قد يكون عليك إعادة 
معايرة الجهاز بسبب تكون الكلس. في حالة تنظيف الجهاز وإزالة الرواسب المتكونة، يجب إعادة معايرة الجهاز لتحقيق المستويات المطلوبة.
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صفحة 12

الشاشة الرئيسية

جاهزة  التحضير  ماكينة  تصبح  عندما  الشاشة  هذه  سُتعرض   
لالستخدام. ويظهر على هذه الشاشة درجة حرارة الماء في الخزان. 
وعندما يصل الماء بالخزان إلى درجة الحرارة الصحيحة المضبوطة، 
 READY (جاٍر التسخين) إلى HEATING سيتغير العرض من

TO BREW )جاهز للتحضير(.

 S/N الذاكرة قبل طراز بلوحة وحدة  البرمجة )يوجد  مفتاح قفل 
 S/N ويوجد في لوحة الدوائر الرئيسية في طراز - ICB001330

ICB001330 وما بعده(
إلى إعدادات  الوصول  للحيلولة دون  المفتاح  يمكن ضبط هذا   
البرمجة بماكينة التحضير. وفور االنتهاء من برمجة جميع إعدادات 
 "ON" التحضير الصحيحة، يمكن للمشغل ضبط المفتاح على وضع
(تشغيل) لمنع أي شخص من تغيير اإلعدادات. ومع ضبط المفتاح 
إلى قوائم  الوصول  إمكانية  على وضع "ON" (تشغيل)، ال تزال 
البرمجة متاحة لعرض اإلعدادات الحالية. ومع ذلك، لن ُتحَفظ أية 

تغييرات.

البرمجة

م برمجة ماكينة التحضير إلى مستويين. توجد وظيفة واحدة في المستوى األول. بينما يمكن الوصول إلى جميع الوظائف األخرى في  ُتقسَّ  
المستوى الثاني.

  شاشات الوظائف التالية موضحة حسب ترتيب ظهورها. ويظهر على كل شاشة من الشاشات تعليمات توضح كيفية ا لوصول، وإجراءات 
برمجة الوظائف المتنوعة لماكينة التحضير.

مالحظات هامة متعلقة بالبرمجة
- اقرأ بعناية - 

ره. وستعود شاشة العرض  إلنهاء وضع البرمجة في أي وقت، اضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) بلوحة المفاتيح األمامية، ثم حرِّ  
إلى MAIN SCREEN )الشاشة الرئيسية(.

في حالة عدم الضغط على أي مفتاح من مفاتيح البرمجة الخمسة في غضون دقيقة واحدة خالل إعداد ماكينة التحضير، سيجري إنهاء   
برمجة شاشة الوظيفة الجاري ضبطها، وستعود الشاشة إلى MAIN SCREEN )الشاشة الرئيسية(.

تذكر دوًما وضع إناء وقُمع أسفل رأس صب السائل في حالة تشغيل ماكينة التحضير خالل إعداد CALIBRATE FLOW )معايرة   
التدفق(، واختبار صمامات التحضير والتحويل في SERVICE TOOLS/TEST OUTPUTS )أدوات الخدمة/مخرجات االختبار(.

P2426

READY TO BREW (جاهزة للتحضير)
WATER TEMP: (درجة حرارة المياه:)  

200 درجة مئوية

MEMORY

  L
OC

K 
   

   
UN

LO
CK

مفتاح قفل البرمجة:

P3048

للحصول على معلومات إضافية، يمكنك 
www. موقع  عبر  البرمجة  دليل  تنزيل 

bunn.com
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صفحة 13

البرمجة )تابع(

UNITS )الوحدات(

METRIC )مترية(  DONE )تم(   ENG )إنجليزية(

وظائف البرمجة - المستوى األول

وظائف البرمجة - خريطة سير العمل

وظائف البرمجة - المستوى الثاني

SET  LANGUAGE؟ )تعيين اللغة؟(

YES )نعم(                    NO )ال(

REVIEW RECIPES )مراجعة الوصفات(

YES )نعم(                    NO )ال(

ASSIGN RECIPE )تخصيص وصفة(

YES )نعم(                    NO )ال(

SET TEMP  200 )ضبط درجة الحرارة  200 درجة مئوية(

)-(         DONE )تم(        )+(

READY DEGREE 5° )الجاهزية لدرجة حرارة 5(

)-(         DONE )تم(        )+(

ENABLE ADS؟ )تمكين  ADS؟(

YES )نعم( DONE )تم(  NO )ال( 

ENABLE SANITATION )تمكين التعقيم(

YES )نعم( DONE )تم(  NO )ال( 

ENABL ENERGYSAVR )تمكين موفر الطاقة(

YES )نعم( DONE )تم(  NO )ال( 

ENABLE FRESH TIMER )تمكين مؤقت النضارة(

YES )نعم( DONE )تم(  NO )ال( 

)XXX      إعادة التعبئة       XX(  XX       REFILL      XXX

)-(         DONE )تم(        )+(

L  SPRY OZ/M:   XX.X

)-(         DONE )تم(        )+(

L  BYPS OZ/M:   XX.X

)-(         DONE )تم(        )+(

? CALIBRATE FLOW )معايرة التدفق ؟(

YES )نعم(                    NO )ال(

? BREW COUNTERS )عدادات التحضير؟(

YES )نعم(                    NO )ال(

SERVICE TOOLS؟ )أدوات الخدمة؟(

YES )نعم(                    NO )ال(

?SET NEW RECIPE )تعيين وصفة جديدة(

YES )نعم(                    NO )ال(

?BREW LOCKOUT )قفل التحضير؟(

YES )نعم( DONE )تم(  NO )ال( 

YES )نعم(                    NO )ال(

?#ENTER  SERVICE )إدخال رقم الخدمة؟(

YES )نعم(                    NO )ال(

FACTORY DEFAULTS )اإلعدادات االفتراضية للمصنع(

YES )نعم(                    NO )ال(

?# ENTER ASSET )إدخال رقم األصل؟(

R  SPRY OZ/M:   XX.X

)-(         DONE )تم(        )+(

R  BYPS OZ/M:  XX.X

)-(         DONE )تم(        )+(
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