
C-, CT-, CWTF-series
Inclusief DV, APS/TC/TS, 

Single CW & Twins
Vervangt bedieningshandleidingen: 
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INSTALLATIE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING
BUNN-O-MATIC CORPORATION

POST OFFICE BOX 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227, VERENIGDE STATEN

TEL: +1 (217) 529-6601    FAX: +1 (217) 529-6644
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Ga naar de website van Bunn-O-Matic (www.bunn.com) voor de laatste herziening van de bedieningshandleiding, de 
geïllustreerde onderdelencatalogus of het programmeer- of onderhoudshandboek. Dit is helemaal GRATIS en de snel-
ste manier om de nieuwste catalogus en herziene handleidingen te bemachtigen. Neem voor technische ondersteun-
ing contact op met Bunn-O-Matic Corporation op +1-800-286-6070.
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BUNN-O-MATIC COMMERCIËLE PRODUCTGARANTIE
Bunn-O-Matic Corp. ( “BUNN”) garandeert de door BUNN vervaardigde apparatuur als volgt:
1) Pompkannen (Airpots), thermische karaffen, karaffen, GPR-kannen, ijskoffie/theekannen, thermische en Ther-
mofresh-kannen (mechanisch en digitaal) voor MCP/MCA-koffiepadapparaten - 1 jaar garantie op onderdelen/arbeid. 
2) Alle andere apparatuur - 2 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar op arbeid, met inbegrip van de hieronder vermelde 
toegevoegde garanties:
 a) Elektronische circuit en/of bedieningspanelen - 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. 
 b) Compressoren op koelapparatuur - 5 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar op arbeid. 
 c) Maalbramen op koffiemolens om te voldoen aan de originele fabriekszeefanalyse - 4 jaar garantie op onderdelen/

arbeid of 40000 pond koffie (wat zich het eerst voordoet).

Deze garantieperiodes gaan in vanaf de installatiedatum en BUNN garandeert dat de door haar geproduceerde apparatuur 
commercieel vrij is van defecten in materiaal/vakmanschap die op het moment van fabricage zijn ontstaan en die binnen 
de geldende garantieperiode aan het licht komen. Deze garantie is niet van toepassing op apparatuur, componenten of 
onderdelen die niet zijn vervaardigd door BUNN of die volgens BUNN zijn beschadigd door misbruik, verwaarlozing, 
veranderingen, onjuiste installatie of bediening, onjuist onderhoud of onjuiste reparatie, nalatige periodieke reiniging en 
ontkalking, storingen in de apparatuur als gevolg van slechte waterkwaliteit, beschadiging of ongevallen. De garantie is 
ook niet van toepassing op de vervanging van onderdelen als gevolg van normaal gebruik, waaronder, maar niet beperkt 
tot, onderdelen die zelf door de gebruiker kunnen worden vervangen zoals afdichtingen en pakkingen. Deze garantie wordt 
verleend onder de voorwaarde dat de koper 1) BUNN direct op de hoogte stelt van claims die onder deze garantie worden 
gemaakt, op (217) 529-6601 of schriftelijk naar PO Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) indien verzocht door 
BUNN, de defecte apparatuur port betaald verzendt naar een erkende BUNN-servicelocatie; en 3) vooraf van BUNN beves-
tiging heeft ontvangen dat de defecte apparatuur onder de garantie valt.
DE BOVENSTAANDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ENIGE ANDERE GARANTIE, HETZIJ SCHRIFTELIJK OF 
MONDELING, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIE 
VOOR ZOWEL DE VERKOOPBAARHEID ALS DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De agenten, wederverkopers 
of werknemers van BUNN zijn niet bevoegd tot het wijzigen van deze garantie of tot het geven van extra garanties die 
bindend zijn voor BUNN. Dienovereenkomstig vormen mondelinge of schriftelijke verklaringen van deze personen geen 
garantie en kan hier niet op worden vertrouwd.
Indien BUNN naar eigen goeddunken bepaalt dat de apparatuur niet voldoet aan de garantie dan zal BUNN, terwijl de appa-
ratuur onder de garantie valt, naar eigen exclusieve keuze, ofwel 1) kosteloos vervangende onderdelen en/of arbeid bieden 
(tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode op arbeid en onderdelen zoals hierboven aangegeven) om de defecte 
onderdelen te repareren, mits deze reparatie wordt gedaan door een erkende BUNN-reparateur; of 2) zal de apparatuur 
worden vervangen of zal het aankoopbedrag van de apparatuur worden gerestitueerd.
DE MOGELIJKHEID VAN DE KOPER TOT VERHAAL OP BUNN VOOR DE BREUK VAN ENIGE VERBINTENIS DIE VOORT-
VLOEIT UIT DE VERKOOP VAN DEZE APPARATUUR, AFKOMSTIG UIT DEZE GARANTIE OF ANDERSZINS, NAAR GOED-
DUNKEN VAN BUNN, BEPERKT TOT REPARATIE, VERVANGING OF RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG.
BUNN is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige andere schade of ander verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, gederfde winst, omzetverlies, verlies van het gebruik van apparatuur, vorderingen van klanten van de Koper, kapitaal-
kosten, kosten van uitvaltijd, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of andere speciale, inciden-
tele of gevolgschade.

392, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, Brew- WISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family 
Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN met het gestileerde rode lijn, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, 
BUNNserve, BUNNSERVE met de gestileerde moersleutel, Cool Froth, DBC, Dr. Brew gestileerd Dr.-ontwerp, Dual, Easy Pour, Easy-
Clear, 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 met het gestileerde blad- en koffiebes-ontwerp, 
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, Velocity Brew, A Partner You Can Count On, Air 
Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic 
Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Nothing Brews Like a BUNN, Pouring Profits, Signature Series, Tea At Its Best, The 
Horizontal Red Line, Ultra zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Bunn-O-Matic Corporation.
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Verklaring van codes:
 15  - Alle componenten van het apparaat zijn goedgekeurd voor 120 VAC (15 A). 
20 - Alle componenten in het apparaat zijn goedgekeurd voor 120 VAC (20 A).
35 (120/240 V) - De tankverwarmer is goedgekeurd voor 240 VAC; alle andere componenten voor 120 VAC 
(20 A).
DV - Dubbele spanning. 2 tankverwarmers met tuimelschakelaar
MV - Multispanning. 2 tankverwarmers met aansluitblok. (Vervangen door DV)
A - Alle componenten in het apparaat zijn goedgekeurd voor 240 VAC. 
B - Alle componenten zijn goedgekeurd voor 100 VAC of 200 VAC.
C - Alleen Canadese modellen.
CE - Alleen Europese modellen.
TWIN - 2 zeteenheden in 1 behuizing.
APS - Pompkan (geen verwarmers).
TC - Thermische karaf (geen verwarmers).
TS - Thermische kan (geen verwarmers).

INLEIDING
Dit apparaat zal 1 serveerhoeveelheid van 1,9 L of twee serveerhoeveelheden (tegelijkertijd) van 0,95 L in 

klaarstaande kannen zetten (met slechts 1 druk op de knop).  Eén kant is mogelijk uitgerust met een heetwater-
kraan voor het aanlengen van dranken. Dit apparaat is alleen bedoeld voor binnengebruik op een stevig aanrecht.
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MEDEDELINGEN VOOR DE GEBRUIKER
Lees en volg zorgvuldig alle kennisgevingen in deze handleiding en op de apparatuur.  Alle labels op de apparatuur moe-
ten in goede staat worden gehouden.  Vervang onleesbare of beschadigde stickers.

#12364.0000

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 electrical codes. 
Do not use near combustibles. 

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

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL 
BEFORE BUYING OR USING THIS PRODUCT 

THIS APPLIANCE IS HEATED WHENEVER 
CONNECTED TO A POWER SOURCE 

00831.0000F  3/98   ©1998  BUNN-O-MATIC CORPORATION 

#00658.0000

#00656.0001

#00831.0000

As directed in the International Plumbing Code of the 
International Code Council and the Food Code 
Manual of the Food and Drug Administration (FDA), 
this equipment must be installed with adequate 
backflow prevention to comply with federal, state 
and local codes. For models installed outside the 
U.S.A., you must comply with the applicable Plumb-
ing /Sanitation Code for your area.

To reduce the risk of electric shock,
do not remove or open cover.
No user-serviceable parts inside.
Authorized service personnel only.
Disconnect power before servicing.

#37881.0000

#34955.0000
APS-MODELLEN

WARMERS AND SURFACES ARE HOT CAUTION 

#02765.0000

#34955.0003
APPARAAT MET DRIE VERWARMERS

120V
120/208-240V

#34056.0000
SPANNINGSKEUZESCHAKELAAR

Optional Field Wiring

120/208-240 V, 11.4-13.1 A, 2340-3100 W
1PH, 3-Wire + GND, 60HZ

34
95

5.
00

00
D

Optional Field Wiring

120/208-240 V, 13.9-15.6 A, 2640-3400 W
1PH, 3-Wire + GND, 60HZ

34
95

5.
00

03
D

#34955.0002
APPARAAT MET TWEE VERWARMERS

Optional Field Wiring

120/208-240 V, 13.0-14.8 A, 2540-3300 W
1PH, 3-Wire + GND, 60HZ

34
95

5.
00

02
D

#34955.0001
MODELLEN MET ÉÉN VERWARMER

Optional Field Wiring

120/208-240 V, 12.25-13.9 A, 2440-3200 W
1PH, 3-Wire + GND, 60HZ

34
95

5.
00

01
D

#03409.0002

#03408.0002

41721 052412

#00824.0002
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ELEKTRISCHE VOORSCHRIFTEN
LET OP - Het apparaat moet worden losgekoppeld van de stroombron zoals aangegeven in Eerste installatie.

Model 15 heeft een vast snoer en vereist een tweedraads geaarde voeding van 120 VAC, 15 A, enkelfasig, 60 Hz.

ELEKTRISCHE AANSLUITING
LET OP – Onjuiste elektrische installatie zal leiden tot schade aan de elektrische componenten.
1. Een elektricien moet de elektrische installaties uitvoeren zoals aangegeven.
2. Controleer met een voltmeter de spanning en kleurcodering van elke geleider van de elektrische bron.

AFB. 5-1  Schakelaarpositie dubbele spanning

Model 35

Opmerking: deze netvoeding 
bestaat uit 3 stroomvoerende 
geleiders (Neutraal, L1 en L2) 
en een afzonderlijke geleider 

voor de aarding.

200 of 230 VAC 
enkelfasige modellen

Opmerking: deze netvoe-
ding bestaat uit 2 stroom-
voerende geleiders (L1 en 
L2) en een afzonderlijke 
geleider voor de aarding.

230 VAC 
driefasige modellen

Opmerking: deze netvoeding 
bestaat uit 3 stroomvoerende 
geleiders (L1, L2 en L3) en 

een afzonderlijke geleider voor 
de aarding.

P1842

ZWART

ROOD

120 V AC

120 V AC
208 of 240 V AC

WIT

L1

L2

N

P1841

Aarding (aarde)                        Aarding (behuizing)

BLAUW

ROOD

ZWART

230 V AC

230V AC
230V AC

L1

L2

L3

P1843
Aarding (aarde)                        Aarding (behuizing)

200 of 230 V AC

ZWART

ROOD

L1

L2

P1842
Aarding (aarde)                        Aarding (behuizing)

CE-VOORSCHRIFTEN:
• Dit apparaat moet worden geïnstalleerd op plekken waar het onder toezicht staat van getraind personeel.
• Voor een goede werking moet dit apparaat worden geïnstalleerd in een omgevingstemperatuur tussen de 5° C en 35° C.
• Voor een veilige werking mag het apparaat niet meer dan 10° worden gekanteld.
• Een elektricien moet de elektrische installaties uitvoeren overeenkomstig alle lokale en nationale voorschriften.
• Dit apparaat mag niet worden gereinigd met een waterstraal.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een, voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, worden 
begeleid of onderricht hebben gehad in het gebruik van het apparaat.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
• Als het netsnoer beschadigd is moet deze worden vervangen door de fabrikant of geautoriseerd onderhoudspersoneel met een speciaal 
snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens geautoriseerd onderhoudspersoneel.
• Het apparaat mag bij het reinigen niet ondergedompeld worden.

Model 20
Vereist een tweedraads 
geaarde voeding van 120 
VAC, 20 A, enkelfasig, 60 
Hz.  Ga als volgt te werk:

ZWART

120 V ACWIT

L1

N

P3516

Aarding (aarde)                        Aarding (behuizing)

OPMERKING: Sommige Twins vereisen twee afzonderlijke netsnoeren.

3. Zet de schakelaar(s) van de verwarmer aan de achterkant van het apparaat op 
'UIT'.

4. Verwijder het voorpaneel onder de spuitkoppen (bij modellen met dubbele 
spanning moet de tuimelschakelaar op de overeenkomstige spanning worden 
gezet. AFB. 5-1).

5. Trek het snoer door de trekontlasting(en) en sluit het aan op het aansluitblok(-
ken).

6. Sluit het apparaat aan op de stroombron en controleer de spanning op het 
aansluitblok voordat u verdergaat.  Zet het voorpaneel terug.

7. Als de sanitaire aansluiting later zal plaatsvinden, zorg er dan voor dat het 
apparaat losgekoppeld is van de stroombron.  Het apparaat is klaar voor de 
Eerste installatie als de sanitaire aansluiting is voltooid.

41721 080310



Pagina 6

SANITAIRE VEREISTEN - HUIDIGE SINGLES

Zoals aangegeven in de 'International Plumbing Code' van de International Code Council en de 'Food Code Manual' van de 
Food and Drug Administration (FDA), moet deze apparatuur worden geïnstalleerd met adequate terugstromingspreventie om te 
kunnen voldoen aan federale, staats- en lokale voorschriften. Voor modellen die buiten de Verenigde Staten zijn geïnstalleerd, 
moet worden voldaan aan de toepasselijke sanitaire voorschriften voor uw regio.

MODEL C:
Dit model is volledig draagbaar en vereist geen sanitaire aansluitingen.

MODELLEN CT, CTF, CWT, CWTA, CWTB, CWTF, CWTFA & CWTFB, SINGLE CW & SINGLE CWF
Deze apparaten moeten worden aangesloten op een koudwatersysteem met een bedrijfsdruk tussen 138 en 620 kPa 

(20 en 90 psi) uit een toevoerleiding met een diameter van 12,7 mm (1/2 inch) of groter.  Een afsluitventiel moet worden 
geïnstalleerd in de leiding vóór apparaat.  Installeer een regelaar in de leiding wanneer de druk groter is dan 620 kPa (90 
psi) om deze te verlagen naar 345 kPa (50 psi).  De watertoevoerkoppeling is 6,35 mm (1/4 inch) flare.

OPMERKING - Bunn-O-Matic raadt 6,35 mm (1/4 inch) koperleidingen aan voor installaties korter dan 7,6 m; en 9,52 mm 
(3/8 inch) voor installaties langer dan 7,6 m vanaf de 12,7 mm (1/2 inch) watertoevoerleiding.  Een strakke spoel van buizen 
in de watertoevoer vergemakkelijkt het verplaatsen van het apparaat om het aanrecht schoon te maken.  Bunn-O-Matic raadt 
het gebruik van een zadelventiel af bij de installatie van het apparaat.  De grootte en vorm van het gat in de toevoerleiding 
dat gemaakt wordt door dit type ventiel kan de waterstroom belemmeren.

Modellen CT & CWTModellen CTF & CWTF

AFB. 6-1 AFB. 6-2

41721 022223

Waterinlaat

Waterinlaat
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 Inlet

1. Verwijder de zes schroeven waarmee het 
achterpaneel is vastgezet (indien aanwezig).  
AFB. 7-1

2. Verwijder de dop van de flare-koppeling onderaan 
de middelste buis.

3. Spoel de watertoevoerleiding en bevestig deze 
stevig op de flare-koppeling op de middelste 
buis. AFB. 7-2

4. Open de watertoevoer.
5. Zet het achterpaneel terug op zijn plaats. AFB. 

7-3
6. Voor modellen met 1 kraan: plaats een lege op-

vangbak of kan onder de kraan en til de hendel 
omhoog tot water wordt afgegeven.

AFB. 7-1

TWINS
Deze apparaten moeten worden aangesloten op een koudwatersysteem met een bedrijfsdruk tussen 138 en 620 kPa 

(20 en 90 psi) uit een toevoerleiding met een diameter van 12,7 mm (1/2 inch) of groter.  Een afsluitventiel moet worden 
geplaatst in de leiding vóór het apparaat.  Plaats een regelaar in de leiding wanneer de druk groter is dan 620 kPa (90 psi) 
om deze te verlagen naar 345 kPa (50 psi).  De watertoevoerkoppeling is 6,35 mm (3/4 inch) flare.

SANITAIRE VEREISTEN - HUIDIGE TWINS

41721 022223

AFB. 7-2 AFB. 7-3
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SANITAIRE VEREISTEN - OUDERE SINGLES

MODEL C:
Dit model is volledig draagbaar en vereist geen sanitaire aansluitingen.

MODELLEN CT, CTF, CWT, CWTA, CWTB, CWTF, CWTFA & CWTFB, SINGLE CW & SINGLE CWF
Deze apparaten moeten worden aangesloten op een koudwatersysteem met een bedrijfsdruk tussen 138 en 620 kPa 

(20 en 90 psi) uit een toevoerleiding met een diameter van 12,7 mm (1/2 inch) of groter.  Een afsluitventiel moet worden 
geïnstalleerd in de leiding vóór het apparaat.  Installeer een regelaar in de leiding wanneer de druk groter is dan 620 kPa 
(90 psi) om deze te verlagen naar 345 kPa (50 psi).  De watertoevoerkoppeling is 6,35 mm (1/4 inch) flare.

OPMERKING - Bunn-O-Matic raadt 6,3 mm (1/4 inch) koperleidingen aan voor installaties korter dan 7,6 m; en 9,5 mm (3/8 
inch) voor installaties langer dan 7,6 m vanaf de 12,7 mm (1/2 inch) watertoevoerleiding.  Een strakke spoel van buizen in 
de watertoevoer vergemakkelijkt het verplaatsen van het apparaat om het aanrecht schoon te maken.  Bunn-O-Matic raadt 
het gebruik van een zadelventiel af bij de installatie van het apparaat.  De grootte en vorm van het gat in de toevoerleiding 
dat gemaakt wordt door dit type ventiel kan de waterstroom belemmeren.

Modellen CT & CWTModellen CTF & CWTF

AFB. 8-1 AFB. 8-2

Zoals aangegeven in de 'International Plumbing Code' van de International Code Council en de 'Food Code Manual' van de 
Food and Drug Administration (FDA), moet deze apparatuur worden geïnstalleerd met adequate terugstromingspreventie om te 
kunnen voldoen aan federale, staats- en lokale voorschriften. Voor modellen die buiten de Verenigde Staten zijn geïnstalleerd, 
moet worden voldaan aan de toepasselijke sanitaire voorschriften voor uw regio.

41721 022223

Waterinlaat

Waterinlaat
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P1241

TWINS

TWINS
Deze apparaten moeten worden aangesloten op een koudwatersysteem met een bedrijfsdruk tussen 138 en 620 kPa 

(20 en 90 psi) uit een toevoerleiding met een diameter van 12,7 mm (1/2 inch) of groter.  Een afsluitventiel moet worden 
geplaatst in de leiding vóór het apparaat.  Plaats een regelaar in de leiding wanneer de druk groter is dan 620 kPa (90 psi) 
om deze te verlagen naar 345 kPa (50 psi).  De watertoevoerkoppeling is 6,35 mm (3/4 inch) flare.

1. Verwijder de zes schroeven waarmee het achter-
paneel is vastgezet (indien aanwezig). AFB. 9-1

2. Verwijder de dop van de flare-koppeling onderaan 
de middelste buis.

3. Spoel de waterleiding en bevestig deze stevig op 
de flare-koppeling op de middelste buis. AFB. 9-2

4. Open de watertoevoer.
5. Zet het achterpaneel terug op zijn plaats. AFB. 

9-3
6. Voor modellen met 1 kraan: plaats een lege op-

vangbak of kan onder de kraan en til de hendel 
omhoog tot water wordt afgegeven.

P1241P1241 AFB. 9-3AFB. 9-2

AFB. 9-1

SANITAIRE VEREISTEN - OUDERE TWINS

41721 022223

Waterinlaat
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EERSTE INSTALLATIE
LET OP -  Het apparaat moet voor een bepaalde tijd worden losgekoppeld van de stroombron zoals aangegeven in de 
handleiding.

1. Plaats een lege trechter in de trechterrails.
2. Plaats een lege kan onder de vultrechter.
3. Zet de verwarmingsschakelaar aan de achterkant van het apparaat op 'OFF' (omlaag) en sluit het apparaat aan op de 

stroombron.
4. Vul de tank met water zoals aangegeven:

4A. Model C
 Schenk 3 kannen kraanwater in het afgeschermde gebied bovenaan het apparaat.  Wacht +/- 2 minuten tussen elke 

kan water zodat het water in de tank kan stromen.  Tijdens het inschenken van de 3e kan wordt de tank tot aan zijn 
vulcapaciteit gevuld en stroomt het overtollige water uit de spuitkop, door de trechter, in de kan.

4B. Modellen CT, CTF, CWT, CWTA, CWTB, CWTF, CWTFA, CWTFB, SINGLE CW & SINGLE CWF
 Sluit het apparaat aan op de stroombron, zet de aan/uit-schakelaar op 'ON' (omhoog) en houd de startschakelaar 

kort ingedrukt.  Water zal in de tank stromen.  Start een 2e en 3e zetcyclus wanneer het water stopt met stromen in 
de tank.  Tijdens de 3e zetcyclus wordt de tank tot aan zijn vulcapaciteit gevuld en stroomt het overtollige water uit 
de spuitkop, door de trechter, en in de kan.

5. Wanneer de waterstroom uit de trechter stopt moet u de verwarmingsschakelaar aan de achterkant van het apparaat 
op 'ON' (omhoog) zetten en ongeveer 20 minuten wachten tot het water in de tank de juiste temperatuur heeft bereikt.  
Als gevolg van expansie kan er wat water uit de trechter gaan druppelen. Dit is tijdelijk en zou daarna niet meer mogen 
gebeuren.

6. Gooi de kan leeg en start een andere zetcyclus zoals aangegeven:
6A. Model C

 Schenk 1 kan met kraanwater in het afgeschermde gebied bovenaan het apparaat.
6B. Modellen CT, CTF, CWT, CWTA, CWTB, CWTF, CWTFA, CWTFB, SINGLE CW & SINGLE CWF

 Zet de aan/uit-schakelaar op 'AAN', en zet op de modellen SINGLE CW en SINGLE CWF de keuzeschakelaar voor de 
serveerhoeveelheid op '1 GAL'. Houd de startschakelaar kort ingedrukt.

7. Zet de aan/uit-schakelaar op 'OFF' als er geen water meer uit de trechter stroomt en laat het water in de tank opnieuw 
opwarmen tot de juiste temperatuur.

8. Gooi de kan leeg, zet de aan/uit-schakelaar op 'ON' en houd de startschakelaar kort ingedrukt.  Controleer de water-
hoeveelheid in de kan als er geen water meer uit de trechter stroomt.  Voor SINGLE CW en SINGLE CWF moet dit 3,8 
L zijn; voor alle andere modellen 1,9 L.

9. Alleen voor SINGLE CW en SINGLE CWF modellen: zet de startschakelaar op '1/2 GAL' en houd de startschakelaar 
kort ingedrukt. Controleer de waterhoeveelheid in de kan als er geen water meer uit de trechter stroomt. Dit moet 1,9 
L zijn.

10. Pas indien nodig de zettimer aan als de waterhoeveelheden niet juist zijn.  Zie 'Zethoeveelheden aanpassen'.  Laat het 
water opwarmen. Start, en meet een andere zetcyclus.

11. Herhaal stap 10 tot de juist waterhoeveelheid is bereikt.
OPMERKING:  voor Twins: herhaal stap 1 tot 10 voor de andere kant.
12. Het apparaat is nu klaar voor gebruik in overeenstemming met de zetinstructies.

ZETHOEVEELHEDEN AANPASSEN

OPMERKING: Controleer voor het instellen/aanpassen van serveerhoeveelheden dat het apparaat is aangesloten op de 
watertoevoer, dat de tank goed is gevuld en dat er een trechter en kan op hun plaatst zitten.

1. Om een serveerhoeveelheid aan te passen moet u eerst controleren of de SET/LOCK-schakelaar op de printplaat op 
'SET' staat. Als het apparaat beschikt over een keuzeschakelaar voor serveerhoeveelheden, zet deze dan in de stand van 
de te wijzigen hoeveelheid.

0 Om een serveerhoeveelheid te vergroten, Houd de schakelaars START of BREW ingeschakeld tot u 3 klikken hoort. 
Laat de schakelaar los (als u dit niet doet binnen 2 seconden na de 3e klik, wordt het instellen van de serveerhoeveelheid 
afgebroken) en druk opnieuw 1 of meerdere keren op deze schakelaar. Met elke activatie van de schakelaar wordt 2 seconden 
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INSTEL-/BLOK-
KEERSCHAKELAAR

THERMOSTAATKNOP

AFB. 11-1

BLOKKEREN

INSTELLEN

-1000 213.8 101.0 200 93.3
-500 212.9 100.5 200 93.3

0 212.0 100.0 200 93.3
500 211.1 99.5 200 93.3

1000 210.2 99.0 200 93.3
1500 209.3 98.5 200 93.3
2000 208.4 98.0 200 93.3
2500 207.4 97.4 200 93.3
3000 206.5 96.9 199 92.8
3500 205.6 96.4 198 92.2
4000 204.7 95.9 197 91.7
4500 203.8 95.4 196 91.1
5000 202.9 94.9 195 90.6
5500 201.9 94.4 195 90.6
6000 201.0 93.9 194 90.0
6500 200.1 93.4 193 89.4
7000 199.2 92.9 192 88.9
7500 198.3 92.4 191 88.3
8000 197.4 91.9 190 87.8
8500 196.5 91.4 189 87.2
9000 195.5 90.8 188 86.7
9500 194.6 90.3 187 86.1
10000 193.7 89.8 186 85.6

Brew water temperature is factory set at 200° F (93.3° C)
Areas of high altitude will require lowering this tempera-
ture to prevent boiling.  This chart should be used as a
guide when readjusting the brew water temperature.

Altitude

(Feet)

Boiling point
of water

° F          ° C

Recommended
water temperature

° F          ° C

NOTICE

35665.0000A  05/04  © 2004  Bunn-O-Matic Corporation

THERMOSTAAT 

Op de meeste locaties moet de thermostaat voor een optimale zettemperatuur volledig rechtsom worden gedraaid (200°F 
/ 93°C). In hooggelegen gebieden moet u de thermostaat mogelijk verlagen (linksom) om te voorkomen dat het water gaat 
koken.

41721 080310

toegevoegd aan de zettijd.  Wacht tot de zetcyclus is voltooid om te controleren of de gewenste hoeveelheid is bereikt.

Om een serveerhoeveelheid te verkleinen, drukt u op de schakelaars START of BREW om 2 seconden van de totale zet-
tijd te halen; druk vervolgens op de schakelaars START of BREW tot u 3 klikken hoort. Laat de schakelaar los (als dit niet 
binnen 2 seconden na de 3e klik wordt gedaan, wordt het instellen van de serveerhoeveelheid afgebroken). Wacht tot de 
zetcyclus is voltooid om te controleren of de gewenste hoeveelheid is bereikt.

2. Serveerhoeveelheden instellen. Om een serveerhoeveelheid in te stellen moet u eerst controleren of de schakelaar 
SET/LOCK op de printplaat op 'SET' staat. Houd de schakelaars START of BREW ingedrukt tot u 3 verschillende klikken 
hoort (dit duurt +/- 10 seconden. Als dit niet binnen 2 seconden na de 3e klik wordt gedaan, wordt het instellen van de 
serveerhoeveelheid afgebroken). Controleer het niveau van de vloeistof dat wordt afgegeven. Zet de aan/uit-schakelaar op 
'OFF' wanneer het gewenste niveau is bereikt. Het apparaat onthoudt deze hoeveelheid en zal deze gebruiken als serveer-
hoeveelheid tot de instelprocedure wordt herhaald. Gooi de kan(nen) leeg, zet de keuzeschakelaar op de standen die nog 
moeten worden ingesteld en herhaal de instelprocedure tot alle serveerhoeveelheden zijn ingesteld. 

OPMERKING: Tijdens het zetten van koffie worden de serveerhoeveelheden kleiner door absorptie door het koffiedik.

3. Blokkeerfunctie voor programmering instellen. Als u wilt voorkomen dat iemand de door u geprogrammeerde zettijden 
wijzigt, kunt u de schakelaar SET/LOCK in de 'LOCK' positie zetten. Dit voorkomt programmering door anderen.

OPMERKING: Als u geen klikken hoort, houd dan de watertoevoerleiding lichtjes vast om te voelen wanneer het 
ventiel in-/uitschakelt.

SCHAKELAAR DUBBE-
LE SPANNING
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SCHAKELAAR 'ON/LOWER'

Het zetten wordt gestopt door de schakelaar 'ON/LOWER' op 'OFF' te zetten. Na het stoppen van een gestarte zetcyclus 
wordt de waterstroom naar de trechter pas afgesloten wanneer het water in de tank het juiste niveau heeft bereikt. Door de 
schakelaar op 'ON' (omhoog) te zetten wordt het zetcircuit geactiveerd en (uitgezonderd APS/TC-modellen) de verwarmer 
van het apparaat van stroom voorzien.

STARTSCHAKELAAR

Het kort inschakelen van de startschakelaar start een zetcyclus. HOUD DE STARTSCHAKELAAR NIET INGEDRUKT.
OPMERKING – De aan/uit-schakelaar moet op 'ON' (omhoog) worden gezet om een zetcyclus te starten en voltooien. 
OPMERKING – Sommige TWINS zijn uitgerust met extra startschakerlaars aan weerszijden van het apparaat. Zorg er-
voor dat objecten uit de buurt worden gehouden van de schakelaars zodat deze niet worden geblokkeerd of per ongelijk 
een zetcyclus starten! AFB. 11-1

KLAPDEKSEL (INSCHENKFUNCTIE)

Plaats een kan onder de zettrechter. Open de deksel om in te schenken (alleen water). GEEN KOFFIE INSCHENKEN! 
WAARSCHUWING: GEBRUIK NIET TEGELIJK DE INSCHENKFUNCTIE EN STARTSCHAKELAAR! DIT VEROORZAAKT OVER-
LOPEN VAN HEET WATER!

BEDIENINGSELEMENTEN

STARTSCHAKELAAR 
VOOR HET ZETTEN

SCHAKELAAR 'ON/
LOWER'

VERWARMINGSSCHAKE-
LAARS

AFB. 12-1

KANVERWARMER

ZETTRECHTER

HEETWATERKRAAN

KLAPDEKSEL (INSCHENK-
FUNCTIE)

EXTRA STARTSCHAKELAAR VOOR 
HET ZETTEN

AFB. 12-2
41721 111308
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AAN/UIT-HOOFDSCHAKELAAR(S)

De aan/uit-hoofdschakelaar schakelt de stroom van het hele apparaat uit (inclusief tankverwarmers).
 OPMERKING – TWINS met 2 netsnoeren zijn uitgerust met 2 netschakelaars (een links, een rechts). 

AAN/UIT-SCHAKELAARS VAN TANKVERWARMER

De aan/uit-schakelaar van de tankverwarmer schakelt alleen de stroomtoevoer naar de verwarmingscircuits 
van de tank uit. De stroomtoevoer naar de zettimer en verwarmingscircuits worden hierdoor niet beïnvloed. 
Alle TWINS hebben 2 tankverwarmingsschakelaars. OPMERKING: Er zal met koud water worden gezet wan-
neer de tankverwarmingsschakelaar(s) op 'OFF' (omlaag) staan.

SCHAKELAARS OUDERE MODELLEN

SCHAKELAARS NIEUWE MODELLEN

AFB. 13-1 AFB. 13-2

AFB. 13-3 AFB. 13-4

BEDIENINGSELEMENTEN

41721 111308
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KOFFIE ZETTEN

1. Plaats een BUNN®-filter in de vultrechter.
2. Doe de vers gemalen koffie in het filter en schud voorzichtig tot de gemalen koffie gelijkmatig is verdeeld.
3. Schuif de trechter in de trechterrails.
4. Plaats een lege kan onder de vultrechter.
5. Zet de aan/uit-schakelaar op 'AAN' (omhoog).  Houd de startschakelaar kort ingedrukt.
6. Gooi het koffiedik en filter weg wanneer het zetten is voltooid.

HEETWATERKRAAN

De heetwaterkraan kan op elk gewenst moment worden gebruikt voor het vullen van een kopje heet water. Het 
is niet bedoeld voor het vullen van karaffen, kannen etc. Het water zal koud worden wanneer meer dan 236-
296 ml wordt afgegeven.  
OPMERKING -  De kraan werkt niet samen met de inschenkfunctie. Het apparaat moet zijn aangesloten op een 
werkende watertoevoerleiding.

41721 111308
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Reinig de spuitkopopeningen

AFB. 15-3

1. Het gebruik van een vochtige doek gespoeld in een milde niet-schurend vloeibaar wasmiddel wordt aangera-
den voor het reinigen van alle oppervlakken van Bunn-O-Matic apparatuur. Wees voorzichtig bij het reinigen 
met een doek rondom de verwarmingsschakelaar om te voorkomen dat u per ongeluk de tankverwarmer 
uitschakelt! 

2. Reinig de openingen van de spuitkop. Een goed schoongemaakt spuitkop laat een kuiltje in de laag koffiedik 
achter voor elke opening. Voorbeeld: 6 openingen = 6 kuiltjes. AFB. 15-1/2

3. Verwijder de spuitkop en steek de ontkalkingsveer (meegeleverd) volledig in de buis van de spuitkop.  Deze 
is goed geplaatst als niet meer dan 5 cm van de veer zichtbaar is.  Maak vervolgens 4 tot 5 zaagbewegingen. 
AFB. 15-3. 

 OPMERKING – In gebieden met hard water moet deze procedure mogelijk dagelijks worden gedaan.  Deze 
procedure helpt bij het voorkomen van kalkproblemen in het apparaat en duurt minder dan een minuut.

4. De kraanbeluchter kan worden verwijderd voor reiniging. Schroef de beluchter los (linksom vanaf onderkant) 
AFB. 15-5 

WAARSCHUWING: KOPPEL HET APPARAAT EERST LOS VAN DE WATERTOEVOER VOORDAT 
U DE REST VAN DE KRAAN DEMONTEERT.

REINIGING

Ontkal-
kingsveer

Draai de ontkalkingsveer bij het insteken

AFB. 15-4

AFB. 15-2AFB. 15-1
Verstopte spuitkopopeningNormaal patroon

Demontage van beluchter

AFB. 15-5
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PROBLEEMOPLOSSING
Een gids voor het oplossen van problemen is meegeleverd om te helpen bij het vaststellen van oorzaken en oplossen 

van ondervonden problemen.  Neem contact op de met de technische dienst van Bunn-O-Matic als het probleem zich blijft 
voordoen.

• De inspectie, testen en reparatie van elektrische apparatuur mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd servi-
cepersoneel.

• Alle elektronische componenten ondersteunen 120 VAC en DC laagspanning op de contacten.  Kortsluiting van contacten 
of de toepassing van externe spanningen kan leiden tot een defect aan de printplaat.

• Onderbroken werking van elektronische printplaten is onwaarschijnlijk.  Een defect aan de printplaat is doorgaans blij-
vend.  Een onderbroken werking wordt meestal veroorzaakt door een schakelcontact of loszittende contactaansluiting 
of krimp.

• Om een magneetventiel te verwijderen moet de watertoevoer naar het ventiel worden afgesloten.  Het activeren van 
magneetventielen voor meer dan 10 minuten zonder watertoevoer kan leiden tot schade.

• Het gebruik van 2 moersleutels wordt aanbevolen bij het vast- of losdraaien van koppelingen.  Dit helpt bochten en 
knikken in de leidingen te voorkomen.

• Zorg ervoor dat alle sanitair aansluitingen zijn afgedicht en elektrische aansluitingen stevig en geïsoleerd zijn aange-
sloten.

• Dit apparaat wordt te allen tijde verwarmd.  Uit de buurt houden van brandbare stoffen.

WAARSCHUWING – • Weest uiterst voorzichtig bij het onderhoud van elektrische apparatuur.
    • Koppel het apparaat los van de stroombron bij onderhoud, behalve wanneer
     elektrische tests moeten worden uitgevoerd.
    • Volg de aanbevolen onderhoudsprocedures
    • Vervang alle beschermende schilden of veiligheidsinstructies

PROBLEEM

Zetcyclus start niet

Water is niet heet

Inconsistent drankniveau

Consistent laag of hoog drankni-
veau.

MOGELIJKE OORZAAK

1. Schakelaar 'ON/LOWER' staat 
uit.

2. Geen stroom

3. Geen water  

1. Verwarmingsschakelaar staat uit.

1. Kalkaanslag

2. Fluctuerende waterdruk.

1. Aanpassing van timer.

OPLOSSING

Schakel de schakelaar in.

(A) Schakel de hoofdnetschakelaar in.
(B) Controleer of het netsnoer goed is 
aangesloten op het stopcontact.
(C) Controleer stroomonderbrekers of 
zekeringen.

(A) Waterleidingen en ventielen moeten 
geopend zijn.
(B) Controleer op een verstopte water-
filter.

Schakel de schakelaar in.

(A) Gebruik de ontkalkingsveer.
(B) Reinig de spuitkop (pagina 11).

Er moet een drukregelaar zijn.

Pas de timer aan (pagina 10).
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PROBLEEMOPLOSSING (vervolg).

PROBLEEM

Spuwen of overmatig stomen 

Druppelt uit sproeikop

De zetcyclus start wanneer de 
schakelaar 'ON/LOWER' wordt 
ingeschakeld.

Slappe drank

Droog koffiedik blijft achter in de 
trechter

MOGELIJKE OORZAAK

1. Kalkaanslag

1. Overhevelingssysteem

Extra startschakelaar voor 
zetten op TWINS per ongeluk 
geactiveerd.

1. Filtertype

2. Gemalen koffie

3. Spuitkop

4. Vullen van de trechter

5. Watertemperatuur

1. Vullen van trechter

2. Spuitkop

OPLOSSING

(A) Gebruik de ontkalkingsveer.
(B) Reinig de spuitkop. (Pagina 11)

Het apparaat moet vlak staat of een beetje 
naar voren worden gekanteld om goed te 
kunnen overhevelen.

Plaats objecten weg van het apparaat.

Papieren filters van BUNN® moeten worden 
gebruikt voor een goede extractie.

Een fijngemalen of druipkoffie moet worden 
gebruikt voor een goede extractie.

Een schone spuitkop moet worden gebruikt 
voor een goede extractie.

De papieren filter van BUNN® moet in het 
midden van de trechter worden geplaatst en 
de gemalen koffie moet voorzichtig worden 
geschud voor een gelijkmatige verdeling.

Plaats een lege trechter op een lege kan onder 
de spuitkop. Start een zetcyclus en controleer 
onder de spuitkop meteen de temperatuur van 
het water met een thermometer. Deze mag niet 
lager zijn dan 76°C. Pas de regelthermostaat 
aan om de watertemperatuur te verhogen. 
Vervang indien nodig.

De papieren filter van BUNN® moet in het 
midden van de trechter worden geplaatst en 
de gemalen koffie moet voorzichtig worden 
geschud voor een gelijkmatige verdeling.

Een schone spuitkop moet worden gebruikt 
voor een goede extractie.
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