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صفحة 2 2023 ربمسيد 1

:يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ،هعِّنصت يذلا زاهجلا ("BUNN" مسالاب اهيلإ راشُملا) Bunn-O-Matic ةكرش نمضت

 وأ/و ةيبرهكلا BUNNlink® ةرئادو ،دحاو بوك دادعإل ةصصخملا MCR/MCP/MCA ةوهقلا ريضحت تانيكام ،ياشلاو ةوهقلا قيرابأ/تاعزوم عيمج (1

.حالصإلا ىلع دحاو ماعو رايغلا عطق ىلع دحاو ماع – مكحتلا تاحول

 ىجري .حالصإلا ىلع دحاو ماعو رايغلا عطق ىلع دحاو ماع – كلذ ريغو Tamp®و Sure Immersion®و Fast Cup®و Crescendo® تاجتنمل ةصصخم تانامض (2

.ليصافتلا نم ٍديزم ىلع فرعتلل commercial.bunn.com/support/warranty-lookup ةرايز

:هاندأ ددحم وه امك ةيفاضإ تانامض ىلإ ةفاضإ ،عينصتلا ىلع ةدحاو ةنسو ،رايغلا عطق ىلع ناتنس – ىرخألا ةزهجألا عيمج  (3

.حالصإلا لامعأو رايغلا عطق ىلع تاونس 3 – مكحتلا تاحول وأ/و ةينورتكلإلا ةرئادلا (أ 

.حالصإلا لامعأ ىلع ةنسو رايغلا عطق ىلع تاونس 5 – ديربتلا زاهج اهب دوزملا سباكملا (ب 

.ًالوأ يتأي امهيأ ،ةوهقلا نم لطر 40000 وأ تاونس 4 ةدمل ةوهقلا نحط زاهج يف ةدوجوملا فاوحلا تاذ ةددخملا نحطلا تاودأ  (ـج 

BUNN-O-MATIC ةكرش نم يراجتلا جتنملا نامض

 يفو داوملا يف بويعلا نم اًيراجت ةيلاخ اهع ّنصت يتلا ةزهجألا نوكت نأ BUNN نمضت .بيكرتلا خيرات نم هذه نامضلا تارتف أدبت

 اهع ّنصت مل رايغ ةعطق وأ نوكم وأ زاهج يأ ىلع نامضلا اذه يرسي ال .يراسلا نامضلا ةدم لالخ رهظت يتلاو عينصتلا تقو يف ،عينصتلا

BUNN، تأر وأ BUNN، وأ ،ئطاخ حالصإ وأ ةنايص وأ ،ميلس ريغ ليغشت وأ بيكرت وأ ،رييغت وأ ،لامهإ وأ ،لامعتسا ةءاسإ ةجيتن تررضت اهنأ 

 نامضلا يرسي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ثراوكلا وأ ررضلا وأ هايملا ةدوج ءوس نع جتانلا زاهجلا لطعت وأ ،ةيرود ةرياعم ءارجإ مدعو فيظنت مدع

 ةطساوب لادبتسالل ةلباقلا ءازجألا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،يعيبطلا كالهإلل عضخت يتلا رصانعلا لادبتسا ىلع

 ةبلاطم يأب BUNN ىلإ يروف راعشإ ميدقت (1 :يلي امب يرتشملا مايق طرشب نامضلا اذه يرسي .تايشحلاو تادادسلا لثم مدختسملا

 (2و ؛ 3227, Springfield, Illinois 62708-3227:ديربلا قودنص ىلإ ةلسارملاب وأ ،(217) 529-6601 مقرلا ىلع فتاهلا ربع ،نامضلا اذه بجومب ةلوفكم

 نم قبسم حيرصت يقلت (3و ؛ةدمتعملا BUNN ةمدخ نكامأ دحأ ىلإ اًقبسم نحشلا لباقم عفد عم بيعملا زاهجلا نحش ،BUNN بلط ىلع ًءانب

BUNN نامضلا ةرتف يف بيعملا زاهجلا نأب.

 ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،اًينمض مأ اًحيرص ،اًيهفش مأ اًبوتكم ناكأ ًءاوس ،رخآ نامض يأ لحم لحيو ،اًيرصح ركذلا قباس نامضلا دعي

 اذه ىلع تاليدعت ءارجإ اهيفظوم وأ اهيعزوم وأ BUNN ءالكو قح نم سيل .نيعم ضرغل ةمءالملا وأ ءارشلل ةيلباقلل ينمض نامض يأ ،رصحلا

 ءالؤه اهمدقي يتلا ةبوتكملا وأ ةيهفشلا تاحيرصتلا ل ّكشت ال ،كلذل اًقفوو .BUNN ةكرشل ةمزلُم ةيفاضإ تانامض ميدقت وأ ،نامضلا

.اهيلع دامتعالا مدع بجي امك ،تانامض دارفألا

 نوكي ،نامضلا قباطي ال زاهجلا نأ ،اهريدقت ضحمب ،BUNN تررق اذإ

 نامضلا ددم ءانثأ) اًناجم حالصإلاب نوموقي نيذلا نيينفلا وأ/و ةليدب رايغ عطق ميدقت (1 :رايخ ،نامضلا ةرتف يف زاهجلا ماد ام ،اهدحو اهل

حالصإل (هالعأ ةددحملاو حالصإلاب نوموقي نيذلا نيينفلاو رايغلا عطقل ةيراسلا

.زاهجلا ءارش نمث ةداعإ وأ زاهجلا لادبتسا (2 وأ ؛BUNN نم دمتعم ةمدخ لثمم ةطساوب حالصإلا كلذ ءارجإ طرشب ،ةبيعملا تانوكملا

 ىلع اًرصتقم ،كلذ ريغ مأ نامضلا ىلع اًينبم ناكأ ًءاوس ،زاهجلا اذه عيب ببسب اهمازتلا قرخ نع جتانلا ،BUNN نم يرتشملا ضيوعت نوكي

.انه ددحم وه امك اهدحو BUNN رايتخا بسح كلذو ،نمثلا ةداعإ وأ لادبتسالا وأ حالصإلا

 تاعيبم ةراسخ وأ حابرأ ةراسخ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،ىرخأ رئاسخ وأ رارضأ يأ نع ةيلوؤسم ةيأ ،لاح يأب ،BUNN لمحتت نلو

 وأ قفارم وأ ،ليدبلا زاهجلا ةفلكت وأ ،لطعت تقو ةفلكت وأ ،لاملا سأر ةفلكت وأ ،ىرتشملا ءالمعب ةصاخ ىواعد وأ ،زاهجلا لامعتسا ةراسخ وأ

.ةيعبت وأ ةيضَرع وأ ةصاخ ىرخأ رارضأ يأ وأ ،تامدخ

https://commercial.bunn.com/support/warranty-lookup
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شرح الرموز:
ر جهد التيار المتردد لجميع المكونات التي يشملها الجهاز بـ 120 فولت )15 أمبير( 15 - يقدَّ
ر جهد التيار المتردد لجميع المكونات التي يشملها الجهاز بـ 120 فولت )20 أمبير( 20 - يقدَّ

ن الخزان بـ 240 فولت، ولجميع المكونات األخرى بـ 120 فولت )20 أمبير( ر جهد التيار الكهربي لُمسخِّ 120/240V( 35( - يقدَّ
نا خزان بمفتاح تبديل DV - الجهد الكهربي المزدوج. ُمسخِّ

نا خزان بمجموعة أطراف توصيل. )تم استبدالها بجهد كهربي مزدوج( MV - الجهد الكهربي المتعدد. ُمسخِّ
ر جهد التيار المتردد لجميع المكونات التي يشملها الجهاز بـ 240 فولت. A - يقدَّ

ر جهد التيار المتردد لجميع المكونات بـ 100 أو 200 فولت. B - يقدَّ
C - للُطرز الكندية فقط

CE - للُطرز األوروبية فقط.
TWIN - ماكينتا تحضير بهيكل واحد.

APS - إناء التقديم بقدر الهواء )بال سخانات(
TC - إبريق حراري )بال سخانات(

TS - إناء تقديم حراري )بال سخانات(

مقدمة
هذه الماكينة معدة لتحضير دفعة أو اثنتين من القهوة مًعا، بمعدل نصف جالون لكل منهما، وذلك عبر موزعات جاهزة لتقديمها )بمجرد ضغطة 
زر(.  قد يحتوي أحد الجانبين على صنبور مياه ساخنة لالستعمال مع المشروبات الساخنة. والجهاز معد لالستعمال داخل المباني فقط وعلى 

منضدة ثابتة.



صفحة 4

إشعارات املستخدم
احرص عىل قراءة جميع اإلشعارات الواردة بهذا الدليل واملوجودة عىل الجهاز واتباعها.  يجب الحفاظ عىل جميع امللصقات املثبتة عىل الجهاز بحالة جيدة.  استبدل 

أي ملصقات غري مقروءة أو تالفة.

00831.8500

37881.8500

120V
120/208-240V

34056.0000
مفتاح تحديد الجهد الكهربي

00824.0002

 051515 41721.8500  

00656.8501

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.

00658.8501

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: 00658.8501A 04/15 © 1985 BUNN-O-MATIC CORPORATION

02765.8500

درجة حرارة السّخانات واألسطح مرتفعة. تنبیھ

CAUTION WARMERS AND SURFACES ARE HOT

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 

WARNING

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

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.



صفحة 5

34955.0000
APS طُرز

34955.0003
ماكينات التحضري ذات السخانات الثالثة

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
ماكينات التحضري ذات السخانني

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
الطُرز ذات السخان الواحد

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

051515 41721.8500

إشعارات املستخدم )تابع(

ةيرايتخالا كالسألا ليصوت ةحول

تاو 3100-2340 ،ريبمأ 13.1-11.4 ،تلوف 120/208-240

زتره GND، 60 + كالسأ 3 ،ةدحاو ةلحرم

ةيرايتخالا كالسألا ليصوت ةحول

تاو 3200-2440 ،ريبمأ 13.9-12.25 ،تلوف 120/208-240

زتره GND، 60 + كالسأ 3 ،ةدحاو ةلحرم

ةيرايتخالا كالسألا ليصوت ةحول

تاو 3300-2540 ،ريبمأ14.8 -13.0 ،تلوف 120/208-240

زتره GND، 60 + كالسأ 3 ،ةدحاو ةلحرم

ةيرايتخالا كالسألا ليصوت ةحول

تاو 3400-2640 ،ريبمأ 15.6-13.9 ،تلوف 120/208-240

زتره GND، 60 + كالسأ 3 ،ةدحاو ةلحرم

03408.8502

03409.8502

تحذیر WARNING
REMOVE
FUNNEL

SLOWLYببطء
أزل القُمع 

تحذیر WARNING
HOT
LIQUIDساخن

0058.46321سائل 

مرتفعة.تنبیھ واألسطح  السّخانات  حرارة  درجة 



صفحة 6

التوصيل بالكهرباء
تنبيه – سيؤدي التركيب غير السليم بالكهرباء إلى تلف المكونات اإللكترونية.

يجب أن يقدم الخدمة الكهربية فني كهرباء، كما هو محدد.  .1
باستخدام مقياس فرق الجهد، افحص الجهد الكهربي والرموز اللونية لكل موصل على المصدر الكهربائي.  .2

الشكل 5-1 واضبط مفتاح الجهد الكهربي المزدوج

الطراز 35
مالحظة: يتكون هذا الطقم الكهربي من 
3 موصالت حاملة للتيار )Neutral و
L1 وL2( وموصل منفصل للتأريض.

الُطرز األحادية المرحلة ذات تيار 
متردد 200 أو 230 فولت

مالحظة: يتكون هذا الطقم الكهربي 
من موصلين حاملين للتيار 

)Neutral وL1 وL2( وموصل 
منفصل للتأريض.

الُطرز الثالثية المراحل ذات تيار 
متردد 230 فولت

مالحظة: يتكون هذا الطقم الكهربي 
 L1( من 3 موصالت حاملة للتيار

وL2 وL3( وموصل منفصل 
للتأريض.

BLK

RED

120 فولت تيار متردد

120 فولت تيار متردد

208 أو 240 فولت 
تيار متردد

WHI

L1

L2

N

P1841
قاعدة التأريض المعدنية         األرضي

BLU

RED

BLK

230 فولت تيار متردد

230 فولت تيار متردد
230 فولت تيار متردد

L1

L2

L3

P1843
قاعدة التأريض المعدنية         األرضي

200 أو 230 فولت تيار متردد

BLK

RED

L1

L2

P1842
قاعدة التأريض المعدنية         األرضي

)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.

• 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 المصنِّعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المصنِّعة أو موظف الخدمة 

المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.
• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.

متطلبات التغذية الكهربية
تنبيه - يجب فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار حتى يتم تحديد ذلك في اإلعداد األولي.

ر الجهد الكهربي للتيار المتردد به بـ 120 فولت، و15 أمبير، ومرحلة واحدة، 60 هرتز. الطراز 15 مرفق به طرف توصيل، ويتطلب طقًما مؤرًضا ثنائي السلك يقدَّ

الطراز 20
يتطلب طقًما مؤرًضا ثنائي السلك، 
ر الجهد الكهربي للتيار المتردد  يقدَّ
أمبير،  فولت، و20  بـ 120  به 
ومرحلة واحدة، 60 هرتز.  تابع 

كما يلي:

BLK

120WHI فولت تيار متردد
L1

N

P3516
قاعدة التأريض المعدنية         األرضي

مالحظة: بعض ُطرز Twin تتطلب كبلي تيار منفصلين.

 "OFF" ن بالجزء الخلفي من ماكينة التحضير في موضع اضبط مفتاح/مفاتيح الُمسخِّ  .3
السفلي.

انزع اللوحة األمامية أسفل رؤوس صب السائل. )فيما يتعلق بالُطرز ذات الجهد   .4
الجهد  الكهربي على وضع  الجهد  تحديد  تبديل  مفتاح  المزدوج، اضبط  الكهربي 

الكهربي المطلوب استخدامه. الشكل 1-5(.
له بمجموعة أطراف التوصيل. ل الكبل عبر مفتاح/مفاتيح تصريف الضغط، ووصِّ وصِّ  .5
ل ماكينة التحضير بمصدر التيار، وتحقق من الجهد الكهربي على مجموعة  وصِّ  .6

نهايات التوصيل قبل المتابعة.  ركِّب اللوحة األمامية.
إذا كانت أعمال السباكة سيتم توصيلها الحًقا، فتأكد من فصل ماكينة التحضير عن   .7
مصدر التيار.  أما إذا كانت أعمال السباكة موصلة، فبذلك تكون ماكينة التحضير 

جاهزة لبدء اإلعداد األولي.

111308 41721.8500



صفحة 7

متطلبات السباكة - ُطرز SINGLE الحالية

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.

:C الطراز
هذا الطراز معد للحمل تماًما، وال يتطلب أعمال سباكة لتشغيله.

SINGLE CWFو SINGLE CWو CWTFBو CWTFAو CWTFو CWTBو CWTAو CWTو CTFو CT :الُطرز
يجب توصيل أجهزة التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين 20 و90 باوند للبوصة المربعة )من 138 إلى 620 كيلو باسكال( 
ًما في الخط  من خط إمداد ال يقل قطره عن 1⁄2 بوصة بل يزيد عن ذلك. كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير. ركِّب منظِّ
بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه 90 باوند للبوصة المربعة )620 كيلو باسكال( إلى 50 باوند للبوصة المربعة )345 كيلو باسكال(.  

ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة دخل المياه 1⁄4 بوصة.

مالحظة - توصي Bunn-O-Matic باستخدام مواسير نحاسية بقطر 1⁄4 بوصة للتركيبات التي تقل مسافتها عن 25 قدًما، وبقطر 3⁄8 بوصة 
للتركيبات التي تزيد مسافتها عن 25 قدًما من خط إمداد المياه البالغ قطره 1⁄2 بوصة.  ستسهِّل الوصلة الملفوفة محكمة السد في مواسير خط 
المياه نقل ماكينة التحضير لتنظيف سطح المنضدة.  توصي Bunn-O-Matic بعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب ماكينة التحضير.  إذ 

لها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد إلى إعاقة تدفق المياه. قد يؤدي حجم وشكل الفتحة التي يشكِّ

CWTو CT الطرازان CWTFو CTF الطرازان

الشكل 6-2الشكل 1-6
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صفحة 8

فُك المسامير الملولبة الستة التي تربط غطاء لوحة التوصيالت   .1
الخلفية )إذا كان مزوًدا(. الشكل 1-7

المزودة بصامولة أسفل مجموعة  الوصلة  الغطاء عن  انزع   .2
المواسير الوسطى.

له بإحكام بالوصلة ذات الصامولة على  اشطف خط المياه ووصِّ  .3
مجموعة المواسير الوسطى. الشكل 2-7

ل مصدر اإلمداد بالمياه. شغِّ  .4
أعد تركيب غطاء لوحة التوصيالت الخلفية. الشكل 3-7  .5

تحت  فارًغا  إناًء  ضع  الصنبور،  ذات  بالُطرز  يتعلق  فيما   .6
الصنبور، وارفع مقبضه حتى تعبر المياه من الصنبور.

الشكل 1-7

TWINS
يجب توصيل ماكينات التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين 20 و90 باوند للبوصة المربعة )من 138 إلى 620 كيلو باسكال( من 
ًما في الخط  خط إمداد ال يقل قطره عن 1⁄2 بوصة بل يزيد عن ذلك.  كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير.  ركِّب منظِّ
بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه 90 باوند للبوصة المربعة )620 كيلو باسكال( إلى 50 باوند للبوصة المربعة )345 كيلو باسكال(.  

ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة دخل المياه 3⁄8 بوصة.

متطلبات السباكة - ُطرز TWINS الحالية

الشكل 7-3الشكل 2-7
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صفحة 9

متطلبات السباكة - ُطرز SINGLE األقدم

:C الطراز
هذا الطراز معد للحمل تماًما، وال يتطلب أعمال سباكة لتشغيله.

SINGLE CWFو SINGLE CWو CWTFBو CWTFAو CWTFو CWTBو CWTAو CWTو CTFو CT :الُطرز
يجب توصيل ماكينات التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين 20 و90 باوند للبوصة المربعة )من 138 إلى 620 كيلو باسكال( 
ًما في الخط  من خط إمداد ال يقل قطره عن 1⁄2 بوصة، بل يزيد عن ذلك. كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير.  ركِّب منظِّ
بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه 90 باوند للبوصة المربعة )620 كيلو باسكال( إلى 50 باوند للبوصة المربعة )345 كيلو باسكال(.  

ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة دخل المياه 1⁄4 بوصة.

مالحظة - توصي Bunn-O-Matic باستخدام مواسير نحاسية بقطر 1⁄4 بوصة للتركيبات التي تقل مسافتها عن 25 قدًما، وبقطر 3⁄8 بوصة 
للتركيبات التي تزيد مسافتها عن 25 قدًما من خط إمداد المياه البالغ قطره 1⁄2 بوصة.  ستسهِّل الوصلة الملفوفة محكمة السد في مواسير خط 
المياه نقل ماكينة التحضير لتنظيف سطح المنضدة.  توصي Bunn-O-Matic بعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب ماكينة التحضير؛ إذ 

لها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد إلى إعاقة تدفق المياه. قد يؤدي حجم وشكل الفتحة التي يشكِّ

CWTو CT الطرازان CWTFو CTF الطرازان

الشكل 8-2الشكل 1-8

وفق توجيهات معايير السباكة الدولية الصادرة عن مجلس الرموز والمعايير 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، فيحب التوافق مع لوائح المياه والصرف الصحي المعمول بها بمنطقتك.
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صفحة 10

P1241

TWINS

TWINS
يجب توصيل ماكينات التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين 20 و90 باوند للبوصة المربعة )من 138 إلى 620 كيلو باسكال( 
ًما في الخط بحيث يخفض  من خط إمداد ال يقل قطره عن 1⁄2 بوصة.  كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير.  ركِّب منظِّ
ضغط الماء عند تجاوزه 90 باوند للبوصة المربعة )620 كيلو باسكال( إلى 50 باوند للبوصة المربعة )345 كيلو باسكال(. ويجب أن يكون 

مقاس صامولة وصلة دخل المياه 3⁄8 بوصة.

فُك المسامير الملولبة الستة التي تربط غطاء لوحة التوصيالت   .1
الخلفية )إذا كان مزوًدا(. الشكل 1-9

مجموعة  أسفل  بصامولة  المزودة  الوصلة  عن  الغطاء  انزع   .2
المواسير الوسطى.

له بإحكام بالوصلة ذات الصامولة على  اشطف خط المياه ووصِّ  .3
مجموعة المواسير الوسطى. الشكل 2-9

ل مصدر اإلمداد بالمياه. شغِّ  .4
أعد تركيب غطاء لوحة التوصيالت الخلفية. الشكل 3-9  .5

فيما يتعلق بالُطرز ذات الصنبور، ضع إناًء فارًغا تحت الصنبور،   .6
وارفع مقبضه حتى تعبر المياه من الصنبور.

P1241 P12413-9 الشكل الشكل 2-9

الشكل 1-9

رز TWINS األقدم متطلبات السباكة - طُ
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صفحة 11

اإلعداد األويل
تنبيه - يجب فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار طوال إجراء اإلعداد األولي، عدا في حالة تحديد اإلرشادات لخالف ذلك.

أدخل قُمًعا فارًغا في قضبان القُمع.  .1
ضع وعاًء فارًغا أسفل القُمع.  .2

ل ماكينة التحضير بمصدر التيار. ن الموجود بالجزء الخلفي من ماكينة التحضير على الوضع "OFF" السفلي، ووصِّ اضبط مفتاح الُمسخِّ  .3
امأل الخزان بالمياه وفق التوجيهات:  .4

C الطراز 4أ. 
اسكب مقدار ثالث دوارق من ماء الصنبور في المنطقة ذات المصفاة أعلى ماكينة التحضير. اجعل فترة دقيقتين تقريًبا بين سكب كل دورق 
والذي يليه؛ حتى تتدفق المياه بالخزان.  ومع سكب الدورق الثالث في الخزان، سيمتلئ الخزان إلى آخره، وسيتدفق الزائد من رأس صب 

السائل خارج القُمع وفي الوعاء.
SINGLE CWFو SINGLE CWو CWTFBو CWTFAو CWTFو CWTBو CWTAو CWTو CTFو CT :الُطرز 4ب. 
ل ماكينة التحضير بمصدر التيار، واضبط مفتاح "ON/OFF" على الوضع "ON" العلوي، واضغط للحظة على مفتاح البدء ثم  وصِّ  
حرره.  سيبدأ تدفق المياه داخل الخزان.  وعند توقف تدفق المياه إلى الخزان، ابدأ دورة تحضير ثانية وثالثة.  ومع دورة التحضير الثالثة، 

سيمتلئ الخزان إلى آخره، وسيتدفق الزائد من رأس صب السائل خارج القُمع وفي الوعاء.
ن الموجود بالجزء الخلفي من ماكينة التحضير على الوضع "ON" العلوي، وانتظر  عند توقف تدفق المياه من القُمع، اضبط مفتاح الُمسخِّ  .5
لعشرين دقيقة تقريًبا، حتى تصل درجة حرارة المياه بالخزان إلى المستوى المطلوب.  ستتقاطر بعض قطرات المياه من القُمع أثناء ذلك، 

وذلك بسبب التمدد، ويجب أال يحدث بعدئٍذ.
قم بتفريغ الوعاء وابدأ دورة تحضير أخرى حسب التوجيهات:  .6

C الطراز 6أ. 
اسكب مقدار دورق واحد من ماء الصنبور في المنطقة ذات المصفاة أعلى ماكينة التحضير.  

SINGLE CWFو SINGLE CWو CWTFBو CWTFAو CWTFو CWTBو CWTAو CWTو CTFو CT :الُطرز 6ب. 
اضبط مفتاح "ON/OFF" على الوضع "ON" العلوي، وفي الطرازين SINGLE CW وSINGLE CWF، اضبط مفتاح تحديد   

الدفعة على الوضع "GAL 1" )جالون واحد(. اضغط للحظة على مفتاح البدء ثم حرره.
اضبط مفتاح "ON/OFF" على الوضع "OFF" السفلي بعد توقف تدفق المياه من القُمع، واترك الماء الموجود بالخزان يعيد التسخين   .7

إلى درجة الحرارة المالئمة.
أفرغ الوعاء، واضبط مفتاح "ON/OFF" على الوضع "ON" العلوي، واضغط للحظة على مفتاح البدء ثم حرره.  افحص حجم المياه   .8
 SINGLEو SINGLE CW بالوعاء بعد توقف تدفق المياه من القُمع.  يجب أن يعادل 64 أونصة لجميع الُطرز، عدا الطرازين

CWF، حيث يجب أن يكون 128 أونصة فقط.
بالنسبة للطرازين SINGLE CW وSINGLE CWF فقط، اضبط مفتاح تحديد الدفعة على الوضع "GAL 1/2" )نصف جالون(،   .9

واضغط للحظة على مفتاح البدء ثم حرره. افحص حجم المياه بالوعاء بعد توقف تدفق المياه من القُمع. يجب أن يكون 64 أونصة.
إذا لم تكن مستويات المياه صحيحة، فاضبط مؤقت التحضير حسب المطلوب.  راجع ضبط مستويات التحضير. اترك المياه لُتعيد التسخين.   .10

ابدأ دورة تحضير جديدة وقم بقياسها.
كرر الخطوة 10 حتى يتم الوصول إلى حجم المياه الصحيح.  .11

مالحظة:  لجميع ُطرز Twins، كرر الخطوات من 1 إلى 10 مع الجانب اآلخر.
أصبحت ماكينة التحضير اآلن جاهزة لالستعمال وفق إرشادات تحضير القهوة.  .12

ضبط مستويات التحضري

مالحظة: تحقق من توصيل ماكينة التحضير بمصدر إمداد المياه، وملء الخزان جيًدا، ووجود قُمع وإناء تقديم أو مصفق في مكانه، قبل تعيين 
أحجام الدفعات أو تعديلها.

تعديل أحجام الدفعات. لتعديل حجم دفعة، تحقق أوالً من أن مفتاح "SET/LOCK" )تعيين/قفل( على الوضع "SET" )تعيين( على   .1
لوحة الدائرة. وإذا كانت ماكينة التحضير مزودة بمفتاح تحديد دفعات، فاجعله على الحجم المطلوب التغيير إليه.

لزيادة حجم دفعة، اضغط مع االستمرار على مفتاح START )بدء( أو BREW )تحضير( حتى تسمع ثالث طقطقات. حرر المفتاح   0
)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 تنتِه؛ 

للتحقق من الوصول إلى الحجم المطلوب.
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صفحة 12

 "SET/LOCK" مفتاح
)تعيين/قفل(

م  زر ضبط منظِّ
الحرارة

الشكل 1-11

LOCK

SET

م الحرارة منظِّ

م الحرارة على الوضع الكامل باتجاه عقارب الساعة )200 درجة فهرنهايت( للحصول على أفضل درجة  في معظم األماكن، يجب إدارة منظِّ
حرارة تحضير. وفي المناطق عالية االرتفاع، قد يكون عليك إدارته ألسفل )عكس عقارب الساعة( لمنع الغليان.

لتقليل حجم دفعة، اضغط على مفتاح START )بدء( أو BREW )تحضير( ثم حرره، بمعدل مرة واحدة لكل فترة ثانيتين تريد إنقاصها   
من إجمالي فترة التحضير الزمنية؛ ثم اضغط على الفور ضغًطا مطوالً على مفتاح START )بدء( أو BREW )تحضير( 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(. دع دورة التحضير تنتِه؛ للتحقق من الوصول إلى الحجم المطلوب.
تعيين أحجام الدفعات. لتعيين حجم دفعة، تحقق أوالً من أن مفتاح "SET/LOCK" )تعيين/قفل( على الوضع "SET" )تعيين( على   .2
لوحة الدائرة. اضغط ضغًطا مطوالً على مفتاح START )بدء( أو BREW )تحضير( حتى تسمع ثالث طقطقات منفصلة )سيستغرق 
ذلك حوالي عشر ثواٍن(، ثم حرر المفتاح. )سيؤدي عدم تحرير المفتاح خالل ثانيتين من صدور صوت الطقطقة الثالثة إلى إلغاء تعيين 
ON/ الحجم وبقاء تعيين الحجم السابق في الذاكرة(. الحظ مستوى السائل بالوعاء. فعند الوصول إلى المستوى المطلوب، أِدر مفتاح
OFF على الوضع "OFF". ُيحفظ هذا الحجم بذاكرة ماكينة التحضير، وسيستمر تحضير دفعات من هذا الحجم، ما لم تكرر إجراء 
تعيين حجم. أفرغ إناء/آنية التقديم، وأِدر مفتاح التحديد إلى األوضاع المطلوب التعيين إليها، وكرر إجراء تعيين الدفعة حتى يتم تعيين 

جميع أحجام الدفعات. 
مالحظة: عند تحضير قهوة، ستقل أحجام الدفعات بسبب امتصاص حبيبات القهوة.

مفتاح  تعيين  فيمكنك  برمجتها،  بعد  التحضير  أوقات  تغيير  من  اآلخرين  منع  الضروري  من  كان  إذا  البرمجة.  تعطيل  ميزة  تعيين   .3 
"SET/LOCK" )تعيين/قفل( على الوضع "LOCK" )قفل(. وسيمنع ذلك إجراء أي برمجة.

مالحظة: إذا تعذر سماع الطقطقات، فأمسك بخط المياه الداخلة برفق للشعور بوقت تشغيل دورات الصمام وتوقفها.

مفتاح الجهد الكهريب املزدوج
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صفحة 13

مفتاح ON/LOWER )تشغيل/سفلي(

يؤدي ضبط مفتاح "ON/LOWER" )تشغيل/سفلي( على الوضع "OFF" )السفلي( إلى إيقاف التحضير.  لن يؤدي إيقاف دورة تحضير 
 "ON" بعد بدئها إلى إيقاف تدفق المياه داخل القُمع، ما لم تنقص كمية المياه بالخزان إلى المستوى الصحيح.  يتيح وضع المفتاح على الوضع

)العلوي( لدائرة التحضير على جميع الُطرز )عدا الطرازين APS/TC( إمداد سخان محطة التحضير بالتيار.

مفتاح START )بدء(

الضغط للحظة على المفتاح ثم تحريره يؤدي إلى بدء دورة تحضير. ال تضغط على مفتاح START )بدء( ضغًطا مطوالً.
مالحظة – يجب أن يكون مفتاح "ON/OFF" على الوضع "ON" العلوي؛ لبدء دورة تحضير وإتمامها.

مالحظة – ُتطرح بعض ُطرز TWINS بمفاتيح بدء تحضير إضافية على كال جانبي ماكينة التحضير. احرص على عدم وضع أجسام 
أخرى قريًبا جًدا من مفاتيح البدء؛ لئال ُتعيق دورة تحضير أو تبدأ فيها دون قصد! الشكل 1-11

الغطاء القالب )ميزة POUR IN )السكب التلقائي((

ضع إناء التقديم تحت قُمع التحضير. افتح الغطاء القالب للسكب داخله )الماء فقط(. ال تسكب داخله القهوة! 
تحذير: ال تستعمل ميزة POUR IN )السكب التلقائي( ومفتاح START )بدء( مًعا؛ حتى ال يحدث تدفق زائد للماء الساخن!

مفاتيح التحكم يف التشغيل

 BREW START مفتاح 
)بدء التحضير(

 ON/LOWER مفتاح
)تشغيل/سفلي(

مفاتيح السخان

الشكل 1-12

سخان محطة التحضير

قُمع التحضير

صنبور المياه الساخنة

 POUR IN الغطاء القالب )ميزة
)السكب التلقائي(

 BREW START مفتاح 
)بدء التحضير( اإلضافي

الشكل 2-12
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صفحة 14

مفاتيح ON/OFF الرئيسية

نات الخزان(. ل مفاتيح ON/OFF الرئيسية التيار عن ماكينة التحضير بالكامل )بما فيها ُمسخِّ ُتعطِّ
مالحظة – ستحتوي ُطرز TWINS ذات كبلي التيار الكهربي على مفتاحي تيار )أحدهما على اليمين واآلخر على اليسار(. 

ن الخزان مفاتيح ON/OFF لُمسخِّ

نات الخزان فقط. وال يتأثر بذلك التيار الواصل إلى مؤقت التحضير ودوائر  ن الخزان التيار عن دوائر ُمسخِّ ل مفاتيح ON/OFF لُمسخِّ ُتعطِّ
ن الخزان على وضع اإليقاف إلى  ن خزان. مالحظة: سيؤدي ترك مفتاح ُمسخِّ السخان. تحتوي جميع ُطرز Twins على مفتاحي ُمسخِّ

التحضير باستخدام مياه باردة.

رز األقدم مفاتيح الطُ

رز األحدث مفاتيح الطُ

الشكل 13-2الشكل 1-13

الشكل 13-4الشكل 3-13

مفاتيح التحكم يف التشغيل
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صفحة 15

تحضري القهوة

ركِّب مرشح  ®BUNN في القُمع.  .1
اسكب القهوة حديثة التحضير في المرشح، وساِو طبقة الحبيبات بهزها برفق.  .2

ادفع القُمع في قضبان القُمع.  .3
ضع وعاًء فارًغا أسفل القُمع.  .4

اضبط مفتاح "ON/OFF" على الوضع "ON" العلوي. اضغط للحظة على مفتاح البدء ثم حرره.  .5
عند اكتمال التحضير، فقط تخلص من الحبيبات والمرشح.  .6

صنبور املياه الساخنة
يمكن استعمال صنبور المياه الساخنة للحصول على كوب ماء ساخن في أي وقت. وهو ليس معًدا لملء األباريق أو الدوارق وغيرها؛ إذ 

سيؤدي الحصول على أكثر من 8 إلى 10 أونصات إلى تبريد المياه. مالحظة – لن يعمل الصنبور مع ميزة السكب التلقائي، يجب توصيل 
ماكينة التحضير بخط إمداد مياه صالح للعمل.
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صفحة 16

تنظيف فتحات رؤوس صب السائل

الشكل 3-15

أجهزة  أسطح  جميع  تنظيف  عند  للتآكل  مسبب  وغير  معتدل  سائل  منظف  أي  في  مغموسة  رطبة  قماش  قطعة  باستعمال  يوصى   .1 
ن الخزان دون قصد!  ن بقطعة قماش؛ لئال توقف تشغيل ُمسخِّ Bunn-O-Matic. توخَّ الحذر عند التنظيف حول مفتاح الُمسخِّ

ف جيًدا أثر قطرات في طبقة حبيبات القهوة تحت كل فتحة. مثال: 6  ف فتحات رؤوس صب السائل. سيترك رأس صب السائل المنظَّ نظِّ  .2
فتحات = 6 آثار تقطر الشكالن 1-15 /2

أثناء فك رأس صب السائل، ركِّب نابض إزالة الجير )المرفق( إلى أقصاه في أنبوب رأس صب السائل.  وعند تركيبه بشكل صحيح،   .3
يجب أال يظهر من النابض ما يزيد عن بوصتين.  ادفعه جيئة وذهاًبا لخمس أو ست مرات. الشكل 15-3.  مالحظة – في المناطق ذات 
المياه العسرة، قد تحتاج إلى فعل ذلك يومًيا.  فهو يساعد على تفادي مشكالت تكون الجير في ماكينة التحضير، ويستغرق أقل من دقيقة.

يمكن فك مزيل الهواء بالصنبور لتنظيفه. فُك مجموعة مزيل الهواء )عكس عقارب الساعة من أسفل( الشكل 5-15   .4
تحذير: ال تحاول فك مجموعة الصنبور المتبقية، قبل فصل ماكينة التحضير عن خط المياه.

التنظيف

نابض إزالة 
الجير

اثِن نابض إزالة الجير أثناء دفعه للداخل

الشكل 4-15

الشكل 2-15 الشكل 1-15
فتحة رأس صب السائل المسدودة الشكل العادي

فك مزيل الهواء

الشكل 5-15
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صفحة 17

استكشاف املشكالت وإصالحها

يتوافر دليل استكشاف المشكالت وإصالحها لإلشارة إلى األسباب المحتملة لمعظم المشكالت المحتمل مواجهتها، وحلولها.  وإذا استمرت المشكلة 
.Bunn-O-Matic بعد استنفاد خطوات استكشاف المشكالت وإصالحها، فاتصل بقسم الخدمة الفنية التابع لشركة

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

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

تقطع، فمن المرجح أن يرجع السبب وراءه إلى تالمس مفتاح أو ارتخاء وصلة على نهاية طرفية أو ثنية.
يتطلب فك الملف اللولبي قطع إمداد المياه عن الصمام.  وقد يحدث تلف في حالة إمداد الملفات اللولبية بالتيار لمدة تزيد عن عشر دقائق   •

دون إمداد بالمياه.
يوصى باستخدام مفتاحي ربط عند ربط وصالت السباكة أو فكها.  حيث من شأن ذلك أن يساعد على تجنب انثناء المواسير والتوائها.  •

تأكد من إحكام ربط جميع وصالت السباكة، ومن إحكام تركيب جميع الوصالت الكهربية وعزلها.  •
تكون ماكينة التحضير هذه ساخنة دائًما؛  لذا أبعدها عن المواد القابلة لالحتراق.  •

توخَّ أقصى درجات الحذر عند صيانة أجهزة كهربية.  •  – تحذير 
افصل ماكينة التحضير عن التيار أثناء صيانتها، إال عند تحديد اختبارات كهربية.  •   

اتبع إجراءات الخدمة الموصى بها  •   
ركِّب جميع األغطية الواقية أو تنبيهات السالمة.  •   

المشكلة

لن تبدأ دورة التحضير

المياه ليست ساخنة

مستوى مشروبات غير متسق

مستوى مشروبات منخفض أو مرتفع 
باستمرار.

السبب المحتمل

1. مفتاح ON/LOWER )تشغيل/
سفلي( متوقف عن التشغيل.

2. ال يوجد تيار

3. ال توجد مياه  

ن متوقف عن التشغيل. 1. مفتاح الُمسخِّ

ن الجير 1. تكوُّ

2. ضغط المياه متذبذب.

1. ضبط المؤقت.

الحل

ل المفتاح. شغِّ

ل مفتاح التيار الكهربي الرئيسي. )أ( شغِّ
)ب( تحقق من توصيل كبل التيار الكهربي 

بإحكام في منفذ الحائط.
)ج( افحص قواطع التيار أو الَمصاِهر.

)أ( يجب فتح خطوط وصمامات المياه من 
جهة ماكينة التحضير.

)ب( تحقق من مدى انسداد مرشح المياه

ل المفتاح شغِّ

)أ( استخدم نابض إزالة الجير.
)ب( نظِّف رأس صب السائل. )الصفحة 

)11

م ضغط مياه. ركِّب منظِّ

اضبط المؤقت )الصفحة 10(
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صفحة 18

استكشاف املشكالت وإصالحها )تابع(

المشكلة

رذاذ، أو تدفق زائد 

تقطر من رأس صب السائل

تبدأ دورة التحضير عند تشغيل مفتاح 
ON/LOWER )تشغيل/سفلي(.

مشروب خفيف

بقاء حبيبات قهوة جافة في القُمع

السبب المحتمل

ن الجير 1. تكوُّ

1. نظام التصريف بالشفط

تم تشغيل مفتاح بدء التحضير اإلضافي 
على TWINS دون قصد.

1. نوع المرشح

2. طحن القهوة

3. رأس صب السائل

4. تحميل القُمع

5. درجة حرارة المياه

1. تحميل القُمع

2. رأس صب السائل

الحل

)أ( استخدم نابض إزالة الجير.
)ب( نظِّف رأس صب السائل. )الصفحة 

)11

يجب وضع ماكينة التحضير على سطح 
مستٍو أو مائلة ألسفل قليالً من األمام 

للتصريف بشكل صحيح.

أبعد األشياء الموجودة أمام ماكينة 
التحضير.

يجب استعمال مرشحات  BUNN الورقية 
لالستخالص الجيد.

رة  مقطِّ أو  ناعمة  مطحنة  استعمال  يجب 
لالستخالص الجيد.

يجب استعمال رأس صب نظيفة لالستخالص 
الجيد.

الورقي   BUNN®  مرشح وضع  يجب 
في منتصف القُمع، وتسوية طبقة الحبيبات 

بهزها برفق.

ضع قُمًعا فارًغا على وعاء فارغ تحت رأس 
صب السائل. ابدأ دورة تحضير، وافحص 
درجة حرارة المياه تحت رأس صب السائل 
مباشرة باستخدام ترمومتر. ويجب أال تقل 
القيمة المقروءة عن 76 درجة مئوية )195 
التحكم  حرارة  م  منظِّ اضبط  فهرنهايت(. 
لزيادة درجة حرارة المياه. ويمكنك استبداله، 

إن اقتضى األمر.

الورقي   BUNN®  مرشح وضع  يجب 
في منتصف القُمع، وتسوية طبق الحبيبات 

بهزها برفق.

يجب استعمال رأس صب نظيفة لالستخالص 
الجيد.
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