سالسل C, CT, CWTF

متضمنة  DVو APS/TC/TSو
 Single CWوTwins
بدالً عن أدلة التشغيل أرقام:
 ####.10690و ####.10737و 10841.0000و
 28182.0000و36102.0000

دليل التركيب والتشغيل
شركة BUNN-O-MATIC
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ـــ

لضمان توافر أحدث إصدار من دليل التشغيل ،أو عرض كتالوج قطع الغيار الموضحة بالرسومات ،أو دليل البرمجة ،أو
دليل الخدمة ،الرجاء زيارة موقع شركة  Bunn-O-Maticعلى الويب .www.bunn.com :وكل ذلك مجاني تمامًا،
كما أنه أسرع طريقة للحصول على آخر تحديثات على الكتالوج واألدلة .للخدمة الفنية ،اتصل بشركة Bunn-O-Matic
على رقم .1-800-286-6070

ــ رات ــ ا ـــــ
ت وا ــ
ا
ـ ـــ

صندوق بريد رقم 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227
هاتف (217) 529-6601 :فاكس(217) 529-6644 :

NB-0007

ضمان المنتج التجاري من شركة BUNN-O-MATIC

تضمن شركة ( Bunn-O-Maticالمشار إليها باالسم " )"BUNNالجهاز الذي تص ِّنعه ،وذلك على النحو التالي:
 )1قدور الهواء ،واألباريق الحرارية ،وأدوات الصفق ،وأواني تقديم  ،GPRوموزعات الشاي/القهوة المثلجين ،وماكينات تحضير عبوات القهوة المطحونة
 ،MCP/MCAوأواني التقديم الحرارية وأواني تقديم ( Thermofreshالميكانيكية والرقمية)  -سنة واحدة على قطع الغيار وسنة واحدة على التصنيع.
 )2جميع أجزاء الجهاز األخرى  -سنتان على قطع الغيار ،وعام على التصنيع ،إضافة إلى ضمانات إضافية كما هو محدد أدناه:
أ) الدائرة اإللكترونية و/أو لوحات التحكم  3 -سنوات على قطع الغيار والتصنيع.
ب) الضاغطات المزود بها جهاز التبريد  5 -سنوات على قطع الغيار وسنة على التصنيع.
ج) حواف الطحن المخددة المزودة بها مطحنة القهوة لطحن القهوة بما يالئم تحليل غربال المصفاة األصلي للمصنع  -قطع الغيار والتصنيع لمدة
 4سنوات أو  40000رطل من القهوة ،أيهما كان أوالً.
تسري مدد الضمان هذه اعتبارً ا من تاريخ التركيب ،وتضمن  BUNNأن تكون األجهزة التي تص ِّنعها خالية من العيوب في المواد وفي التصنيع ،في وقت
التصنيع والتي تظهر خالل مدة الضمان الساري .ال يسري هذا الضمان على أي جهاز ،أو مكون أو قطعة غيار لم تص ِّنعها  ،BUNNأو رأت ،BUNN
أنها تضررت نتيجة إساءة استعمال ،أو إهمال ،أو تغيير ،أو تركيب أو تشغيل غير سليم ،أو صيانة أو إصالح خاطئ ،أو عدم تنظيف وعدم معايرة دورية،
أو تعطل الجهاز الناتج عن سوء جودة المياه ،أو الضرر أو الكوارث .باإلضافة إلى ذلك ،ال يسري الضمان على استبدال العناصر التي تخضع لالستعمال
المعتاد ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء القابلة لالستبدال بواسطة المستخدم مثل السدادات والحشيات .هذا الضمان يسري بشرط قيام
المشتري بما يلي )1 :تقديم إشعار فوري إلى  BUNNبأي مطالبة مكفولة بموجب هذا الضمان ،عبر الهاتف على رقم  ،(217) 529-6601أو بالكتابة
إلى صندوق البريد رقم  ،3227على العنوانSpringfield, Illinois 62708-3227 :؛ و )2بناء على طلب من  ،BUNNشحن الجهاز المعيب مع
دفع مقابل الشحن مسب ًقا إلى أحد أماكن خدمة  BUNNالمعتمدة؛ و )3تلقي تصريح مسبق من  BUNNبأن الجهاز المعيب في فترة الضمان.
صريحا أم ضمن ًيا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
يعد الضمان سابق الذكر حصر ًيا ،ويحل محل أي ضمان آخر ،سوا ًء أكان مكتو ًبا أم شفه ًيا،
ً
أي ضمان ضمني للقابلية للشراء أو المالءمة لغرض معين .ليس من حق وكالء  BUNNأو موزعيها أو موظفيها إجراء تعديالت على هذا الضمان ،أو
تقديم ضمانات إضافية مُلزمة لشركة  .BUNNووف ًقا لذلك ،ال تش ِّكل التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها هؤالء األفراد ضمانات ،كما يجب عدم
االعتماد عليها.
إذا قررت  - BUNNبمحض تقديرها  -أن الجهاز ال يطابق الضمان ،يكون لها وحدها ،ما دام الجهاز في فترة الضمان ،خيار )1 :تقديم قطع غيار بديلة
و/أو تصنيع مجاني (أثناء مدد ضمان قطع الغيار والتصنيع السارية والمحددة أعاله) إلصالح المكونات المعيبة ،بشرط إجراء ذلك اإلصالح بواسطة ممثل
خدمة معتمد من BUNN؛ أو  )2استبدال الجهاز أو إعادة ثمن شراء الجهاز.
مقتصرا على اإلصالح
يكون تعويض المشتري من  ،BUNNالناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز ،سوا ًء أكان مبن ًيا على الضمان أم غير ذلك،
ً
أو االستبدال أو إعادة الثمن وذلك حسب اختيار  BUNNوحدها كما هو محدد هنا.
ولن تتحمل  - BUNNعلى أية حال  -أية مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أخرى ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،خسارة أرباح أو خسارة
مبيعات أو خسارة استعمال الجهاز ،أو دعاوى خاصة بعمالء المشترى ،أو تكلفة رأس المال ،أو تكلفة وقت تعطل ،أو تكلفة الجهاز البديل ،أو مرافق أو
عرضية أو تبعية.
خدمات ،أو أي أضرار أخرى خاصة أو َ
تعد كل من  392و AutoPODو AXIOMو BrewLOGICو BrewMETERو Brew Better Not Bitterو BrewWISEو
 BrewWIZARDو BUNN Espressو BUNN Family Gourmetو BUNN Gourmetو BUNN Pour-O-Maticو BUNNو
 BUNN with the stylized red lineو BUNNlinkو Bunn-OMaticو Bunn-O-Maticو BUNNserveوBUNNSERVE with
 the stylized wrench designو Cool Frothو DBCو Dr. Brew stylized Dr. designو Dualو Easy Pourو EasyClearو
 EasyGardو FlavorGardو Gourmet Iceو Gourmet Juiceو High Intensityو iMIXو Infusion SeriesوIntellisteam
و My Caféو Phase Brewو PowerLogicو Quality Beverage Equipment Worldwideو Respect EarthوRespect
 Earth with the stylized leaf and coffee cherry designو Safety-Freshو savemycoffee.comو Scale-ProوSilver
 Seriesو Singleو Smart Funnelو Smart Hopperو SmartWAVEو Soft Heatو SplashGardوThe Mark of Quality
 in Beverage Equipment Worldwideو ThermoFreshو Titanو trifectaو Velocity BrewوA Partner You Can Count
 Onو Air Brewو Air Infusionو Beverage Bar Creatorو Beverage Profit Calculatorو Brew betterو .not bitterو
 BUNNSourceو Coffee At Its Bestو Cyclonic Heating Systemو Daypartو Digital Brewer ControlوNothing Brews
 Like a BUNNو Pouring Profitsو Signature Seriesو Tea At Its Bestو The Horizontal Red Lineو Ultraعالمات تجارية
أو عالمات تجارية مسجلة لشركة .Bunn-O-Matic
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مقدمة

هذه الماكينة معدة لتحضير دفعة أو اثنتين من القهوة معًا ،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.
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التنظيف 16 .........................................................................................................................................
استكشاف المشكالت وإصالحها 17 ..............................................................................................................

شرح الرموز:
 - 15يق َّدر جهد التيار المتردد لجميع المكونات التي يشملها الجهاز بـ  120فولت ( 15أمبير)
 - 20يق َّدر جهد التيار المتردد لجميع المكونات التي يشملها الجهاز بـ  120فولت ( 20أمبير)
 - )120/240V( 35يق َّدر جهد التيار الكهربي لم ِّ
ُسخن الخزان بـ  240فولت ،ولجميع المكونات األخرى بـ  120فولت ( 20أمبير)
 - DVالجهد الكهربي المزدوج .م ِّ
ُسخنا خزان بمفتاح تبديل
 - MVالجهد الكهربي المتعدد .م ِّ
ُسخنا خزان بمجموعة أطراف توصيل( .تم استبدالها بجهد كهربي مزدوج)
 - Aيق َّدر جهد التيار المتردد لجميع المكونات التي يشملها الجهاز بـ  240فولت.
 - Bيق َّدر جهد التيار المتردد لجميع المكونات بـ  100أو  200فولت.
ُ -C
للطرز الكندية فقط
ُ - CE
للطرز األوروبية فقط.
 - TWINماكينتا تحضير بهيكل واحد.
 - APSإناء التقديم بقدر الهواء (بال سخانات)
 - TCإبريق حراري (بال سخانات)
 - TSإناء تقديم حراري (بال سخانات)
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إشعارات المستخدم

 يجب الحفاظ على جميع الملصقات المثبتة على الجهاز بحالة.احرص على قراءة جميع اإلشعارات الواردة بهذا الدليل والموجودة على الجهاز واتباعها
. استبدل أي ملصقات غير مقروءة أو تالفة.جيدة

ﺗﺣذﯾر

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

WARNING
ﺗﺧﻠص ﻣن إﻧﺎء اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ
:ﺣﺎﻟﺔ

This equipment must be installed to comply
with the International Plumbing Code of the
International Code Council and the Food
Code Manual of the Food and Drug Administration (FDA). For models installed outside
the U.S.A., comply with the applicable
Plumbing /Sanitation Code.

ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘُﻣﻊ ﺳﺎﺧﻧﺔ

FUNNEL CONTENTS
ARE HOT

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

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

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL BEFORE USING
THIS PRODUCT FAILURE TO COMPLY RISKS INJURY

#00656.8501

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

#00658.8501

WARNING
FILL WATER TANK BEFORE TURNING - ON - THERMOSTAT
OR CONNECTING APPLIANCE TO POWER SOURCE.
USE ONLY ON A PROPERLY PROTECTED CIRCUIT CAPABLE
OF THE RATED LOAD.
ELECTRICALLY GROUND THE CHASSIS.
FOLLOW NATIONAL/LOCAL CODES.
DO NOT USE NEAR COMBUSTIBLES.
DO NOT DEFORM PLUG OR CORD.
FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT DAMAGE, FIRE OR
SHOCK HAZARD.
READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL INCLUDING
THE LIMIT OF WARRANTY AND LIABILITY BEFORE
BUYING OR USING THIS PRODUCT.
THIS EQUIPMENT IS ENERGIZED AT ALL TIMES UNLESS
ELECTRICALLY DISCONNECTED

00831.8500A 05/15 @ 1984 BUNN-O-MATIC CORPORATION
To reduce the risk of electric shock,
do not remove or open cover.
No user-serviceable parts inside.

#00831.8500

ﺗﺣذﯾر

 ﻻ ﺗﻧزع،ﻟﻠﺣد ﻣن ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
.اﻟﻐطﺎء أو ﺗﻔﺗﺣﮫ
.ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻧﻔﺳﮫ
.اﺳﺗﻌن ﺑﻔﻧﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﻌﺗﻣد
.اﻓﺻل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻗﺑل إﺟراء اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

WARNING

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

#37881.8500

#00824.0002

ّ
.اﻟﺳﺧﺎﻧﺎت واﻷﺳطﺢ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
درﺟﺔ ﺣرارة

CAUTION

WA R M E R S A N D S U R FAC E S A R E H OT

120V
120/208-240V

#34056.0000
مفتاح تحديد الجهد الكهربي

051515 41721.8500

#02765.8500

4 صفحة

ﺗﻧﺑﯾﮫ

إشعارات المستخدم (تابع)
Optional Field Wiring
34955.0000D

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

ةيرايتخالا كالسألا ليصوت ةحول
تاو ، 2340-3100ريبمأ ، 11.4-13.1تلوف 120/208-240
زتره  + GND، 60كالسأ ، 3ةدحاو ةلحرم

#34955.0000
ُ
طرز APS

Optional Field Wiring
34955.0002D

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

ةيرايتخالا كالسألا ليصوت ةحول
تاو ، 2540-3300ريبمأ، 13.0- 14.8تلوف 120/208-240
زتره  + GND، 60كالسأ ، 3ةدحاو ةلحرم

#34955.0002
ماكينات التحضير ذات السخانين

Optional Field Wiring
34955.0001D

ةيرايتخالا كالسألا ليصوت ةحول
تاو ، 2440-3200ريبمأ ، 12.25-13.9تلوف 120/208-240
زتره  + GND، 60كالسأ ، 3ةدحاو ةلحرم

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

#34955.0001
ُ
الطرز ذات السخان الواحد

Optional Field Wiring
34955.0003D

ةيرايتخالا كالسألا ليصوت ةحول
تاو ، 2640-3400ريبمأ ، 13.9-15.6تلوف 120/208-240
زتره  + GND، 60كالسأ ، 3ةدحاو ةلحرم

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

OT

EH
AR
ES

HOT
LIQUID

AN

ﺗﺣذﯾر

RS
RME

A
N W

CAUTIO

ﺗﻧﺑﯾﮫ

ﺟﺔ ﺣ
در

رارة

ا ﻟﺳ

ّﺧﺎ ﻧﺎ

ت

AC

WARNING

U
DS

RF

#03408.8502

واﻷ

SLOWLY

ﺑﺑطء

ﺳطﺢ

REMOVE
FUNNEL

أزل اﻟﻘُﻣﻊ

ﻣر

WARNING

ﺗﺣذﯾر

ﺗﻔﻌﺔ .

#34955.0003
ماكينات التحضير ذات السخانات الثالثة

12364.8500

ﺳﺎﺋل

ﺳﺎﺧن
#03409.8502
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متطلبات التغذية الكهربية
تنبيه  -يجب فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار حتى يتم تحديد ذلك في اإلعداد األولي.
الطراز  15مرفق به طرف توصيل ،ويتطلب طقمًا مؤرضًا ثنائي السلك يقدَّر الجهد الكهربي للتيار المتردد به بـ  120فولت ،و 15أمبير ،ومرحلة واحدة 60 ،هرتز.

 120فولت تيار متردد

L1
N

BLK
WHI

L2

 120فولت تيار متردد
 208أو  240فولت
تيار متردد
 120فولت تيار متردد

N
L1

RED
WHI
BLK

L3
 230فولت تيار متردد
 230فولت تيار متردد
 230فولت تيار متردد

L2
L1

BLU
RED

 200أو  230فولت تيار متردد

BLK

L1
L2

BLK
RED

P3516
قاعدة التأريض المعدنية

األرضي
P1841
قاعدة التأريض المعدنية

الطراز 35

األرضي

الطراز 20
يتطلب طقمًا مؤرضًا ثنائي السلك،
يقدَّر الجهد الكهربي للتيار المتردد مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي من
به بـ  120فولت ،و 20أمبير 3 ،موصالت حاملة للتيار ( Neutralو
ومرحلة واحدة 60 ،هرتز .تابع  L1و )L2وموصل منفصل للتأريض.
كما يلي:

P1843
قاعدة التأريض المعدنية

P1842
قاعدة التأريض المعدنية
األرضي

ال ُطرز الثالثية المراحل ذات تيار
متردد  230فولت

مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي
من  3موصالت حاملة للتيار (L1
و L2و )L3وموصل منفصل
للتأريض.

األرضي

ال ُطرز األحادية المرحلة ذات تيار
متردد  200أو  230فولت
P1842

مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي
من موصلين حاملين للتيار
( Neutralو L1و )L2وموصل
منفصل للتأريض.

مالحظة :بعض ُطرز  Twinتتطلب كبلي تيار منفصلين.

المتطلبات األوروبية ()CE
• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لموظف مدرَّ ب مراقبته فيها.
• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين  5و 35درجة مئوية؛ حتى يعمل بشكل جيد.
• يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن  10درجات لضمان التشغيل اآلمن له.
• يجب تقديم أعمال الصيانة الكهربية بمعرفة فني كهرباء ،كما هو محدد بما يطابق جميع اللوائح المحلية والدولية.
• يجب عدم تنظيف هذا الجهاز من خالل مصدر مياه شديد التدفق.
• هذا الجهاز غير معد لالستعمال بواسطة أشخاص (أو أطفال) يعانون من قصور ذهني أو حسي أو عقلي ،أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ،ما لم يقدم
لهم شخص مسؤول عن سالمتهم تعليمات تتعلق باستعمال هذا الجهاز.
• يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
ِّ
ِّ
• إذا تلف كبل التيار الكهربي ،فيجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المصنعة أو موظف الخدمة
المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.
• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.

التوصيل بالكهرباء
تنبيه – سيؤدي التركيب غير السليم بالكهرباء إلى تلف المكونات اإللكترونية.
 .1يجب أن يقدم الخدمة الكهربية فني كهرباء ،كما هو محدد.
 .2باستخدام مقياس فرق الجهد ،افحص الجهد الكهربي والرموز اللونية لكل موصل على المصدر الكهربائي.
 .3اضبط مفتاح/مفاتيح الم ِّ
ُسخن بالجزء الخلفي من ماكينة التحضير في موضع ""OFF
السفلي.
 .4انزع اللوحة األمامية أسفل رؤوس صب السائل( .فيما يتعلق ُ
بالطرز ذات الجهد
الكهربي المزدوج ،اضبط مفتاح تبديل تحديد الجهد الكهربي على وضع الجهد
الكهربي المطلوب استخدامه .الشكل .)1-5
 .5وصِّل الكبل عبر مفتاح/مفاتيح تصريف الضغط ،ووصِّله بمجموعة أطراف التوصيل.
 .6وصِّل ماكينة التحضير بمصدر التيار ،وتحقق من الجهد الكهربي على مجموعة
نهايات التوصيل قبل المتابعة .ر ِّكب اللوحة األمامية.
 .7إذا كانت أعمال السباكة سيتم توصيلها الح ًقا ،فتأكد من فصل ماكينة التحضير عن
مصدر التيار .أما إذا كانت أعمال السباكة موصلة ،فبذلك تكون ماكينة التحضير
جاهزة لبدء اإلعداد األولي.
الشكل  1-5واضبط مفتاح الجهد الكهربي المزدوج
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متطلبات السباكة ُ -طرز  SINGLEالحالية
وفق توجيهات معايير السباكة الدولية الصادرة عن مجلس المدونة الدولية ،ودليل قانون الغذاء الصادر عن إدارة األغذية واألدوية
( ،)FDAيجب تركيب هذا الجهاز مع المنع الكافي للتدفق االرتجاعي؛ حتى يتوافق مع القوانين الفيدرالية والوطنية والمحلية .وبالنسبة
لل ُطرز المعدة للتركيب خارج الواليات المتحدة األمريكية ،فيجب التوافق مع لوائح المياه والصرف الصحي المعمول بها بمنطقتك.

الطراز :C
هذا الطراز معد للحمل تمامًا ،وال يتطلب أعمال سباكة لتشغيله.
ال ُطرز CT :و CTFو CWTو CWTAو CWTBو CWTFو CWTFAو CWTFBو SINGLE CWوSINGLE CWF
يجب توصيل أجهزة التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين  20و 90باوند للبوصة المربعة (من  138إلى  620كيلو باسكال)
من خط إمداد ال يقل قطره عن  1⁄2بوصة بل يزيد عن ذلك .كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير .ر ِّكب ِّ
منظمًا في الخط
بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه  90باوند للبوصة المربعة ( 620كيلو باسكال) إلى  50باوند للبوصة المربعة ( 345كيلو باسكال).
ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة دخل المياه  1⁄4بوصة.
مالحظة  -توصي  Bunn-O-Maticباستخدام مواسير نحاسية بقطر  1⁄4بوصة للتركيبات التي تقل مسافتها عن  25قدمًا ،وبقطر  3⁄8بوصة
للتركيبات التي تزيد مسافتها عن  25قدمًا من خط إمداد المياه البالغ قطره  1⁄2بوصة .ستسهِّل الوصلة الملفوفة محكمة السد في مواسير خط
المياه نقل ماكينة التحضير لتنظيف سطح المنضدة .توصي  Bunn-O-Maticبعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب ماكينة التحضير .إذ
قد يؤدي حجم وشكل الفتحة التي يش ِّكلها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد إلى إعاقة تدفق المياه.

الشكل 2-6

الشكل 1-6

الطرازان  CTوCWT

الطرازان  CTFوCWTF
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متطلبات السباكة ُ -طرز  TWINSالحالية
TWINS
يجب توصيل ماكينات التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين  20و 90باوند للبوصة المربعة (من  138إلى  620كيلو باسكال)
من خط إمداد ال يقل قطره عن  1⁄2بوصة بل يزيد عن ذلك .كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير .ر ِّكب ِّ
منظمًا في الخط
بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه  90باوند للبوصة المربعة ( 620كيلو باسكال) إلى  50باوند للبوصة المربعة ( 345كيلو باسكال).
ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة دخل المياه  3⁄8بوصة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

فُك المسامير الملولبة الستة التي تربط غطاء لوحة التوصيالت
الخلفية (إذا كان مزو ًدا) .الشكل 1-7
انزع الغطاء عن الوصلة المزودة بصامولة أسفل مجموعة
المواسير الوسطى.
اشطف خط المياه ووصِّله بإحكام بالوصلة ذات الصامولة على
مجموعة المواسير الوسطى .الشكل 2-7
ش ِّغل مصدر اإلمداد بالمياه.
أعد تركيب غطاء لوحة التوصيالت الخلفية .الشكل 3-7
ُ
بالطرز ذات الصنبور ،ضع إنا ًء فار ًغا تحت
فيما يتعلق
الصنبور ،وارفع مقبضه حتى تعبر المياه من الصنبور.

الشكل 1-7

الشكل 3-7

الشكل 2-7
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متطلبات السباكة ُ -طرز  SINGLEاألقدم
وفق توجيهات معايير السباكة الدولية الصادرة عن مجلس الرموز والمعايير الدولية ،ودليل قانون الغذاء الصادر عن إدارة األغذية
واألدوية ( ،)FDAيجب تركيب هذا الجهاز مع المنع الكافي للتدفق االرتجاعي؛ حتى يتوافق مع القوانين الفيدرالية والوطنية والمحلية.
وبالنسبة لل ُطرز المعدة للتركيب خارج الواليات المتحدة األمريكية ،فيحب التوافق مع لوائح المياه والصرف الصحي المعمول بها بمنطقتك.

الطراز :C
هذا الطراز معد للحمل تمامًا ،وال يتطلب أعمال سباكة لتشغيله.
ال ُطرز CT :و CTFو CWTو CWTAو CWTBو CWTFو CWTFAو CWTFBو SINGLE CWوSINGLE CWF
يجب توصيل ماكينات التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين  20و 90باوند للبوصة المربعة (من  138إلى  620كيلو باسكال)
من خط إمداد ال يقل قطره عن  1⁄2بوصة ،بل يزيد عن ذلك .كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير .ر ِّكب ِّ
منظمًا في الخط
بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه  90باوند للبوصة المربعة ( 620كيلو باسكال) إلى  50باوند للبوصة المربعة ( 345كيلو باسكال).
ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة دخل المياه  1⁄4بوصة.
مالحظة  -توصي  Bunn-O-Maticباستخدام مواسير نحاسية بقطر  1⁄4بوصة للتركيبات التي تقل مسافتها عن  25قدمًا ،وبقطر  3⁄8بوصة
للتركيبات التي تزيد مسافتها عن  25قدمًا من خط إمداد المياه البالغ قطره  1⁄2بوصة .ستسهِّل الوصلة الملفوفة محكمة السد في مواسير خط
المياه نقل ماكينة التحضير لتنظيف سطح المنضدة .توصي  Bunn-O-Maticبعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب ماكينة التحضير؛ إذ
قد يؤدي حجم وشكل الفتحة التي يش ِّكلها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد إلى إعاقة تدفق المياه.

الشكل 2-8

الشكل 1-8

الطرازان  CTوCWT

الطرازان  CTFوCWTF
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متطلبات السباكة ُ -طرز  TWINSاألقدم
TWINS
يجب توصيل ماكينات التحضير هذه بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين  20و 90باوند للبوصة المربعة (من  138إلى  620كيلو باسكال)
من خط إمداد ال يقل قطره عن  1⁄2بوصة .كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل ماكينة التحضير .ر ِّكب ِّ
منظمًا في الخط بحيث يخفض
ضغط الماء عند تجاوزه  90باوند للبوصة المربعة ( 620كيلو باسكال) إلى  50باوند للبوصة المربعة ( 345كيلو باسكال) .ويجب أن يكون
مقاس صامولة وصلة دخل المياه  3⁄8بوصة.
TWINS
.1
.2
.3
.4
.5
.6

فُك المسامير الملولبة الستة التي تربط غطاء لوحة التوصيالت
الخلفية (إذا كان مزو ًدا) .الشكل 1-9
انزع الغطاء عن الوصلة المزودة بصامولة أسفل مجموعة
المواسير الوسطى.
اشطف خط المياه ووصِّله بإحكام بالوصلة ذات الصامولة على
مجموعة المواسير الوسطى .الشكل 2-9
ش ِّغل مصدر اإلمداد بالمياه.
أعد تركيب غطاء لوحة التوصيالت الخلفية .الشكل 3-9
ُ
بالطرز ذات الصنبور ،ضع إنا ًء فار ًغا تحت
فيما يتعلق
الصنبور ،وارفع مقبضه حتى تعبر المياه من الصنبور.

الشكل 2-9

P1241

صفحة 10

الشكل 1-9

P1241

الشكل 3-9

P1241
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اإلعداد األولي
تنبيه  -يجب فصل ماكينة التحضير عن مصدر التيار طوال إجراء اإلعداد األولي ،عدا في حالة تحديد اإلرشادات لخالف ذلك.
 .1أدخل قُمعًا فار ًغا في قضبان القُمع.
 .2ضع وعا ًء فار ًغا أسفل القُمع.
 .3اضبط مفتاح الم ِّ
ُسخن الموجود بالجزء الخلفي من ماكينة التحضير على الوضع " "OFFالسفلي ،ووصِّل ماكينة التحضير بمصدر التيار.
 .4امأل الخزان بالمياه وفق التوجيهات:
4أ .الطراز C
اسكب مقدار ثالث دوارق من ماء الصنبور في المنطقة ذات المصفاة أعلى ماكينة التحضير .اجعل فترة دقيقتين تقريبًا 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.
4ب .ال ُطرز CT :و CTFو CWTو CWTAو CWTBو CWTFو CWTFAو CWTFBو SINGLE CWوSINGLE
CWF
وصِّل ماكينة التحضير بمصدر التيار ،واضبط مفتاح " "ON/OFFعلى الوضع " "ONالعلوي ،واضغط للحظة على مفتاح البدء
ثم 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.
 .5عند توقف تدفق المياه من القُمع ،اضبط مفتاح الم ِّ
ُسخن الموجود بالجزء الخلفي من ماكينة التحضير على الوضع " "ONالعلوي ،وانتظر
لعشرين دقيقة تقريبًا ،حتى تصل درجة حرارة المياه بالخزان إلى المستوى المطلوب .ستتقاطر بعض قطرات المياه من القُمع أثناء ذلك،
وذلك بسبب التمدد ،ويجب أال يحدث بعدئذٍ.
 .6قم بتفريغ الوعاء وابدأ دورة تحضير أخرى حسب التوجيهات:
6أ .الطراز C
اسكب مقدار دورق واحد من ماء الصنبور في المنطقة ذات المصفاة أعلى ماكينة التحضير.
6ب .ال ُطرز CT :و CTFو CWTو CWTAو CWTBو CWTFو CWTFAو CWTFBو SINGLE CWوSINGLE
CWF
اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى الوضع " "ONالعلوي ،وفي الطرازين  SINGLE CWو ،SINGLE CWFاضبط مفتاح تحديد
الدفعة على الوضع "( "1 GALجالون واحد) .اضغط للحظة على مفتاح البدء ثم حرره.
 .7اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى الوضع " "OFFالسفلي بعد توقف تدفق المياه من القُمع ،واترك الماء الموجود بالخزان يعيد التسخين
إلى درجة الحرارة المالئمة.
 .8أفرغ الوعاء ،واضبط مفتاح " "ON/OFFعلى الوضع " "ONالعلوي ،واضغط للحظة على مفتاح البدء ثم حرره .افحص حجم المياه
بالوعاء بعد توقف تدفق المياه من القُمع .يجب أن يعادل  64أونصة لجميع ُ
الطرز ،عدا الطرازين  SINGLE CWوSINGLE
 ،CWFحيث يجب أن يكون  128أونصة فقط.
 .9بالنسبة للطرازين  SINGLE CWو SINGLE CWFفقط ،اضبط مفتاح تحديد الدفعة على الوضع "( "1/2 GALنصف جالون)،
واضغط للحظة على مفتاح البدء ثم حرره .افحص حجم المياه بالوعاء بعد توقف تدفق المياه من القُمع .يجب أن يكون  64أونصة.
 .10إذا لم تكن مستويات المياه صحيحة ،فاضبط مؤقت التحضير حسب المطلوب .راجع ضبط مستويات التحضير .اترك المياه ل ُتعيد التسخين.
ابدأ دورة تحضير جديدة وقم بقياسها.
 .11كرر الخطوة  10حتى يتم الوصول إلى حجم المياه الصحيح.
مالحظة :لجميع ُ
طرز  ،Twinsكرر الخطوات من  1إلى  10مع الجانب اآلخر.
 .12أصبحت ماكينة التحضير اآلن جاهزة لالستعمال وفق إرشادات تحضير القهوة.
ضبط مستويات التحضير
مالحظة :تحقق من توصيل ماكينة التحضير بمصدر إمداد المياه ،وملء الخزان جي ًدا ،ووجود قُمع وإناء تقديم أو مصفق في مكانه ،قبل تعيين
أحجام الدفعات أو تعديلها.
 .1تعديل أحجام الدفعات .لتعديل حجم دفعة ،تحقق أوالً من أن مفتاح "( "SET/LOCKتعيين/قفل) على الوضع "( "SETتعيين) على
لوحة الدائرة .وإذا كانت ماكينة التحضير مزودة بمفتاح تحديد دفعات ،فاجعله على الحجم المطلوب التغيير إليه.
 0لزيادة حجم دفعة ،اضغط مع االستمرار على مفتاح ( STARTبدء) أو ( BREWتحضير) حتى تسمع ثالث طقطقات .حرر المفتاح
(سيؤدي عدم تحرير المفتاح خالل ثانيتين من صدور صوت الطقطقة الثالثة إلى إلغاء تعيين الحجم وبقاء تعيين الحجم السابق في الذاكرة) ،ثم
أعد الضغط عليه مرة أو أكثر .وكلما ضغطت على المفتاح ،تتم إضافة ثانيتين إلى فترة التحضير الزمنية .دع دورة التحضير تنتهِ؛ للتحقق
من الوصول إلى الحجم المطلوب.

صفحة 11
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لتقليل حجم دفعة ،اضغط على مفتاح ( STARTبدء) أو ( BREWتحضير) ثم حرره ،بمعدل مرة واحدة لكل فترة ثانيتين تريد إنقاصها
ً
ضغطا مطوالً على مفتاح ( STARTبدء) أو ( BREWتحضير) حتى تسمع ثالث
من إجمالي فترة التحضير الزمنية؛ ثم اضغط على الفور
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 تنتهِ؛ للتحقق من الوصول إلى الحجم المطلوب.
 .2تعيين أحجام الدفعات .لتعيين حجم دفعة ،تحقق أوالً من أن مفتاح "( "SET/LOCKتعيين/قفل) على الوضع "( "SETتعيين) على
ً
ضغطا مطوالً على مفتاح ( STARTبدء) أو ( BREWتحضير) حتى تسمع ثالث طقطقات منفصلة (سيستغرق ذلك
لوحة الدائرة .اضغط
ثوان) ،ثم حرر المفتاح( .سيؤدي عدم تحرير المفتاح خالل ثانيتين من صدور صوت الطقطقة الثالثة إلى إلغاء تعيين الحجم وبقاء
حوالي عشر
ٍ
تعيين الحجم السابق في الذاكرة) .الحظ مستوى السائل بالوعاء .فعند الوصول إلى المستوى المطلوب ،أدِر مفتاح  ON/OFFعلى الوضع
" ."OFFيُحفظ هذا الحجم بذاكرة ماكينة التحضير ،وسيستمر تحضير دفعات من هذا الحجم ،ما لم تكرر إجراء تعيين حجم .أفرغ إناء/آنية
التقديم ،وأدِر 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.
 .3تعيين ميزة تعطيل البرمجة .إذا كان من الضروري منع اآلخرين من تغيير أوقات التحضير بعد برمجتها ،فيمكنك تعيين مفتاح
"( "SET/LOCKتعيين/قفل) على الوضع "( "LOCKقفل) .وسيمنع ذلك إجراء أي برمجة.
مالحظة :إذا تعذر سماع الطقطقات ،فأمسك بخط المياه الداخلة برفق للشعور بوقت تشغيل دورات الصمام وتوقفها.
ِّ
منظم الحرارة
في معظم األماكن ،يجب إدارة ِّ
منظم الحرارة على الوضع الكامل باتجاه عقارب الساعة ( 200درجة فهرنهايت) للحصول على أفضل درجة
حرارة تحضير .وفي المناطق عالية االرتفاع ،قد يكون عليك إدارته ألسفل (عكس عقارب الساعة) لمنع الغليان.

مفتاح الجهد الكهربي المزدوج

SET

LOCK

زر ضبط ِّ
منظم الحرارة

مفتاح ""SET/LOCK
(تعيين/قفل)

الشكل 1-11

صفحة 12
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مفاتيح التحكم في التشغيل
مفتاح ( ON/LOWERتشغيل/سفلي)
يؤدي ضبط مفتاح "( "ON/LOWERتشغيل/سفلي) على الوضع "( "OFFالسفلي) إلى إيقاف التحضير .لن يؤدي إيقاف دورة تحضير
بعد بدئها إلى إيقاف تدفق المياه داخل القُمع ،ما لم تنقص كمية المياه بالخزان إلى المستوى الصحيح .يتيح وضع المفتاح على الوضع ""ON
(العلوي) لدائرة التحضير على جميع ُ
الطرز (عدا الطرازين  )APS/TCإمداد سخان محطة التحضير بالتيار.
مفتاح ( STARTبدء)
الضغط للحظة على المفتاح ثم تحريره يؤدي إلى بدء دورة تحضير .ال تضغط على مفتاح ( STARTبدء) ضغ ًطا مطوالً.
مالحظة – يجب أن يكون مفتاح " "ON/OFFعلى الوضع " "ONالعلوي؛ لبدء دورة تحضير وإتمامها.
مالحظة – ُتطرح بعض ُ
طرز  TWINSبمفاتيح بدء تحضير إضافية على كال جانبي ماكينة التحضير .احرص على عدم وضع أجسام
أخرى قريبًا ج ًدا من مفاتيح البدء؛ لئال ُتعيق دورة تحضير أو تبدأ فيها دون قصد! الشكل 1-11
الغطاء القالب (ميزة ( POUR INالسكب التلقائي))
ضع إناء التقديم تحت قُمع التحضير .افتح الغطاء القالب للسكب داخله (الماء فقط) .ال تسكب داخله القهوة!
تحذير :ال تستعمل ميزة ( POUR INالسكب التلقائي) ومفتاح ( STARTبدء) م ًعا؛ حتى ال يحدث تدفق زائد للماء الساخن!

الغطاء القالب (ميزة POUR IN
(السكب التلقائي))

صنبور المياه الساخنة

مفاتيح السخان

مفتاح ON/LOWER
(تشغيل/سفلي)
مفتاح BREW START
(بدء التحضير)
قُمع التحضير

مفتاح BREW START
(بدء التحضير) اإلضافي
سخان محطة التحضير

الشكل 2-12
صفحة 13

الشكل 1-12
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مفاتيح التحكم في التشغيل

مفاتيح  ON/OFFالرئيسية

ُت ِّ
عطل مفاتيح  ON/OFFالرئيسية التيار عن ماكينة التحضير بالكامل (بما فيها م ِّ
ُسخنات الخزان).
ُ
مالحظة – ستحتوي طرز  TWINSذات كبلي التيار الكهربي على مفتاحي تيار (أحدهما على اليمين واآلخر على اليسار).
مفاتيح  ON/OFFل ُم ِّ
سخن الخزان
ُت ِّ
ُسخن الخزان التيار عن دوائر م ِّ
عطل مفاتيح  ON/OFFلم ِّ
ُسخنات الخزان فقط .وال يتأثر بذلك التيار الواصل إلى مؤقت التحضير ودوائر
ُ
ُسخن خزان .مالحظة :سيؤدي ترك مفتاح م ِّ
السخان .تحتوي جميع طرز  Twinsعلى مفتاحي م ِّ
ُسخن الخزان على وضع اإليقاف إلى
التحضير باستخدام مياه باردة.

مفاتيح ال ُطرز األحدث

الشكل 2-13

الشكل 1-13

مفاتيح ال ُطرز األقدم

الشكل 4-13

الشكل 3-13

صفحة 14
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تحضير القهوة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ر ِّكب مرشح BUNN®في القُمع.
وساو طبقة الحبيبات بهزها برفق.
اسكب القهوة حديثة التحضير في المرشح،
ِ
ادفع القُمع في قضبان القُمع.
ضع وعا ًء فار ًغا أسفل القُمع.
اضبط مفتاح " "ON/OFFعلى الوضع " "ONالعلوي .اضغط للحظة على مفتاح البدء ثم حرره.
عند اكتمال التحضير ،فقط تخلص من الحبيبات والمرشح.

صنبور المياه الساخنة

يمكن استعمال صنبور المياه الساخنة للحصول على كوب ماء ساخن في أي وقت .وهو ليس مع ًدا لملء األباريق أو الدوارق وغيرها؛ إذ
سيؤدي الحصول على أكثر من  8إلى  10أونصات إلى تبريد المياه .مالحظة – لن يعمل الصنبور مع ميزة السكب التلقائي ،يجب توصيل
ماكينة التحضير بخط إمداد مياه صالح للعمل.

صفحة 15
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التنظيف
.1
.2
.3
.4

يوصى باستعمال قطعة قماش رطبة مغموسة في أي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل عند تنظيف جميع أسطح أجهزة
ُسخن بقطعة قماش؛ لئال توقف تشغيل م ِّ
 .Bunn-O-Maticتو َّخ الحذر عند التنظيف حول مفتاح الم ِّ
ُسخن الخزان دون قصد!
ِّ
َّ
نظف فتحات رؤوس صب السائل .سيترك رأس صب السائل المنظف جي ًدا أثر قطرات في طبقة حبيبات القهوة تحت كل فتحة .مثال6 :
فتحات =  6آثار تقطر الشكالن 1-152/
أثناء فك رأس صب السائل ،ر ِّكب نابض إزالة الجير (المرفق) إلى أقصاه في أنبوب رأس صب السائل .وعند تركيبه بشكل صحيح،
يجب أال يظهر من النابض ما يزيد عن بوصتين .ادفعه جيئة وذهابًا لخمس أو ست مرات .الشكل  .3-15مالحظة – في المناطق ذات
المياه العسرة ،قد تحتاج إلى فعل ذلك يوميًا .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

تحذير :ال تحاول فك مجموعة الصنبور المتبقية ،قبل فصل ماكينة التحضير عن خط المياه.

الشكل 3-15
تنظيف فتحات رؤوس صب السائل

الشكل 2-15

الشكل 1-15
الشكل العادي

نابض إزالة
الجير

فتحة رأس صب السائل المسدودة

الشكل 4-15

الشكل 5-15

اثن نابض إزالة الجير أثناء دفعه للداخل
ِ

فك مزيل الهواء

صفحة 16
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استكشاف المشكالت وإصالحها
يتوافر دليل استكشاف المشكالت وإصالحها لإلشارة إلى األسباب المحتملة لمعظم المشكالت المحتمل مواجهتها ،وحلولها .وإذا استمرت
المشكلة بعد استنفاد خطوات استكشاف المشكالت وإصالحها ،فاتصل بقسم الخدمة الفنية التابع لشركة .Bunn-O-Matic
•
•
•
•
•
•
•

يجب أال يتولى فحص األجهزة الكهربائية واختبارها وإصالحها سوى موظف الخدمة المؤهل.
جميع المكونات اإللكترونية تعمل بتيار متردد  120فولت ،ويُحتمل وجود تيار مباشر كامن منخفض الجهد الكهربي على نهاياتها الطرفية.
ِصر للنهايات الطرفية أو استخدام الجهد الكهربي الخارجي إلى تعطل اللوحة.
قد يؤدي حدوث ق َ
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 دائمًا؛ لذا أبعدها عن المواد القابلة لالحتراق.

تحذير

– •
		 •
		 •
		 •

تو َّخ أقصى درجات الحذر عند صيانة أجهزة كهربية.
افصل ماكينة التحضير عن التيار أثناء صيانتها ،إال عند تحديد اختبارات كهربية.
اتبع إجراءات الخدمة الموصى بها
ر ِّكب جميع األغطية الواقية أو تنبيهات السالمة.

المشكلة

السبب المحتمل

الحل

لن تبدأ دورة التحضير

 .1مفتاح ( ON/LOWERتشغيل/
سفلي) متوقف عن التشغيل.

ش ِّغل المفتاح.

 .2ال يوجد تيار

(أ) ش ِّغل مفتاح التيار الكهربي الرئيسي.
(ب) تحقق من توصيل كبل التيار الكهربي
بإحكام في منفذ الحائط.
(ج) افحص قواطع التيار أو ال َمصاهِر.

 .3ال توجد مياه

(أ) يجب فتح خطوط وصمامات المياه من
جهة ماكينة التحضير.
(ب) تحقق من مدى انسداد مرشح المياه

المياه ليست ساخنة

 .1مفتاح الم ِّ
ُسخن متوقف عن التشغيل.

ش ِّغل المفتاح

مستوى مشروبات غير متسق

 .1تكوُّ ن الجير

(أ) استخدم نابض إزالة الجير.
(ب) ِّ
نظف رأس صب السائل( .الصفحة
)11

 .2ضغط المياه متذبذب.

ر ِّكب ِّ
منظم ضغط مياه.

 .1ضبط المؤقت.

اضبط المؤقت (الصفحة )10

مستوى مشروبات منخفض أو مرتفع
باستمرار.

صفحة 17
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استكشاف المشكالت وإصالحها (تابع)
المشكلة

السبب المحتمل

الحل

رذاذ ،أو تدفق زائد

 .1تكوُّ ن الجير

(أ) استخدم نابض إزالة الجير.
(ب) ِّ
نظف رأس صب السائل( .الصفحة
)11

تقطر من رأس صب السائل

 .1نظام التصريف بالشفط

يجب وضع ماكينة التحضير على سطح
مستو أو مائلة ألسفل قليالً من األمام
ٍ
للتصريف بشكل صحيح.

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

تم تشغيل مفتاح بدء التحضير اإلضافي
على  TWINSدون قصد.

أبعد األشياء الموجودة أمام ماكينة
التحضير.

مشروب خفيف

 .1نوع المرشح
 .2طحن القهوة
 .3رأس صب السائل
 .4تحميل القُمع

 .5درجة حرارة المياه

بقاء حبيبات قهوة جافة في القُمع

 .1تحميل القُمع

 .2رأس صب السائل

صفحة 18

يجب استعمال مرشحات BUNN®الورقية
لالستخالص الجيد.
ِّ
مقطرة
يجب استعمال مطحنة ناعمة أو
لالستخالص الجيد.
يجب استعمال رأس صب نظيفة لالستخالص
الجيد.
يجب وضع مرشح  BUNN®الورقي
في منتصف القُمع ،وتسوية طبقة الحبيبات
بهزها برفق.
ضع قُمعًا فار ًغا 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  76درجة مئوية (195
ِّ
منظم حرارة التحكم
فهرنهايت) .اضبط
لزيادة درجة حرارة المياه .ويمكنك استبداله،
إن اقتضى األمر.
يجب وضع مرشح  BUNN®الورقي
في منتصف القُمع ،وتسوية طبق الحبيبات
بهزها برفق.
يجب استعمال رأس صب نظيفة لالستخالص
الجيد.
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