
TD4/TD4T/DR
موزعات

الشاي/القهوة المثلجين

إرشادات االستعمال والعناية

مقدمة

ُصممت هذه الموزعات لحفظ وتقديم ما يصل إلى ٤ جالونات من الشاي المثلج أو القهوة المثلجة.  TD4/TD4T
ُصممت هذه الموزعات لحفظ وتقديم ما يصل إلى جالونين من المشروبات الباردة في كل خزان من الخزانين في المواقع   TD4T-DR
البعيدة.  ويعني وجود خزانين منفصلين، لكل منهما صنبور خاص به، أنه يمكنك اآلن تقديم مشروبين مختلفين.  تظهر المؤشرات سهلة الرؤية 

بالجزء األمامي للموزعات عند الحاجة إلى إعادة تعبئة بأي من الخزانين.

BUNN-O-MATIC شركة
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BUNN-O-MATIC ضمان المنتج التجاري من شركة
تضمن شركة Bunn-O-Matic (المشار إليها باالسم "BUNN") الجهاز الذي تصنِّعه، وذلك على النحو التالي:

۱) جميع مكونات الجهاز باستثناء المحدد أدناه: سنتان على قطع الغيار وسنة على التصنيع.
۲) الدائرة اإللكترونية و/أو لوحات التحكم: ۳ سنوات على قطع الغيار والتصنيع.

۳) ب) الضاغطات المزود بها جهاز التبريد: ٥ سنوات على قطع الغيار وسنة على التصنيع.
٤) حواف الطحن المخددة المزودة بها مطحنة القهوة لطحن القهوة بما يالئم تحليل غربال المصفاة األصلي للمصنع: قطع الغيار والتصنيع لمدة 

۳ سنوات أو ۳۰۰۰۰ رطل من القهوة، أيهما كان أوالً.
تسري مدد الضمان هذه اعتباًرا من تاريخ التركيب، وتضمن BUNN أن تكون األجهزة التي تصنِّعها خالية من العيوب في المواد وفي التصنيع، 
 ،BUNN في وقت التصنيع والتي تظهر خالل مدة الضمان الساري. ال يسري هذا الضمان على أي جهاز، أو مكون أو قطعة غيار لم تصنِّعها
أو رأت BUNN، أنها تضررت نتيجة إساءة استعمال، أو إهمال، أو تغيير، أو تركيب أو تشغيل غير سليم، أو صيانة أو إصالح خاطئ، أو 
الضرر أو الكوارث. هذا الضمان يسري بشرط قيام المشتري بما يلي: ۱) تقديم إشعار فوري إلى BUNN بأي مطالبة مكفولة بموجب هذا 
 Springfield, Illinois :الضمان، عبر الهاتف على رقم ٦٦۰۱-٥۲۹ (۲۱۷)، أو بالكتابة إلى صندوق البريد رقم ۳۲۲۷، على العنوان
3227-62708؛ و۲) بناء على طلب من BUNN، شحن الجهاز المعيب مع دفع مقابل الشحن مسبًقا إلى أحد أماكن خدمة BUNN المعتمدة؛ 

و۳) تلقي تصريح مسبق من BUNN بأن الجهاز المعيب في فترة الضمان.
يعد الضمان سابق الذكر حصرًيا، ويحل محل أي ضمان آخر، سواًء أكان مكتوًبا أم شفهًيا، صريًحا أم ضمنًيا، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر، أي ضمان ضمني للقابلية للشراء أو المالءمة لغرض معين. ليس من حق وكالء BUNN أو موزعيها أو موظفيها إجراء تعديالت 
على هذا الضمان، أو تقديم ضمانات إضافية ُملزمة لشركة BUNN. ووفًقا لذلك، ال تشكِّل التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها هؤالء 

األفراد ضمانات، كما يجب عدم االعتماد عليها.
إذا قررت BUNN - بمحض تقديرها - أن الجهاز ال يطابق الضمان، يكون لها وحدها، ما دام الجهاز في فترة الضمان، خيار: ۱) 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 ۲) استبدال الجهاز أو إعادة ثمن شراء الجهاز.
يكون تعويض المشتري من BUNN، الناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز، سواًء أكان مبنًيا على الضمان أم غير ذلك، مقتصًرا 

على اإلصالح أو االستبدال أو إعادة الثمن، وذلك حسب اختيار BUNN وحدها كما هو محدد هنا.
ولن تتحمل BUNN - على أية حال - أية مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، خسارة أرباح 
أو خسارة مبيعات أو خسارة استعمال الجهاز، أو دعاوى خاصة بعمالء المشترى، أو تكلفة رأس المال، أو تكلفة وقت تعطل، أو تكلفة الجهاز 

البديل، أو مرافق أو خدمات، أو أي أضرار أخرى خاصة أو عَرضية أو تبعية.
تعد كل من 392 وAutoPOD وAXIOM وBrewLOGIC وBrewMETER وBrew Better Not Bitter وBrewWISE و
BrewWIZARD وBUNN Espress وBUNN Family Gourmet وBUNN Gourmet وBUNN Pour-O-Matic و
و  BUNNserveو  Bunn-O-Maticو  Bunn-OMaticو  BUNNlinkو  BUNN with the stylized red lineو  BUNN
 Dualو Dr. Brew stylized Dr. designو DBCو Cool Frothو BUNNSERVE with the stylized wrench design
و  High Intensityو  Gourmet Juiceو  Gourmet Iceو  FlavorGardو  EasyGardو  EasyClearو  Easy Pourو
 Quality Beverage Equipment Worldwideو PowerLogicو My Caféو Intellisteamو Infusion Seriesو iMIX
و  Safety-Freshو  Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry designو  Respect Earthو
 SmartWAVEو Smart Hopperو Smart Funnelو Singleو Silver Seriesو Scale-Proو savemycoffee.com
 ThermoFreshو  The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwideو  SplashGardو  Soft Heatو
 Beverage Profitو  Beverage Bar Creatorو  Air Infusionو  Air Brewو  A Partner You Can Count Onو
 Cyclonic Heating Systemو  Coffee At Its Bestو  BUNNSourceو  .not bitterو  Brew betterو  Calculator
 Tea Atو  Signature Seriesو  Pouring Profitsو  Nothing Brews Like a BUNNو  Digital Brewer Controlو
Its Best وPhase Brew وThe Horizontal Red Line وTitan وtrifecta وUltra وVelocity Brew عالمات تجارية أو 

.Bunn-O-Matic عالمات تجارية مسجلة لشركة
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التنظيف

تنبيه – نظِّف موزع الشاي/القهوة المثلجين وعقمه يومًيا

اثِن الصامولة المجنحة للصنبور باتجاه عقارب الساعة، وفُك الصنبور من الموزع.  .۱
نظِّف السطح الداخلي للموزع وقلب الصنبور جيًدا بالفرشاة 00674.0000#، مستخدًما محلوالً من منظِّف معتدل وماء.  اشطف الموزع   .۲

وقلب الصنبور بماء دافئ.
فُك الصنبور. يتطلب إجراء تنظيف الصنبور ۳ أحواض. اغسل جميع أجزاء الصنبور جيًدا بمحلول من منظِّف معتدل وماء في الحوض   .۳
األول. اشطف األجزاء بماء ساخن في الحوض الثاني. وفي الحوض الثالث، عقِّم األجزاء لمدة دقيقة في محلول ساخن بدرجة حرارة ۷٥ 
درجة مئوية يحتوي على الكلور (بنسبة ٥۰ إلى ۱۰۰ جزء في المليون). ال تستخدم مبيًِّضا عالي التركيز، وإنما محلوالً من ماء وكلور 

بنسبة ٥۰ إلى ۱۰۰ جزء في المليون. أعد تركيب الصنبور واربطه بالموزع.
عقِّم جميع األسطح المكشوفة للموزع بمحلول ساخن بدرجة حرارة ۷٥ درجة مئوية يحتوي على الكلور (بنسبة ٥۰ إلى ۱۰۰ جزء في   .٤

المليون على األقل).  أفرغ الموزع واشطف كل شيء به جيًدا.
اغسل السطح الخارجي للموزع بالكامل بقطعة قماش نظيفة ورطبة.  .٥

تنبيه – ال تترك الجهاز مملوًءا بالشاي أو القهوة المثلجين اللذين تم تحضيرهما، طوال الليل.
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44878.8500 042711
P649.90

معيار ADA-



٥

الغطاء، الخزان (مجسم) (يحتوي على ملصق غير موضح بالشكل)      ۱  03255.0000  ۱  
ملصق، BUNN (غير موضح بالشكل)  ۱  00778.0000   

الغطاء، الخزان (خالل التحضير) (يشمل العنصر ۲)  ۱  03255.0002   

جلبة، الغطاء  ۱  03285.0002  ۲  

الخزان  ۱  03078.1002  ۳  
مسمار لولبي، مستدير الرأس ”312. × 6# (ذاتي الضغط)  ۲  01364.0000   

الهيكل المغلِّف (غير متوفر)  ۱  - - - - - - - -  ٤  

مجموعة الصنبور، بنية (تشمل العناصر من ٦ إلى ۱۱)  ۱  03260.0000  ٥  
مجموعة الصنبور، سوداء  (تشمل العناصر من ٦ إلى ۱۱)  ۱  03260.0001   

مجموعة الصنبور، سوداء (حلو / غير حلو) (تشمل العناصر من ٦ إلى ۱۱)  ۱  03260.0002   
مجموعة الصنبور، سوداء (ADA) (تشمل العناصر من ٦ إلى ۱۱)  ۱  03260.0019   

مقبض الصنبور، أسود  ۱  29163.0001  ٦  
مقبض الصنبور، أسود (حلو / غير حلو)  ۱  29163.0003   

(ADA) مقبض الصنبور، أسود  ۱  32253.0001   

غطاء الصنبور، بني  ۱  29165.0000  ۷  
غطاء الصنبور، أسود  ۱  29165.0001   

نابض الصنبور  ۱  00601.0000  ۸  

صمام الصنبور  ۱  29164.0000  ۹  

قدح الصنبور  ۱  00600.0000  ۱۰  

جسم الصنبور (غير متوفر، اطلب العنصر ٥)  ۱  - - - - - - - -  ۱۱  

الصامولة المجنحة للصنبور، بنية  ۱  03093.0000  ۱۲  
الصامولة المجنحة للصنبور، سوداء  ۱  03093.0002   

قلب الصنبور، بني  ۱  03362.0002  ۱۳  
قلب الصنبور، أسود  ۱  03362.0004   

صامولة، بشفة - بنية  ۱  03092.0000  ۱٤  
صامولة، بشفة - سوداء  ۱  03092.0001   

.50”-14 NPSM صامولة، نحاسية ُسداسية الرؤوس  ۲  00958.0000  ۱٥  

حشية  ۱  03099.0000  ۱٦  

مقياس بيان منسوب بعالمات - أسود  ۱  39786.0002  ۱۷  

مجموعة القوائم  ٤  01175.0000  ۱۸  

مقبض، بني  ۲  03710.0000  ۱۹  
مقبض، أسود  ۲  03710.0002   

مسمار لولبي، مستدير الرأس ”312. × 20-”25.  ٤  02325.0000   

ملصق، شاي مثلج حديث التحضير  ۱  03043.0002  ۲۰  
ملصق، قهوة مثلجة حديثة التحضير  ۱  21412.0000   

BUNN ،ملصق  ۱  00651.0000  ۲۱  

ملصق، تنظيف الخزان  ۱  27294.0000  ۲۲  

العناصر التالية غير موضحة بالشكل  

عدة قلب الصنبور، سوداء (تشمل العناصر من ۱۲ إلى ۱٦)  ۱  03362.1004  ۲۳  

فرشاة، تنظيف  ۱  00674.0000  ۲٤  

عدة إصالح الصنبور، بنية (تشمل العناصر ٦ و۸ و۹ و۱۰)  ۱  29166.0000  ۲٥  
عدة إصالح الصنبور، سوداء (تشمل العناصر ٦ و۸ و۹ و۱۰)  ۱  29166.0001   

عدة إصالح الصنبور، سوداء (حلو/غير حلو) (تشمل العناصر ٦ و۸ و۹ و۱۰)  ۱  29166.0002   
عدة إصالح الصنبور، سوداء (حلو/غير حلو) (تشمل العنصرين ٥ و۱۲)  ۱  41183.0000   
عدة إصالح الصنبور، سوداء (ADA) (تشمل العناصر ٦ و۸ و۹ و۱۰)  ۱  29166.0008   

44878.8500 042711

الوصف الكمية  رقم قطعة الغيار  رقم العنصر 
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الخزان المزدوج 
TD4T

الخزانات، والهيكل المغلِّف والصنابير
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معيار ADA



۷

الوصف الكمية  رقم قطعة الغيار  رقم العنصر 

الغطاء بملصق، الخزان (يشمل العنصر ۲)  ۱  27155.1000  ۱  

ملصق  ۱  00778.0000  ۲  

الخزان (يشمل العنصر ۱۸)  ۲  26941.1000  ۳  
مسمار لولبي، مستدير الرأس ذاتي الضغط ”38. × #6   ٤  01364.0000   

الهيكل المغلِّف، الموزع (غير متوفر)  ۱  --------------  ٤  

مقياس بيان منسوب بعالمات  ۲  39786.0001  ٥  

صامولة، قلب الصنبور  ۲  03292.0001  ٦  

مجموعة الصنبور، سوداء  (تشمل العناصر من ۸ إلى ۱۳)  ۲  03260.0001  ۷  
مجموعة الصنبور، سوداء (حلو / غير حلو) (تشمل العناصر من ۸ إلى ۱۳)  ۲  03260.0002   

مجموعة الصنبور، سوداء (ADA) (تشمل العناصر من ۸ إلى ۱۳)  ۲  03260.0019   

مقبض الصنبور، أسود  ۲  29163.0001  ۸  
مقبض الصنبور، أسود (حلو / غير حلو)  ۲  29163.0003   

(ADA) مقبض الصنبور، أسود  ۲  32253.0001   

صامولة، قلب الصنبور   ۲  29165.0001  ۹  

نابض، الصنبور (راجع العنصر ۲٥)  ۲  00601.0000  ۱۰  

صمام، الصنبور (راجع العنصر ۲٥)  ۲  29164.0000  ۱۱  

قدح، الصنبور (راجع العنصر ۲٥)  ۲  00600.0000  ۱۲  

جسم، الصنبور (غير متوفر، اطلب العنصر ۷)  ۲  --------------  ۱۳  

صامولة مجنحة، للصنبور  ۲  03093.0002  ۱٤  

مجموعة قلب، الصنبور (تشمل العنصرين ٦ و۱٤)  ۲  26914.0000  ۱٥  

BUNN ،ملصق  ۱  00651.0000  ۱٦  

حلقة، مطاطية  ٤  27169.0000  ۱۷  

حشية، قلب الصنبور  ۲  03099.0000  ۱۸  

قائم، بالستيكي أسود  ٤  00754.0001  ۱۹  
صامولة K ذات حلقات 20-”25.   ٤  23700.0000   

الغطاء  ٤  00752.0000  ۲۰  

مقبض، أسود  ۲  03710.0002  ۲۱  
مسمار لولبي، مستدير الرأس ”312. × 20-”25.   ٤  02325.0000   

ملصق، شاي مثلج حديث التحضير  ۱  03043.0002  ۲۲  
ملصق، قهوة مثلجة حديثة التحضير  ۱  21412.0000   

فرشاة، تنظيف (غير موضحة بالشكل)  ۱  00674.0000  ۲۳  

ملصق، تنظيف الخزان  ۱  27294.0000  ۲٤  

عدة إصالح الصنبور، (سوداء) (تشمل العناصر ۸ و۱۰ و۱۱ و۱۲)  -  29166.0001  ۲٥  
عدة إصالح الصنبور (حلو/غير حلو) (تشمل العناصر ۸ و۱۰ و۱۱ و۱۲)  -  29166.0002   

عدة إصالح الصنبور، سوداء (ADA) (تشمل العناصر ۸ و۱۰ و۱۱ و۱۲)  -  29166.0008   
عدة إصالح الصنبور (حلو/غير حلو) (تشمل العنصرين ۷ و۱٤)  -  41183.0000   

44878.8500 042711


