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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 4
سنوات 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 ( ،6601-529 )217أو 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.
يعد الضمان سابق الذكر حصريًا ،ويحل محل أي ضمان آخر ،سوا ًء أكان مكتوبًا أم شفهيًا ،صريحً ا أم ضمنيًا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
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.
يكون تعويض المشتري من  ،BUNNالناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز ،سوا ًء أكان مبنيًا على الضمان أم غير ذلك ،مقتصرً ا على اإلصالح
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 A Partner You Can Count Onو AutoPODو AXIOMو BrewLOGICو BrewMETERوBrew Better Not
 Bitterو BrewWISEو BrewWIZARDو BUNN Espressو BUNN Family Gourmetو BUNN GourmetوBUNN Pour-
 O-Maticو BUNNو BUNN with the stylized red lineو BUNNlinkو Bunn-OMaticو Bunn-O-MaticوBUNNserve
و BUNNSERVE 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 iMIXوInfusion
 Seriesو Intellisteamو My Caféو Phase Brewو PowerLogicو Quality Beverage Equipment WorldwideوRespect
 Earthو Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry designو Safety-Freshو savemycoffee.comو
 Scale-Proو Silver Seriesو Singleو Smart Funnelو Smart Hopperو SmartWAVEو Soft Heatو SplashGardو
 The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwideو ThermoFreshو Titanو  TRIFECTA, trifectaوVelocity
 Brewو Air Brewو Beverage Bar Creatorو Beverage Profit Calculatorو Brew betterو.Build-A-Drink, not bitter
وBUNNSourceو Coffee At Its Bestو Cyclonic Heating Systemو Daypartو Digital Brewer ControlوElement
و Picture Prompted Cleaning, Nothing Brews Like a BUNN, Milk Texturing Fusion,و Pouring ProfitsوSignature
 Sure Tamp, Seriesو Tea At Its Bestو The Horizontal Red Lineو Ultraعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Bunn-
 .O-Maticيعد شكل الهيكل المحيط بماكينة التحضير trifecta®التجاري هذا عالمة تجارية مملوكة لشركة .Bunn-O-Matic
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صفحة 2

مقدمة

 قد تحتوي ماكينة. (½ جالون) من القهوة على دفعة واحدة عبر إناء تقديم جاهز لتقديمها1.89l هذا الجهاز معد لتحضير مقدار
 والجهاز معد لالستعمال داخل المباني فقط وعلى منضدة أو رف.التحضير على صنبور مياه ساخنة لالستعمال مع المشروبات الساخنة
.ثابتين

المحتويات

2.......................................................................................................الضمان
3.......................................................................................... إشعارات المستخدم
4...................................................المتطلبات الخاصة باالتحاد األوروبي وأمريكا الشمالية
5....................................................................................متطلبات التغذية الكهربية
6..................................................................اإلعداد األولي وتحضير الهقوة والتنظيف
8............................................................................ استكشاف المشكالت وإصالحها

إشعارات المستخدم

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

ﺗﺣذﯾر

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

WARNING

ﺗﺣذﯾر

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.

WARNING
ﺗﺧﻠص ﻣن إﻧﺎء اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ
:ﺣﺎﻟﺔ

#37881.8502
ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘُﻣﻊ ﺳﺎﺧﻧﺔ

FUNNEL CONTENTS
ARE HOT

اﻟﺗﺷﻘق
اﻟﺧدش
اﻟﻐﻠﯾﺎن اﻟﺟﺎف
ﺗﺳﺧﯾﻧﮫ ﻓﺎر ًﻏﺎ
ﻋﺎل
ﻟﮭب
ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﺧداﻣﮫ
ٍ
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

WARNING
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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.
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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
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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.
• يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل األشخاص البالغة أعمارهم  18عامًا فأكثر ،إذا ما قد خضعوا لإلشراف أو تلقوا توجيه فيما يتعلق
باستخدام الجهاز بطريقة آمنة ،أو على إدراك ودراية باألخطار المترتبة.
• احتفظ بالجهاز واألسالك المتصلة به بعي ًدا عن متناول األطفال الذي تقل أعمارهم عن  18عامًا.
• يمكن استخدام األجهزة من قِبل األشخاص البالغين من العمر  18عامًا فأكثر ،ويعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متأخرة ،أو
نقص في الخبرة والمعرفة ،إذا ما خضعوا إلشراف أو توجيه فيما يخص استخدام الجهاز على نحو آمن ،وكانوا على دراية باألخطار
المترتبة.
• يجب مراقبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عامًا لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
• إذا تلف كبل التيار الكهربي ،فيجب استبداله بواسطة الشركة المص ِّنعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المص ِّنعة أو
موظف الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.
• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.
• يُحظر على األطفال إجراء التنظيف والصيانة ،ما لم يكونوا أكبر من  18عامًا ،وخاضعين للمراقبة.
• هذا الجهاز معد لالستعماالت المنزلية أو األغراض المشابهة مثل:
		 – مطابخ العاملين بالمتاجر والمكاتب وبيئات العمل األخرى.
		 – نزالء الفنادق وبيوت ال ُنزل وغيرها من بيئات اإلقامة المشابهة.
		 – البيئات المخصصة ألغراض النوم واإلفطار.
• هذا الجهاز غير مخصص لالستعماالت مثل:
		  -المنازل المُقامة داخل مزارع؛
• الوصول إلى نقاط الخدمة المسموح بها لموظفي الخدمة المعتمدين فقط.
• يقل مستوى ضغط الصوت حسب منحنى  A-Weightedعن  70ديسيبل.

المتطلبات الخاصة بأمريكا الشمالية

• يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لموظف مدرَّ ب مراقبته فيها.
• يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين  41درجة فهرنهايت و 95درجة فهرنهايت (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 شديدة التدفق.
• يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل األشخاص البالغة أعمارهم  18عامًا فأكثر ،إذا ما قد خضعوا لإلشراف أو تلقوا توجيه فيما يتعلق
باستخدام الجهاز بطريقة آمنة ،أو على إدراك ودراية باألخطار المترتبة.
• احتفظ بالجهاز واألسالك المتصلة به بعي ًدا عن متناول األطفال الذي تقل أعمارهم عن  18عامًا.
• يمكن استخدام األجهزة من قِبل األشخاص البالغين من العمر  18عامًا فأكثر ،ويعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متأخرة ،أو
نقص في الخبرة والمعرفة ،إذا ما خضعوا إلشراف أو توجيه فيما يخص استخدام الجهاز على نحو آمن ،وكانوا على دراية باألخطار
المترتبة.
• يجب مراقبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عامًا لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
• إذا تلف كبل التيار الكهربي ،فيجب استبداله بواسطة الشركة المص ِّنعة أو موظف خدمة معتمد بكبل خاص توفره الشركة المص ِّنعة أو
موظف الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.
• يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.
• يُحظر على األطفال إجراء التنظيف والصيانة ،ما لم يكونوا أكبر من  18عامًا ،وخاضعين للمراقبة.
• هذا الجهاز مخصص لالستخدام التجاري ،كالتطبيقات التالية:
		 – مطابخ العاملين بالمتاجر والمكاتب وبيئات العمل األخرى؛
		 – نزالء الفنادق وبيوت ال ُنزل وغيرها من بيئات؛
• الوصول إلى نقاط الخدمة المسموح بها لموظفي الخدمة المعتمدين فقط.
46720.8500 080415

صفحة 4

المتطلبات الكهربائية
تحذير  -يجب فصل صانعة القهوة من مصدر الطاقة حتى ما هو محدد في التثبيت األولي.
هذه الصانعة تعمل بجهد  120فولت ولها سلك موصول وتتطلب خدمة مأرضة ذات سلكين بجهد  120فولت تيار متردد 15 ،أمبير،
أحادي الطور و بتردد  60هرتز.

النموذج « »Aيتطلب خدمة مأرضة ذات سلكين بجهد  240-220فولت 15 ،أمبير ،أحادي
الطور ،وبتردد  60/50هرتز .يجب وجود قاطع كهرباء رئيسي في التوصيل الخاص بالصانعة،
وذلك وفق تنظيمات الجهات المحلية .أكمل وفق التالي:

 240-220فولت
220-240V A.C.
تيار متردد

التوصيالت الكهربائية (الطراز « »Bفقط)
تحذير  -التثبيت الكهربائي غير السليم سيضر المكونات اإللكترونية.

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

يجب أن يوفر كهربائي الخدمة الكهربائية كما هو محدد.
باستخدام فولتميتر ،تحقق من الجهد وكود األلوان لكل موصل في المصدر الكهربائي.
ضع مفتاح السخان ،والموجود في يسار مقدمة لوحة التحكم في الطراز « ،»Bعند الوضع «( »OFFألسفل).
أزل اللوحة األمامية أسفل رأس الرذاذ.
أدخل السلك من خالل واقي الشد وصله بنهاية التوصيل المعزولة.
صل صانعة القهوة بمصدر الطاقة وتحقق من الجهد عند نهايات التوصيل العازلة قبل اإلكمال .استبدل اللوحة األمامية.

النموذج « »Bيتطلب خدمة مأرّ ضة
ذات سلكين بجهد  100فولت تيار
متردد 20 ،أمبير ،أحادي الطور،
وبتردد  50هرتز .أكمل وفق التالي:

أبيض
 100فولت
تيار متردد

متعادل
 L1أسود
P2185
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صفحة 5

أحمر
L2
L2 RED
NNWHIأبيض
L1L1أسود
BLK

التثبيت األولي
تحذير  -يجب أن يتم فصل اآللة من الطاقة طوال عملية التثبيت األولي،
إال في األوقات التي يتم تحديدها وفق التعليمات.
أدخل قمعًا فار ًغا في مكان القمع.
.1
ضع مصفا ًة فارغة تحت القمع.
.2
في النموذج « ،»Bضع مفتاح السخان في الوضعية «»OFF
.3
(لألسفل) وصل صانعة القهوة بمصدر الطاقة.
ّ
المنخلة في أعلى
صب ثالث أباريق من ماء الحنفية في المنطقة
.4
الصانعة .انتظر لدقيقتين بين األباريق حتى يتدفق الماء
إلى الخزان .بينما يدخل إبريق الماء الثالث إلى الخزان ،سيمتلئ
الخزان إلى السعة وأي ماء زائد سيتدفق من رأس الرذاذ،
خارج القمع ،وإلى الوعاء (الكوب).
عندما يتوقف تدفق الماء من القمع ،ضع مفتاح السخان عند
.5
الوضعية «( »ONأعلى) وانتظر لعشرين دقيقة تقريبًا حتى
يسخن الماء السخان إلى درجة الحرارة المالئمة .بعض الماء
سيقطر من القمع خالل هذا الوقت؛ هذا بسبب التمدد ولن
يحدث بعد ذلك.
ّ
صب إبري ًقا من ماء الحنفية في المنطقة المنخلة في أعلى
.6
الصانعة.
بعد توقف الماء عن التدفق من القمع ،انتظر حتى يسخن الماء
.7
ً
في الخزان إلى درجة الحرارة المناسبة مجددا.
فرّ غ المصفاة .صانعة القهوة جاهزة اآلن لالستخدام وفق تعليمات
.8
صنع القهوة.
مالحظة :سيلزمك خفض مستوى ثرموستات التحكم لتعويض فارق
انخفاض الضغط في االرتفاعات الشاهقة .يرجى الرجوع إلى المخطط.

صنع القهوة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أدخل مرشح (فلتر) ® BUNNفي القمع.
صب قهوة طازجة في المرشح وساوي مستوى القهوة في األرضية بالتحريك بلطف.
حرك القمع إلى مكانه الصحيح.
ضع وعا ًء (كوب ،على سبيل المثال) أسفل القمع.
ّ
المنخلة في أعلى الصانعة.
صب إبري ًقا من ماء الحنفية في المنطقة
عند اكتمال صنع القهوة ،ببساطة تجاهل القهوة في األرضية وقم بالتصفية

التنظيف
.1
.2
.3

يستحسن استخدام قطعة قماش رطبة مشطوفة في سائل تنظيف لطيف غير كاشط ،وذلك لتنظيف كل سطح آلة
.Bunn-O-Matic
تحقق من ونظف رأس الرذاذ .يجب أن تبقى فتحات رأس الرذاذ مفتوحة دائما.
أزل رأس الرذاذ ،أدخل زنبرك إزالة الكلس (معطى) بالكامل داخل أنبوب رأس الرذاذ .عند إدخاله بشكل صحيح ،فلن يمكنك
رؤية أكثر من إنشين من الزنبرك .حرك لألمام والخلف خمس أو ست مرات.

مالحظة  -في مناطق الماء العسر ،قد يلزم عمل ذلك يوميًا .سيساعد هذا على منع مشاكل الكلس في اآللة ويتطلب أقل من دقيقة.
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صفحة 6

استكشاف المشاكل وإصالحها
دليل استكشاف المشاكل مقدم القتراح المسببات المحتملة والعالجات للمشاكل المحتمل مواجهتها أكثر من غيرها .إن استمرت المشكلة بعد
استنفاد خطوات استكشاف المشاكل وإصالحها ،اتصل بقسم الخدمة الفنية لـ .Bunn-O-Matic
التحقق ،اختبار وإصالح اآللة الكهربائية يجب أن يتم فقط من قبل األشخاص المؤهلين.
•
جميع المكونات الكهربائية لها جهد  120فولت تيار متردد وجهد تيار مستمر عند أطرافها .قصر األطراف أو تطبيق جهد
•
خارجي قد يؤدي إلى عطل اللوحة.
التشغيل المتقطع للوحات الدوائر الكهربائية غير محتمل .عطل اللوحة سيكون عادة نهائي .إن واجهك حالة تقطع ،السبب سيكون
•
غالبًا لمس المفتاح أو توصيل غير مشدود عند األطراف أو
ً
موصول بالطاقة ألكثر من عشر دقائق
إزالة الملف اللولبي تتطلب قطع الماء عن الصمام .قد يحصل ضرر إذا كان الملف اللولبي
•
دون تزويده بالماء.
من الموصى به استخدام مفتاحي ربط كلما كانت لوازم السباكة مشدودة أو مرخية كثيرً ا .سيساعد هذا على تجنب االلتواءات
•
والتشنجات في األنابيب.
تحقق أن جميع توصيالت السباكة مختومة وأن التوصيالت الكهربائية مشدودة ومعزولة.
•
صانعة القهوة هذه تبقى مسخنة طوال الوقت .أبقها بعيدة عن المواد القابلة لالحتراق.
•
تحذير –
		
		
		

•
•
•
•

أبد حذرً ا بال ًغا عند خدمة اآلالت الكهربائية.
افصل الصانعة عند خدمتها ،عدا عند إجراء االختبارات الكهربائية كما هو محدد.
اتبع إجراءات الخدمة الموصى بها
استبدل جميع األوقية الحامية أو ملصقات األمان

العالج

السبب المحتمل

المشكلة

تحقق من حوض المأل ً
بحثا عن أية
عوائق.

 .1ال يوجد ماء

دورة صنع القهوة ال تبدأ

تأكد أن الصانعة موصلة بمصدر الطاقة.

 .2ال يوجد طاقة أو أن الجهد الواصل
للصانعة غير مناسب

تحقق من قواطع الكهرباء أو المصاهر
(الفيوزات).

ارجع إلى دليل الخدمة  -مفتاح سخان
الخزان ألغراض التجربة.

 .1مفتاح خزان السخان (الطراز
 VP17Bوالطراز القديم )VP17

ارجع إلى دليل الخدمة  -منظم الحرارة
الحدي ألغراض التجربة.

 .2منظم الحرارة الحدي
تحذير  -إياك أن تزيل أو تتجاوز منظم
الحرارة الحدي .استخدام فقط قطعة
االستبدال رقم 29329.1000

ارجع إلى دليل الخدمة  -منظم الحرارة
المتحكم ألغراض التجربة.

 .3منظم الحرارة المتحكم
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صفحة 7

الماء ليس ساخ ًنا

استكشاف المشاكل وإصالحها (تابع)

العالج

السبب المحتمل

المشكلة

ارجع إلى دليل الخدمة  -سخان الخزان
ألغراض التجربة.

 .4سخان الخزان

الماء ليس ساخ ًنا (تابع)

يجب أن تكون الصانعة مستوية أو مائلة
ً
قليل في األمام للصرف بشكل جيد.

 .1نظام الصرف

مستوى المشروب في الوعاء غير متوافق

تحقق من تجميعة الخزان ً
بحثا عن
تجمعات كلسية زائدة .أزل الكلس كما هو
مطلوب.

تحقق من تجميعة الخزان ً
بحثا عن
تجمعات كلسية زائدة .أزل الكلس كما هو
مطلوب.

ارجع إلى دليل الخدمة  -منظم الحرارة
المتحكم ألغراض التجربة.
يجب أن تكون الصانعة مستوية أو مائلة
ً
قليل في األمام للصرف بشكل جيد.
تحقق من تجميعة الخزان ً
بحثا عن
تجمعات كلسية زائدة .أزل الكلس كما هو
مطلوب.
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 .2تراكم الكلس
تحذير  -الخزان ومكونات الخزان يجب
إزالة الكلس عنها بانتظام اعتما ًدا على
ظروف الماء المحلي .تجمع األمالح
بكميات كبيرة على أسطح الفوالذ غير
القابل للصدأ قد تؤدي إلى تفاعالت تآكل
تردي إلى تسربات خطيرة.
 .1تراكم الكلس
تحذير  -الخزان ومكونات الخزان يجب
إزالة الكلس عنها بانتظام اعتما ًدا على
ظروف الماء المحلي .تجمع األمالح
بكميات كبيرة على أسطح الفوالذ غير
القابل للصدأ قد تؤدي إلى تفاعالت تآكل
تردي إلى تسربات خطيرة.

رذاذ أو زيادة في البخار

 .2منظم الحرارة المتحكم

 .1نظام الصرف

قطر من رأس الرذاذ

 .2تراكم الكلس
تحذير  -الخزان ومكونات الخزان يجب
إزالة الكلس عنها بانتظام اعتما ًدا على
ظروف الماء المحلي .تجمع األمالح
بكميات كبيرة على أسطح الفوالذ غير
القابل للصدأ قد تؤدي إلى تفاعالت تآكل
تردي إلى تسربات خطيرة.

صفحة 8

استكشاف المشاكل وإصالحها (تابع)

العالج

السبب المحتمل

المشكلة

يجب أن يكون الوعاء فار ًغا بالكامل قبل
بدء دورة صنع قهوة جديدة.

 .1الوعاء

المشروب يفيض عن مستوى الوعاء

يجب استخدام مرشحات  BUNNالورقية
الستعمال أمثل.

 .1نوع المرشح

مشروب ضعيف

يجب استخدام حبيبات دقيقة أو دقيقة ج ًدا
الستعمال أمثل.

 .2حبيبات القهوة

يجب استخدام رأس رذاذ مصنوع من
فوالذ ال يصدأ وذو ستة ثقوب الستعمال
أمثل.
يجب أن يكون مرشح  BUNNالورقي
موضوعًا في منتصف القمع والحبيبات
األرضية تكون مستوية وذلك بخضها
بلطف.
ضع قمعًا فار ًغا على وعاء فارق أسفل
رأس الرذاذ .ابدأ دورة صنع قهوة وتحقق
من درجة حرارة الماء مباشرة أسفل رأس
الرذاذ وذلك بمنظم حرارة .يجب أن تكون
القراءة أقل من  195درجة فهرنهايت
( 91درجة سيليزي) .اضبط منظم
الحرارة التحكمي لزيادة درجة حرارة
الماء .استبدل إن لزم األمر.
يجب أن يكون مرشح  ®BUNNالورقي
موضوعًا في منتصف القمع والحبيبات
األرضية تكون مستوية وذلك بخضها
بلطف.

 .3رأس الرذاذ

 .4وضعية القمع

 .5درجة حرارة الماء

 .1وضعية القمع

بعض حبيبات اقهوة الجافة تبقى في القمع

أزل ونظف الكلس من سخان الخزان.
ارجع إلى دليل الخدمة  -مفتاح سخان
الخزان  ON/OFFألغراض التجربة.
ارجع إلى دليل الخدمة  -عنصر التسخين
ألغراض التجربة.

 .1سخان الخزان
 .1مفتاح(مفاتيح) السخان ON/OFF

 .2عنصر (عناصر) السخان
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صفحة 9

الصانعة تصدر ضوضاء غير عادية
درجة حرارة المشروب منخفضة

