موزعات
المياه الساخنة
بدالً من

10052.0000; 10010.0000; 10267.0000
10420.0000; 10889.0000; 39338.0000
39338.0001; 44306.0000

دليل التركيب والتشغيل
شركة BUNN-O-MATIC

صندوق بريد رقم 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227
هاتف (217) 529-6601 :فاكس(217) 529-6644 :
لضمان توافر أحدث إصدار من الدليل ،أو للحصول على كتالوج قطع الغيار الموضحة بالرسومات ،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 .اتصل بشركة  Bunn-O-Maticعلى الهاتف رقم  1-800-286-6070للحصول على
نسخة ورقية من كتالوج قطع الغيار الموضحة بالرسومات المطلوب ،وذلك عبر خدمة البريد األمريكي.
46819.8502A
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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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البرمجة (12������������������������������������������������������������������������������)H5 ELEMENT
البرمجة (15��������������������������������������������������������������������������� )H3E ELEMENT
تصريف المياه من الموزع�����������������������������������������������������������������������������������21
التنظيف �������������������������������������������������������������������������������������������������������21
التثبيت على الجدار والحامل ���������������������������������������������������������������������������������21

مقدمة

ِّ
يسخن هذا الجهاز المياه ويوزعها حسب الطلب ألغراض المشروبات والطبخ .وهو يحتوي على لوحة فوق الصنبور تشير إلى حالة
ُ
ً
الموزع .هذا الجهاز معد لالستعمال داخل المباني فقط ،مثبتا على جدار (طرز  ،)H5E/X/PCأو على منضدة أو رف ثابتين.
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إشعارات المستخدم
. استبدل الملصقات غير المقروءة أو التالفة.يجب الحفاظ على اإلشعارات المثبتة بهذا الموزع بحالة جيدة

WARNING

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

Hot Water
Use With Care
12593.8500
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ﺗﺣذﯾر

.اﺳﺗﻌن ﺑﻔﻧﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﻌﺗﻣد
.اﻓﺻل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻗﺑل إﺟراء اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
. ﻻ ﺗﻧزع اﻟﻐطﺎء أو ﺗﻔﺗﺣﮫ،ﻟﻠﺣد ﻣن ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
To reduce the risk of electric shock,
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻧﻔﺳﮫ
do not remove or open cover.

No user-serviceable parts inside.

WARNING

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.

#37881.8502

1850

GND 60 +

15.4

120

Optional Field Wiring

 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

120 V, 15.4 A, 1850 W
1PH, 2-Wire + GND, 60HZ

WARNING

ﺗﺣذﯾر

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.

29710.8517

#37881.8500

4050
16.9
GND 60 +
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120/208-240

Optional Field Wiring
120/208-240 V, 16.9 A, 4050 W
1PH, 3-Wire + GND, 60HZ

29710.8518

00657.8500
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)مالحظات المستخدم (تابع
،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

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.

#00656.8501

POUR IN WATER ONLY
00833.8500

H5 Element 44025.0000
P & H 44025.0002
H3 Element 44025.0004
P/C H3 Element

NOTICE
240

00824.0002

ALL COMPONENTS ARE
200 TO 240 VOLT A.C.

00824.0001
120V

Replace only with components
listed in the accompaning literature
rated for the same voltage.

120/208-240V

#34056.0000
مفتاح تحديد الجهد الكهربي

46819.8502 122216
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12537.8500
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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 كانوا خاضعين لإلشراف أو قد 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 كانوا خاضعين لإلشراف أو قد 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.
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متطلبات التغذية الكهربية

تحذير  -يجب فصل الموزع عن مصدر التيار حتى يتم تحديد ذلك في اإلعداد األولي.
راجع لوحة البيانات المثبتة بماكينة التحضير ،واللوائح المحلية/الدولية المتعلقة بالكهرباء لتحديد متطلبات الدائرة.
POWER CORD

NEUTRAL WHITE
N
L1

WHITE
NEUTRAL
L1 BLACK

L1 BLACK

POWER CORD

NEUTRAL BLUE
N
L1

N BLUE

POWER CORD

GREEN

ُ
الطرز ذات تيار متردد  120فولت

L2

L1 BROWN

L1

L1 BROWN

GREEN/YELLOW
G

L2 RED

G

ُ
الطرز ذات تيار متردد  220إلى 230
فولت

مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي من
موصلين حاملين للتيار ( L1و )Neutralمالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي من
وموصل منفصل للتأريض.
موصلين حاملين للتيار ( L1و)Neutral
وموصل منفصل للتأريض.
التوصيل بالكهرباء
تنبيه – سيؤدي التركيب غير السليم بالكهرباء إلى تلف المكونات اإللكترونية.
 .1يجب تقديم أعمال الصيانة الكهربية بمعرفة فني كهرباء ،كما هو محدد.
 .2باستخدام مقياس فرق الجهد ،افحص الجهد الكهربي والرموز اللونية لكل موصل على
المصدر الكهربائي.
 .3أوقف تشغيل المفتاح الرئيسي (إن كان مزو ًدا).
.4فُك اللوحتين الخلفيتين العليا والسفلى.
.5ر ِّكب األسالك الكهربية المالئمة بمجموعة أطراف التوصيل.
 .6وصِّل الموزع بمصدر التيار ،وتحقق من الجهد الكهربي على مجموعة أطراف التوصيل
قبل المتابعة .أعد تركيب اللوحتين الخلفيتين كلتيهما.
.7إذا كانت أعمال السباكة سيتم توصيلها الح ًقا ،فتأكد من فصل الموزع عن مصدر التيار.
ً
جاهزا لبدء اإلعداد األولي.
أما إذا كانت أعمال السباكة موصلة ،فبذلك يكون الموزع

L2 RED
L1 BLACK

L1 BLACK

GREEN
G

ُ
الطرز ذات تيار متردد  208و 240فولت
مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي من موصلين
حاملين للتيار ( L1و )L2وموصل منفصل
للتأريض.

POWER CORD

L2 RED

L2 RED

NEUTRAL WHITE
N

WHITE

L2

L1

L1 BLACK

NEUTRAL
L1 BLACK

GREEN
G

الطرز االحادية المرحلة
ذات تيار متردد  208/120و 240/120فولت
مالحظة :يتكون هذا الطقم الكهربي من  3موصالت
حاملة للتيار ( Neutralو L1و )L2وموصل
منفصل للتأريض.

مفتاح تبديل الجهد الكهربي المزدوج
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متطلبات السباكة  -جميع ال ُطرز عدا OHW

يجب توصيل هذا الموزع بنظام مياه باردة بضغط تشغيل بين  20و 90باوند للبوصة المربعة (من  138إلى  620كيلو باسكال) من خط إمداد
قطره  1⁄2بوصة أو أكبر .كما يجب تركيب صمام غلق في الخط قبل الموزع .ر ِّكب ِّ
منظمًا في الخط بحيث يخفض ضغط الماء عند تجاوزه 90
باوند للبوصة المربعة ( 620كيلو باسكال) إلى  50باوند للبوصة المربعة ( 345كيلو باسكال) .ويجب أن يكون مقاس صامولة وصلة دخل
المياه  1⁄4بوصة( .مدخل  BPSمقاس  4/3بوصة خاصة بالمجموعة األوروبية/المملكة المتحدة في  H3E Elementفقط)
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 .سيسهِّل ترك مسافة ال تقل عن  18بوصة عن أنابيب
المشروبات المرنة المعتمدة من إدارة األغذية واألدوية ( ،)FDAكالمصنوعة من البولي إثيلين أو السليكون المجدول المقوى ،قبل الموزع
تحريكه لتنظيف سطح المنضدة .توصي  Bunn-O-Maticبعدم استعمال صمام مخروطي لتركيب الموزع إذ قد يؤدي حجم وشكل الفتحة
التي يش ِّكلها هذا النوع من األدوات في خط اإلمداد إلى إعاقة تدفق المياه.
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 واإلقليمية والمحلية.
وبالنسبة لل ُطرز المعدة للتركيب خارج الواليات المتحدة األمريكية ،فيجب التوافق مع لوائح المياه والصرف الصحي المعمول بها بمنطقتك.
توصيل أعمال السباكة
 .1فُك غطاء الشحن من الوصلة الموجودة بالجزء الخلفي من الموزع ،واربط الكوع المزود بصامولة (المرفقة منفصلة عن الموزع) بالوصلة
(مدخل  BPSمقاس  4/3بوصة خاصة بالمجموعة األوروبية/المملكة المتحدة في  H3E Elementفقط).
 .2اشطف خط المياه ووصِّله بإحكام بوصلة التوصيل.

مفتاح  ON/OFFالرئيسي

توصيل أعمال السباكة

اإلعداد األولي  H5E -و H5Xو H5-PCو H10XوH3/5E Element

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

 .1وصِّل الموزع بمصدر التيار وش ِّغل مصدر إمداد المياه.
ُ
 .2اضبط مفتاح  ON/OFFالرئيسي على الوضع  ONالعلوي (إذا كان مزو ًدا) .مالحظة( :الطرز الرقمية المزودة بشاشة) عند توصيل
ثوان ،ثم تعرض درجة الحرارة.
الموزع بالتيار ،ستعرض الشاشة إصدار البرنامج لمدة 5
ٍ


ِّ
مسخن المياه تلقائيًا.
سيعمل
بالمياه،
الخزان
امتالء
وعند
تتوقف.
ثم
 .3ستتدفق المياه تلقائ
يًا داخل الخزان إلى المستوى المناسب   
 .4ستسخن المياه بالخزان إلى درجة الحرارة (المضبوطة).
 .5راجع البرمجة لضبط ( Tank Temperatureدرجة حرارة الخزان) و( Ready Temperatureدرجة حرارة جاهزية التشغيل).
/ . H3  :
.
8
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اإلعداد األولي H5M -
تنبيه  -يجب فصل الموزع عن مصدر التيار طوال إجراء اإلعداد األولي ،عدا في حالة تحديد اإلرشادات لخالف ذلك.

.1

.2
.3
.4
.5
.6

1فُك اللوحة الخلفية العليا ،واضبط مفتاح التحكم في ِّ
منظم الحرارة تمامًا بعكس اتجاه عقارب الساعة
على الوضع " ،"OFFثم ر ِّكب اللوحة.
2وصِّل الموزع بمصدر التيار وش ِّغل مصدر إمداد المياه.
3ستتدفق المياه تلقائيًا داخل الخزان إلى المستوى المناسب ثم تتوقف .وسيستغرق ذلك حوالي  10دقائق.
4افصل الموزع عن مصدر التيار ،وفُك اللوحة الخلفية العليا ،واضبط مفتاح التحكم في ِّ
منظم الحرارة
تمامًا باتجاه عقارب الساعة على الوضع " ،"ONثم ر ِّكب اللوحة.
5وصِّل الموزع بمصدر التيار ،وانتظر لمدة عشرين دقيقة تقريبًا حتى تسخن المياه التي بالخزان.
6في ُ
الطرز التي تتضمن مؤشر استعداد ،سيضيء المؤشر عند الوصول إلى درجة الحرارة المالئمة.

اإلعداد األولي HW2 -
تنبيه  -يجب فصل الموزع عن مصدر التيار طوال إجراء اإلعداد األولي ،عدا في حالة تحديد اإلرشادات
لخالف ذلك.
.1
.2
.3
.4
.5

1فُك اللوحة الخلفية السفلى ،واضبط مفتاح التحكم في ِّ
منظم الحرارة تمامًا بعكس اتجاه عقارب الساعة
على الوضع " ،"OFFثم ر ِّكب اللوحة.
2وصِّل الموزع بالتيار.
3ستتدفق المياه تلقائيًا داخل الخزان إلى المستوى المناسب ثم تتوقف.
4افصل الموزع عن التيار ،وفُك اللوحة الخلفية الوسطى ،وأدر مفتاح التحكم في ِّ
منظم الحرارة تمامًا
باتجاه عقارب الساعة على الوضع " ،"ONثم ر ِّكب اللوحة.
5وصِّل الموزع بالتيار ،وانتظر لمدة عشرين دقيقة تقريبًا حتى تسخن المياه التي بالخزان .وبذلك يكون
ً
جاهزا لالستعمال.
الموزع

H5M

اإلعداد األولي OHW -
تنبيه -يجب فصل الموزع من التيار طوال إجراء اإلعداد األولي،عدا في حالة تحديد اإلرشادات لخالف ذلك.
6 .6ضع إنا ًء صغيرً ا تحت الصنبور ،وارفع غطاء السكب التلقائي ،واسكب دور ًقا مملوءًا ( 64أونصة)
من ماء الصنبور في الموزع من أعلى .اترك مقبض الصنبور مفتوحً ا؛ حتى يخرج الهواء من الخزان
أثناء تعبئته.
ً
7 .7اسكب دور ًقا ممتلئا آخر بأعلى الموزع .أغلق الصنبور عند بدء تدفق المياه منه.
8 .8امأل الحوض العلوي بماء إضافي ،حتى يكون مستوى الماء على مسافة بوصة تقريبًا من الغطاء العلوي.
9 .9وصِّل الموزع بالتيار ،وانتظر لمدة  15دقيقة تقريبًا حتى تسخن المياه التي بالخزان إلى درجة الحرارة
المالئمة.
ً
1010واآلن يصبح الموزع جاهزا لالستعمال( .راجع القسم المتعلق باالستعمال المعتاد).

HW2

االستعمال المعتاد
تنبيه  -يكون الماء الذي يوزعه هذا الصنبور ساخ ًنا للغاية( .تزيد درجة حرارته عن  200فهرنهايت).
1 .1افتح الصنبور لمدة من الوقت متى كنت بحاجة إلى كوب من المياه الساخنة.
2 .2اسكب دور ًقا مملوءًا آخر باألعلى ،متى لم يعد الماء يتدفق من الصنبور .ولن تنتظر طويالً حتى
تتمكن من الحصول على كوب آخر من المياه الساخنة.
ِّ
المسخن ،يجب عدم استعمال هذا المنتج إال للحصول على بعض
نظرا لسعة الخزان وحجم
مالحظة ً -
أكواب المياه الساخنة مرة واحدة( .تتوفر موزعات مياه ساخنة بسعات أكبر من إنتاج Bunn-
).O-Matic

OHW
9
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مفاتيح التحكم في التشغيل  -التحكم في األجزاء فقط

د.
(أ) أزرار تحديد الحجم
اضغط على الزر المناظر لحجم Small
(صغير) أو ( Mediumمتوسط) أو Large
(كبير) وحرره ،لتحديد مقدار المياه المطلوب
توزيعه .ال يؤدي الضغط على زر مختلف بعد
بدء دورة إلى تغيير الحجم الجاري تسخينه.
(ب) زر AUTO STOP/MANUAL
( DISPENSEإيقاف تلقائي/توزيع يدوي)
اضغط على هذا الزر إليقاف دورة توزيع.
واضغط عليه مطوالً للتوزيع اليدوي.
(ج) زر البرمجة المخفي
(د) المؤشرات الضوئية
(هـ) فوهة التوزيع

ج.

أ.

ب.

هـ.

ضبط أحجام التوزيع

مالحظة :يجب أن يكون الموزع على درجة حرارة التشغيل قبل ضبط أحجام التوزيع.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اضغط مطوالً على زر البرمجة المخفي (ج) الموجود تحت عالمة ® التالية لشعار  BUNNبالجزء األمامي للموزع ،حتى تبدأ المؤشرات
الضوئية الثالث في الوميض من اليسار لليمين .حرر الزر.
ضع إنا ًء مدرجً ا فار ًغا أسفل فوهة التوزيع (هـ).
اضغط على زر حجم الدفعة المطلوب ضبطه ثم حرره (أ) .ستتوقف المؤشرات الضوئية عن الوميض ،ثم سيضيء المؤشر الضوئي
الموجود على الزر الذي ضغطت عليه لتوك بشكل ثابت .سيبدأ توزيع المياه داخل اإلناء.
عند الحصول على كمية المياه المطلوبة ،اضغط على الزر نفسه ثم حرره (أ) .سيتوقف توزيع المياه ،ويتم ضبط حجم الدفعة اآلن.
سيبدأ المؤشر الضوئي في الوميض من اليسار لليمين مرة أخرى .كرر الخطوات من  2إلى  4إلعداد أحجام الدفعات األخرى.
ً
جاهزا لالستعمال.
للخروج من إعداد البرمجة في أي وقت ،اضغط على الزر المخفي مرة واحدة ثم حرره (ج) .واآلن يصبح الموزع
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البرمجة  H5-E -و H5-PCو H5XوH10X
ثوان ،ثم تعرض رقم الطراز
عند توصيل الموزع بالتيار ،ستعرض الشاشة الموجودة بأسفل لوحة الدائرة الرئيسية إصدار البرنامج لمدة 5
ٍ
(انظر المخطط أدناه) ثم تنتقل إلى ( .)-بينما تجري تعبئة الخزان ،تعرض الشاشة كلمة ( .)FILوعندما يمتلئ تمامًا ،ستعرض الشاشة رقم
الطراز ثم تنتقل إلى (.)-

تعرض شاشة الطراز ()P1
(	)H5H
(	)H5L
(	)HPC
()H10

وحدة عالية الجهد سعة  5جالونات ( 200إلى  240فولت)
وحدة منخفضة الجهد سعة  5جالونات ( 100إلى  120فولت)
وحدة تحكم في األجزاء سعة  5جالون (الكل)
( 10Xالكل)

يجب أن يكون المفتاح على الوضع “”SET
للوصول إلى أوضاع البرمجة.
الزر
األيسر

الزر
األوسط

الزر
األيمن

برمجة المستوى األول
 .1قبل برمجة أي إعدادات في ( Control Boardلوحة التحكم) ،تأكد من إدخال رقم الطراز الصحيح.
 .2يمكنك ذلك بالضغط مطوالً على الزر األوسط حتى يظهر  P1على الشاشة .حرر الزر األوسط .ستعرض
الشاشة اآلن رقم الطراز (مثل .)H5H :تن َّقل اآلن بالزرين ( )-/+بين األدلة الواردة أعاله حتى يظهر على
الشاشة الطراز الذي تعمل عليه.
 .3اضغط على الزر األوسط وحرره مرة أخرى .ستعرض الشاشة  .P2ستعرض الشاشة اآلن درجة حرارة
الخزان (مثل .)200 :اضغط على الزر ( )+لزيادة نقطة ضبط درجة الحرارة ،أو على الزر ( )-لتقليلها.
مالحظة :إذا كانت الوحدة التي تعمل عليها من طراز  H5Xأو  ،H10Xفاضبط Tank Temperature
(درجة حرارة الخزان) على 212°F( 212فهرنهايت).
 .4وبعد إدخال ( Tank Temperatureدرجة حرارة الخزان) ،اضغط على الزر األوسط ثم حرره مرة
أخرى .سيظهر على الشاشة  ،P3ثم تظهر نقطة ضبط درجة حرارة جاهزية التشغيل .معظم الموزعات
تكون مضبوطة من المصنع على اإلعداد االفتراضي  195درجة فهرنهايت ،وبعضها على  85درجة
فهرنهايت.
 .5اضغط على الزر ( )+لزيادة نقطة الضبط ،أو على الزر ( )-لتقليلها.
 .6للخروج من برمجة المستوى األول ،اضغط على الزر األوسط ثم حرره مرة أخرى .سيظهر على الشاشة
إصدار البرنامج ،ويليه رقم الطراز ،ثم (.)-

تابع
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البرمجة  H5-E -و H5-PCو H5Xو - H10Xتابع
برمجة المستوى الثاني
 - H1قفل درجة حرارة التوزيع  -التحكم في األجزاء فقط
(لن تظهر على ال ُطرز األخرى)
ً
 .1للدخول في برمجة المستوى الثاني ،اضغط مطوال على الزر األوسط ،حتى يظهر  H1على الشاشة (لمدة
َّ
معطل) أو ( Locالقفل مم َّكن) .عندما
ثوان تقريبًا) ثم حرر الزر .سيظهر على الشاشة ( noLالقفل
6
ٍ
َّ
يكون على (( )ENABLEDممكن) ،لن تتمكن من الحصول على الماء من الوحدة إذا كانت Tank
( Temperatureدرجة الحرارة) أقل من إعداد درجة حرارة (( )READYالجاهزية للتشغيل).
 .2استخدم الزرين ( )+أو ( )-للتبديل بين  Locو.noL
 .3اضغط على الزر األوسط وحرره مرة أخرى لالنتقال إلى .H2
أو للخروج من برمجة المستوى الثاني ،اضغط على الزر األوسط  3مرات ثم حرره .سيظهر على
الشاشة إصدار البرنامج ،ويليه رقم الطراز ،ثم (.)-
 - H2تحديد ( °Fفهرنهايت) أو ( °Cمئوية)
مالحظة :تجاوز الخطوة  1إذا كنت تنتقل من  H1إلى .H2
 .1للدخول في برمجة المستوى الثاني ،اضغط مطوالً على الزر األوسط ،حتى يظهر  H2على الشاشة
ثوان تقريبًا) .حرر الزر األوسط ،وستعرض الشاشة ( FAHالدرجات بمقياس فهرنهايت) أو
(لمدة 6
ٍ
( CEnالدرجات المئوية).
 .2اضغط على الزرين ( )+أو ( )-و حررهما للتبديل بين  FAHو.CEn
 .3بعد ضبط  FAHأو  ،CEnللخروج من برمجة المستوى الثاني ،اضغط على الزر األوسط ثم حرره
مرتين .سيظهر على الشاشة إصدار البرنامج ،ويليه رقم الطراز ،ثم (.)-

 - H3استعادة إعدادات المصنع االفتراضية
 .1الستعادة ( Factory Defaultsإعدادات المصنع االفتراضية) (وهو ما يؤدي إلى مسح جميع
اإلعدادات التي سبق إدخالها) ،اضغط على الزر األوسط وحرره حتى يظهر  H2على الشاشة (لمدة
ثوان تقريبًا) .حرر الزر األوسط ،ثم اضغط على الزر األوسط وحرره مرة أخرى .سيظهر على
6
ٍ
الشاشة  ،H3ثم تعرض (.)- - -
 .2اضغط مطوالً على الزرين ( )+و( )-لبدء إعادة الضبط على إعدادات المصنع االفتراضية .ستومض
ثوان تقريبًا).
الشاشة ( )- - -وتطفئ أثناء ذلك الوقت (لمدة تتراوح بين  5و7
ٍ
 .3عند تحميل األرقام االفتراضية للمصنع ،ستتوقف الشاشة عن الوميض وتعرض ( donتم) .يمكنك
اآلن تحرير الزرين.
مالحظة :إذا حررت الزرين في أي وقت قبل ظهور ( donتم) على الشاشة ،فلن يتم إدخال األرقام االفتراضية
للمصنع .وستظل األرقام القديمة في الذاكرة.
 .4للخروج من برمجة المستوى الثاني ،اضغط على الزر األوسط ثم حرره مرة أخرى .سيظهر على الشاشة
إصدار البرنامج ،ويليه رقم الطراز ،ثم (.)-

12
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البرمجة H5-ELEMENT -
وضع موفر الطاقة اليدوي:
سيسمح وضع توفير الطاقة بانخفاض درجة حرارة الخزان إلى
 140درجة فهرنهايت ( 60درجة مئوية).
 .1اضغط على الزرين ( )+و( )-وحررهما معًا لتنشيط وضع
توفير الطاقة "يدويًا".
 .2ستومض الشاشة بالتبادل بين  140ودرجة الحرارة العالية
لإلشارة إلى أنه في وضع توفير الطاقة.
 .3كرر اإلجراء للخروج من وضع توفير الطاقة.

ضبط درجة الحرارة:
يجب أن يكون المفتاح على الوضع " "SETللوصول إلى أوضاع
البرمجة.
ً
 .1اضغط مطوال على الزر " "TEMPحتى تومض الشاشة.
 .2أثناء وميض الشاشة ،اضغط على ( )+وحرره لزيادة درجة
الحرارة ،أو على ( )-وحرره لتقليلها.
مالحظة( :بدءأ من إصدار البرنامج )0.06
إذا كان الجهاز من الطراز " ،"Eفستتوقف درجة الحرارة
عند  211فهرنهايت ( 99درجة مئوية) .إذا كان الجهاز من
الطراز " ،"Xفستقفز نقطة توقف درجة الحرارة من  211درجة
فهرنهايت ( 99درجة مئوية) إلى  212فهرنهايت ( 100درجة
مئوية).

االنتقال خطوة لألمام

راجع المخطط الوارد بالصفحة  ،3واضبط متطلبات درجة
الحرارة حسب االرتفاع عن سطح األرض.

مفتاح قفل البرمجة:
يجب أن يكون المفتاح على الوضع " "SETللوصول إلى أوضاع
البرمجة.
 .1افصل الموزع عن مصدر التيار.
 .2فُك المسامير اللولبية مقاس  40-4والغطاء العلوي.
 .3استخدم مفك براغي صغيرً ا لنقل المفتاح إلى الوضع المحدد.
 .4ر ِّكب الغطاء العلوي ،ووصِّل الموزع بمصدر التيار.

االنتقال خطوة للخلف
SE

T

برمجة الموزع:
 .1اضغط مطوالً على الزر المخفي العلوي (في المنتصف أسفل
شعار " )"BUNNحتى يظهر "."P1
CK
LO

تابع
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البرمجة  - H5-ELEMENT -تابع
 .2ستعرض الشاشة اآلن رقم الطراز.
وحدة عالية الجهد سعة  5جالونات ( 200إلى  240فولت)
(	)H5H
وحدة منخفضة الجهد سعة  5جالونات ( 100إلى  120فولت)
	(	)H5L
تن َّقل اآلن بالزرين ( )-/+بين ُ
الطرز الواردة أعاله حتى يظهر على الشاشة الطراز الذي تعمل عليه.
 .3اضغط على الزر األوسط وحرره مرة أخرى .ستعرض الشاشة  .P2ستعرض الشاشة اآلن درجة حرارة
"( "SETمثل .)200 :اضغط على الزر ( )+لزيادة نقطة ضبط درجة الحرارة ،أو على الزر ( )-لتقليلها.
النطاق 60 :درجة فهرنهايت ( 15درجة مئوية) إلى  211درجة فهرنهايت ( 99درجة مئوية) مالحظة:
ستنتقل درجة الحرارة إلى  212درجة فهرنهايت ( 100درجة مئوية) على .H5X
 .4وبعد إدخال ( Tank Temperatureدرجة حرارة الخزان) ،اضغط على الزر المخفي العلوي ثم حرره
مرة أخرى .سيظهر على الشاشة  ،P3ثم تظهر نقطة ضبط درجة حرارة جاهزية التشغيل.
النطاق 2 :إلى  20درجة مئوية أدنى درجة حرارة "."SET
 .5اضغط على الزر ( )+لزيادة نقطة الضبط ،أو على الزر ( )-لتقليلها.
 .6اضغط على الزر المخفي العلوي وحرره مرة أخرى .ستعرض الشاشة  .P4ستسمح لك هذه الشاشة
بضبط وضع الطاقة " "Autoالتلقائي على ( ON/OFFتشغيل/إيقاف).
ِّ
سيعطل إيقاف تشغيل هذه الوظيفة " "P5و"."P6
مالحظة:
 .7اضغط على الزر المخفي العلوي وحرره مرة أخرى .ستعرض الشاشة .P5
ِّ
مسخن
سيؤدي ذلك إلى تبديل وضع توفير الطاقة من  140درجة فهرنهايت ( 60درجة مئوية) أو ضبط
الخزان على "( "OFFإيقاف).
 .8اضغط على الزر المخفي العلوي وحرره مرة أخرى .ستعرض الشاشة .P6
وهذه هي الفترة الزمنية الفاصلة بين آخر إعادة تعبئة وتنشيط وضع توفير الطاقة.
النطاق 4 :ساعات إلى  24ساعة.

تابع
14

46819.8502 122216

البرمجة  - H5-ELEMENT -تابع
برمجة المستوى الثاني
 - H2تحديد ( °Fفهرنهايت) أو ( °Cمئوية)
 .1للدخول في برمجة المستوى الثاني ،اضغط مطوالً على الزر المخفي العلوي حتى يظهر H2
على الشاشة .حرر الزر المخفي العلوي .ستعرض الشاشة ( FAHالدرجات بمقياس فهرنهايت)
( CEnالدرجات المئوية).
 .2اضغط على الزرين ( )+أو ( )-وحررهما للتبديل بين  FAHو.CEn
 .3بعد ضبط  FAHأو  ،CEnللخروج من برمجة المستوى الثاني ،اضغط على الزر المخفي العلوي
مرتين .ستعرض الشاشة إصدار البرنامج ،ثم الشاشة الرئيسية.

أو

 - H3استعادة إعدادات المصنع االفتراضية
 .1الستعادة ( Factory Defaultsإعدادات المصنع االفتراضية) (وهو ما يؤدي إلى مسح جميع اإلعدادات
التي سبق إدخالها) ،اضغط على الزر المخفي العلوي وحرره حتى يظهر  H2على الشاشة (لمدة
ثوان تقريبًا) .حرر الزر المخفي العلوي ،ثم اضغط على الزر المخفي العلوي وحرره مرة أخرى.
ٍ
سيظهر على الشاشة  ،H3ثم تعرض (.)- - -
 .2اضغط مطوالً على الزرين ( )+و( )-لبدء إعادة الضبط على إعدادات المصنع االفتراضية .ستومض
الشاشة ( )- - -وتطفئ أثناء ذلك الوقت.
 .3عند تحميل األرقام االفتراضية للمصنع ،ستتوقف الشاشة عن الوميض وتعرض ( donتم) .يمكنك
اآلن تحرير الزرين.

6

مالحظة :إذا حررت الزرين في أي وقت قبل ظهور ( donتم) على الشاشة ،فلن يتم إدخال األرقام االفتراضية
للمصنع .وستظل األرقام القديمة في الذاكرة.
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البرمجة  - H3-ELEMENT -تابع
مفتاح قفل البرنامج:
يجب ضبط المفتاح على وضع " "SETمن أجل الوصول
إلى أوضاع البرمجة.
 .1افصل الموزع من مصدر التيار.
ك المسامير الملولبة  40-4والغطاء العلوي.
ِ .2ف ْ ّ
 .3استخدم مفك صغير (أو أداة مماثلة) عبر الفتحة
الموجودة في الهيكل األمامي لتحريك المفتاح إلى وضع
الضبط ،وذلك أثناء وقوفك خلف الجهاز.
 .4ر ِّكب الغطاء العلوي ،ثم وصِّل الموزع بمصدر التيار.

LOCK

SET

زر البرمجة

READY
TEMP

ENERGY SAVER MODE
OFF
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البرمجة  - H3-ELEMENT -تابع
 5.11رادصإ لبق جمانربلا تارادصإب قلعتي اميف
1 .1اضغط على الزر المخفي وحرّ ره .ستعرض الشاشة  .P1وعندئ ٍذ ستظهر درجة الحرارة المضبوطة
" ."SETاضغط على الزر ( )+لزيادة درجة الحرارة المضبوطة ،أو على الزر ( )-لتخفيض درجة
الحرارة المضبوطة.
نطاق درجة الحرارة 15 :درجة مئوية ( 60درجة فهرنهايت) إلى  96درجة مئوية ( 205درجة فهرنهايت).
اإلعداد االفتراضي 93 :درجة مئوية.

2 .2بعد إدخال درجة حرارة الخزان ،اضغط على الزر المخفي ،ثم حرّ ره مرة أخرى .ستعرض الشاشة ،P2
ثم تظهر درجة الحرارة المضبوطة الجاهزة للعرض.
نطاق درجة الحرارة 2 :درجة مئوية إلى  10درجة مئوية أقل من الدرجة الحرارة المضبوطة "."SET
اإلعداد االفتراضي 90 :درجة مئوية.
3 .3اضغط على الزر ( )+لزيادة درجة الحرارة المضبوطة ،أو على الزر ( )-لتخفيضها.

4 .4اضغط على الزر المخفي وحرّ ره مرة أخرى .ستعرض الشاشة  .P3وستتيح لك هذه الشاشة تشغيل/إيقاف
( )ON/OFFوضع توفير الطاقة التلقائي " ."Autoاإلعداد االفتراضي( OFF :إيقاف)
مالحظة :سيؤدي إيقاف هذه الوظيفة إلى تعطيل " "P4و"."P5

5 .5اضغط على الزر المخفي وحرّ ره مرة أخرى .وستعرض الشاشة .P4
وسيعمل هذا اإلجراء على التبديل بين وضع توفير الطاقة بدءًا من  60درجة مئوية ( 140درجة
فهرنهايت) ،أو وضع إيقاف ّ
سخان الخزان “.”OFF

6 .6اضغط على الزر المخفي العلوي وحرّ ره مرة أخرى .وستعرض الشاشة .P5
وتمثل هذه المدة الزمنية مدة التأخير الزمني منذ آخر إعادة تعبئة حتى تفعيل وضع توفير الطاقة.
نطاق درجة الحرارة 4 :ساعات إلى  24ساعة
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البرمجة  - H3-ELEMENT -تابع
برمجة المستوى الثاني
 - H1قفل التوزيع
 .1لدخول المستوى الثاني من البرمجة ،اضغط مطوالً على الزر المخفي إلى أن يظهر  H1على الشاشة.
ثم حرّ ر الزر المخفي .وستعرض الشاشة “( ”noLعدم القفل) أو ( Locقفل التوزيع).
 .2اضغط على زر ( )+أو زر ( )-وحرّ رهما للتبديل بين  noLو.Loc

 - H2اختيار الدرجة المئوية أو درجة فهرنهايت
 .1لدخول المستوى الثاني من البرمجة ،اضغط مطوالً على الزر المخفي إلى أن يظهر  H1على الشاشة .ثم
اضغط على الزر المخفي وحرّ ره .ستعرض الشاشة ( CEnدرجة مئوية) أو ( FAHدرجة فهرنهايت)
 .2اضغط على زر ( )+أو زر ( )-وحرّ رهما للتبديل بين  FAHو.CEn

 - H3استعادة اإلعدادات االفتراضية للمصنع
 .1الستعادة اإلعدادات االفتراضية للمصنع (يعمل هذا الوضع على مسح جميع اإلعدادات التي سبق إدخالها)،
ثم اضغط على الزر المخفي وحرّ ره إلى أن يظهر  H1على الشاشة .اضغط على الزر المخفي ثم حرّ ره،
ثم اضغط على الزر المخفي ثم حرّ ره مرة أخرى ستعرض الشاشة  ،H3ثم يظهر عليها (.)- - -
 .2اضغط مطوالً على زري ( )+و( )-معًا لبدء إعادة ضبط إعدادات المصنع االفتراضية .وأثناء ذلك،
سيصدر عرض الشاشة ( )- - -وميضًا؛ تارة مضي ًئا ومنطف ًئا تارة أخرى.
 .3وعندما يكتمل تحميل القيم االفتراضية للمصنع ،ستتوقف الشاشة عن الوميض ،ثم يظهر عليها don
(تم) .وعندئ ٍذ يمكنك تحرير الزرين.
مالحظة :إذا حرّ رت الزرين في أي وقت قبل عرض  donعلى الشاشة ،فلن يتم إدخال القيم االفتراضية
للمصنع .وستبقى القيم القديمة في الذاكرة.
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البرمجة  - H3-ELEMENT -تابع
ىلعأ رادصإ وأ  5.11جمانربلا رادصإب قلعتي اميف
زُرُطلا ماقرأ نيب ليدبتلا ىلع  H5H, H5L, H3عاضوألا لمعت زارطلا ديدحت P1:
 +/-.ةطساوب

نآلا ةشاشلا ضرعتس  P2.ةشاشلا ضرعتس .هررح مث ،يفخملا رزلا ىلع طغضا P2:
رزلا ىلع وأ ،ةرارحلا ةجرد طبض ةطقن ةدايزل ) (+رزلا ىلع طغضا  "SET".ةرارح ةجرد
.اهليلقتل )(-
ةجرد  (205ةيوئم ةجرد  96ىلإ )تياهنرهف ةجرد  (60ةيوئم ةجرد : 15قاطنلا
)تياهنرهف ةجرد (200°ةيوئم ةجرد: 93°يضارتفا )تياهنرهف

،يفخملا رزلا ىلع طغضا )،نازخلا ةرارح ةجرد(  Tank Temperatureلاخدإ دعبو P3:
ةيزهاج ةرارح ةجرد طبض ةطقن رهظت مث  P3،ةشاشلا ىلع رهظيس .ىرخأ ةرم هررح مث
.ليغشتلا
ةجرد  (20ةيوئم ةجرد  10ىلإ )تياهنرهف ةجرد  (2ةيوئم ةجرد  2نم :قاطنلا
تياهنرهف ةجرد: 5°يضارتفا  "SET".ةرارح ةجرد نم لقأ )تياهنرهف
.اهليلقتل ) (-رزلا ىلع وأ ،طبضلا ةطقن ةدايزل ) (+رزلا ىلع طغضا

هذه كل حمستس  P4.ةشاشلا ضرعتس .ىرخأ ةرم هررحو يفخملا رزلا ىلع طغضا P4:
).فاقيإ/ليغشت(  ON/OFFىلع يئاقلتلا " "Autoةقاطلا عضو طبضب ةشاشلا
).فاقيإ( : OFFيضارتفا
 "P5" - "P6".ةفيظولا هذه ليغشت فاقيإ لِّطعيس :ةظحالم

 P5.ةشاشلا ضرعتس .ىرخأ ةرم هررحو يفخملا رزلا ىلع طغضا P5:
ةجرد(140° ةيوئم ةجرد 60°نم ةقاطلا ريفوت عضو ليدبت ىلإ كلذ يدؤيس
).فاقيإ( " "OFFىلع نازخلا نِّخسم طبض وأ )تياهنرهف
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البرمجة  - H3-ELEMENT -تابع

 P6.ةشاشلا ضرعتس .ىرخأ ةرم هررحو يولعلا يفخملا رزلا ىلع طغضا P6:
عضو طيشنتو ةئبعت ةداعإ رخآ نيب ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلا يه هذهو
.ةقاطلا ريفوت
.ةعاس  24ىلإ تاعاس : 4قاطنلا

 P7.ةشاشلا ضرعتس .ىرخأ ةرم هررحو يولعلا يفخملا رزلا ىلع طغضا P7:
دادعإلا ".يئزجلا مكحتلا" عيزوتلا تقو نييعت ىلع دادعإلا اذه لمعي
).لوطملا طغضلا( " "0وه يضارتفالا

.جمانربلا عضو نم جورخلا ءانثأ جمانربلا رادصإ ضرع ُ
يس

 H1 - H3عاضوأ ىلع فرعتلل  17ةحفص عجار :ةظحالم
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تصريف الموزع

OHW -

تنبيه  -يجب فصل الموزع من مصدر التيار الكهربي أثناء إجراء الخطوات التالية.
.1
.2
.3
.4

افصل الموزع من مصدر التيار الكهربي ،واتركه حتى يبرد.
أمِل الموزع ناحية األمام على حوض مياه.
افتح الصنبور.
استمر في إمالة الموزع ناحية األمام على حوض مياه؛ حتى تتوقف المياه عن التدفق.

مالحظة  -يجب ملء الموزع باستخدام خطوات اإلعداد األولي قبل إعادة التوصيل بمصدر التيار الكهربي.
 جميع ُالطرُز سعة  2و 3و 5جالونات
1 .1افصل الموزع من مصدر التيار الكهربي ،واتركه حتى يبرد.
أزل غطاء (أغطية) فتحات الدخول العلوية الخلفية.
ِ 2 .2
3 .3أغلق ماسك القفل األبيض على الخرطوم الطويل بين الخزان وفتحة الملف اللولبي.
4 .4افصل ماسك الخرطوم والخرطوم ذاته من فتحة الملف اللولبي أو صمام عدم الرجوع.
5 .5ضع طرف خرطوم الصرف في إناء ال تقل سعته عن  2.0جالون ( 7.5لتر) لطراز ،HW2
 5جالونات 18.9/لتر ُ
لطرُز  H5Eو Mو Xو.Element
6 .6حرر الماسك األبيض لتصريف المياه من الخزان.
7 .7عندما يصبح الخزان فار ًغا ،أعد تركيب الخرطوم في فتحة الملف اللولبي (أو صمام التحكم في التدفق) ،وأحكم ربط الماسك األسود.
مالحظة :ال تربط الماسك األبيض بشدة!
8 .8أعد وضع غطاء فتحات الدخول في مكانه.
 ُالطرُز سعة  10جالونات
1 .1افصل الموزع من مصدر التيار الكهربي ،واتركه حتى يبرد.
أزل غطاء فتحات الدخول األيسر.
ِ 2 .2
3 .3أغلق ماسك القفل األبيض على الخرطوم الطويل الذي يصل بين الخزان وفتحة الملف اللولبي.
4 .4فُك ماسك الخرطوم والسُدادة الخاصة به من الطرف السائب للخرطوم الطويل.
5 .5ضع طرف خرطوم الصرف في إناء ال تقل سعته عن  10جالونات 37.8/لتر.
6 .6حرر الماسك األبيض لتصريف المياه من الخزان.
7 .7عندما يصبح الخزان فار ًغا ،أعد تركيب الماسك والسُدادة ،وأحكم ربط الماسك األسود.
8 .8أعد وضع غطاء فتحات الدخول في مكانه.
الطريقة البديلة:
 جميع ُالطرُز سعة  2و 5و 10جالونات
تنبيه  -يجب فصل الموزع من مصدر التيار الكهربي أثناء إجراء الخطوات التالية.
.1
.2
.3
.4
.5

افصل الموزع عن مصدر التيار الكهربي.
أغلق مصدر إمداد المياه وافصله ،ثم اترك الموزع؛ حتى يبرد.
فُك المسامير الملولبة  ،40-4والغطاء العلوي.
انزع إحدى حلقات التثبيت الموجودة بغطاء الخزان برفق.
أدخل أنبوبًا في أسفل الخزان ،وصرِّ ف المياه كلها إلى الخارج.

التنظيف
يوصى باستعمال قطعة قماش رطبة مغموسة في أي منظف سائل معتدل وغير مسبب للتآكل عند تنظيف جميع أسطح أجهزة .Bunn-O-Matic
التثبيت على الجدار ُ -
الطرُز سعة  5جالونات فقط
إذا كان الموزع من النوع الذي يُثبّت على الجدار ،ينبغي أن يكون الجزء السفلي للموزع يحظى باالرتفاع نفسه للطاولة أو سطح المنضدة .استخدم
قطعة  B.O.Mرقم  12542.0000لمجموعة دعامات التركيب الجانبي على الجدار ،أو القطعة رقم  13125.0001لمجموعة دعامات التركيب األمامي
على الجدار.
حامل اآلنية ذات السعة الكبيرة
تنبيه :إذا كان الموزع سيُستخدم مع آنية ذات سعة كبيرة ،كالدوارق والقدور ،يجب أن يتوفر الحامل المالئم لتلك األوعية أثناء توزيع المياه الساخنة؛ لتنجب
تطاير المياه الشديدة السخونة .وينبغي توفير هذا الحامل باستخدام منضدة أو سطح طاولة ،أو استخدم مجموعة الرف التي تحمل رقم القطعة .12599.0000
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