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

1( قدور الهواء، واألباريق الحرارية، وأدوات الصفق، وأواني تقديم GPR، وموزعات الشاي/القهوة المثلجين، وماكينات تحضير القهوة ذات القدح 
الواحد MCR/MCP/MCA، وأواني التقديم الحرارية وأواني تقديم  ®ThermoFresh )الميكانيكية والرقمية( - سنة واحدة على قطع الغيار وسنة 

واحدة على التصنيع.
2( جميع أجزاء الجهاز األخرى - سنتان على قطع الغيار، وسنة واحدة على التصنيع، إضافة إلى ضمانات إضافية كما هو محدد أدناه:

الدائرة اإللكترونية و/أو لوحات التحكم - 3 سنوات على قطع الغيار والتصنيع. أ(    
ب(  الضاغطات المزود بها جهاز التبريد - 5 سنوات على قطع الغيار وسنة على التصنيع.  

دة المزودة بها مطحنة القهوة لطحن القهوة بما يالئم تحليل غربال المصفاة األصلي للمصنع - قطع الغيار والتصنيع لمدة  حواف الطحن الُمخدَّ ج(    
4 سنوات أو 40000 رطل من القهوة، أيهما كان أوالً.

تسري مدد الضمان هذه اعتباًرا من تاريخ التركيب، وتضمن BUNN أن تكون األجهزة التي تصنِّعها خالية من عيوب المواد والتصنيع التي توجد في 
 ،BUNN أو رأت ،BUNN ن أو قطعة غيار لم تصنِّعها وقت اإلنتاج وتظهر خالل مدة سريان الضمان. ال يسري هذا الضمان على أي جهاز، أو مكوِّ
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. يسري هذا الضمان بشرط قيام 
المشتري بما يلي: 1( تقديم إشعار فوري إلى BUNN بأي مطالبة مكفولة بموجب هذا الضمان، عبر الهاتف على رقم 6601-529 )217( ، أو بالكتابة 

إلى صندوق البريد رقم 
3227، على العنوان: Springfield, Illinois 62708-3227؛ و2( بناء على طلب من BUNN، شحن الجهاز المعيب مع دفع مقابل الشحن مسبًقا 

إلى أحد أماكن خدمة BUNN المعتمدة؛ و3( 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: 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 2( 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، حسب اختيار BUNN وحدها كما هو محدد في هذا الدليل.

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.

 Brew Betterو BrewMETERو BrewLOGICو AXIOMو AutoPODو Air Infusionو A Partner You Can Count Onتعد كل من 392 و
 BUNN Pour-O-Maticو BUNN Gourmetو BUNN Family Gourmetو BUNN Espressو BrewWIZARDو BrewWISEو Not Bitter
 BUNNSERVE withو  BUNNserveو  Bunn-O-Maticو  Bunn-OMaticو  BUNNlinkو  BUNN with the stylized red lineو  BUNNو
the stylized wrench design وCool Froth وDBC وDr. Brew stylized Dr. design وDual وEasy Pour وEasyClear وEasyGard و 
FlavorGard وGourmet Ice وGourmet Juice وHigh Intensity وiMIX وInfusion Series وIntellisteam وMy Café وPhase Brew و
 Respect Earth with the stylized leaf and coffeeو Respect Earthو Quality Beverage Equipment Worldwideو PowerLogic
و  Smart Hopperو  Smart Funnelو  Singleو  Silver Seriesو  Scale-Proو  savemycoffee.comو  Safety-Freshو  cherry design
SmartWAVE وSoft Heat وSplashGard وThe Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide وThermoFresh وTitan و
 Brewو Beverage Profit Calculatorو Beverage Bar Creatorو Air Brewو Velocity Brewو )sylized شعار( TRIFECTAو trifecta
 Digital Brewerو Daypartو Cyclonic Heating Systemو Coffee At Its Bestو BUNNSourceو Build-A-Drinkو .not bitterو better
Control وElement وMilk Texturing Fusion وNothing Brews Like a BUNN وPicture Prompted Cleaning وPouring Profits و

لشركة  مسجلة  تجارية  عالمات  أو  تجارية  عالمات   Ultraو  The Horizontal Red Lineو  Tea At Its Bestو  Sure Tampو  Signature Series
.Bunn-O-Matic التجاري هذا عالمة تجارية مملوكة لشركة trifecta®  يعد شكل الهيكل المحيط بماكينة التحضير .Bunn-O-Matic

BUNN-O-MATIC ةكرش نم يراجتلا جتنملا نامض
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ةيلامشلا اكيرمأب ةصاخلا تابلطتملا

(CE) ةيبوروألا تابلطتملا

يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لفني مدرب مراقبته فيها.	 

يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين 41 درجة فهرنهايت و90 درجة فهرنهايت (أو بين 5 درجات مئوية و32 درجة مئوية)؛ حتى يعمل بشكل جيد.	 

يجب تركيب هذا الجهاز حيث تكون نسبة الرطوبة 50% حتى يعمل بشكل جيد.	 

يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن 10 درجات لضمان التشغيل اآلمن له.	 

 يجب أن يقوم فني كهرباء بأعمال الصيانة الكهربية على النحو المحدد بما يتوافق مع	 

جميع اللوائح المحلية والوطنية.

يجب عدم تنظيف هذا الجهاز من خالل مصدر مياه شديد التدفق.	 

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األشخاص إذا ما قد خضعوا لإلشراف أو تلقوا توجيهات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة، وكانوا على دراية بما ينطوي عليه من مخاطر.	 

احتفظ بالجهاز واألسالك المتصلة به بعيًدا عن متناول األطفال.	 

يمكن استخدام األجهزة من ِقبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متأخرة، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ولكن إذا ما خضعوا إلشراف أو تلقوا التوجيهات المتعلقة باستخدام 	 

الجهاز على نحو آمن، وكانوا على دراية بما ينطوي عليه من مخاطر.

إذا تلف كبل التيار الكهربي، فيجب أن تقوم الشركة المصنِّعة أو موظف	 

خدمة معتمد باستبداله بكبل خاص توفره الشركة المصنِّعة أو موظف الخدمة المعتمد لديها لتفادي حدوث مخاطر.	 

يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.	 

 هذا الجهاز مخصص لالستخدام التجاري ألغراض مثل:	 

 – مطابخ العاملين في المحالت التجارية، والمكاتب وغير ذلك من بيئات العمل،

 – استخدام النزالء في ردهات استقبال الفنادق وبيوت الُنزل وغيرها من البيئات المماثلة

يُسمح لموظفي الخدمة المعتمدين فقط بالوصول إلى نقاط الخدمة.	 

يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لفني مدرب مراقبته فيها.	 

 يجب تركيب هذا الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين	 

5 درجات مئوية و32 درجة مئوية حتى يعمل بشكل جيد.

يجب تركيب هذا الجهاز حيث تكون نسبة الرطوبة 50% حتى يعمل بشكل جيد.	 

يجب عدم إمالة الجهاز بزاوية تزيد عن 10 درجات لضمان التشغيل اآلمن له.	 

يجب أن يقوم فني كهرباء بأعمال الصيانة الكهربية على النحو المحدد بما يتوافق مع جميع اللوائح المحلية والوطنية.	 

يجب عدم تنظيف هذا الجهاز بواسطة مصدر مياه شديد التدفق.	 

 يمكن استخدام األجهزة من ِقبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو	 

حسية أو عقلية متأخرة، أو نقص في الخبرة والمعرفة (بما في ذلك األطفال) ولكن إذا ما خضعوا إلشراف أو تلقوا التوجيهات المتعلقة باستخدام الجهاز على نحو آمن، وكانوا على دراية 

بما ينطوي عليه من مخاطر.

يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.	 

 إذا تلف كبل التيار الكهربي، فيجب أن تقوم الشركة المصنِّعة أو موظف	 

 خدمة معتمد باستبداله بكبل خاص توفره الشركة المصنِّعة أو موظف الخدمة المعتمد

لديها لتفادي حدوث مخاطر.

يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.	 

 	.IX P1 الجهاز مصنف كفئة



5

احرص عىل قراءة جميع اإلشعارات املوجودة عىل املطحنة والواردة بهذا الدليل واتباعها. فهي مكتوبة لضامن حاميتك. يجب الحفاظ عىل جميع اإلشعارات املوجودة 

عىل املطحنة بحالة جيدة. استبدل أي ملصقات غري مقروءة أو تالفة.

مدختسملا تاراعشإ

00824.0002

11076.8500

WARNING

PERSONAL INJURY HAZARD 
Keep Fingers & Foreign Objects out of Hopper or Chute Opening

DO NOT POUR GROUND COFFEE BACK INTO GRINDER

CLOSE LID BEFORE GRINDING 

20545.0000

20545.8500 A 05/15 © 1990  Bunn-O-Matic Corporation

Use only on a properly protected 
circuit capable of the 
rated load.

Electrically ground the chassis.

Follow national/local electrical codes.

Do not use near combustibles.

An extension cord, when used,
must be shorter than 20 feet

if 16-gage 3-conductor wire, or
shorter than 10 feet if 

18-gage 3-conductor wire.

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

WARNING

.
.

. /
.

 3 16 20

. 3 18
10 .

37881.8501

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

تحذير

للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، ال تنزع 
الغطاء أو تفتحه. ال يمكن للمستخدم صيانة 

الجهاز بنفسه. استعن بفني صيانة معتمد. 
افصل التيار الكهربائي قبل إجراء الصيانة.

55072.0000

STOP

START

55073.0000

BAG CLAMP
CLEANING

LEVER 

55074.0000

1. Select desired grind
2. Lift lid and pour coffee beans
    into hopper
3. Place your bag on tray under chute
    or into BAG CLAMP
4. Press START
5. To remove residual coffee from
    chute as dispensing slows, move
    CLEANING LEVER up/down
    several times
6. Remove your bag or container,
    grinder will automatically stop

55071.0000

3

4

56

7

8

9

0

1

2

10

11

55071.0001

AUTO DRIPDRIP

EL
EC

TR
IC

 PE
RC

OL
AT

OR

FINE

REGULAR

COARSE TURKISH

ES
PR

ES
SO

55071.0002 
(Turkish)

AUTO DRIP

EL
EC

TR
IC

 P
ER

CO
LA

TO
R

FINE

REGULAR

TURKISH

ES
PR

ES
SO

55405.8500

FLAVORED COFFEES ONLY
طقف ةهكنملا ةوهقلا



6

تنبيه - يجب فصل املطحنة عن مصدر التيار حتى يتم تحديد ذلك فياإلعداد األويل. راجع لوحة البيانات املثبتة مباكينة التحضري، واللوائح املحلية/الدولية املتعلقة 

بالكهرباء لتحديد متطلبات الدائرة.

الطُرز ذات تيار 100 

و120 فولت

الطراز األورويب بتيار 

220-240 فولت

مالحظة: يتكون هذا الطقم الكهريب 

من موصلني حاملني للتيار (1L و
lartueN) وموصل منفصل لقاعدة 

التأريض املعدنية.

متطلبات التغذية الكهربية

الطراز األورويب بتيار 

220-240 فولت

مفاتيح التحكم يف التشغيل

rotceleS dnirG (محدد الطحن)

يسمح للمستخدم بتغيري مستوى الطحن حسب نوع القهوة. سيوفر كل إعداد به مستوى الطحن نفسه بدقة كلام حددته.

مفتاح tratS/nO/ffO (إيقاف/تشغيل/بدء)

  POTS/FFO/POTS (إيقاف تشغيل/توقف/إيقاف تشغيل) - (الوضع العلوي) يوقف ضبط املفتاح عىل هذا الوضع تشغيل املطحنة.

NO (تشغيل) - (وضع املنصف، االستقرار) سيعود املفتاح إىل هذا الوضع بعد بدء دورة طحن، وسيظل به بعد توقف الطحن.  

  TRATS (بدء) - (الوضع ألسفل، خالل لحظة) عند الضغط عىل الزر، يبدأ الطحن فقط يف حالة وجود كيس أو أي حاوية أخرى مبكانه خلف 
املجرى، أو يف حالة استخدام مجموعة atcefirt االختيارية أو وجود كوب التحضري مبكانه.

rosneS puC werB/gaB (مستشعر الكيس/كوب التحضري)

مينع تشغيل املطحنة، ما مل يكن الجزء الخلفي من الكيس يف مكانه خلف مجرى التوزيع، أو ما مل يكن كوب التحضري atcefirt االختياري يف مكانه. ال تحاول تجاوز 

أداة السالمة هذه.

reveL gninaelC (ذراع التنظيف)

يسمح للمشغل بالتخلص من أي رواسب قهوة متبقية من عملية الطحن السابقة.

مثبت الكيس

يسمح للمشغل بتثبيت كيس القهوة يف مكانه بدالً من اإلمساك به أثناء عملية الطحن.
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تنبيه - افصل املطحنة عن التيار طوال اإلعداد األويل.  

2

3

1

4

5

6

7

8

أزل ُسدادة األمان.

قم بإزالة املسامرين امللولبني األيرس 

واألمين من طوق وعاء الطحن. 

اجذب الطوق

أعد تركيب الطوق الخارجي لوعاء الطحن ثم 

املسامرين امللولبني.
وعاء الطحن جاهز اآلن.

قم مبحاذاة لسان وعاء الطحن مع 

الشق يف الغطاء ثم قم بالتمرير 

حتى يقوم وعاء الطحن بااللتحام 

بالطوق الداخيل.

يل اإلعداد األوَّ

يمكن اآلن توصيل المطحنة بالتيار وتشغيلها، أو اتبع خطوات الضبط الصفري لحواف الطحن المخددة في الصفجة التالية إذا احتاجت إلى معايرة.  .3

افتح الغطاء العلوي. ونظف جميع األجسام الغريبة ومواد الشحن من المكان المخصص لوعاء الطحن.   .1

قم بإزالة سدادة األمان األسود (يوجد في مدخل حجرة الطحن)، قبل تركيب وعاء الطحن. الخطوات كالتالي:  .2
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تنظيف

أسبوعي
 »تنظيف جميع األسطح الخارجية باستخدام قطعة قامش مبللة تشطف يف أي خفيفة ، غري قابلة لالحتكاك ،

منظف   سائل. ينبغي الحرص عىل عدم خدش طاحونة مع أي مواد الكشط.«

تنظيف ملدة 6 أشهر

ل المطحنة بالتيار، وضع كيًسا فارًغا خلف مجرى توزيع السائل أو أدخل كوب تحضير atcefirt. اضغط . 1   أفرغ وعاء الطحن من جميع الحبيبات. وصِّ

للحظة على مفتاح "TRATS" (بدء) ثم حرره. قم بتشغيل بضع دورات حتى يتم توزيع القهوة الموجودة بغرفة الطحن. فُك الكيس أو كوب التحضير.

   تحذير - قبل تنظيف غرفة الطحن أو فك أي أجزاء باللوحة أو بالهيكل املحيط بغرفة الطحن.

افصل املطحنة عن التيار.

طحن القهوة

ضع الوزن أو الكمية المرغوبة من الحبوب في وعاء طحن الحبوب.. 1

أِدر زر ضبط التحديد لمحاذاة السهم بمستوى حجم الطحن المطلوب.. 2

اضغط الذراع ألسفل لفتح قوس مثبت الكيس.. 3

  ضع الكيس بين قوس التثبيت وخلف المجرى ثم حرر الذراع. . 4

(لن تعمل المطحنة ما لم يتم تنشيط مستشعر الكيس)

اضغط على مفتاح البدء.. 5

حرِّك ذراع التنظيف عدة مرات مع بطء التوزيع.. 6

ا مع فك الكيس أو كوب التحضير. . 7   فُك الكيس أو كوب التحضير عندما يتوقف توزيع القهوة المطحونة من المجرى. ستتوقف المطحنة تلقائيً

مالحظة - للتشغيل السليم ، انتظر حتى يتوقف المحرك عن الدوران قبل الضغط على مفتاح البدء لبدء تسلسل الطحن التالي.

 ضع  كيًسا فارًغا على المصفاة، مع جعل الجزء الخلفي للكيس خلف مجرى توزيع السائل. أذا كان لديك مجموعة atcefirt االختيارية، ضع كوب . 1

التحضري عىل املصفاة بدالً منه.

ابدأ تشغيل المطحنة لتنظيف غرفة الطحن. اترك المطحنة على الوضع "NO" (تشغيل).. 2

أدر زر ضبط rotceleS dnirG (محدد الطحن) على الوضع "HSIKRUT" (قهوة تركي) (أو "0").. 3

باستخدام مفك براغي صغير مستوي الرأس، فُك مسماري التثبيت اللولبيين على يسار زر ضبط محدد الطحن.. 4

اضغط زر الضبط على الوضع "HSIKRUT" (قهوة تركي) (أو "0") بيد واحدة.. 5

 وباستخدام مفك براغي كبير مستوي الرأس، أِدر ببطء مسمار الضبط اللولبي بوسط زر محدد الطحن إلى اليمين (باتجاه عقارب الساعة) حتى تسمع . 6

قعقعة معدنية الناتجة عن احتكاك حواف الطحن المخددة.

 وأثناء الضغط على زر الضبط على الوضع "HSIKRUT" (قهوة تركي) (أو "0")، أعد تدوير المسمار اللولبي إلى اليسار (عكس عقارب الساعة) حتى . 7

يتوقف صوت القعقعة المعدنية.

أوقف تشغيل المطحنة.. 8

ادفع زر الضبط مقابل اللوحة ذات القرص، واربط مسماري التثبيت اللولبيين بإحكام على يسار زر ضبط محدد الطحن.. 9

 أعد تشغيل المطحنة ثم استمع مرة أخرى للقعقعة المعدنية مع ضبط زر ضبط محدد الطحن على الوضع "HSIKRUT" (قهوة تركي) (أو "0"). في . 10

حالة سماع صوت القعقعة المعدنية، كرر الخطوات من 7 إلى 01 حتى يتوقف الصوت.

 وإذا لم تسمع صوت القعقعة المعدنية، فيعني ذلك أن حواف الطحن المخددة مضبوطة جيًدا. على طُرز atcefirt، يجب أن تسمع صوت زقزقة طفيف . 11

ناتج عن تالمس الحواف المخددة في حالة إدارة زر الضبط باتجاه عقارب الساعة تماًما وراء الموضع "1".

واصلت<

الضبط الصفري لحواف الطحن املخددة
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تويص رشكة noitaroproC ®citaM-O-nnuB بإجراء الصيانة الوقائية عىل فرتات منتظمة. ويجب أن يتوىل إجراء الصيانة فني خدمة مؤهل. للخدمة الفنية، اتصل 

برشكة citaM-O-nnuB  عىل رقم 1 -0706-682-008.

مالحظة: ال يشمل الضامن قطع الغيار أو الخدمات البديلة الناتجة عن عدم إجراء الصيانة الالزمة.

كل 6 أشهر أو أقل إذا لزم األمر.

قم بفحص وتنظيف غرفة الطحن.. 1

قم بفحص وتنظيف حواف الطحن المخددة أو استبدالها إذا لزم األمر . 2

صبط حواف الطحن المخددة للحفاظ على دقة حجم الطحن.. 3

فُك المسمارين اللولبيين، واللوحة ذات القرص ومجموعة زر ضبط التحديد.. 2

اسحب مجموعة الدوار/النابض لمثاقب حواف الطحن المخددة من عمود المحرك المرفقي وفكها لتنظيفها.. 3

تين لحواف الطحن الثابتة بغرفة الطحن.. 4 فُك المسمارين اللولبيين المثبِّ

  فُك المسامير اللولبية األربعة الموجودة أعلى المجرى ثم فُك المجرى. باستخدام زردية، فُك . 5

تة للقالب بعناية   الماسكات على حرف C، التي تربط الذراع القالب بالمجرى. فُك المسامير المثبِّ

(مع مالحظة موقع كل نابض قالب).

 اغسل جميع األجزاء بمحلول معتدل مكون من منظف وماء ساخن، وفرشاة من شعر خشن غير معدني. اشطف جميع األجزاء، ودعها تجف في الهواء . 6

قبل إعادة تركيبها.

 نظِّف غرفة الطحن ومجموعة اللوحة ذات القرص وفتحة المجرى وفتحة اللوحة ذات القرص بعناية، مستخدًما فرشاة من شعر خشن غير معدني. ثم . 7

امسحها بقطعة قماش نظيفة ومبللة بمحلول معتدل مكون من منظف وماء ساخن. أعد تركيب النابض والدوار المثبَّت بحواف الطحن على عمود 

المحرك المرفقي.

 قم بمحاذاة فتحة عمود المحرك المرفقي مع الدوار، وأعد تركيب صفيحة القص. أعد تركيب الكوب الدوار ولوحة قرص محدد الطحن بهيكل حواف . 8

الطحن المخددة. راجع قسم "الضبط" في دليل التشغيل والخدمة لمعرفة خيارات ضبط حواف الطحن المخددة.
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فك المسمار الملولب األيمن في المقبض.3

تعليامت التثبيت للملصقات

إذا أردت، ميكن استبدال ملصقة القرص ذات األرقام مبلصقة قرص ذات الرموز املتضمن مع املطحنة. خطوات تغيريهم كالتايل: 

12

4 5 6

7 8

أدر قرص الضبط في اتجاه عقارب الساعة

حتى يشير المؤشر إلى صفر.

فك المسمار الملولب األيسر في المقبض.

أزل المقبض. اسحب اللسان إلزالة الشريط الالصق على الجزء 

الخلفي من ملصقة الرموز. ضع الملصقة مباشرًة 

فوق ملصقة األرقام. 

إذا تم وضع الملصقة في المكان الصحيح (سيتم 

رؤية كال المسمارين الملولبين من خالل الملصق)، 

ثم أضغط عليها لتثبيتها. أعد تركيب المقبض اآلن.

أعد تركيب المسمار الملولب األيمن في المقبض. أعد تركيب المسمار الملولب األيسر في المقبض. المقبض جاهز.

مالحظة: إذغ أردت, اتبع تعليامت الضبط الصفري لحواف الطحن املخددة يف صفحة 8.

واصلت<
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1 2 3

4

قم بفك األربعة مسامير الملولبة أسفل قرص األرقام.

أعد تركيب األربعة مسامير الملولبة أسفل قرص 

األرقام.

أزل المجرى. .atcefirt استبدل بمجرى

تعليامت التثبيت للملصقات 

استبدال املجرى االفرتايض مبجموعة atcefirt®  االختيارية

ميكن إدارة املجرى االفرتايض للخارج مع مجموعة atcefirt االختيارية لالستخدام مع إناء التحضري elgnis atcefirt. هذه املجموعة لها حامل لكوب atcefirt (يظهر 

باألسفل).

سيقوم المجرى اآلن بحمل الكوب المتوافق 

 ®noisufnI riA و puc elgnis ®atcefirt مع

.rewerb

FLAVORED COFFEES ONLY
طقف ةهكنملا ةوهقلا

يتم توفري ملصق »قهوة النكهة 

 فقط« لالستخدام إذا أردت.

هاهي األماكن املقرتحة لهذا 

امللصق: 

يتم توفري ملصق “تعليامت الشحذ”.

هذه الشارة مطلوبة عند تركيبها 

يف مكان محمي مثل تحت مظلة أو 

مظلة أو مأوى أو بنية مشابهة.

هنا هو موقع هذه الشارات:




