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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:

1( قدور الهواء، واألباريق الحرارية، وأدوات الصفق، وأواني تقديم GPR، وموزعات الشاي/القهوة المثلجين، وماكينات تحضير عبوات القهوة 
المطحونة 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، 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.   

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

وفي  المواد  في  العيوب  خالية من  تصنِّعها  التي  األجهزة  تكون  أن   BUNN وتضمن التركيب،  تاريخ  اعتباًرا من  الضمان هذه  تسري مدد 
التصنيع، في وقت التصنيع والتي تظهر خالل مدة الضمان الساري. ال يسري هذا الضمان على أي جهاز، أو مكون أو قطعة غيار لم تصنِّعها 
BUNN، أو 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 BUNN بأي مطالبة 
 Springfield, :مكفولة بموجب هذا الضمان، عبر الهاتف على رقم )217( 529-6601، أو بالكتابة إلى صندوق البريد رقم 3227، على العنوان
 BUNN شحن الجهاز المعيب مع دفع مقابل الشحن مسبًقا إلى أحد أماكن خدمة ،BUNN ؛ و2( بناء على طلب منIllinois 62708-3227

المعتمدة؛ و3( تلقي تصريح مسبق من BUNN بأن الجهاز المعيب في فترة الضمان.
يعد الضمان سابق الذكر حصريًا، ويحل محل أي ضمان آخر، سواءً أكان مكتوبًا 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، سواءً أكان مبنًيا على الضمان أم غير ذلك، مقتصرًا 

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.

 Brew Better Notو BrewMETERو BrewLOGICو AXIOMو AutoPODو A Partner You Can Count Onتعد كل من 392 و
BUNN Pour-و  BUNN Gourmetو  BUNN Family Gourmetو  BUNN Espressو  BrewWIZARDو  BrewWISEو  Bitter
و  BUNNserveو  Bunn-O-Maticو  Bunn-OMaticو  BUNNlinkو  BUNN with the stylized red lineو  BUNNو  O-Matic
 Easyو  Dualو  Dr. Brew stylized Dr. designو  DBCو  Cool Frothو  BUNNSERVE with the stylized wrench design
 Infusion Seriesو iMIXو High Intensityو Gourmet Juiceو Gourmet Iceو FlavorGardو EasyGardو EasyClearو Pour
و  Respect Earthو  Quality Beverage Equipment Worldwideو  PowerLogicو  Phase Brewو  My Caféو  Intellisteamو

 Silverو Scale-Proو savemycoffee.comو Safety-Freshو Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry design
 The Mark of Quality inو  SplashGardو Soft Heatو  SmartWAVEو Smart Hopperو Smart Funnelو  Singleو  Series
 Beverageو Air Brewو Velocity Brewو TRIFECTA, trifecta و Titanو ThermoFreshو Beverage Equipment Worldwide
 Coffee At Its BestوBUNNSourceو .Build-A-Drink, not bitterو Brew betterو Beverage Profit Calculatorو Bar Creator
 Picture Prompted Cleaning, Nothing,و  Elementو  Digital Brewer Controlو  Daypartو  Cyclonic Heating Systemو
 Theو Tea At Its Bestو Signature Sure Tamp, Seriesو Pouring Profitsو Brews Like a BUNN, Milk Texturing Fusion
Horizontal Red Line وUltra عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Bunn-O-Matic. يعد شكل الهيكل المحيط بماكينة 

.Bunn-O-Matic التجاري هذا عالمة تجارية مملوكة لشركة trifecta®  التحضير
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يقوم هذا الجهاز بتوزيع المشروبات السائلة الباردة والمثلجات المائية )جرانيتا( بحسب الطلب من أوعية التقليب المنفصلة. ويال مكن 
الوصول إلى مفاتيح التحكم في التشغيل إال من خالل الحماية بكلمة مرور.

الموزع معد لالستعمال داخل المباني فقط.
يجب ترك مساحة ال تقل عن ست بوصات خلف الموزع. وهذه المساحة ضرورية لسريان الهواء وفك مرشح الهواء والتنظيف. كما يوصى 
بخلوص قدره ست بوصات تقريًبا بين جانبي الموزع والحائط أو بين الموزع وأي جهاز آخر. ومن شأن الموزع أن يعمل بطريقة أفضل إذا لم 

يُوضع بالقرب من أي جهاز تدفئة. ويرجى ترك بعض المساحة بحيث يمكن تحريك الموزع بغرض التنظيف.

2 .................................................................................................................................... الضمان
3 ..................................................................................................................................... مقدمة
تجهيز الموقع............................................................................................................................ 3
4 ....................................................................................................... متطلبات التغذية الكهربية
إشعارات المستخدم................................................................................................................ 5
5 ....................................................................................................... متطلبات التغذية الكهربية
اإلعداد األولي............................................................................................................................ 6
مفاتيح التحكم في التشغيل................................................................................................... 10
استخدام الموزع لمنتجات المثلجات المائية )جرانيتا(............................................................ 12
12 ............................................................................. استخدام الموزع للمنتجات السائلة الباردة
13 .................................................................................................................................... البرمجة
17 .............................................................................................................. توصيات أخرى للموزع
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20 .....................................................................CF تعليمات تركيب وصالت التعبئة التلقائية لـ
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ةيلامشلا اكيرمأب ةصاخلا تابلطتملا

)CE( ةيبوروألا تابلطتملا

يجب تركيب هذا الجهاز في أماكن يمكن لفني مدرب مراقبته فيها.	 
تراوح درجة حرارته بين 41 درجة فهرنهايت و90 درجة فهرنهايت )أو بين 5 درجات مئوية 	  يجب تركيب هذا الجهاز في مكان ت

و32 درجة مئوية(؛ حتى يعمل بشكل جيد.
يجب تركيب هذا الجهاز حيث تكون نسبة الرطوبة %50 حتى يعمل بشكل جيد.	 
زيد عن 10 درجات لضمان التشغيل اآلمن له.	  زاوية ت يجب عدم إمالة الجهاز ب
توافق مع	  ية على النحو المحدد بما ي  يجب أن يقوم فني كهرباء بأعمال الصيانة الكهرب

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.	 
ية أو حسية أو عقلية متأخرة، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ولكن 	  بل أشخاص ذوي قدرات بدن يمكن استخدام األجهزة من ِق

إذا ما خضعوا إلشراف أو تلقوا التوجيهات المتعلقة باستخدام الجهاز على نحو آمن، وكانوا على دراية بما ينطوي عليه من 
مخاطر.

تيار الكهربي، فيجب أن تقوم الشركة المصنِّعة أو موظف	  إذا تلف كبل ال
تفادي حدوث مخاطر.	  خدمة معتمد باستبداله بكبل خاص توفره الشركة المصنِّعة أو موظف الخدمة المعتمد لديها ل
يجب عدم غمر الجهاز بالماء لتنظيفه.	 
 هذا الجهاز مخصص لالستخدام التجاري ألغراض مثل:	 

يئات العمل،  – مطابخ العاملين في المحالت التجارية، والمكاتب وغير ذلك من ب
بيئات المماثلة زل وغيرها من ال ُن نزالء في ردهات استقبال الفنادق وبيوت ال  – استخدام ال

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
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تنبيه - سيؤدي التركيب غير السليم بالكهرباء إلى تلف المكونات. ويجب تقديم أعمال الصيانة الكهربية بمعرفة فني كهرباء، كما هو محدد أدناه.

الطراز ULTRA-2و مرفق به طرف توصيل، ويتطلب دائرة أحادية الفرع، مؤرضة، ثنائية السلك، بجهد كهربي للتيار المتردد 120 فولت، 15 
.NEMA 5-15R أمبير، مرحلة واحدة، 60 هرتز. ويجب أن يكون موصل المزاوجة من نوع

)يرجى االطالع على لوحة البيانات للتعرف على متطلبات التغذية الكهربية الدقيقة.(

الطراز ULTRA-2A و مرفق به طرف توصيل، ويتطلب دائرة أحادية الفرع، مؤرضة، ثنائية السلك، بجهد كهربي للتيار المتردد 220-240 فولت، 
10 أمبير، مرحلة واحدة، 60/50 هرتز. )يرجى االطالع على لوحة البيانات للتعرف على متطلبات التغذية الكهربية الدقيقة.(

الطراز ULTRA-2B و مرفق به طرف توصيل، ويتطلب دائرة أحادية الفرع، ثنائية السلك، مؤرضة، بجهد كهربي للتيار المتردد 100 فولت، 10 
أمبير، مرحلة واحدة، 50 هرتز. )يرجى االطالع على لوحة البيانات للتعرف على متطلبات التغذية الكهربية الدقيقة.(

مالحظة – ال توصي شركة Bunn-O-Matic باستخدام أي كبل تمديد مع هذه الموزعات.

متطلبات التغذية الكهربية

احرص على قراءة جميع اإلشعارات الموجودة على الجهاز والواردة بهذا الدليل واتباعها. فهي مكتوبة لضمان حمايتك. يجب الحفاظ 
على جميع اإلشعارات بحالة جيدة. استبدل أي ملصقات غير مقروءة أو تالفة.

27442.8500

ثمة أجزاء متحركة.
،ال تشغل الجهاز

وهذه اللوحة مفكوكة.
افصل الطاقة

قبل صيانة الجهاز.
Moving Parts.

Risk Of Electrical Shock.

WARNING

Do not operate unit with this 
panel removed. Disconnect power before servicing unit.

تحذير
خطر التعرض .لصدمة كهربائية

51696.8500

Risk of Electric Shock. 
This equipment may have two power
supply cords.  Unplug all cords before
moving or servicing this equipment.

WARNINGتحذير
.ةيئابرهك ةمدصل ضرعتلا رطخ

.هتنايص وأ زاهجلا لقن لبق تالبكلا عيمج لصفا
.ةقاطلا دادمإل نيلبكب ادوزم زاهجلا اذه يتأي دق

00986.8502

WARNING

FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT DAMAGE,
FIRE OR SHOCK HAZARD.

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL BEFORE
USING THIS PRODUCT

00986.8502 A 10/20 © 1994  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.
Do not deform plug or cord.

تحذير

الرجاء قراءة دليل التشغيل بالكامل قبل استخدام هذا المنتج

يعرض عدم االلتزام بما سبق الجهاز لخطر التلف 
 أو الحريق أو الصدمة الكهربائية.

استخدم هذا الجهاز بدائرة محمية جيًدا مهيأة للحمل المحدد. 
احرص على تأريض القاعدة المعدنية كهربائًيا. 

اتبع القوانين الوطنية/المحلية المعنية بالكهرباء. 
ال تستخدم الجهاز بالقرب من أي مواد قابلة لالحتراق. 

ال تعرض القابس أو السلك الكهربائي للتلف. 

29373.0002

CHARGE
Type   R404A,  Amount 312 g (11 oz)
GWP 3922, CO2 equivalent 1.22t
Design Pressures:
 High 430 psi (29.6 bar) (2.96 MPa)
 Low 80 psi (5.5 bar) (0.55 MPa)
Contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol.  Hermetically sealed system.

29979.8500

(تياهنرهف

 ةرارح ةجرد يف مادختسالل دعُم
 ةجرد 80) ةيوئم ةجرد 27 ةفرغلا

INTENDED FOR USE AT A
ROOM TEMPERATURE OF

27C (80F)

إشعارات المستخدم

)ةيقوأ 11( مج 312 ةيمكلا ،R404A عون نم
ديسكوأ يناث ئفاكم ،GWP( 3922( يرارحلا سابتحالا ليلد

:ميمصتلا طوغض نط 1.22 نوبركلا
ًالطر 430 عفترملا )لاكساب اجيم 2.96( )راب 29.6( ةعبرملا ةصوبلل 
ًالطر 80 ضفخنملا )لاكساب اجيم 0.55( )راب 5.5( ةعبرملا ةصوبلل 

 مازتلالاريبادت اهلمشت ةرولفم ةئيفد تازاغ ىلع يوتحي
.قلغلا مكحم ماظن .وتويك لوكوتوربب

 نم .قلغلا مكحم ماظن .وتويك لوكوتوربب مازتلالا ريبادت اهلمشت ةرولفم ةئيفد تازاغ ىلع زاهجلا اذه يوتحي
.نط 1.22 نوبركلا ديسكوأ يناث ئفاكم ،GWP( 3922( يرارحلا سابتحالا ليلد )ةيقوأ 11( مج 312 ةيمكلا ،R404a عون

 نم .قلغلا مكحم ماظن .وتويك لوكوتوربب مازتلالا ريبادت اهلمشت ةرولفم ةئيفد تازاغ ىلع زاهجلا اذه يوتحي
.نط 0.67 نوبركلا ديسكوأ يناث ئفاكم GWP( 2140( يرارحلا سابتحالا ليلد )ةيقوأ 11( مج 312 ةيمكلا R452a عون

29373.0003

CHARGE
Type   R452A,  Amount 312 g (11 oz)
GWP 2140, CO2 equivalent 0.67t
Design Pressures:
 High 430 psi (29.6 bar) (2.96 MPa)
 Low 80 psi (5.5 bar) (0.55 MPa)
Contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Hermetically sealed system.

)ةيقوأ 11( مج 312 ةيمكلا ،R452A عون نم
ديسكوأ يناث ئفاكم ،GWP( 2140( يرارحلا سابتحالا ليلد

:ميمصتلا طوغض نط 0.67 نوبركلا
ًالطر 430 عفترملا )لاكساب اجيم 2.96( )راب 29.6( ةعبرملا ةصوبلل 
ًالطر 80 ضفخنملا )لاكساب اجيم 0.55( )راب 5.5( ةعبرملا ةصوبلل 

 مازتلالاريبادت اهلمشت ةرولفم ةئيفد تازاغ ىلع يوتحي
.قلغلا مكحم ماظن .وتويك لوكوتوربب
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الخلفية  البالستيكية  السّدادة  انزع   .3
أغطية  بين  العازل  الشريط  من 

المحرك الدوار.

التبريد،  أسطوانة  ودعامات  الضاغط،  لدعم  المخصص  العروة  كالمسمار ذي  الشحن،  في  المستخدم  المواد  انزع جميع   .2
وملصقات "ال ترفع من هنا" من أسطوانات التبريد، وكذلك ملصقات "اشطف قبل االستخدام" من وعاء )أوعية( الطحن.

فيما يتعلق بالُطُرز غير المزودة بخاصية الملء التلقائي للمسحوق PAF )Powder Auto-Fill(، انتقل إلى الخطوة رقم  

يغلب  التي  الخلفية  السّدادة  انزع   .4
عليها البالستيك من الشريط العازل 
ثم  التبريد،  أسطوانات  بين  بين 

افكك المسمار الملولب.

1.   ضع الموزع على سطح منضدة ثابت. يجب ترك مسافة فاصلة من الجزء الخلفي للموزع بحد أدنى 6.0 بوصة للتهوية. للحصول 
على األداء األمثل، ال تدع موزع ULTRA عرضة للهواء الساخن المنبعث من األجهزة المحيطة.

مالحظة – ينبغي أن يكون الموزع مستويًا، أو مائالً قليالً من ناحية األمام الستخدامه على نحو مالئم.  

لمنصة  ا تركيب  مة  عا د ثبِّت   .6
بمجموعة  المسامير  باستخدام 

التثبيت.

ضع مجموعة المنصة أعلى أغطية   .7
المسامير  اربط  ثم  الدوار،  المحرك 

الملولبة.

بوحدة   RCA قابس  سلك  ل  وصِّ  .8
قاعدة ULTRA. أعد تركيب غطاء 
في  الملولبة  والمسامير  الوصول 
مكانها. ثم انتقل إلى الخطوات من 

9 إلى 13.

.RCA انزع غطاء الوصول إلى قابس  .5

6.0”
MIN.

I
O

I
O

I
O

تنبيه– هذا الموزع ثقيل الوزن للغاية! توخَّ الحذر عند رفعه أو تحريكه. استعن بشخصين على األقل في رفع الموزع أو تحريكه.  

اإلعداد األولي
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اضغط على موانع التسرب بقوة لتستقر   .10
في مكانها.

بوعاء  خاص  تسرب  مانع  كل  ركِّب   .9
بظهر  الموجودة  الشفة  على  التقليب 

أوعية التبريد كما هو موضح.

اشطف أوعية التقليب جيًدا وركِّبها على   .12
الملفات اللولبية وأوعية التبريد.

وعاء/أوعية  على  الغطاء/األعطية  ضع   .16
واسحبه  برفق  الغطاء  ارفع  التقليب. 

للخلف أو األمام من أجل التعبئة. 

وعاء  غطاء  لمبة  كبل/كبالت  ل  وصِّ  .17
التقليب.

ركِّب طبق التقطير.  .18

اإلعداد األولي )تابع(

I
O

I
O

I
O

مكانها،  في  التقليب  وعاء/أوعية  ضع   .13
كباس  يثبت  حتى  ألسفل  اضغط  ثم 
قفل وعاء التقليب في مكانه. بالنسبة 
للُطرز التي بدون PAF )التعبئة التلقائية 

للمسحوق(، فتابع إلى الخطوة 15.

ل كبل  ركِّب وحدة PAF في المنصة ووصِّ  .15
الخلفية من  الناحية  في  الكهربي  التيار 
ل كبل المنصة في مخرج  المنصة. ثم وصِّ
التيار الكهربي المناسب. )يرجى االطالع 
على دليل PAF للتعرف على توصيالت 

المياه( )انتقل إلى الخطوة 18(

حاِذ العمود المرفقي للملف اللولبي مع   .11
الزعنفة المسطحة الخاصة به. ثم ادفع 
وأدرها  تتوقف  حتى  اللولبية  الملفات 
إلى  المسطحة  الزعنفة  تصبح  بحيث 

أعلى.

 PAF بوحدة  المزودة  للُطرز  بالنسبة   .14
ركِّب  للمسحوق(،  التلقائية  )التعبئة 
مسابير استشعار المستوى في الفتحات 
التقليب  ألوعية  الخلفي  الجزء  أعلى 

.PAF المزودة بوحدة

I
O
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تعليمات إعداد نظام بريكس الداخلي

نظام  من  الشراب  إمداد  خطوط  ل  وصِّ  .1
المصدر.  الماء من  ل خطوط  BIB. ووصِّ
الخطوط  لهذه  التوصيل  نقاط  مالحظة: 

مبيَّنة على ظهر غطاء المحرك.

لها  مرِّر األنابيب عبر غطاء المحرك مًعا ووصِّ  .3
بوصلة تركيب وعاء التقليب.

*يجب أن يكون ضغط خط اإلمداد بالمياه 
-206.8( المربعة  للبوصة  باوند   80-30

551.6 كيلو باسكال(

*يجب أن يكون ضغط خط إمداد الشراب 
المربعة  للبوصة  باوند   80-40 )المنتج( 

)275.8-551.6 كيلو باسكال(

وأدخل  الجهاز  في  التقليب  أوعية  ركِّب   .2
المسابير الموجودة على أوعية التقليب 

في الفتحات المتاحة.

ل  ركِّب نظام الضخ المزود للعميل. وشغِّ  .5
نظام الضخ ومصدر اإلمداد بالمياه. وتحقق 
جميع  في  تسريبات  وجود  عدم  من 

توصيالت األنابيب.

التقليب في  لوعاء  التركيب  ادفع وصلة   .4
مكانها على وعاء التقليب.

تعليمات تركيب المقبض
أثناء ثني المقبض برفق، أبعد الجانب األيسر على    .2  

مسمار االرتكاز حتى يستقر في مكانه.

إلزالة المقبض، اثِن في نفس االتجاه لتحرير المقبض من مسمار   .3
االرتكاز األيسر، ثم اسحبه بعيًدا عن المسمار األيمن.

حرِّك الجانب األيمن للمقبض على مسمار االرتكاز.  .1
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له بالضغط على زر التيار الكهربي. ل الطاقة إلى الجهاز وشغِّ وصِّ  .1
ادخل إلى قائمة الشاشة بالضغط على زر "Gourmet" لمدة 5 ثواٍن تقريًبا. ثم اضغط على زر "Gourmet" وحرره لالنتقال خالل القائمة   .2

إلى شاشة "Test Refill" )اختبار إعادة التعبئة(. بعد ذلك، اضغط على زر "Ice" لتحديد YES )نعم(.
تتيح لك شاشة Activate Valve )تنشيط الصمام( اختبار الضخ ودائرة إعادة التعبئة. واضغط مطوالً على زر ULTRA لتنشيط نظام   .3
إعادة التعبئة األيسر. وتأكد من تعبئة الجانب األيسر عند الضغط على زر ULTRA، ثم حرر زر ULTRA إليقاف عملية التعبئة. ويمكنك 
تكرار هذه العملية للجانب األيسر بالضغط على زر ICE الختباره. وتحقق من عدم وجود تسريبات في الخراطيم أثناء تشغيل نظام 

الضخ.
شغِّل كل جانب حتى يتدفق الماء والمنتج بحرية.  .4

خذ عينة من كل جانب )مباشرًة من األنابيب المتصلة بوعاء التقليب( للتحقق من نسبة بريكس )محتوى السكر( المناسبة.  .5
أجرِ التعديالت الضرورية على بريكس/النسبة بإدارة ضابط الصمام/المسمار اللولبي في جانب الماء أعلى غطاء المحرك. ويرجى العلم   .6
بأن إدارة المسمار اللولبي في اتجاه عقارب الساعة سيؤدي إلى تقليل تدفق الماء، بينما إدارته عكس عقارب الساعة سيؤدي إلى زيادة 

تدفق الماء. غير أن نسبة التدفق على جانب الشراب غير قابلة للضبط.
بمجرد انتهاء االختبار، اخرج من قائمة البرمجة.  .7

 "AUGER REFILL ON" يمكن تشغيل ميزة التعبئة التلقائية بالضغط على زر الملف اللولبي لكل جانب حتى تقرأ على الشاشة  .8
)إعادة تعبئة الملف اللولبي قيد التشغيل(.

مالحظة: تتضمن بعض الُطرز أيًضا خيار "Delay Refill" )تأخير إعادة التعبئة( وتُستخدم هذه الميزة للكميات الصغيرة من منتج جديد   
أثناء التأخير بين الجرعات. وهذا من شأنه أن يساعد المنتج المجّمد بالفعل من أن يُخفف وأال يكون جاهزًا للتقديم. وتُحدد وتُعيَّن 

أوقات التعبئة والتأخير هذه بحسب كل غرض يريده المستخدم.

مالحظة: يتضمن نظام إعادة التعبئة ميزة "Maximum Fill Time" )الحد األقصى لوقت التعبئة( في البرنامج. فإذا تجاوز وقت تعبئة   
وعاء التقليب هذا الحد، ستومض لمبات وعاء التقليب وستظهر على الشاشة رسالة "Refill Fault" )خطأ في التعبئة(. وإذا حدث هذا، 
 "ULTRA" إن كانت فارغة(. ثم اضغط على زر BIB ليست فارغة. )غيِّر عبوة BIB فتحقق من مصدر إمداد المنتج للتأكد من أن عبوة

لمدة 3 ثواٍن لمسح الخطأ وإعادة تشغيل نظام إعادة التعبئة.

تعليمات ضبط نسبة بريكس لنظام بريكس الداخلي
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توجد خمسة من هذه المفاتيح سيتم استخدامها لتشغيل الموزع.

زر )الزاوية العلوية اليسرى من لوحة التحكم(  .1
هذا هو زر تبديل ON/OFF )تشغيل/إيقاف تشغيل( وهو المسؤول عن تشغيل الموزع وشاشة LCD. وعندما يكون   

بالوضع ON )تشغيل(، يتم تبديل الوقت والتاريخ ذهابًا وإيابًا بشكل مستمر ما عدا خالل البرمجة.

زر )الزاوية السفلية اليسرى(  .2
يُستخدم هذا الزر في تحويل محرك الملف اللولبي على الجانب األيسر إلى الوضع AUGER ON )الملف اللولبي قيد   
التشغيل( أو AUGER OFF )الملف اللولبي قيد إيقاف التشغيل( أو AUGER REFILL ON )إعادة تعبئة الملف 

اللولبي قيد التشغيل(. )تنطبق ميزة إعادة التعبئة إذا كانت مركبة فقط(

زر )الزاوية السفلية اليسرى(  .3
.CHILL أو ICE أو OFF يُستخدم هذا الزر في تحويل زر التحكم في الثلج على الجانب األيسر إلى الوضع  

زر )الزاوية السفلية اليمنى(  .4
يُستخدم هذا الزر في تحويل محرك الملف اللولبي على الجانب األيمن إلى الوضع AUGER ON )الملف اللولبي قيد   
التشغيل( أو AUGER OFF )الملف اللولبي قيد إيقاف التشغيل( أو AUGER REFILL ON )إعادة تعبئة الملف 

اللولبي قيد التشغيل(. )تنطبق ميزة إعادة التعبئة إذا كانت مركبة فقط(

زر )الزاوية السفلية اليمنى(  .5
.CHILL أو ICE أو OFF يُستخدم هذا الزر في تحويل زر التحكم في الثلج على الجانب األيمن إلى الوضع  

أزرار مخفية تُستخدم للبرمجة.  .6

I
O1

مفاتيح التحكم في التشغيل

2 3 6 4 5
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ارفع غطاء وعاء التقليب المحدد برفق واسحبه للخلف للوصول إلى وعاء التقليب.  .1

ضع المنتج السائل المخلوط مسبًقا في وعاء التقليب المحدد.  .2

اضغط على زر )ON/OFF( )تشغيل/إيقاف(، ثم حرره لتشغيل الموزع.  .3

اضغط على زر )ON/OFF( المناسب ثم حرره لتشغيل محرك الملف اللولبي وتشغيل التعبئة التلقائية إن كانت   .4
متوفرة. )راجع *مالحظة(

اضغط على زر )OFF/ICE/CHILL( ثم حرره، وحدد ICE لبدء عملية التبريد لوعاء التقليب المحدد.  .5

انتظر حتى يتجمد السائل بالقوام المطلوب.  .6

تلميحات – توصى شركة Bunn-O-Matic بإذابة المنتج في الموزع كل يوم، عادًة طوال الليل. فحبيبات الثلج   
تصبح كبيرة جًدا ويصعب االحتفاظ بمنتج متماسك إذا تُرك متجمًدا لفترة طويلة من الوقت. ويرجى ضبط وضع 
NIGHT )الوضع الليلي( لعدة ساعات كل ليلة وإعادته إلى وضع DAY )الوضع النهاري( عندما تتم إذابة المنتج 
بشكل كاٍف. وستعرف أنه في الوضع الليلي ألن الشاشة ستشير إلى الوضع الليلي وستنطفئ لمبة )لمبات( وعاء 

التقليب.

استخدام الموزع لمنتجات المثلجات المائية )جرانيتا(

ارفع غطاء وعاء التقليب المحدد برفق واسحبه للخلف للوصول إلى وعاء التقليب.  .1

ضع المنتج السائل المخلوط مسبًقا في وعاء التقليب المحدد.  .2

اضغط على زر )ON/OFF( )تشغيل/إيقاف(، ثم حرره لتشغيل الموزع.   .3

اضغط على زر )ON/OFF( المناسب ثم حرره لتشغيل محرك الملف اللولبي وتشغيل التعبئة التلقائية إن كانت   .4
متوفرة. )راجع *مالحظة(

اضغط على زر )OFF/ICE/CHILL( ثم حرره، وحدد CHILL لبدء عملية التبريد لوعاء التقليب المحدد.  .5

انتظر حتى تنخفض درجة حرارة السائل.  .6

*مالحظة: يتضمن نظام إعادة التعبئة ميزة "Maximum Fill Time" )الحد األقصى لوقت التعبئة( في البرنامج.   
 Refill" فإذا تجاوز وقت تعبئة وعاء التقليب هذا الحد، فستومض لمبات وعاء التقليب وستظهر على الشاشة رسالة
Fault" )خطأ في التعبئة(. وإذا حدث هذا، فتحقق من مصدر إمداد المنتج للتأكد من أن عبوة BIB ليست فارغة. 
)غيِّر عبوة BIB إن كانت فارغة(. ثم اضغط على زر "ULTRA" لمدة 3 ثواٍن لمسح الخطأ وإعادة تشغيل نظام 

إعادة التعبئة.

استخدام الموزع للمنتجات السائلة الباردة
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أو تعديلها، مثل قوام  المتنوعة  دات  الُمحدِّ تبديل  ل  الموزع، يمكن للمشغِّ بالقائمة في مقدمة  الموجهة  الشاشة  باستخدام 
ل للتحقق من مجموعة متنوعة من وظائف  المشروب وتعيين أوقات التشغيل/اإليقاف في النهار/الليل. كما تتم مطالبة المشغِّ
ل على إرجاع كافة التغييرات إلى إعدادات  الخدمة الدورية أو حتى إجراء التنظيف خطوة بخطوة. هذا باإلضافة إلى قدرة المشغِّ

ضبط المصنع.

يمكن حماية الوصول إلى أغلب مفاتيح التحكم بكلمة مرور للسماح لألشخاص المؤهلين فقط بإجراء التغييرات.

للوصول إلى وضع البرمجة، وللتنقل خالل شاشات الوظائف المختلفة، تُستخدم مفاتيح البرمجة المخفية. توجد ثالثة من هذه المفاتيح 
سيتم استخدامها إلعداد الموزع.

زر I/O )الزاوية العلوية اليسرى من لوحة التحكم(  .1
هذا هو زر تبديل ON/OFF )تشغيل/إيقاف تشغيل( وهو المسؤول عن تشغيل الموزع وشاشة LCD. كما يُستخدم هذا الزر  أيًضا كزر   

رجوع في وضع القائمة.

زر "ULTRA" )على اليسار أسفل الشاشة(  .2
عندما يطالب تحديد من القائمة باإلجابة بنعم أو ال، يُستخدم زر "ULTRA" لإلجابة بـ "NO" أو عالمة الناقص )-(.  

زر "GOURMET" )بالوسط أسفل الشاشة(  .3
اضغط مطوالً على هذا الزر لمدة 5 ثواٍن للوصول إلى فهرس وظائف القائمة. كما يُستخدم هذا الزر كزر "NEXT" )التالي( للتمرير خالل   

الوظائف.

زر "ICE" )على اليمين أسفل الشاشة(  .4
عندما يطالب تحديد من القائمة باإلجابة بنعم أو ال، يُستخدم زر "ICE" لإلجابة بـ "YES" أو عالمة الزائد )+(.  

I
O

البرمجة

1

2

3

4

مفاتيح البرمجة
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خالل عمليات التشغيل العادية، يتم التبديل بين التاريخ والوقت والرقم المسلسل ذهًبا وإيابًا بشكل مستمر. وتظهر شاشات الوظائف التالية 
بالترتيب الذي تظهر عليه من شاشة القائمة. وستتضمن كل شاشة التعليمات واإلجراءات لبرمجة الوظائف المتنوعة للموزع.

الشاشة الرئيسية 
تعرض الوقت والتاريخ والرقم المسلسل ورقم األصل ويتم التبديل بين هذه العناصر ذهابًا وإيابًا بشكل مستمر. 

فهرس وظائف القائمة
التالية  الصفحة  الشاشات في  القائمة. وتظهر  المخفي للدخول في فهرس وظائف   GOURMET ثواٍن على زر لمدة خمس  اضغط مطوالً 
بالترتيب الذي تظهر عليه من شاشة القائمة. سيؤدي الضغط على ULTRA"(  NO"( أو على NEXT  )"GOURMET"( إلى التقدم إلى 
الوظيفة التالية. بينما يؤدي الضغط على زر I/O"(  ON/OFF"( إلى الرجوع إلى الشاشة التالية. وبانقضاء مهلة من دقيقة واحدة، ستعود 

إلى الشاشة الرئيسية.

برمجة الموزع

I
O

10:45:30 AM
off           off

I
O

JAN. 25, 2019
off           off

I
O

AN000001
off           off

I
O

ULTR027930
off           off

I
O

JAN. 25, 2019
off           off
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تعيين القوام
ل بضبط قوام الثلج أو عزم دوران الملف اللولبي عند اإلجابة بـ YES )نعم( )"ICE"(. وستظهر شاشتان لليمين  تتيح هذه الوظيفة للمشغِّ
التمرير خالل نطاق من 1 كحد أدنى )ULTRA( إلى 16 كحد أقصى )ICE(. ويرجى العلم بأن إعداد المصنع  ل  واليسار. ويمكن للمشغِّ

االفتراضي هو 10.

برمجة الموزع )تابع(

ضبط الوقت والتاريخ
ل تعيين التاريخ )س س ش ش ي ي( والوقت )س س د د ث ث( للشاشة في الشاشة الرئيسية. يتيح تحديد ICE( YES( للمشغِّ

I
O

SET THICKNESS

YES )معن(       NO )ال(

I
O

SET DATE TIME?

YES )معن(       NO )ال(

I
O

LEFT )9 )راسي

I
O

RIGHT )5 )نيمي

I
O

25 DAY MONTH )رهشلا موي(

)+( NEXT )يلاتلا( ) - (

I
O

MONTH 1 )1 رهش(
)+( NEXT )يلاتلا( ) - (

I
O

2019 YEAR )ةنس(
)+( NEXT )يلاتلا( ) - (

I
O

30 SECOND )ةيناثلا(
)+( NEXT )يلاتلا( )-(

I
O

45 MINUTE )ةقيقدلا(
)+( NEXT )يلاتلا( ) - (

I
O

10 AM )اًحابص 10  ةعاسلا( HOUR

)+( NEXT )يلاتلا( ) - (

 )تعيين الكثافة؟(

)تعيين الوقت/التاريخ؟(
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Install Date )تاريخ التركيب(
سيتم تمرير الشاشات الثالثة التالية بعد تجاوز الوظيفة "Restore Defaults" )استعادة اإلعدادات االفتراضية(. ويتم تسجيل وقت وتاريخ 

التركيب بعد توصيل التيار إلى الموزع ألول 100 ساعة. وتتعذر إعادة تعيين وقت وتاريخ التركيب؛ حيث إنهما يُخزنان في ذاكرة دائمة.

برمجة الموزع )تابع(
Set Night Time )تعيين الوقت الليلي(/Set Day Time )تعيين الوقت النهاري(

يتيح إعداد الوضع النهاري/الليلي للموزع "قطع التيار" خالل ساعات التوقف عن العمل. وستتحول الزوايا السفلية التي تعرض "ICE" إلى 
 "ICE" خالل الوضع الليلي. وخالل الوضع الليلي، سيتم االحتفاظ بالمنتج بارًدا عند 35 درجة فهرنهايت. وستعود قراءة وضع "CHILL"
ل التمرير إلى األوقات المطلوبة لبداية الوضع  للظهور بعد انتهاء وقت الوضع الليلي. وبينما تمثل "OFF" الساعة 12:00 صباًحا، يمكن للمشغِّ

الليلي ونهايته.

مالحظة: توجد العديد من وظائف القائمة األخرى في هذا الموزع. يرجى االطالع على دليل البرمجة المتاح على موقع Bunn على الويب: 
www.bunn.com

I
O

SET NIGHT TIME
) - )+( OFF )فاقيإ( )

I
O

SET DAY TIME
) - )+( OFF )فاقيإ( )

I
O

INSTALL DATE

I
O

NIGHT TIME MODE

CHILL             CHILL

I
O

JAN. 25, 2019
3:55:25    PM

I
O

ULTRA
VERSION          #__.__

)الوضع الليلي(

)اإلصدار(
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سواء سواء كان المسحوق مركَّزًا أو محّبًبا، يجب خلط المنتج بالكامل قبل إضافته إلى أوعية التقليب.  	

للحصول على أفضل النتائج مع منتجات المثلجات المائية )جرانيتا(، استخدم فقط المنتجات ذات نسبة بريكس واضحة تبدأ من 12   	
درجة أو أعلى. وقد تعمل بعض المنتجات بنسبة بريكس واضحة منخفضة مثل 9 درجات. وأفضل دليل لك في هذا المجال هو تجربة 

منتجات أخرى. وقد يتسبب استخدام المنتجات ذات نسبة بريكس أقل من 12 درجة في تلف نظام تدوير الجهاز.

احتفظ بالمنتج السائل المخلوط مسبًقا مبرًّدا. وهذا من شأنه أن يقلل من وقت التبريد/التجميد في الموزع.  	

احتفظ بأوعية التقليب مملؤة حتى نهايتها خالل فترات الخدمة األعلى. وأضف المنتج السائل المخلوط مسبًقا بينما يتم توزيعه. وسيؤدي   	
هذا إلى تقليل وقت التبريد/التجميد وضمان الحصول على منتج جاهز للتوزيع دائًما.

احتفظ بمستوى المنتج في أوعية التقليب أعلى من الملف اللولبي. فإذا انكشف الملف اللولبي، فسينحصر الهواء في الخليط مما يتسبب   	
في قوام زَبَدي َعكِر. وقد تؤدي هذه الحالة إلى حدوث تلف مادي في نظام تدوير الجهاز.

قد تجد تحريك مفاتيح التحكم في الثلج ألسفل مفيًدا بغرض منع حبيبات الثلج من التزايد بشكل كبير. ويرجى االطالع على برمجة الموزع   	
في الصفحة 10 للتعرف على إعداد القوام.

تتجمد بعض المنتجات عند درجة حرارة أقل من منتجات أخرى. وقد تالحظ وجود تجمد أو ثلج على أوعية التقليب. وهذا أمر طبيعي   	
وال يدعو للقلق.

قد تؤدي الرطوبة في الهواء إلى حدوث ارتشاح على األسطح الخارجية ألوعية التقليب. وهذا أمر متوقع وال يبعث على القلق؛ فأطباق التقطير   	
أسفل أوعية التقليب ستلتقط هذا وستدفعه إلى التدفق إلى طبق التقطير األدنى للتخلص منه.

من المتوقع صدور أصوات ضجيج أثناء التشغيل العادي للموزع. وباالعتياد على مثل هذه األصوات خالل التشغيل العادي، فستنمو قدرتك   	
بشكل أفضل على اكتشاف المشكالت.

يجب أال يُصنع أي نظام إشارات ملحق بالجهاز من مادة PVC، وتُعرف أيًضا باسم بولي فينيل الكلوريد.  	

توصي شركة  ®Bunn-O-Matic بإجراء الصيانة الوقائية 
الصيانة  إجراء  يتولى  أن  ويجب  منتظمة.  فترات  على 
بشركة  اتصل  الفنية،  للخدمة  مؤهل.  خدمة  فني 

 ®Bunn-O-Matic على رقم 1-800-286-6070.

توصيات أخرى للموزع

)روهش( ةرودلا دنب

6 سوداقلا ةناوطسأ متخ لدبتسا

6 روبنصلا متخ لدبتسا

6 يعيبطلا ريغ لكآتلا نع اًثحب رفحلا دومع صحفا

6 ةميربلا دومع ةبلج لدبتسا

6 ديربتلا ةناوطسأ متخ لدبتسا

6 كرحملا دومع دودخأو كرحملا دومع ميحشتب مق

شهريا فثكملا ءاوه رتلف فظن

مطلوب 6 أو أقل فثكملا فلم فيظنت

6 أ حسب الحاجة فثكملا ةحورم فظنو صحفا

6 سوداقلا ءاعو فيرصت بيبانأ لدبتسا وأ فظن وأ صحفا

الصيانة الوقائية

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

التي  الجهاز  مالحظة: ال يشمل الضمان حاالت تعطل 
تنتج عن المشكالت ذات الصلة بالمنتج.
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ضع كل األجزاء في حوض نظيف به ماء معتدل الحرارة )120 درجة فهرنهايت( ومحلول تعقيم. واترك كل األجزاء لتنتقع لمدة ال تقل عن   .10
5 دقائق. ثم اغسل كل المكونات برفق باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء الدافئ ومحلول التعقيم. واستخدم فرشاة ذات 
شعيرات ناعمة ونظيفة، بحسب الحاجة، للمكونات الصغيرة والمناطق الضيقة. وال تغمر أغطية وعاء التقليب. واستخدم محلول تعقيم 
 .)5-KAY تجاري يحتوي على 100 جزء في المليون من الكلور المتاح مع مستوى تركيز ال يقل عن 3% من الكلور المتاح )محلول تعقيم

واتبع تعليمات خلط محلول التعقيم لضمان الحصول على 100 جزء في المليون من الكلور المتاح.

اغسل األوعية وأطباق تقطير وعاء التقليب واألغطية العلوية والنطاق الخارجي باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء الدافئ ومحلول   .11
التعقيم. ويرجى إيالء عناية خاصة لمنطقة العمود المرفقي وتأكد من تنظيفها وتعقيمها جيًدا.

اشطف كل األسطح جيًدا باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء الدافئ. ثم امسح كل األجزاء بقطعة قماش جافة لتجفيفها جيًدا   .12
قبل إعادة تركيبها في الموزع.

مالحظة – بالرغم من أن معظم األجزاء آمنة للتنظيف في غسالة األطباق، إال أنها قد تتأثر بالمواد الكيميائية الموجودة في بعض محاليل   
التعقيم التجارية. ويرجى عدم وضع وعاء التقليب أو أغطية وعاء التقليب في غسالة أطباق. ويجب الشطف جيًدا قبل التركيب.

اضغط على كباس قفل وعاء التقليب، ثم   .2
ارفع وعاء التقليب ألعلى برفق.

التبريد من ظهر  وعاء  تسرب  مانع  ُفك   .5
الوعاء.

اسحب الملف اللولبي من وعاء التبريد.  .4

يجب توخي الحذر لضمان عدم خدش هذا السطح خالل عملية التنظيف؛ فالخدوش   .9
الغائرة قد تتسبب في حدوث تسرب حول مانع التسرب.

اسحب صمام الصنبور ألعلى برفق إلزالة   .7
ويجب  الصنبور.  تسرب  ومانع  النابض 
التعامل  عند  الحذر  من  المزيد  توخي 
مع مانع التسرب لتجنب التلف؛ فال تقم 
بطي مانع التسرب ألن هذا قد يؤدي إلى 
تلف سطح مانع التسرب المصنوع من 

.®Teflon

توتر  أسفل  الصنبور  صمام  يقع  تنبيه:   .6
النابض. أبِعد أحد جانبي المقبض أوالً، 
وعاء  من  افصله  ثم  اآلخر،  الجانب  ثم 

التقليب.

ُفك جلبة فتحة الملف اللولبي من داخل   .8
وعاء التقليب.

اسحب لألمام من أجل إزالته.  .3

حوِّل تحديد التبريد إلى وضع OFF )إيقاف(. وأفرغ وعاء/أوعية التقليب من المنتج بالكامل. ثم حوِّل تحديد الملف اللولبي إلى وضع   .1
OFF )إيقاف(. بعد ذلك، افصل كبل/كبالت لمبات غطاء أوعية التقليب وُفك األغطية. وفي الُطرز المزودة بميزة التعبئة التلقائية، افصل 

خراطيم التعبئة ومسبار استشعار المستوى من وعاء التقليب.

التنظيف الموصى به
يجب تحديد معدل التنظيف بواسطة مصنِّع المنتج.

I
O
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الشفة  على  التسرب  مانع/موانع  ركِّب   .1
الموجودة في ظهر أوعية التبريد واضغط 
لتستقر  بقوة  التسرب  مانع/موانع  على 
كمية  ضع  موضح.  هو  كما  مكانها  في 
صغيرة من زيوت التشحيم على الختم.

المرفقية  المرفقي/األعمدة  العمود  حاِذ   .2
اللولبي/ الملف  مع  اللولبي  للناقل 
الملفات اللولبية. وادفع الملف اللولبي/

وأدرها  تتوقف  حتى  اللولبية  الملفات 
للعمود  المسطح  الوجه  يصبح  بحيث 

المرفقي للناقل اللولبي إلى أعلى.

اشطف وعاء/أوعية التقليب جيًدا وركِّبها   .4
اللولبية  الملفات  اللولبي/  الملف  على 

ووعاء/أوعية التبريد.

التقليب  وعاء/أوعية  على  األغطية  ضع   .6
وعاء  غطاء  لمبات  كبل/كبالت  ل  ووصِّ

التقليب.

ركِّب طبق التقطير.  .10

ادفع مجموعة صمام الصنبور في مكانها   .8
بوعاء التقليب.

لكبس  الصمام  على  ألسفل  اضغط   .9
فوق  الصنبور  مقبض  ضع  ثم  النابض. 
واحد  جانب  بمعدل  الصنبور  صمام 
بوعاء  مكانه  في  ثبِّته  ثم  مرة،  كل  في 

التقليب.

تركيب  وأعد  الصنبور  تسرب  مانع  ضع   .7
النابض في صمام الصنبور.

ألسفل  اضغط  ثم  مكانها،  في  ضعها   .5
التقليب  وعاء  قفل  كباس  ينغلق  حتى 
بميزة  المزودة  الُطرز  وفي  مكانه.  في 
التلقائية، أعد توصيل خراطيم  التعبئة 
التعبئة ومسبار استشعار المستوى بوعاء 

التقليب.

التركيب بعد التنظيف

اللولبي داخل  الملف  ركِّب جلبة فتحة   .3
الجزء األمامي من وعاء التقليب.

ل الملفات اللولبية ووظيفة التبريد  شغِّ  .11
وفًقا لإلعدادات المطلوبة.

I
O

I
O

I
O

I
O

I
O
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.ULTRA ل خط المياه بوصلة المياه في غطاء المحرك وصِّ  .1
.ULTRA ل خط المشروب الُمركَّز القادم من مضخة المشروب بوصلة المنتج في غطاء المحرك وصِّ  .2

متطلبات الضغط:
الماء = 30-80 رطل في البوصة المربعة

المشروب المركز = 40-80 رطل في البوصة المربعة

CF تعليمات تركيب وصالت التعبئة التلقائية لـ

WATER INLET

BRIX PUMP
WATER OUTLET

CONCENTRATE

CONCENTRATE INLET

CONCENTRATE
OUTLET

B.I.B. OR VENTED TANK

DOUBLE CHECK VALVE

WATER REGULATOR
SHURFLO P/N: 183-0XX
(50 PSI RECOMMENDED)

3-WAY SANITIZING VALVE
(SHURFLO P/N: 94-056-00)
*Should be located no more
 than 6” from pump.

CITY WATER INLET
SHUT-OFF VALVE

WATER OUTLET

WATER

منظم المياه
 Shurflo PN: 183-0XX

(PSI 50 يوصى بـ)

صمام إغالق مدخل 
مياه المدينة

صمام فحص

صمام تعقيم ثالثي االتجاهات
(Shurflo PN: 94-056-00)

*يجب أال يزيد عن 6 بوصات من المضخة.

مريلة. أو خزان تنفيس

منفذ التركيز

مدخل المياه

مضخة بريكس

المياه تركيز

المياه

مخرج المياه

تركيز
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المواد المطلوبة
منظف سائل بدون رغوة )مثل المنظف السائل المستعمل في غساالت األطباق األتوماتيكية المنزلية(.  .1

محلول تبييض مستخدم في المنازل )محلول كلوريد الصوديوم: 5.25%( أو ما يكافئه.  .2
دلو نظيف سعة خمسة )5( جالونات.  .3

كوب معايرة  .4
مهايئ لحمل وصلة ".Q.C.D" )وصلة التوصيل/الفصل السريع( عند فتح خط امتصاص المركز. ويمكن لوصلة من شنطة فارغة أن تؤدي   .5

المهمة.

إجراء التعقيم
امأل الدلو بأربعة جالونات من الماء الدافئ )120-180 درجة فهرنهايت(.  .1

عاير 4 أونصات )1/2 كوب( من المنظف السائل وأضفها إلى الماء.  .2
عاير 2 أونصة )1/4 كوب( من محلول التبييض وأضفها إلى الماء، ثم حركه لخلطه بنسق واحد.  .3

 .Ultra تأكد من إيقاف تشغيل ميزة إعادة التعبئة لوعاء تقليب  .4
أفرغ أوعية التقليب Ultra من المنتج بالكامل.  .5

افصل خط المركز من عبوة B-I-B وركِّب المهايئ على وصلة الفصل السريع بحيث يكون الخط مفتوًحا لمحلول التعقيم. ثم ضع   .6
خط مدخل المركز في الدلو بحيث تظل وصلة التوصيل/الفصل السريع في األسفل. 

اضغط على زر الملف اللولبي لتشغيل ميزة "إعادة تعبئة الملف اللولبي قيد التشغيل".  .7
اترك النظام يعمل حتى يمتأل وعاء التقليب حتى ربعه، ثم أوقف تشغيل التعبئة التلقائية.  .8

حرِّك صمام التعقيم الثالثي المسالك إلى موضع التعقيم.   .9
أعد تشغيل نظام التعبئة التلقائية واتركه يعمل حتى يمتأل وعاء التقليب تقريًبا، ثم أوقف التعبئة التلقائية.  .10

اترك محلول التعقيم في النظام لمدة 10 دقائق.   .11
صرِّف محلول التعقيم من وعاء التقليب وُفك وصلة التوصيل/الفصل السريع من دلو محلول التعقيم.   .12

أفرغ بقية محلول التعقيم وأعد تعبئة الدلو بحوالي 2 جالون من ماء الشطف الدافئ )120-180 درجة فهرنهايت(.   .13
أعد صمام التعقيم مرة أخرى إلى وضع التوزيع.   .14

ل نظام إعادة التعبئة.  ضع وصلة التوصيل/الفصل السريع في ماء الشطف وشغِّ  .15
شغِّل حتى يمتأل وعاء التقليب حتى ربعه تقريًبا.   .16

أوقف تشغيل نظام إعادة التعبئة وصرِّف الماء من أوعية التقليب.   .17
اطلع على تعليمات التنظيف الموصى به واتبع هذه الخطوات لتنظيف وعاء التقليب والغطاء وأجزاء التوزيع األخرى.  .18

CF تعليمات تركيب وصالت التعبئة التلقائية لـ
)مع تركيب مضخطة بريكس(
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امأل الدلو بأربعة جالونات من الماء الدافئ )120 درجة فهرنهايت( ومحلول التعقيم ذي 100 جزء في المليون من الكلور المتاح.  .1

مالحظة: قد تتطلب بعض التركيبات المزيد من محلول التعقيم حتى تمتأل خطوط اإلمداد جيًدا.  

حدد ميزة "auger on" )الملف اللولبي قيد التشغيل( واضبط وضع التبريد على "off" )إيقاف( لكل وعاء تقليب يتم تعقيمه.  .2

أفرغ المنتج من كل وعاء تقليب يتم تعقيمه.   .3

اسكب جالونًا من الماء الدافئ في كل وعاء تقليب لشطف الكمية المتبقية من المنتج، ثم صرِّف الماء من وعاء/أوعية التقليب.  .4

افصل خط المركز من عبوة B-I-B واضبطه بحيث يتدفق محلول التعقيم بحرية خالله. ثم ضع الموصل في أسفل دلو محلول التعقيم.   .5

حدد "auger refill on" )التعبئة التلقائية للناقل اللولبي قيد التشغيل( لكل وعاء تقليب يتم تعقيمه. واترك أوعية التقليب لتمتلئ   .6
حتى يصل النظام إلى مسبار استشعار التعبئة. وإذا حدث خطأ في إعادة التعبئة، اضغط على زر Ultra لمسحه ومتابعة التعبئة. كرر 

هذه العملية حتى يصبح خط المنتج خالًيا من الشوائب.

مالحظة: قد تحتاج إلى تصريف الماء من وعاء التقليب مرة أخرى والسماح بالتعبئة حتى يصبح خط المنتج خالًيا من الشوائب.     
 auger refill" وفي حالة تنشيط نظام إعادة التعبئة المتأخرة، فقد تحتاج أيضاً إلى إيقاف تشغيل الملف اللولبي، ثم العودة إلى

on" )التعبئة التلقائية للملف اللولبي قيد التشغيل( لتعبئة وعاء التقليب دون تأخير.

بمجرد االمتالء، اترك محلول التعقيم في وعاء/أوعية التقليب لمدة 10 دقائق.  .7

حدد "auger off" )الملف اللولبي قيد إيقاف التشغيل( لكل وعاء تقليب يتم تعقيمه. وأفرغ وعاء/أوعية التقليب من محلول   .8
التعقيم بالكامل. 

ُفك موصل/موصالت BIB من دلو محلول التعقيم وأعد التوصيل بعبوات BIB الخاصة بالمنتج.  .9

اطلع على تعليمات التنظيف الموصى به في هذا الدليل واتبع الخطوات لفك وعاء/أوعية التقليب والغطاء/األغطية وأجزاء التوزيع األخرى،   .10
وتنظيفها وتعقيمها.

حدد "auger refill on" )التعبئة التلقائية للناقل اللولبي قيد التشغيل( لكل وعاء تقليب يتم تعقيمه واتركها تعمل حتى يبدأ المنتج   .11
في التدفق إلى وعاء/أوعية التقليب.

حدد "auger off" )الملف اللولبي قيد إيقاف التشغيل( لكل وعاء تقليب يتم تعقيمه، ثم أفرِغ وعاء/أوعية التقليب.  .12

أصبح الموزع اآلن جاهزًا لتشغيله وتعبئته لالستخدام.  .13

تعليمات تعقيم نظام التعبئة التلقائية
)مع تركيب نظام بريكس داخلي(


