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Szanowni Klienci !
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzacie kupując jeden z oferowanych przez nas produktów.
Jeżeli będzie Państwo mieli wystarczająco dużo cierpliwości, aby uważnie przeczytać niniejszy
podręcznik, to jesteśmy pewni, że długo i z zadowoleniem będzie oceniać jakość wyprodukowanego
przez nas urządzenia.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z zawartymi w nim wskazówkami, dotyczącymi właściwego
wykorzystywania naszego produktu i ważnych przepisów odnoszących się do problemów
bezpieczeństwa w czasie jego eksploatacji.

Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytać instrukcję obsługi

Uwaga ! Przed zdjęciem osłon zabezpieczających należy odłączyć urządzenie od
sieci i zasilania.

Uwaga ! Powierzchnie zewnętrzne są gorące

Uwaga ! Szczególnie ważne i/lub niebezpieczne cykle robocze

Ważne ! Przedsięwzięcie ważne dla właściwego funkcjonowania urządzenia

Przedsięwzięcia, które mogą być realizowane przez użytkownika

Czynność, która może być wykonana przez instalatora lub technika z
autoryzowanego punktu serwisowego.
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- nie wykonywania przewidzianych lub
zaleconych czynności konserwacyjnych,

1 – WYKORZYSTANIE I
PRZECHOWYWANIE
INSTRUKCJI OBSŁUGI

- dokonania samowolnych modernizacji
urządzenia,
- wykorzystywanie nie oryginalnych części
zamiennych lub części od innych modeli,
- pełnego lub nawet częściowego nie
stosowania się do wskazówek,
- wystąpienia niezwykłych zdarzeń,

Niniejszy podręcznik jest przewidziany i
przeznaczony dla właścicieli i użytkowników
urządzenia, a także instalatorów dokonujących
montażu oraz personelu serwisowego. Musi
znajdować się on w miejscu, które umożliwia
ewentualne skorzystanie z niego.
Instrukcja obsługi podaje opisy czynności
wykonywanych w fazie przygotowania
urządzenia do pracy, jego cechy, jak również
informacje dotyczące prawidłowego, zgodnego
z
przeznaczeniem
wykorzystywania,
czyszczenia, regulacji i eksploatacji. Ponadto,
dostarcza ona ważnych informacji dotyczących
konserwacji
urządzenia,
ewentualnych
zagrożeń oraz realizacji cykli roboczych
wymagających szczególnej staranności.

2 - PRZEZNACZENIE
URZĄDZENIA
Urządzenie
powinno
być
obsługiwane
wyłącznie przez pojedynczą osobę.
W celu właściwej eksploatacji, obsługujący
urządzenie musi zapoznać się i dobrze
zrozumieć wskazówki zawarte w niniejszym
wydawnictwie.

Podręcznik należy traktować jak element
składowy urządzenia. Powinien być on
przechowywany aż do momentu ostatecznego
złomowania urządzenia, w suchym i
odpowiednio chronionym miejscu.

Urządzenie
jest
przeznaczone
do
profesjonalnego
przygotowywania
kawy
espresso oraz pobierania i wydawania gorącej
wody i/lub pary wodnej.

W razie jego utraty lub zniszczenia,
użytkownik może otrzymać nowy egzemplarz
od producenta lub dystrybutora, podając dane
dotyczące modelu oraz numer seryjny, które
znajdują się na tabliczce znamionowej.

Elementy konstrukcyjne urządzenia zostały
wykonane
z
trwałych
materiałów,
bezpiecznych dla zdrowia człowieka. Ich
rozmieszczenie umożliwia łatwe wykonywanie
czynności czyszczących i konserwacyjnych.

Niniejszy podręcznik zawiera informacje
techniczne odpowiadające stanowi techniki w
momencie produkcji urządzenia. Producent
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w urządzeniu oraz kolejno wydawanych
podręcznikach, bez obowiązku dokonywania
zmian w poprzednich ich wersjach.
Producent jest zwolniony z odpowiedzialności,
w przypadku:
- nieprawidłowej eksploatacji urządzenia lub
wykorzystywania go w sposób niezgodny z
przeznaczeniem (niezgodnie z danymi
zawartymi w niniejszym podręczniku),
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Dłuższy okres przestoju urządzenia w
temperaturze poniżej 0º C, może spowodować
poważne uszkodzenia przewodów bojlera.
Dlatego też, przed planowanym przestojem
należy spuścić wodę z przewodu wodnego.
Zakazuje się zdejmowania pokryw i/lub
usuwania
urządzeń
zabezpieczających,
zamontowanych w urządzeniu.

3 – WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA

Elementy opakowania muszą być usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie
mogą być pozostawiane bez nadzoru. Powinny
być zabezpieczone przed dostępem do nich
dzieci, zwierząt lub osób postronnych.

Urządzenie może być obsługiwane jedynie
przez osoby dorosłe, które zapoznały się ze
wskazówkami zawartymi w niniejszym
wydawnictwie oraz właściwie je zrozumiały.
Użytkownik
jest
odpowiedzialny
za
eksploatację urządzenia przez osoby trzecie.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody rzeczowe lub personalne, które
spowodowane zostały w wyniku przedsięwzięć
realizowanych przy urządzeniu przez osoby nie
posiadające odpowiednich do tego kwalifikacji
lub uprawnień.

Monter, użytkownik i personel dokonujący
konserwacji urządzenia, mają obowiązek
powiadomienia producenta o ewentualnych
uszkodzeniach lub stwierdzonych objawach
zużycia, które mogą naruszyć zasady jego
bezpiecznej eksploatacji.

W przypadku dokonania niedozwolonych
napraw urządzenia lub stosowania nie
oryginalnych części zamiennych, producent
zastrzega sobie prawo do nieuznawania
ważności warunków udzielania gwarancji.

Osoba dokonująca montażu ma obowiązek
sprawdzenia warunków panujących w miejscu
ustawienia urządzenia, tak aby zapewnione
było bezpieczeństwo i odpowiednia higiena.

Użytkownik musi przestrzegać obowiązujących
w jego kraju przepisów bhp oraz sprawdzać,
czy regularnie realizowane są wszystkie prace
konserwacyjne.

Montażu
urządzenia
może
dokonywać
wyłącznie osoba uprawniona i odpowiednio
przeszkolona.

Nie wolno wykonywać żadnych czynności
pielęgnacyjnych przy urządzeniu, które
znajduje się pod napięciem (nie wyłączone lub
wtyczka w gnieździe
zasilania).
Do
czyszczenia nie wolno stosować strumieni
wody lub środka czyszczącego.

Miejsce ustawienia urządzenia
odpowiednie oświetlenie.

musi

być

Ze względów bezpieczeństwa, należy we
właściwym czasie dokonywać wymiany części
uszkodzonych lub zużytych, wykorzystując do
tego wyłącznie części oryginalnych.
Regularnie sprawdzać stan techniczny kabla
zasilającego. W żadnym przypadku nie wolno
naprawiać go stosując taśmę izolacyjną.
Nie wystawiać urządzenia na działanie
czynników atmosferycznych (słońce, deszcz
itp.).
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4 – DANE
TECHNICZNE

Wymiary:
- szerokość
- wysokość
- długość
Ciężar:
Pojemność bojlera:
Pobór mocy oporowych elementów grzejnych:
- 230 / 240 V ~
- 120 V ~
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B
H
L
kg
L

1grupa
420
530
550
37
4,9

2 grupy
570
530
550
43
4,9

W
W

3200
3200

3200
3200

5 – MONTAŻ
URZĄDZENIA

5.1 Podłączenie wody
Zaleca się, bezwzględnie, zastosowania układu do
zmiękczania wody.
- Sprawdzić, czy posiadana instalacja wodna jest
instalacją doprowadzającą wodę pitną.
- Na przewodzie wodnym (A) zamontować urządzenie
do oczyszczania wody (D).
Przed podłączeniem urządzenia oczyszczającego
wodę należy płukać je wodą, aż do momentu, gdy
wypływać będzie z niego czysta woda.
- Miskę ściekową urządzenia podłączyć do przewodu
odpływowego (B).
Jeżeli ciśnienie w sieci wodnej wynosi ponad 5 bar,
wówczas zalecamy zainstalowanie reduktora (dzięki
niemu, ewentualny wzrost ciśnienia w sieci wodnej nie
wpływa na ciśnienia na wylocie z reduktora).

A
B
C
D
E
F

przewód wodny
przewód odpływowy
wyłącznik zabezpieczający
urządzenie do oczyszczania
wody (filtr wody)
wanienka ściekowa
przewód elektryczny

Przed zamontowaniem urządzenia
należy sprawdzić, czy:
1. nie widać żadnych uszkodzeń, śladów
po uderzeniach lub deformacji.
2. nie występują oznaki wskazujące na
to, że opakowanie zostało narażone
na działanie czynników
atmosferycznych,
3. nie widać oznak ingerencji w
konstrukcję urządzenia.
Po dokonaniu kontroli i stwierdzeniu, że
brak jest usterek transportowych, można
przystąpić do instalacji.
Sprawdzić, czy urządzenie zostało
ustawione na płaszczyźnie poziomej,
czy powierzchnia ta ma odpowiednią
nośność (patrz rozdz. 4 „Właściwości
techniczne”) oraz czy wokół urządzenia
jest pas swobodnej przestrzeń o
szerokości około 30 cm . Jeżeli tak, to
można przystąpić do montażu
urządzenia, zgodnie z podaną dalej
kolejnością realizowanych czynności.
Uwaga: Powierzchnia , na której
ustawiane jest urządzenie powinna być
położona minimum 110 cm nad
podłogą.

5.2 Podłączenie do sieci elektrycznej
UWAGA ! Przed podłączeniem do sieci
elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie
sieci odpowiada napięciu podanemu na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz na
kablu zasilającym urządzenie.
- Sprawdzić, czy natężenie prądu odpowiada poborowi
mocy przez urządzenie (patrz rozdz. 4 – tabela).
- Wykonać podłączenie do wtyczki z uziemieniem, która
powinna odpowiadać obowiązującym przepisom.
- Sprawdzić, czy kabel zasilania jest sprawny oraz czy
spełnia wymagania odpowiednich przepisów
narodowych i europejskich.
Użytkownik urządzenia musi zadbać o to, aby
urządzenie zasilane było poprzez odpowiedni
wyłącznik zabezpieczający, stosownie do
obowiązujących przepisów krajowych.
- Podłączyć kabel zasilający do kabla prądowego za
pomocą wtyczki, natomiast w przypadku instalacji
stałej przewidzieć wtyczkę wielobiegunową służącą
do odłączania od sieci ( odstęp między stykami
minimum 3 mm).
- W razie innego napięcia, dokonać podłączenia zgodnie
ze schematem połączeń przedstawionym na obudowie
głównego wyłącznika.
OBWIĄZKOWO POŁĄCZYĆ
żółto-zielony
przewód z miejscowym uziemieniem.
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Urządzenie może być uruchomione po podłączeniu do
sieci elektrycznej oraz pobraniu wody.

6 – URUCHOMIENIE
URZĄDZENIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Zawór pary
Dysza pary
Zawór gorącej wody
Dysza gorącej wody
Wskaźnik poziomu wody w bojlerze
Manometr do pomiaru ciśnienia w
bojlerze/pompie
Lampka kontrolna - urządzenie
włączone
Przełącznik podgrzewania filiżanek
ON/OFF (Włączone/Wyłączone)
Wyłącznik główny
Przycisk 1 kawy (mała)
Przycisk 2 kaw (małe)
Przycisk 1 kawy (dużej)
Przycisk 2 kaw (dużych)
Przycisk wydawania/wstrzymania
(STOP)
Przycisk sterowania (w modelu SM)

- Otworzyć zawór na przewodzie wodnym (A) (fig. 2).
- Włączyć przełącznik zabezpieczający ( C ) (fig. 2).
(Napięcie jest podawane na urządzenie).
- Główny wyłącznik urządzenia (9) ustawić w
położenie . Zapala się lampka kontrolna (7)
wskazująca, że urządzenie jest pod napięciem.
Włącza się automatyczny układ regulacji stanu
napełnienia bojlera wodą, do momentu osiągnięcia
normalnego stanu napełnienia.
- Główny wyłącznik (9) ustawić w położenie
jeżeli
urządzenie będzie pracowało pod normalnym
, gdy urządzenie
obciążeniem, lub w położenie
będzie pracowało pod maksymalnym obciążeniem
(prąd pobierany jest odpowiednio do poziomu
obciążenia).
- Odczekać, aż urządzenie osiągnie ciśnienie robocze
1,1-1,3 bara i sprawdzić na manometrze (6) ciśnienie
panujące w bojlerze. Jeżeli urządzenie nie może
osiągnąć tej wartości, wówczas należy przestawić
wyłącznik ciśnieniowy (zgodnie z pkt. 6.2).
- Sprawdzić następnie ciśnienie pompy na manometrze
pompy (6), gdy zamierzacie wykorzystać jedną z grup
dozowania (umocowany filtr, wypełniony
zmieloną, odmierzoną i ubitą kawą). Rzeczywiste
ciśnienie robocze powinno wynosić 8-9 bar.
Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany wartości ciśnienia
pompy, to należy postępować zgodnie z treścią
pkt. 6.3.
Teraz urządzenie jest gotowe do pracy.
6.1 Dławik do uzyskiwania kawy dużej.
Urządzenie wyposażone jest w dławik (1 na grupę ) z
otworem o średnicy 0,6 mm (kod WGA 26G0074/01).
Jeżeli pożądana jest większa szybkość wydawania kawy,
jak ma to miejsce w przypadku kawy dużej , w osprzęcie
urządzenia znajdują się 2 dławiki (wraz z uszczelkami)
o średnicy otworów 0,8 mm (kod WGA26G0073/01).
Dławik znajduje się na przyłączu dolotowym
wymiennika ciepła (1 na grupę).
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6.2 Regulacja wyłącznika
ciśnieniowego
Zadaniem wyłącznika ciśnieniowego
przedstawionego na rysunku jest
utrzymywanie stałego ciśnienia w
bojlerze, w czasie gdy elektryczny
element grzejny jest włączany lub
wyłączany. Czujnik ten jest fabrycznie
ustawiony na wartości 1,1 – 1,3 bara.
Jeżeli pożądany jest inny zakres
działania czujnika, to można dokonać
jego zmiany poprzez obrót śruby
regulacyjnej (U). Przy zmniejszaniu
ciśnienia uzyskuje się zmniejszenie
temperatury
wody,
natomiast
zwiększaniu
ciśnienia
towarzyszy
podwyższanie
się
temperatury.
Kierunek obrotów śruby przedstawiony
na rysunku, podany jest również na
obudowie czujnika. Każdy pełny obrót
śruby, powoduje zmianę ciśnienia o 0,1
bara.
Uwaga ! Przed wykonaniem tej
czynności należy najpierw odłączyć
urządzenie od sieci elektrycznej.

6.3 Regulacja ciśnienia pompy
- Wprowadzić uchwyt filtra do
przeznaczonego dla niego gniazda w
grupie zaparzania (filtr wypełniony
zmieloną, odmierzoną i ubitą kawą).
- Uruchomić przełącznik (model SM)
lub przycisk (15) (model SE) na panelu
sterowania i odczytać ciśnienie na
manometrze pompy (6).
Uwaga: właściwe ciśnienie powinno
wynosić 8-9 bar.
- Jeżeli odczytane ciśnienie nie
osiągnęło właściwej wartości, to do jej

ustawienia należy wykorzystać śrubę regulacyjną (Z)
ciśnienia pompy . Obracając ją w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara uzyskuje się zwiększenie
jego wartości, natomiast w kierunku przeciwnym zmniejszenie wartości.
- Po dokonaniu regulacji, dokonać sprawdzenia ciśnienia
pompy, programując wydanie jednej lub kilku porcji
kawy.

Z = śruba do regulacji ciśnienia pompy
UWAGA !
W nowych urządzeniach nie można niekiedy
prawidłowo ustawić rączki uchwytu filtra (ustawienie
prostopadłe względem urządzenia). Sytuację taką
przedstawiono na poniższym rysunku. Nie ma to jednak
wpływu na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Po
krótkim okresie jego eksploatacji, rączka uchwytu filtra
daje się ustawić w prawidłowym położeniu.

A - ustawienie rączki uchwytu filtra w nowym
urządzeniu
B – ustawienie rączki uchwytu filtra po krótkim
okresie eksploatacji urządzenia
WAŻNE: do wyposażenia wchodzą 2 uszczelki o
grubości 8,1 mm, cieńsze niż te montowane seryjnie.
Założyć te uszczelki w sytuacji, gdy wprowadzenie
uchwytu filtra w gniazdo, okaże się trudne do
wykonania.
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6.4 Filtry do kawy
Filtry muszą być wykorzystywane w
sposób uzależniony od ilości mielonej
kawy (jak przedstawiono poniżej), co
pozwala na uniknięcie sytuacji, w której
wkład zużytej kawy nie chce wyjść z
zespołu zaparzania (po jej wydaniu).
WGANF08/002/B
1 filiżanka: 5,5 - 6,5g.
Filtr dla 1 kawy
Filtr dla kawy
porcjowanej: 1 dawka
WGANF08/004/B
1filiżanka: 6 – 7 g.
WGANF08/005/B
2 filiżanki: 12 – 14 g.
WGANF08/009/B
Podwójne porcje dla 2
kaw.
Filtr można poznać po
literze „C” na wewnętrznej
stronie filtra.

7. TRYBY ROBOCZE/
OBSŁUGA I
PROGRAMOWANIE
Wprowadzenie
Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu urządzenia
można dokonywać kontroli następujących cykli
roboczych:
- sterowanie pracą 1 lub 2 grup przygotowujących
kawę,
- sterowanie czteroma dozowaniami kawy, na każda
grupę,
- równoczesne przygotowywanie kawy oraz herbaty,
- sterowanie wydawania kawy z uwzględnieniem jej
objętości,
- symulacja programowania dozowania,
- kontrola stanu napełnienia bojlera oraz sterowania
napełnieniem,
- nadzór nad praca urządzenia poprzez odpowiednie
sygnały alarmowe,
- praca ciągła urządzenia, wydawanie w określonym
czasie (Time-Out) i inne funkcje,
- szeregowe podłączenie urządzeń obliczeniowych.
Symbole na klawiaturze panelu sterowania:
T1 – pojedyncza kawa
espresso

6.5 Wymiana termostatu w celu
obniżenia temperatury w głowicy
zaparzającej

T2 – podwójna kawa espresso

Zdjąć płytę (1) do podgrzewania
filiżanek. Wyjąć termostat (2) grupy
zaparzania (kod WGADM1561 – T 103
ºC), a na jego miejsce włożyć termostat
dla zakresu niższych temperatur (kod
WGADM 1736 – T 98ºC), który
znajduje się w wyposażeniu urządzenia.

T3 – pojedyncza kawa duża
T4 – podwójna kawa duża
T5 – Programowanie / Praca
w trybie ciągłym
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7.1 Programowanie
dozowania kawy
Możliwe jest dokonanie zmiany ilości
dozowanej kawy (poprzez sterowanie
ilością) oraz zapisanie tego w pamięci, w
sposób podany poniżej:
- nacisnąć przycisk T5 (na panelu
przeznaczonym do obsługi 1 grupy),
przytrzymać go w tym stanie przez
ponad 5 sekund i sprawdzić, czy zapaliły
się wszystkie lampki kontrolne na
panelu.
W
takim
przypadku
(programowanie na panelu dla 1 grupy),
następuje programowanie dla wszystkich
grup. Jeżeli naciśnięty zostanie przycisk
T5 innej grupy, to programowanie
dotyczy wyłącznie tej grupy.
UWAGA ! Ustawienia zaprogramowane dla
grupy 1, są automatycznie przenoszone dla
innych grup.
W czasie
30 sek. (programowanie
Time-Out)
nacisnąć
przycisk
odpowiadający
programowanemu
dozowaniu (np. przycisk T1). Lampka
kontrolna odpowiadająca przyciskowi
T5 pali się na obu panelach sterowania.
Ponadto włącza się lampka kontrolna (na
obu panelach) dozowania, które jest
programowane. W tej fazie oraz w ciągu
trwania programowania dozowania
kawy, zawór elektromagnetyczny oraz
pompa pozostają włączone.
Wskazówka: jeżeli w ciągu tych 30 sekund nie
zostanie uruchomiony żaden z przycisków, to
cykl programowania zostaje automatycznie
wyłączony.

Po naciśnięciu przycisku T1 rozpoczyna
się cykl wydawania kawy. Po
otrzymaniu żądanej ilości kawy, należy
ponownie nacisnąć przycisk T1 lub inny
dowolny
przycisk
na
panelu
programowanej grupy. W ten sposób, w
pamięci EPROM zostaje impulsowo
zapisana nowa wartość dawki (porcji).
Zarówno zawór elektromagnetyczny, jak
i pompa - zostają wyłączone, a tym
samym zakończone jest wydawanie
kawy. Wyłączone zostają wszystkie
lampki kontrolne na pulpicie sterownia.
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Aby zaprogramować inne dozowanie
kawy (T2, T3, T4), gdy nie został
jeszcze przekroczony 30-sekundowy
czas
programowania
(Time-Out),
wystarczy powtórzyć cykl postępowania
przyjęty dla przycisku T1.
Aby
natychmiast
opuścić
cykl
programowania,
należy
nacisnąć
przycisk T5.
UWAGA ! Jeżeli przy dozowaniu, w
fazie programowania, aktywna jest
funkcja WSTĘPNEGO ZAPARZANIA
/PRE-INFUSION (patrz pkt. 7.5), to
zanim przerwane będzie bieżące
wydawanie kawy, należy odczekać do
momentu, aż zakończone zostanie
wstępne zaparzanie.
WSKAZÓWKA: w czasie cyklu
programowania
jednej
grupy,
wyłączone pozostają funkcje dla innych
grup, jak również tryb przygotowywania
herbaty.
W celu zaprogramowania innych grup
należy nacisnąć odpowiednie przyciski
programowanej grupy i postępować w
sposób przewidziany do programowania
funkcji dla grupy 1.
W takim przypadku, aktywne są
wszystkie ewentualne zmiany w
zakresie dozowania dla grupy, która
podlega programowaniu.
7.2 Wydawanie kawy
Przy
naciśnięciu
odpowiedniego
przycisku (tzn. T1, T2, T3 lub T4),
włączane są odpowiednie zawory
elektromagnetyczne
na
zaprogramowany czas, konieczny do
uzyskania pożądanej ilości produktu.
Lampka kontrolna wybranego przycisku
pali się przez cały czas trwania cyklu
wydawania kawy.
Przewidziano możliwość przerwania
bieżącego wydawania kawy, jeszcze
przed uzyskaniem zaprogramowanej
ilości produktu, poprzez naciśnięcie
dowolnego przycisku służącego do
wydawania dowolnego produktu w
ramach wykorzystywanej grupy.

7.3 Dozowanie kawy w trybie
Ciągłym

7.4 Funkcje specjalne

Możliwe jest aktywowanie funkcji
wydawania kawy we wszystkich
grupach urządzenia.
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7.3 Dozowanie kawy w trybie
ciągłym
W celu uzyskania wydawania porcji kawy
w trybie ciągłym, należy nacisnąć przycisk
T5 na panelu odpowiadającym używanej
grupie. Lampka kontrolna, która odpowiada
przyciskowi T5, pali się przez cały czas
trwania wydawania kawy.

WAŻNE ! Zwracać uwagę na to, aby nie
naciskać przycisku przez czas dłuższy aniżeli 5
sek., ponieważ w takim przypadku mogłoby dojść
do
przypadkowej
zmiany
wcześniej
zaprogramowanych ilości. Wydawanie kawy
trwa, aż do momentu jego zakończenia
przyciskiem T5 lub osiągnięcia maksymalnej
ilości dającego się
wytworzyć produktu
(kontrola objętości – 8.000 impulsów), względnie
wykorzystanie funkcji Time-Out podczas
wydawania kawy.
WAŻNE: w odniesieniu do cyklu pracy w
trybie ciągłym, START następuje przy
zwolnieniu przycisku T5 (w ciągu 5 sek. od
momentu jego naciśnięcia), a nie przy jego
naciśnięciu. Ewentualne zatrzymanie (STOP)
następuje przy ponownym naciśnięciu tego
samego przycisku.
7.4 Funkcje specjalne.
Wstępne zaparzanie /PRE-INFUSION
Nasze oprogramowanie pozwala na takie
ustawienie dozowania, aby wydawanie
kawy
poprzedzane
było
wstępnym
zaparzaniem. Wydawanie porcji po czasie 1
(Włączone / ON), jest przerywane na czas 2
(Wyłączone / OFF), po którym wydawanie
doprowadzane jest do końca, zgodnie z
dokonanym wyborem.
W przypadku uruchomienia przycisku
dozowania z kontrolą objętości, normalny
cykl wydawania poprzedzony zostaje
krótkim, impulsowym strumieniem wody,
który wykorzystywany jest do zwilżenia
ubitej porcji kawy przed rozpoczęciem
właściwego cyklu wydania kawy.
Funkcja ta pozwala na efektywniejsze
wykorzystanie kawy znajdującej się na
filtrze.

Włączanie/wyłączanie
Urządzenie
należy
włączyć
przez
uruchomienie głównego przełącznika, przy
czym przycisk T5 (grupy 1) należy
przytrzymać wciśnięty, aż do chwili , gdy
zacznie pulsować przypisana mu lampka.
W celu włączenia lub wyłączenia funkcji
WSTĘPNEGO ZAPARZANIA / PREINFUSION, należy każdorazowo nacisnąć
przycisk T1. Jeżeli lampka przycisku T1 pali
się, to oznacza to, że funkcja jest aktywna
(ON). W celu wyjścia z tej funkcji i powrotu
do
normalnych
funkcji
urządzenia,
ponownie nacisnąć przycisk T5.
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7.5 Wskazanie alarmowe
Napełnić bojler wodą
Wskazanie alarmowe, które informuje,
że poziom wody w bojlerze jest zbyt
niski, a sonda pomiarowa stanu
napełnienia nie jest zakryta wodą. W
takim stanie, na pulpicie sterowania
pulsują wszystkie lampki kontrolne.
Napełnienie bojlera podejmowane jest
w sposób automatyczny, a wyłączenie
alarmu następuje po odłączeniu napięcia
od urządzenia i ponownym jego
przyłączeniu.
Błędy
pomiarowe
licznika
określającego objętość wydanej kawy
Po rozpoczęciu się cyklu wydawania
kawy (z pomiarem wydanej objętości),
prawidłowość funkcjonowania licznika
określana jest poprzez ustalenie ilości
impulsów, przesłanych przez niego do
mikroprocesora.
Jeżeli w czasie 5 sekund nie będzie
przesłany żaden impuls, to zaczyna
błyskać lampka kontrolna, odpowiednio
do wybranego wcześniej przycisku (np.
lampka przycisku T4).
Jeżeli żaden impuls nie zostanie
przesłany w ciągu 1 minuty (licznik
objętości,
Time-Out),
wówczas
automatycznie
zostaje
przerwane
bieżące dozowanie kawy.
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8 – REGENERACJA
FILTRA WODY

A Doprowadzenie wody
B Odpływ wody
C Dźwignia zaworu na dopływie wody
D Dźwignia zaworu na odpływie wody
E Wąż odbiorczy
F Wąż płynu do regeneracji urządzenia
oczyszczającego wodę
G Uchwyt pokrywy
WAŻNE: wykonywać regeneracje urządzenia do oczyszczania wody
po przepłynięciu przez nie następujących ilości wody, w
zależności od jej twardości:
Stopnie twardości wody (ºF)
Od 00 do 20
Od 21 do 30
Od 31 do 40
Od 41 do 50

Oczyszczacz o pojemności 8 l.
Regeneracja po 1.100 litrach
Regeneracja po 850 litrach
Regeneracja po 650 litrach
Regeneracja po 450 litrach

Oczyszczacz o pojemności 12 l.
Regeneracja po 1.600 litrach
Regeneracja po 1.250 litrach
Regeneracja po 950 litrach
Regeneracja po 650 litrach

- Pusty pojemnik o pojemności 2 litrów podstawić pod wąż (E)
- Dźwignie C i D przestawić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (na prawo), tak jak to
przedstawiono na rysunku (Fig. 10.2). Usunąć pokrywę przez odkręcenie uchwytu G. Wprowadzić
chlorek sodu (gruboziarnistą sól kamienną) w ilości 1,5 kg (do oczyszczacza o pojemności 8 l.) lub
2 kg (do oczyszczacza o pojemności 12 l.).
- Ponownie założyć pokrywę i przestawić dźwignię C w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (na lewo), tak jak to przedstawiono na rysunku (Fig. 10.3). Przepuszczać wodę przez wąż F,
aż wypływająca wodą nie będzie słona.
- Dźwignię D przestawić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak jak to
przedstawiono na rysunku (Fig. 10.4).
Uwaga: Podany tok realizacji regeneracji urządzenia oczyszczającego jest obowiązujący
jedynie dla typów oczyszczaczy wymienionych powyżej. W innych przypadkach
należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta tych
urządzeń.
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9 – KONSERWACJA ORAZ
POŻYTECZNE WSKAZÓWKI

W dni robocze, zaleca się pozostawianie filtra
jak i wsadu kawy w zespole zaparzania, tak
aby uchwyt filtra miał zawsze optymalną
temperaturę.
Unikać przykrywania tekstyliami, filcem itp.
powierzchni, na której podgrzewane są
filiżanki.

W celu utrzymania w czystości sitka (B) (i
usunięcia przyklejonych cząstek kawy), od
której zależy jakość kawy wydawanej przez
urządzenie, , do głowicy zaparzającej należy
wprowadzić (jeszcze przed rozpoczęciem
pracy) uchwyt filtra (D) z tzw. „ślepym”
filtrem i kilkakrotnie uruchomić tę grupę
urządzenia (zespół zaparzania kawy musi być
gorący).
W ten sposób usuwane są resztki kawy
znajdujące się pomiędzy sitkiem (B) , a jego
mocowaniem A)
Regularnie sprawdzać otwory filtracyjne (C) i
usuwać ewentualne osady.
Ponadto, po długim okresie przestoju
urządzenia, konieczne jest przepuszczenie
gorącej wody przez przewody, w celu usunięcia
osadów.

Do czyszczenia obudowy nie wolno
wykorzystywać rozpuszczalników oraz
środków ścierających.
Otwory sitka (B) muszą być czyszczone po
użyciu urządzenia, co powinno uniemożliwić
ich zarastanie osadem, a tym samym zatkanie
się. Ponadto, należy unikać zbytniego
przegrzewania napojów, co negatywnie
wpływa na ich walory smakowe.
Tryb postępowania w toku cotygodniowego
czyszczenia.
Czyszczenie gniazda i otworów sitka (B): do filtra
„ślepego” (znajduje się w wyposażeniu urządzenia)
wsypać łyżeczkę specjalnego środka czyszczącego
(w postaci proszku), a następnie umieścić w
uchwycie (D), który zamontować w gnieździe
zespołu zaparzania kawy. Uruchomić przycisk
wydawania kawy (tak , jak to się robi przy
programowaniu wydawania kawy). Wydawanie
przerwać po upływie około 30 sekund. Kilkakrotnie
(3-4 razy) powtórzyć ten tryb postępowania. Całą
grupę (zespół) przepłukać stosując normalny filtr,
pobierając czystą wodę. Na koniec zaparzyć jedną
kawę, aby w ten sposób usunąć obcy lub
nieprzyjemny zapach.

Wymiana uszczelki

A
B
C
D
E
F
G
H

Uszczelka (E) musi być wymieniona,
jeżeli pomiędzy gniazdem w grupie (F), a
uchwytem filtra (D) występuje wyciek kawy (w
czasie jej wydawania przez urządzenie) oraz gdy
przy zamykaniu uchwytu filtra, uchwyt znacznie
odchyla się od osi grupy (F).
- Wykręcić śrubę (G) i wyjąć sitko (B).
- Wyjąć mocowanie (A) sitka (B), wykręcając
obie śruby (H).
- Wyjąć uszczelkę(E), używając np. śrubokręta.
- Oczyścić powierzchnię przylegania uszczelki
i założyć nową, zwracając uwagę na to, aby
zaokrąglona krawędź uszczelki skierowana była ku
górze, tj. w kierunku zespołu zaparzania kawy.

Mocowanie sitka
Sitko
Filtr
Uchwyt filtra
Uszczelka
Głowica zaparzająca
Śruba środkowa
Śruby

Filtr (C) i jego uchwyt (D) powinny być
codziennie przepłukiwane gorącą wodą, lub
jeszcze lepiej, moczone w niej przez całą noc,
co pozwala na rozpuszczenie tłuszczowych
pozostałości po parzonej kawie.
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10 – USUWANIE USTEREK
PROBLEM
Urządzenie nie włącza się.

PRZYCZYNA
1. Wyłączony wyłącznik sieciowy
2. Wyłączony wyłącznik urządzenia
3. Niewłaściwe podłączenie do sieci

Niski poziom wody w
bojlerze

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

Nie jest wydawana kawa

Nie wypływa para z dyszy
pary
Zbyt wysoki poziom wody
w bojlerze
Wypływ wody na stół

Mokry wsad kawy

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Zbyt wolne wydawanie
kawy

1.
2.
3.
4.

Zbyt szybkie wydawanie
kawy
Wydawana kawa jest zbyt
zimna

1.

Wydawana kawa jest zbyt
gorąca

Zamknięty zawór na przewodzie
Zatkany filtr pompy
Pompa nie funkcjonuje
Zamknięty zawór na przewodzie
Zatkany filtr pompy
Zatkany dławik
Spalony bezpiecznik
Nie działa zawór elektromagnet. grupy
Nie funkcjonuje przełącznik grupy.
Zbyt dużo wody w bojlerze
Uszkodzenie elementu grzejnego
Zatkana dysza pary
Wyłączony termostat
Stała praca silnika pompy
Przebicie wymiennika
Zablokowany zawór elektromagnetyczny
automatycznego napełniania
Zanieczyszczony pojemnik ociekowy
Zatkany lub poluzowany przewód
odpływowy
Inne wycieki
Zbyt drobno zmielona kawy
Grupa zaparzania jest jeszcze zimna
Zawór elektromagnetyczny nie
rozładowuje ciśnienia
Ustawione zbyt drobne mielenie kawy
Zanieczyszczony uchwyt filtra
Grupa zaparzania jest zatkana
Częściowo zatkane dławik lub zawór
elektromagnetyczny
Ustawione zbyt zgrubne mielenie kawy

1. Dużo wapnia na wymiennikach lub
elementach grzejnych
2. Utlenione styki wyłącznika ciśnieniowego
3. Uszkodzenie przyłącza elektrycznego
4. Częściowo przepalony element grzejny
1. Niewłaściwe ustawienie wyłącznika
ciśnieniowego

ŚRODKI ZARADCZE
1. Główny wyłącznik ustawić w położenie
„Włączone/ON”
2. Wyłącznik urządzenia ustawić w poł. „1”
3. Elektryk powinien sprawdzić podłączenie
1. Otworzyć zawór na przewodzie
2. Wymienić filtr
3. Wezwać pracownika serwisu
1. Otworzyć zawór na przewodzie
2. Wezwać pracownika serwisu
3. Wezwać pracownika serwisu
4. Wezwać pracownika serwisu
5. Wezwać pracownika serwisu
6. Wezwać pracownika serwisu
1. Patrz problemy specyficzne
2. Wezwać pracownika serwisu
3. Oczyścić dyszę pary
4. Ponownie włączyć termostat
1. Wezwać pracownika serwisu
2. Wezwać pracownika serwisu
3. Wezwać pracownika serwisu
1. Oczyścić pojemnik ociekowy
2. Wymienić przewód odpływowy
3. Wezwać pracownika serwisu
1. Zmienić grubość mielenia kawy
2. Odczekać do uzyskania przez urządzenie
temperatury roboczej
3. Wezwać pracownika serwisu
1. Zmienić grubość mielenia kawy
2. Wymienić filtr i częściej dokonywać
czyszczenia uchwytu filtra
3. Wezwać pracownika serwisu
4. Wezwać pracownika serwisu
1. Zmienić grubość mielenia kawy
1. Wezwać pracownika serwisu
2. Wezwać pracownika serwisu
3. Wezwać pracownika serwisu
4. Wezwać pracownika serwisu
1. Wyregulować wyłącznik ciśnieniowy
(śrubą regulacyjną)

11 – ZŁOMOWANIE
URZĄDZENIA
W celu złomowania urządzenia, zaleca się jego rozebranie oraz posegregowanie elementów
konstrukcyjnych w zależności od materiałów, z jakich zostały wykonane (plastik, metal itd.). Powinny
być one usunięte przez wyspecjalizowane firmy, zgodnie z ich profilem działalności.
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SM-SE 1-2 GR. COMPACT
OBWÓD MOCY

7
6
5
4
3
2
1
Poz.

Określenie

7
6
5
4
3
2
1
Poz.

Termostat
Oporowe elementy grzejne bojlera
Czerwona lampka kontrolna – urządzenie włączone
Listwa zacisków
3-biegunowy wyłącznik ciśnieniowy
Przełącznik 4-pozycyjny
3-biegunowy kabel zasilający
Określenie
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SE 1 GR. COMPACT
OBWÓD STEROWANIA

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Poz.

Zawór elektromagnetyczny automatycznego napełniania
Klawiatura dozowania
Pompa
Listwa zacisków
Sonda układu automatycznego napełniania
Grzałka grupy
Zawór elektromagnetyczny grupy
Termostat grupy
Przepływomierz
Określenie
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SM 2 GR. COMPACT
OBWÓD STEROWANIA

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Poz.

Zawór elektromagnetyczny automatycznego napełniania
Pompa
Blok automatycznej kontroli poziomu napełnienia
Listwa zacisków
Sonda automatycznego napełniania
Grzałka grupy
Zawór elektromagnetyczny grupy
Termostat grupy
Przełącznik (kawa)
Lampka kontrolna przełącznika (kawa)
Określenie
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SM 1 GR. COMPACT
OBWÓD STEROWANIA

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Poz.

Zawór elektromagnetyczny automatycznego napełniania
Pompa
Blok automatycznej kontroli poziomu napełnienia
Listwa zacisków
Sonda automatycznego napełniania
Grzałka grupy
Termostat grupy zaparzania
Zawór elektromagnetyczny grupy
Przełącznik (kawa)
Lampka kontrolna przełącznika (kawa)
Określenie
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SE 2 GR. COMPACT
OBWÓD STEROWANIA

28
27
25
23
22
19
17
14
13
1
Poz.

Przepływomierz
Klawiatura dozowania
Termostat grupy zaparzania
Grzałka grupy
Sonda układu automatycznego napełniania
Pompa
Zawór elektromagnetyczny automatycznego napełniania
Zawór elektromagnetyczny grupy
Listwa zacisków
Określenie
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