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INSTRUKCJA OBSŁUGI





OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Gaggia S.p.a
Oświadcza, że następujący produkt: Ekspresy do kawy do użytku profesjonalnego

Modele: GE – GD Compact 1 – 2 z.

do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, jest, zgodnie z postanowieniami następujących dyrektyw:

98/37/WE;73/23/WE, 93/68/WE;89/336/WE, 93/68/WE, 92/31/WE;97/23/WE

Zgodny z następującymi normami:

EN 292-1; EN292-2; EN 60335-1; IEC 335-2-75 + A1: 98
EN 55014-1: 1993 + A1: 1997; EN55014-2:1997

EN61000-3-2: 1995 + A13: 1997 EN 61000-3-3:1995
Raccolta M ed.78; Raccolta S Ed.78; Raccolta E; Art. 15 D.M. 21.5.74; Raccolta VRS Ed.72

Opis urządzenia ciśnieniowego

 Robecco sul Naviglio  Presidente
 09/10/2003 Dott. Muttoni Mario

Niniejsze oświadczenie stanie się nieważne, jeżeli urządzenie zostanie poddane modyfikacjom bez naszego zezwolenia.

Ciśnienie  
maksymalne pa/bar

Temperatura  
maksymalna °C Płyn

Wydajność it

1z. 2z

Zbiornik na wodę 0,18/1,8 131 Woda/ 
Para wodna 4,9 4,9

Ciśnienie  
maksymalne pa/bar

Temperatura  
maksymalna °C Płyn Wydajność it

Numer wymiennika

1z. 2z

Wymiennik 0,11/11 131 Woda 0,280 1 2





Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu.
Przestrzegając starannie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, 
z pewnością docenią Państwo jakość naszego urządzenia.
Prosimy o uważne przeczytanie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, 
zgodnej ze wszystkimi istotnymi przepisami bezpieczeństwa. PL
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Prosimy o uważne przeczytanie poniższej broszury informacyjnej przed uruchomieniem urządzenia.

Przed usunięciem zabezpieczeń prosimy o upewnienie się, czy urządzenie zostało odłączone od zasilania.

Uwaga! Gorące elementy.

Uwaga! Szczególnie istotne i/lub delikatne czynności obsługi.

Uwaga! Czynności obsługi niezbędne do zagwarantowania wydajnego funkcjonowania.

Czynności obsługi, które mogą być wykonane przez użytkownika.

Zmiany i naprawy we wnętrzu urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez dostawcę 
lub upoważnionego specjalistę technicznego.
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1 – PRZECHOWYWANIE I KORZYSTANIE 
Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana dla użytkownika 
urządzenia, właściciela oraz specjalisty technicznego i musi być 
zawsze dostępna do celów konsultacyjnych.

Instrukcja przeznaczona jest dla użytkownika, specjalisty ds. 
konserwacji oraz specjalisty technicznego zajmującego się instalacją 
urządzenia.

Celem instrukcji obsługi jest wskazanie przewidzianych dla 
urządzenia zastosowań, określenie jego parametrów technicznych 
oraz dostarczenie wskazówek na temat jego właściwego 
użytkowania, czyszczenia i regulowania. Zawiera ona również 
ważne informacje dotyczące konserwacji oraz szczegóły na temat 
wszelkiego ryzyka szczątkowego, jak również wszelkich czynności 
obsługi, które należy wykonywać ze szczególną starannością.

Niniejszą instrukcję obsługi należy traktować jak integralną 
część urządzenia i musi ona zostać ZACHOWANA aż do chwili 
ostatecznej utylizacji urządzenia.

Niniejsza instrukcja obsługi musi być zawsze dostępna dla celów 
konsultacji i przechowywana w bezpiecznym i suchym miejscu.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia niniejszej instrukcji, 
użytkownik może zamówić u producenta lub lokalnego dystrybutora 
nową instrukcję obsługi, podając model i numer seryjny urządzenia, 
umieszczone na jego tabliczce znamionowej. 

Niniejsza instrukcja obsługi dokładnie odzwierciedla warunki 
obsługi urządzenia aktualne w chwili jej sporządzenia, niemniej 
producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w produkcie oraz kolejnych instrukcjach obsługi bez obowiązku 
uaktualniania instrukcji dotychczasowych.

Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności 
w przypadku:
- niewłaściwego lub nieprawidłowego korzystania z ekspresu do 

kawy
- używania go w sposób niezgodny ze wskazówkami zawartymi 

w niniejszej instrukcji obsługi
- poważnego zaniedbania przewidzianych lub zalecanych 

czynności konserwacyjnych
- modyfikacji w urządzeniu lub dokonywaniu napraw bądź innych 

czynności w jego wnętrzu przez osoby nieupoważnione, 
- używanie innych niż oryginalne lub niewłaściwych części 

zamiennych
- częściowe lub całkowite nie przestrzeganie instrukcji obsługi

2 – PRZEWIDZIANE UŻYCIE URZĄDZENIA

Urządzenie może obsługiwać tylko jedna osoba.

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, 
osoba upoważniona do obsługi musi najpierw przeczytać i w pełni 
zrozumieć wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie to przeznaczone jest do profesjonalnego 
przygotowywania kawy espresso przy użyciu kawy mielonej, jak 
również do dostarczania gorącej wody i/lub pary.

Komponenty urządzenia wykonano z odpornych, nietoksycznych 
materiałów i są one łatwo dostępne dla celów czyszczenia oraz 
obsługi konserwacyjnej.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. 
Temperatura otoczenia dla poprawnego funkcjonowania urządzenia 
wynosi 5°C–40°C.
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3 – WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe, 
które uważnie przeczytały i w pełni zrozumiały niniejszą instrukcję 
obsługi oraz wszelkie wskazówki bezpieczeństwa w niej zawarte.

Odpowiedzialność za osoby trzecie przebywające w rejonie obsługi 
urządzenia spoczywa na użytkowniku.

Specjalista techniczny przeprowadzający instalację urządzenia, 
użytkownik oraz specjalista ds. konserwacji zobowiązani są do 
poinformowania producenta o wszelkich wadach i usterkach 
mogących negatywnie wpłynąć na pierwotne bezpieczeństwo 
systemu.

Instalację urządzenia może przeprowadzać wyłącznie upoważniony 
i wykwalifikowany personel.

Urządzenia można używać wyłącznie w warunkach wystarczającego 
oświetlenia.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie zużyte lub zniszczone 
części muszą być bezzwłocznie wymienione. 

Należy regularnie sprawdzać, czy kabel zasilający jest w dobrym 
stanie.

Uszkodzonych kabli zasilających nie wolno naprawiać taśmą 
izolującą ani zaciskami.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników 
atmosferycznych (słońce, deszcz itd.).

Dłuższe przechowywanie urządzenia w temperaturze poniżej 0°C 
(zera stopni Celsjusza), może spowodować poważne uszkodzenie 
lub awarię przewodów zbiornika na wodę: niezbędne jest zatem 
całkowite opróżnienie przewodów wodnych przed każdym 
dłuższym przechowywaniem urządzenia.

Usuwanie elementów zabezpieczających urządzenia jest zabronione.

Elementy opakowania muszą być dostarczone do specjalnych 
ośrodków składowania i utylizacji i nie wolno ich zostawiać 
bez nadzoru albo w zasięgu dzieci, zwierząt oraz osób 
nieupoważnionych.

Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za wszelkie 
szkody wyrządzone mieniu, osobom i zwierzętom, spowodowane 
przez naprawy oraz czynności dokonywane we wnętrzu urządzenia 
przez osoby nieupoważnione. 

W przypadku dokonywania napraw lub wykonywania czynności 
we wnętrzu urządzenia przez osoby nieupoważnione, albo 
w przypadku używania części zamiennych innych niż oryginalne, 
wszystkie postanowienia gwarancyjne przestają obowiązywać, 
spółka zaś zastrzega sobie prawo do odmowy uznania ważności 
gwarancji.

Użytkownik ma obowiązek przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 
obowiązujących w kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane, 
jak również przedsiębrać zdroworozsądkowe środki ostrożności 
oraz zagwarantować, że wszystkie czynności konserwacyjne są 
wykonywane regularnie.

Nigdy nie należy czyścić wnętrza urządzenia przy włączonym 
zasilaniu oraz z wtyczką kabla zasilania w gniazdku elektrycznym. 
Ponadto, pod żadnym pozorem nie wolno używać środków 
czyszczących w rozpylaczach oraz detergentów.
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4 – PARAMETRY TECHNICZNE

1 grupa 2 grupy

Wymiary Szer. 420 570

Wys. 530 530

Dł. 540 540

Waga kg 37 43

Pojemność bojlera L 4,9 4,9

Zasilanie bojlera

230/240 V ~ W 3200 3200

120 V ~ W 3200 3200

Poziom powierzchniowego ciśnienia akustycznego: Lpf= 60 dBA

Poziom powierzchniowej mocy akustycznej: Lw= 66,5 dBA

Rys. 4.01
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5 - INSTALACJA

A – GŁÓWNY PRZEWÓD WODNY 

B – PRZEWODY ODPŁYWOWE 

C – WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

D – MODUŁ OCZYSZCZAJĄCY

E – POJEMNIK ODPŁYWU

F – KABEL ZASILAJĄCY

Uwaga! Urządzenie nie nadaje się do instalacji 
w miejscach, w których używana jest dysza wodna.

Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić:

1 czy urządzenie nie nosi śladów uderzeń, obicia lub deformacji.

2 czy nie widać mokrych plam lub innych oznak wystawienia 
opakowania urządzenia na działanie czynników 
atmosferycznych

3 czy urządzenie nie nosi śladów manipulowania

Po upewnieniu się, że transport przebiegał w sposób prawidłowy, 
można przystąpić do instalacji.

Instalację należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami oraz 
kolejnością czynności opisaną poniżej.

ZAPAMIĘTAJ. Minimalna wysokość blatu, na którym ustawiony może 
być ekspres, wynosi 110 cm. (Górna powierzchnia urządzenia musi 
się jednak znajdować przynajmniej 1,5 nad ziemią)

5.1 PRZYŁĄCZANIE WODY

Ważne: Woda dostarczana do urządzenia musi mieć 
twardość powyżej 8°F.

Zaleca się zainstalowanie zmiękczacza wody, która będzie zasilać 
urządzenie.
Upewnij się, czy główny przewód wodny, do którego ma być 
podłączone urządzenie, dostarcza wodę pitną.

- Podłącz moduł oczyszczający (D) do głównego przewodu 
wodnego (A).

ZAPAMIĘTAJ: przed podłączeniem modułu do 
urządzenia przepłucz go kilkakrotnie, aż woda stanie się 
czysta, a następnie przystąp do podłączania modułu do 
urządzenia.

- Podłącz pojemnik odpływu (E) do przewodów odpływowych (B)

- Jeżeli ciśnienie wody w głównym przewodzie wodnym jest 
wyższe niż 5 bar, należy zainstalować reduktor ciśnienia 
przeznaczony dla wyższych ciśnień (jest to urządzenie, dzięki 
któremu wszelki wzrost ciśnienia w przewodzie głównym nie 
wpływa na ciśnienie wyjściowe).

5.2 PODŁĄCZENIE ZASILANIA 
ELEKTRYCZNEGO

Ważne! Przed przystąpieniem do podłączania zasilania 
elektrycznego należy się upewnić, czy napięcie źródła 
zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce 
CE oraz na tabliczce znamionowej kabla zasilającego.

Urządzenie należy ustawić w sposób umożliwiający łatwy dostęp 
do wtyczki zasilającej.

Upewnij się, czy linia zasilająca jest w stanie wytrzymać obciążenie 
wynikające z użytkowania urządzenia (patrz rozdział. 4 – tabela 
parametrów technicznych).

Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem, 
spełniającego wymogi obowiązujących przepisów.

Upewnij się, czy kabel zasilający jest nieuszkodzony oraz czy 
spełnia on wymogi krajowych i europejskich standardów. 

Użytkownik powinien podłączyć urządzenie do zasilającej je linii 
z zastosowaniem odpowiedniego wyłącznika bezpieczeństwa 
(odcięcia zasilania), zgodnego z przepisami obowiązującymi 
w  danym kraju.

Podłącz kabel zasilający (F) do linii zasilania przy użyciu 
wtyczki, a w przypadku stałej instalacji, za pomocą przełącznika 
wielobiegunowego (C) służącego do odcięcia przewodów głównych, 
z zachowaniem odstępu między stykami co najmniej 3 mm. 

Aby zmienić napięcie, należy skorzystać z diagramu przedstawionego 
na puszce kontaktowej głównych przewodów.

Żółto-zielony przewód MUSI być podłączony do systemu 
uziemiającego pomieszczenia.

E

C

D

A

B

F

Rys. 5.01
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6 – URUCHAMIANIE  
URZĄDZENIA

1 Zawór pary
2 Dysza pary
3 Zawór gorącej wody
4 Dozownik gorącej wody
5 Wskaźnik poziomu wody w bojlerze
6 Dwa manometry bojlera/pompy
7 Kontrolka zasilania ekspresu
8 Wyłącznik podgrzewacza filiżanek
9 Wyłącznik zasilania
10 Wybór: 1 kawa espresso (GD)
11 Wybór: 2 kawy espresso (GD)
12 Wybór: 1 słaba kawa (GD)
13 Wybór: 2 słabe kawy (GD)
14 Przycisk przygotuj/zatrzymaj (GD)
15 Przełącznik kontrolny (GE)

Po podłączeniu wody, gazu i zasilania elektrycznego, można 
przystąpić do uruchamiania urządzenia.

Otwórz główny zawór wodny (A). 
Zamknij przełącznik bezpieczeństwa (C)
Ustaw główny przełącznik urządzenia (9) w pozycji 

   

. Zaświeci 
się kontrolka sygnalizująca, że urządzenie jest włączone (7).

Uruchomiony zostanie system automatycznego napełniania bojlera, 
dzięki któremu woda w bojlerze osiągnie normalny poziom (5).

Ustaw przełącznik główny (9) w pozycji 

   

, jeżeli będziesz 
używać urządzenia przy mocy standardowej, lub w pozycji 

   , 
w celu użytkowania go z pełną mocą, dzięki czemu zasilanie 
zostanie dostarczone także do grzałek.

Odczekaj, aż ciśnienie osiągnie wartość roboczą 1,1–1,3 atm, 
sprawdzając jego poziom na manometrze bojlera (6).

Jeżeli wskazane wartości się nie ustabilizują, należy skalibrować 
przełącznik ciśnieniowy (presostat) zgodnie z opisem zawartym 
w paragrafie 6.2.

Następnie należy sprawdzić ciśnienie na manometrze pompy (6) 
uruchamiając urządzenie z kolbą wypełnioną zmieloną, odmierzoną 
i ubitą kawą w celu uzyskania roboczego ciśnienia 8/9 atmosfer. 
Jeżeli potrzebna jest ponowna kalibracja pompy ciśnieniowej, 
należy ją przeprowadzić zgodnie ze wskazaniami zawartymi 
w paragrafie 6.3.

Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

6.1 DŁAWIK DUŻEJ KAWY

Urządzenie wyposażone jest w dławik (1 na jednostkę) o otworze 
0,6 mm (Kod.26G0074/01).
Dla uzyskania większej prędkości przygotowywania kawy, 
w przypadku kaw dużych, do urządzenia dołączone są 
również dwa dławiki (wraz z uszczelkami) o otworze 0,8 mm 
(Kod.26G0073/01).
Dławik umieszczony jest w przyłączu wymiennika (1 na grupę).

Rys. 6.01

Rys. 6.02

mod. GD mod. GE
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20 mm

24,5 mm

24,5 mm

21 mm

6.2 REGULACJA PRESOSTATU

Przedstawiony na rysunku przełącznik ciśnieniowy (presostat) 
pozwala utrzymać stałe ciśnienie w zbiorniku za pomocą 
uruchamiania lub dezaktywacji podgrzewania elektrycznego. 
Przełącznik ten został skalibrowany do wartości 1,1–1,3 bar 
podczas wstępnego etapu testowania, jeżeli jednak potrzebne jest 
inne ciśnienie robocze, możliwa jest zmiana zakresu operacyjnego 
przełącznika za pomocą śruby regulacyjnej (U); redukcja ciśnienia 
daje w efekcie obniżenie temperatury, natomiast jego zwiększenie 
podnosi temperaturę wody.
Kierunek regulacji pokazany jest na rysunku oraz na samym 
przełączniku ciśnienia.
Każdy pełny obrót śruby modyfikuje ciśnienie o 0,1 atm.

Ostrzeżenie: Przed wykonaniem tej czynności należy 
odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego

6.3 KALIBRACJA POMPY CIŚNIENIOWEJ

Włóż do urządzenia kolbę z równomiernie zmieloną, odmierzoną i 
ubitą kawą. Włącz przełącznik grupy albo przycisk (15) i sprawdź 
wartość ciśnienia na manometrze pompy (6).
Zapamiętaj: prawidłowe ciśnienie mieści się w przedziale 8/9 atm.
Jeżeli odczytane ciśnienie nie osiągnęło właściwej wartości, to 
do jego ustawienia należy wykorzystać śrubę regulacyjną (Z). 
Obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
uzyskuje się zwiększenie jego wartości, natomiast w kierunku 
przeciwnym – zmniejszenie.
Po wyregulowaniu ciśnienia sprawdź kalibrację pompy, 
przygotowując jedną lub większą liczbę kaw.
Z= Śruba regulująca ciśnienie pompy.

Uwaga!
Jeśli urządzenie jest nowe, rączka kolby może nie być 
równo ustawiona (prostopadle do samego urządzenia), 
jak to przedstawiono na rysunku obok, niemniej nie 
wpływa to na skutecznie działanie urządzenia.
Po krótkim okresie używania, rączka stopniowo przemieści 
się do odpowiedniej pozycji.

A = Ustawienie zablokowanej kolby nowym urządzeniu.
B = Ustawienie zablokowanej kolby w urządzeniu po krótkim 

okresie użytkowania.

Uwaga: Wyposażenie opcjonalne obejmuje cieńsze uszczelki 
sitka natryskowego (8,1 mm, nr części NG01/005) lub grubsze 
(9,0 mm, nr części NG01/002) niż standardowe uszczelki sitka 
natryskowego (8,5 mm, nr części NG01/001/B).

6.4 FILTRY DO EKSPRESU

W zależności od ilości zmielonej kawy należy stosować odpowiednie 
filtry, jak to przedstawiono na rysunku poniżej, co pozwala na 
uniknięcie sytuacji, w której wkład zużytej kawy nie chce wyjść 
z zespołu zaparzania (po jej wydaniu).

 NF08/002/B
 1 filiżanka przyrządzana  
 z 5,5–6,5 gr.   
 zmielonej kawy
 torebka ekspresowa na 1 kawę
 torebka ekspresowa  
 typu barley na jedną porcję

 NF08/004/B
 1 filiżanka przyrządzana  
 z 6–7 gr. zmielonej kawy

 
 

 NF08/005/B
 2 filiżanki przyrządzane  
 z 12–14 gr. zmielonej kawy

 NF08/009/B
 podwójna torebka ekspresowa  
 na 2 kawy
 Filtr można rozpoznać  
 po literze „C” w środku

Rys. 6.04

Rys. 6.03

U

Z

Rys. 6.05 A

B

Rys. 6.06
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6.5 WYMIANA TERMOSTATU W CELU 
ZREDUKOWANIA TEMPERATURY 
MODUŁU WYDAWANIA KAWY 
(WYPOSAŻENIE OPCJONALNE).

Zdejmij tacę od podgrzewania filiżanek (1). Odłącz termostat 
modułu (2) (Kod DM1561 - T 103°C) i wymień go na termostat 
przystosowany do niższej temperatury (Kod DM1736 - T 98°C), 
dołączony do wyposażenia urządzenia.

6.6 WYLEWKI DOSTARCZANE 
WRAZ Z URZĄDZENIEM

Wraz z urządzeniem dostarczane są cztery 
rodzaje wylewek, które służą do przygotowywania 
jednej lub dwóch kaw.

Rysunek (obok) pokazuje różne odległości od 
tacki na kawę (H), zależne od typów wylewek 
zamontowanych na kolbie. 

7 – DZIAŁANIE/UŻYTKOWANIE 
I PROGRAMOWANIE

WPROWADZENIE

Oprogramowanie pozwala na przeprowadzanie następujących 
czynności:
- obsługę 1–2 grup
- ustawienie czterech różnych ilości kawy dla każdej grupy
- jednoczesną obsługę grup do przygotowywania kawy 

oraz herbaty
- impulsowe odmierzanie ilości przygotowywanej kawy
- programowanie symulujące ilość kawy
- kontrolę poziomu napełnienia
- nadzorowanie systemu za pomocą alarmów
- praca ciągła, wydawanie w określonym czasie (Time-Out) 

oraz inne funkcje
- połączenie szeregowe z urządzeniami księgowymi

Kod. AS0146/CL
H = 85 mm

Kod. 26G0112
H = 95 mm

Kod. 6301004010
H = 100 mm

Kod. 6001023000
H = 92 mm

BEZ WYLEWKI
H = 120 mm

T1 – pojedyncza kawa espresso

T2 – podwójna kawa espresso 

T3 – pojedyncza duża kawa 

T4 – podwójna duża kawa  

T5 – Programowanie/tryb ciągły

1

2

Rys. 6.07

Rys. 6.08
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7.1 PROGRAMOWANIE 
ODMIERZANIA KAWY

Odmierzane ilości kawy mogą być zmodyfikowane 
(poprzez sterowanie ilością) oraz zapamiętane 
w  następujący sposób: 

- naciśnij klawisz T5 klawiatury zespołu (grupy) 1 
i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż wszystkie 
diody LED na klawiaturze się zaświecą. W ten 
sposób (z pomocą klawiatury zespołu 1) zostaną 
zaprogramowane wszystkie zespoły (grupy), 
natomiast w przypadku naciśnięcia klawisza 
T5 na klawiaturze drugiego zespołu, można 
zaprogramować jedynie ten zespół, którego 
przycisk naciśnięto.

WAŻNE! Ustawienia zmienione dla zespołu 1 (za 
pomocą pierwszej klawiatury) zostaną automatycznie 
skopiowane na wszystkie pozostałe zespoły.

W ciągu 30 sekund (dopuszczalny przestój 
w programowaniu) naciśnij przycisk, którym ustawia 
się ilość kawy (na przykład przycisk T1).
Diody LED przycisku T5 pozostaną zapalone, na 
wszystkich klawiaturach zapalą się również diody 
LED związane z programowaną ilością kawy. 
W tym stanie oraz przez cały czas programowania 
ilości kawy, zawór elektromagnetyczny oraz pompa 
pozostaną aktywne.

Uwaga: Jeżeli żaden z przycisków nie zostanie 
wciśnięty w ciągu 30 sekund, urządzenie 
automatycznie opuści tryb programowania.

Naciskając przycisk T1, uruchamia się 
przygotowywanie kawy. Kiedy pożądana ilość kawy 
zostanie przygotowana, należy ponownie nacisnąć 
przycisk T1 lub inny przycisk na klawiaturze w celu 
wstrzymania przygotowywania kawy. Nowa ilość 
kawy zostanie w ten sposób zapamiętana w pamięci 
EPROM. Zarówno zawór elektromagnetyczny, jak 
i pompa zostaną dezaktywowane, wstrzymując w ten 
sposób przygotowywanie produktu, a wszystkie diody 
LED na klawiaturze zgasną.

Aby przejść do następnego etapu programowania 
pozostałych ilości kawy T2-T3-T4 (pod warunkiem, 
że nie zostanie przekroczony czas przestoju 
w programowaniu równy 30 sekund), należy po 
prostu powtórzyć te same czynności co te, które 
zostały podjęte w przypadku klawisza T1. 

Naciśnij przycisk T5, aby od razu opuścić tryb 
programowania.

WAŻNE: Jeżeli aktywna jest funkcja parzenia 
wstępnego („PRE-INFUSION”) (patrz par. 7.5). Zanim 
wstrzymasz przygotowywanie produktu, odczekaj, aż 
funkcja parzenia wstępnego zostanie ukończona. 

WSKAZÓWKA: Podczas programowania danego 
zespołu działanie pozostałych zespołów zostanie 
wstrzymane, podobnie jak przygotowywanie 
herbaty.

T1

T5

T5
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W celu zaprogramowania pozostałych zespołów, 
należy wcisnąć odpowiedni przycisk uruchamiający 
tryb programowania dla każdego z nich i wykonać te 
same czynności, co dla zespołu 1. W takim przypadku, 
wszelkie zmiany w ilości kawy zostaną uaktywnione 
jedynie dla zespołu aktualnie programowanego.

7.2 PRZYGOTOWYWANIE KAWY

Po naciśnięciu odpowiednio przycisku T1-T2-T3 
lub T4, uruchomiony zostanie odpowiadający mu 
zawór elektromagnetyczny na czas niezbędny 
do przygotowania pożądanej, wcześniej 
zaprogramowanej ilości produktu (test objętościowy). 
Dioda LED sygnalizująca wybraną ilość będzie się 
świecić przez cały czas przygotowywania kawy.

Przygotowywanie może zostać wstrzymane przed 
osiągnięciem wskazanej ilości produktu za pomocą 
naciśnięcia dowolnego klawisza do ustawiania ilości 
produktu na klawiaturze zespołu, z pomocą którego 
przygotowywany jest produkt.

Możliwe jest również jednoczesne przygotowywanie 
kawy z pomocą wszystkich zespołów.

7.3 CIĄGŁE ODMIERZANIE KAWY

Aby w sposób ciągły odmierzać ilość przygotowywanej 
kawy, należy nacisnąć przycisk T5 na klawiaturze 
zespołu, z pomocą którego ta funkcja jest ustawiana.
Dioda LED przycisku T5 będzie się palić przez cały 
czas programowania tej funkcji.

WAŻNE! Należy unikać przytrzymywania tego 
przycisku dłużej niż 5 sekund, aby nie dopuścić do 
wejścia w tryb programowania.

Kawa będzie przygotowywana aż do chwili, w której 
naciśnięty zostanie przycisk T5, lub w chwili uzyskania 
maksymalnej ilości produktu sterowanej kontrolą 
objętościową (6000 impulsów), lub za pomocą funkcji 
Time-Out w przygotowywaniu kawy.

WAŻNE! Uruchomienie odpowiedniego „ciągłego” 
cyklu następuje po zwolnieniu (w przeciągu 5 sekund) 
klawisza T5 i nie naciskaniu go ponownie. Natomiast 
funkcja STOP zostanie uruchomiona po naciśnięciu go 
po raz drugi.

T1

T1

T5
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7.4 FUNKCJA SPECJALNA PARZENIA 
WSTĘPNEGO

Nasze oprogramowanie pozwala na ustawienie 
takiej konfiguracji, w ramach której odpowiednie 
przygotowywanie zaprogramowanej ilości KAWY 
z pomiarem objętości poprzedzone jest parzeniem 
wstępnym. Przygotowywanie ustawionej ilości kawy 
po czasie 1 (ON) zostaje wstrzymane na czas 2 (OFF), 
a następnie zostaje wznowione w celu dokończenia 
przygotowywania wybranej ilości kawy.
Po naciśnięciu jednego z przycisków obsługi pomiaru 
objętości dla przygotowywanej kawy, normalny cykl 
przygotowywania produktu zostaje poprzedzony 
krótkim przepływem gorącej wody pod ciśnieniem, 
w celu zmoczenia zmielonej kawy przed rozpoczęciem 
przygotowywania produktu.
Funkcja ta umożliwia optymalne wykorzystanie 
zmielonej porcji kawy.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Uruchom urządzenie, wciskając i przytrzymując 
główny przycisk T5 zespołu 1. Odczekaj, aż dioda 
LED przycisku T5 zacznie migać. 
Naciśnij przycisk T1, aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję parzenia wstępnego PRE-INFUSION.

DIODA PRZYCISKU T1 WŁĄCZONA: FUNKCJA PRE 
INFUSION: WŁĄCZONA

Aby wyjść z tego trybu i powrócić do normalnego 
trybu działania, należy ponownie nacisnąć przycisk 
T5.

7.5 ALARMY

PRZEKROCZONY CZAS  
(WYPEŁNIENIA) BOJLERA

Alarm ten zostaje uruchomiony z każdym razem, kiedy 
poziom wody jest zbyt niski albo czujnik poziomu 
wody pozostaje nie przykryty. W takim wypadku, 
diody LED na klawiaturze migają.

Automatycznie uruchamia się proces napełniania 
i aby wyłączyć alarm, należy wyłączyć urządzenie 
i włączyć je z powrotem.

Brak impulsów licznika objętości
Podczas uruchamiania cyklu kontroli objętości kawy, 
poprawne funkcjonowanie funkcji kontroli objętości 
jest sprawdzane za pomocą odczytu liczby impulsów 
wysłanych z licznika do mikroprocesora. 
Jeżeli żadne impulsy nie zostaną zarejestrowane 
przez ponad 5 sekund, dioda LED odpowiadająca 
odpowiedniej ilości kawy zacznie migać (tj. dioda 
przycisku T4).
Jeżeli żadne impulsy nie zostaną zarejestrowane 
przez jedną minutę (czas przestoju licznika objętości), 
bieżące odmierzanie ilości zostaje automatycznie 
zatrzymane.

T1 T2 T3 T4 T5

T4

T4
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8 – REGENERACJA MODUŁU 
OCZYSZCZAJĄCEGO

WAŻNE: Moduł oczyszczający należy regenerować 
w okresach przedstawionych poniżej:

Rys. 8.04 A WLOT WODY
B WYLOT WODY
C DŹWIGNIA ZAWORU WLOTU
D DŹWIGNIA ZAWORU WYLOTU
E RURA DEHERMETYZUJĄCA
F TUBA REGENERACYJNA
G KUREK POKRYWY

TWARDOŚĆ °F 8-LITROWY MODUŁ OCZYSZCZAJĄCY 12-LITROWY MODUŁ OCZYSZCZAJĄCY

Od 00 do 20 regeneracja po 1100 l. regeneracja po 1600 l.

Od 21 do 30 regeneracja po 850 l. regeneracja po 1250 l.

Od 31 do 40 regeneracja po 650 l. regeneracja po 950 l.

Od 41 do 60 regeneracja po 450 l. regeneracja po 650 l.

- Umieść pusty 2-litrowy pojemnik pod rurą E.
- Przesuń dźwignie C i D w prawo, tak jak to pokazano na rysunku 

8.02 i zdejmij pokrywę za pomocą kurka G, wsyp 1,5 kg chlorku 
sodu (gruboziarnistej soli kuchennej) do 8-litrowego modułu 
oczyszczającego, a 2 kg do 12-litrowego.

- Umieść ponownie pokrywę na miejscu i przesuń dźwignię 
w lewo, tak jak to pokazano na rysunku 8.03. Pozwól słonej 
wodzie spływać z rury F, dopóki nie popłynie czysta woda.

- Przesuń dźwignię D w lewo, tak jak to pokazano na rysunku 
8.04

ZAPAMIĘTAJ: Powyższe instrukcje regeneracji są ważne 
jedynie w przypadku modułów oczyszczających zgodnych 
z powyższymi specyfikacjami. Jeżeli w urządzeniu 
zainstalowano inny moduł oczyszczający, należy 
postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do samego 
modułu.

Rys. 8.01 Rys. 8.02 Rys. 8.03
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9 – WSKAZÓWKI KONSERWACYJNE 
I INNE

Aby zagwarantować czystość sitka (B) oraz brak pozostałości po 
kawie, które mogłoby utrudnić przepływ przez sitko, zalecamy przed 
rozpoczęciem pracy codziennie rano umieszczenie pustej kolby (D) 
z pustym filtrem (kiedy urządzenie jest nagrzane) w urządzeniu 
i uruchomienie kilkakrotnie przepływu.

W ten sposób osad kawowy, który mógł się zgromadzić między 
metalowym filtrem (B) i metalową częścią  (A) zostanie usunięty. 
Czynność tę należy powtarzać każdego dnia.

Należy regularnie sprawdzać otwory filtra (C) i usuwać z nich 
wszelkie pozostałości po kawie.

Jeżeli w przewodach urządzenia przez długi czas zalegała woda, 
niezbędne jest przepuszczenie pewnej ilości wody przez urządzenie, 
w celu usunięcia z niego wszelkich pozostałości.

Dobrą praktyką jest również przepłukiwanie filtrów (C) oraz kolb 
(D) każdego dnia w gorącej wodzie, lub nawet umieszczenie ich 
w gorącej wodzie na noc w celu rozpuszczenia wszelkich tłustych 
pozostałości po kawie.

Zaleca się pozostawienie kolby do kawy przez cały dzień roboczy 
w urządzeniu, w celu zapewnia właściwej temperatury kolby. 

Nie należy przykrywać podgrzewacza do filiżanek żadnym 
materiałem ani szmatką, etc. Nie należy stosować żadnych ściernych 
ani żrących produktów do czyszczenia obudowy urządzenia. 

Dysze parowe należy czyścić bezpośrednio po użyciu, aby 
zapobiec ryzyku utworzeniu się osadu, który mógłby zablokować 
otwory, jak również w celu zagwarantowania, by przygotowywane 
potem napoje nie przejęły żadnego nieprzyjemnego zapachu. 

A OBUDOWA SITKA
B SITKO
C FILTR
D KOLBA
E USZCZELKA
F OTWÓR W URZĄDZENIU
G ŚRUBA CENTRALNA
H ŚRUBY IMBUSOWE

Czyszczenie co tydzień

Czyszczenie urządzenia i wylewek: należy umieścić łyżeczkę 
odpowiedniego proszku do mycia ekspresów do kawy w ślepym filtrze 
dostarczonym wraz z urządzeniem i umieścić go w urządzeniu za 
pomocą kolby. Następnie należy nacisnąć przycisk uruchamiający 
przygotowywanie kawy. Po 30 sekundach należy wstrzymać 
przygotowywanie, a następnie wszystkie czynności powtórzyć 3–4 
razy. Następnie, należy wypłukać urządzenie z zastosowaniem 
normalnego filtra, a potem kilkakrotnie uruchomić przygotowywanie 
z użyciem samej wody. Następnie przygotować kawę, aby usunąć 
wszelkie nieprzyjemne zapachy.

Wymiana uszczelki

Uszczelkę (E) należy wymienić w przypadku stwierdzenia 
przeciekania kawy pomiędzy urządzeniem (F) i kolbą (D), albo 
wówczas, gdy podczas zamykania kolby w urządzeniu pozycja 
rączki kolby (D) znacznie odbiega od ustawienia prostopadłego.

Usuń sitko (B) odkręcając centralną śrubę (G).
Usuń obudowę sitka (A), odkręcając dwie śruby imbusowe (H).
Następnie za pomocą śrubokręta usuń uszczelkę (E).
Po usunięciu uszczelki oczyść miejsce, w którym się znajdowała, 
a następnie umieść tam nową uszczelkę w ten sposób, aby jej 
skośna część odwrócona była do góry, w stronę urządzenia.

E

F

A

H

G

C

D

B

H

Rys. 9.01
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10 – PROBLEMY Z URUCHAMIANIEM 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa 1.	 Główny	wyłącznik	jest	wyłączony 

2.	 Urządzenie	jest	wyłączone 

3.	 Nieodpowiednie	podłączenie	do	
instalacji	elektrycznej

1. Ustaw wyłącznik urządzenia 
w pozycji ON

2. Ustaw wyłącznik urządzenia 
w pozycji 1

3. Wezwij wyspecjalizowany personel 
w celu sprawdzenia połączenia

Brak wody w bojlerze 1.	 Zawór	dopływu	wody	zamknięty
2.	 Zatkany	filtr	pompy
3.	 Napędzana	silnikiem	pompa	nie	

działa

1. Otwórz zawór dopływu
2. wymień filtr
3. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem

Urządzenie nie przygotowuje kawy 1.	 Zawór	dopływu	wody	zamknięty
2.	 Awaria	silnika	pompy 

3.	 Zatkany	dławik 

4.	 Przepalony	bezpiecznik 

5.	 Awaria	zaworu	 
elektromagnetycznego

6.	 Awaria	wyłącznika	urządzenia

1. Otwórz zawór dopływu
2. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem
3. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem
4. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem
5. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem
6. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem

Z dyszy nie wydobywa się para 1.	 Zbyt	dużo	wody	w	bojlerze
2.	 Uszkodzona	grzałka 

3.	 Zatkane	sitko		grupy
4.	 Wyłączony	termostat	grzałki

1. Poszukaj przyczyny
2. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem
3. Wyczyść sitko grupy
4. Włącz termostat grzałki

Zbyt dużo wody w bojlerze 1.	 Napędzana	silnikiem	pompa	zbyt	
długo	włączona

2.	 Przeciekający	wymiennik 

3.	 Automatyczny	zawór	
elektromagnetyczny	zablokowany

1. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 
personelem

2. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 
personelem

3. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 
personelem

Ślady wycieku wody na blacie 1.	 Brudna	taca	odpływu
2.	 Rura	odpływu	zatkana	lub	

odłączona
3.	 Przeciek	innego	rodzaju

1. Oczyść tacę
2. Wymień rurę odpływu 

3. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 
personelem

Mokra kawa w kolbie 1.	 Kawa	za	bardzo	zmielona
2.	 Nie	rozgrzane	urządzenie 

3.	 Zawór	elektromagnetyczny	
nie	uruchamia	odpływu

1. Dostosuj stopień zmielenia kawy
2. Odczekaj, aż urządzenie osiągnie 

odpowiednią temperaturę
3. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem

Kawa przygotowywana jest zbyt 
wolno

1.	 Kawa	za	bardzo	zmielona
2.	 Brudna	kolba 

3.	 Urządzenie	zatkane 

4. Dysza	lub	zawór	elektromagnetyczny 
częściowo	zatkane

1. Dostosuj stopień zmielenia kawy
2. Wymień filtr i częściej czyść 

dozownik
3. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem
4. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 

personelem

Kawa przygotowywana jest zbyt szybko 1.	 Kawa	zmielona	zbyt	grubo 1. Dostosuj stopień zmielenia kaw

Przygotowywana kawa jest zimna 1.	 Osad	z	kamienia	obecny	na	
wymiennikach	lub	grzałce

2.	 Styki	przełącznika	ciśnienia	uległy	
utlenieniu

3.	 Niewłaściwe	podłączenie	do	sieci	
elektrycznej

4.	 Częściowo	wypalona	grzałka

1. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 
personelem

2. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 
personelem

3. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 
personelem

4. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym 
personelem
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Instrukcja poużytkowej eksploatacji urządzenia

Niniejszy produkt spełnia wymogi dyrektywy UE 2002/96/WE.
 
Symbol   umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany 
jak zwyczajny odpad domowy. Produkt powinien być dostarczony do odpowiedniego ośrodka, w celu poddania 
elektrycznych i elektronicznych jego komponentów utylizacji. Zapewniając właściwe składowanie tego produktu, 
przyczyniają się Państwo do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, 
które może mieć miejsce w przypadku niewłaściwego składowania niniejszego produktu. W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji na temat utylizacji tego produktu, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem w Państwa 
mieście, lokalnymi służbami oczyszczania albo sklepem, w którym kupili Państwo ten produkt.

PL
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LISTA KOMPONENTÓW

1 Trójbiegunowy kabel zasilający

2 4-pozycyjny przełącznik

3 Trójbiegunowy przełącznik ciśnieniowy

4 Płytka zaciskowa

5 Grzałka bojlera 

6 Grzałka podgrzewacza do filiżanek

7 Termostat nastawiany ręcznie

8 Czerwony wskaźnik włączonego urządzenia

9 Przełącznik podgrzewacza do filiżanek

10 Wskaźnik świetlny przełącznika przygotowywania kawy

11 Przełącznik przygotowywania kawy

12 Zawór elektromagnetyczny urządzenia

13 Automatyczny elektromagnetyczny zawór napełniajacy

14 Pompa napędzana silnikiem

15 Sterowanie automatycznej kontroli poziomu

16 Automatyczny czujnik poziomu

17 Grzałka grupy

18 Termostat urządzenia

19 Klawiatura do ustawiania objętości

20 Płyta sterowania

21 Licznik objętości
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GAGGIA S.p.A.
20087  Robecco sul Naviglio  -  MI  - Włochy
Tel.   +039 02 94 99 31
Faks  +039 02 94 70 888
Internet: www.gaggia.it
E-mail: gaggia@gaggia.it

CO
D.

 4
00

90
32

00
0 

- R
EV

. 0
4


