MODE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN
USO Y MANTENIMIENTO

INSTRUCTION AND MAINTENANCE

BETRIEB UND WARTUNG

USO E MANUTENZIONE

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

La Ditta Gaggia S.p.a
oświadcza, że wymieniony produkt: profesjonalny ekspres do kawy
model:

DECO 2 – 3 – 4 grupa

do którego odnosi się niniejsza Deklaracja, wykonany zostało dpowiednio
do przepisów zawartych w wymienionych niżej dyrektywach:

w zgodności z następującymi normami:

Opis podzespołów pracujących pod ciśnieniem

Bojler

Wymiennik

Ciśnienie
maksymalne
[Pa/bar]
0,18 / 1,8

Ciśnienie
maksymalne
[Pa/bar]
O,11 / 11

Temperatura
maksymalna
[º C]
131

Temperatura
maksymalna
[º C]
131

Ciecz

Pojemność
3 grupy

2 grupy

Woda –
para wodna

13

Ciecz

pojemność

woda

0,230

21

4 grupy
28

Liczba wymienników
2 grupa
3 grupa
4grupa

2

3

4

Niniejsza Deklaracja traci swoją ważność w przypadku modernizacji urządzenia bez uzyskania na to naszej wyraźnej zgody.

Szanowni Klienci !
Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście, wybierając
nasz produkt. Jesteśmy przekonani, że postępując zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji, będziecie
Państwo mogli przez długi okres czasu i z dużym
zadowoleniem, doceniać jakość wyprodukowanego przez nas
urządzenia. Prosimy o uważne zapoznanie się z uwagami
dotyczącymi prawidłowej eksploatacji naszego produktu, z
zachowaniem podstawowych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy.
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Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję jego obsługi.

Uwaga! Przed zdjęciem osłon należy wyłączyć dopływ prądu do urządzenia !

Uwaga! Gorące powierzchnie zewnętrzne.

Uwaga! Szczególnie ważne i/lub niebezpieczne operacje robocze.

Ważne! Przedsięwzięcia niezbędne dla właściwego funkcjonowania
urządzenia

Przedsięwzięcia, które mogą być wykonywane przez użytkownika.

Ingerencje techniczne, które mogą być wykonywane wyłącznie przez instalatora lub technika autoryzowanego
punktu serwisowego.
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1 - UŻYWANIE I PRZECHOWYWANIE
INSTRUKCJI OBSŁUGI

2 - PRZEZNACZENIE I EKSPLOATACJA
URZĄDZENIA
Urządzenie powinno być uruchamiane przez jedną osobę.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie do użytku
wewnętrznego i/lub dla pracowników autoryzowanego punktu
serwisowego, uprawnionych do instalacji i konserwacji
urządzenia.

Aby urządzenie mogło być właściwie eksploatowane, obsługujący
musi zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w niniejszej
instrukcji oraz właściwie je rozumieć i stosować.

Instrukcja obsługi zawiera opis czynności poprzedzających eksploatację urządzenia, jego dane techniczne oraz ważne informacje
niezbędne do prawidłowego jego wykorzystywania, czyszczenia,
regulacji i stosowania. Ponadto, dostarcza ważnych danych
dotyczących konserwacji urządzenia, ewentualnych zagrożeń w
toku jego eksploatacji, jak również czynności roboczych, które
muszą być wykonane ze szczególną starannością.

Urządzenie przeznaczone jest do profesionalnego
przygotowywania kawy espresso oraz wydawania gorącej wody
i/lub pary.
Części urządzenia zostały wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia oraz o dużej odporności. Podzespoły są
łatwodostępne dzięki czemu ich czyszczenie i wykonywanie czynności konserwacyjnych nie sprawia żadnych trudności.

Niniejszą instrukcję należy traktować jako nierozłączną część
urządzenia i przechowywać ją DO EWENTUALNEGO
WYKORZYSTANIA, aż do czasu ostatecznego złomowania
urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytkowania w
pomieszczeniach.

Instrukcja musi być dostępna w dowolnym czasie oraz
przechowywana w bezpiecznym i suchym miejscu.

W celu zapewnienia właściwych warunków pracy urządzenia,
temperatura w pomieszczeniu powinna znajdować się w
przedziale 5°C ÷ 25°C.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia instrukcji, użytkownik
może uzyskać nowy jej egzemplarz bezpośrednio od producenta
lub od dystrybutora, podając im model urządzenia oraz jego numer seryjny, które widnieją na tabliczce znamionowej urządzenia.
Niniejsza instrukcja odzwierciedla stan techniki aktualny w czasie
produkcji urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian technicznych w urządzeniu oraz kolejnych
wersjach jego instrukcji obsługi, bez obowiązku aktualizacji
wcześniej wydanych wersji tych instrukcji.
Producent jest zwolniony z ewentualnej odpowiedzialności,
w przypadku:
- użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub niewłaściwego użytkowania
- użytkowania w sposób sprzeczny z informacjami zawartymi w
niniejszym podręczniku
- poważnych odstępstw od realizacji obowiązkowych i
zalecanych czynności konserwacyjnych
- dokonywania zmian technicznych w konstrukcji urządzenia
oraz wykonywania jakichkolwiek czynności, które nie zostały
dla niego przewidziane
- używania nieoryginalnych części zamiennych lub
części przeznaczonych dla innego modelu
urządzenia
- całkowitego lub częściowego nie stosowania się do
wskazówek podanych w instrukcji
- działania siły wyższej
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3 – WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe,
które przeczytały niniejszą instrukcję oraz dobrze zrozumiały
zawarte w niej wskazówki.

Producent jest zwolniony z odpowiedzialnośći za szkody
rzeczowe, na zdrowiu osób lub zwierząt, jeżeli powstały one w
wyniku ewentualnych manipulacji przy urządzeniu, dokonywanych przez osoby nie posiadające do tego odpowiednich kwalifikacji lub uprawnień.

Użytkownik odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków
zewnętrznych, właściwych dla bezpiecznej pracy urządzenia.

W razie wykonania niedozwolonych napraw urządzenia lub nie
wykorzystania w ich toku oryginalnych części zamiennych,
użytkownik traci prawo do roszczeń gwarancyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do nieuznawania ich również w przyszłości.

Monter, użytkownik i serwisanci są zobowiązani do powiadomienia
producenta o ewentualnych uszkodzeniach lub objawach zużycia,
które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia.
Monter zobowiązany jest do sprawdzenia, czy warunki panujące
w otoczeniu urządzenia spełniają wymagania bezpieczeństwa i
higieny dla użytkownika i obsługującego urządzenie

Użytkownik musi przestrzegać postanowień krajowych przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ogólnie
obowiązujących zasad technicznych. Pownien również przekonać
się, czy zostały wykonane wszystkie okresowe przeglądy konserwacyjne.

Instalacja urządzenia może być wykonana wyłącznie przez
uprawniony i odpowiednio przeszkolony personel serwisowy.

Nie wolno czyścić wnętrza urządzenia znajdującego się pod
napięciem, jak również wtedy, gdy wtyczka pozostaje włożona w
gnieździe. Zabronione jest czyszczenie urządzenia pod strumieniem wody lub środka czyszczącego.

Urządzenie można używać jedynie w miejscu, które jest dobrze
oświetlone.
Ze względów bezpieczeństwa należy we właściwym czasie
wymieniać elementy urządzenia, które zostały zużyte lub
uszkodzone, używając do tego oryginalnych części
zamiennych.

Użytkownik nie powinien używać urządzenia, jeżeli ma mokre ręce
lub nogi. Nie powinien go również obsługiwać na boso. Nawet w
przypadku, gdy urządzenie posiada uziemienie, zaleca się
używanie drewnianego podestu oraz zainstalowanie dodatkowego
zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym, w postaci
wyłącznika różnicowego, spełniającego wymagania miejscowych
przepisów.

Regularnie należy sprawdzać, czy przewód zasilania znajduje się
w idealnym stanie technicznym. W żadnym przypadku nie wolno
naprawiać tego przewodu np. taśmą izolacyjną.
W celu uniknięcia zbędnego ryzyka, uszkodzony przewód zasilania powinien być wymieniony przez producenta lub autoryzowany
serwis, względnie przez osobę posiadającą wymagane do tego
kwalifikacje.

Nie wolno dotykać zaworu kawy oraz rurki wydawania gorącej
wody/pary rękami lub innymi częściami ciała, ponieważ
wypływające ciecze są gorące i mogą spowodować oparzenia.
Zwracać uwagę na to, aby nie używać urządzenia, gdy nie
zostało ono wcześniej napełnione wodą.

Urządzenie nie może być wystawiane na działanie
czynników atmosferycznych (promienie słoneczne, opady
itd.).
Dłuższe przechowywanie urządzenia w temperaturze poniżej 0°C
(przestój urządzenia) może doprowadzić do poważnych uszkodzeń
przewodów bojlera. Przed każdym, dłuższym przestojem
urządzenia należy całkowicie opróżnić obwód wody.

Ewentualne zatkanie się elementów urządzenia,
spowodowane osadami wapiennymi, może stać się
przyczyną nieoczekiwanego i silnego wypływu cieczy lub
pary, co może mieć poważne następstwa. Stosowanie wody
filtrowanej pozwoli na zmniejszenie ilości odkładających się
osadów wapiennych.

Zakazane jest usuwanie osłon ochronnych urządzenia i/lub
urządzeń zabezpieczających.

Filiżanki na kawę lub herbatę muszą być dokładnie wytarte
(suche) przed ich postawieniem na odpowiednią tackę.

Elementy opakowania urządzenia muszą być oddane do
odpowiedniego punktu zbiorczego. W żadnym przypadku nie
mogą być pozostawione bez nadzoru lub znajdować się w zasięgu
dzieci, zwierząt lub osób nieupoważnionych.

Do oświetlenia ścianki tylnej urządzenia zastosowana została
dioda świecąca (klasy 2).
Podczas demontażu i montażu tej ścianki, dioda musi być
wyłączona (użyć do tego przełącznika znajdującego się pod
urządzeniem). W żadnym przypadku nie powinna być ona
podłączana bezpośrednio.
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4 - WŁAŚCIWOŚCI
TECHNICZNE

L

B
fig. 1

2 grupy

Wymiary

3 grupy

4 grupy
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535
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4760
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4750

230 / 400 V 3 N ~

W

2900
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W
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W
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Pojemność bojlera

XXX

Pobór mocy przez grzałkę

maksymalny pobór mocy grzałki ECO

Silnik pompy
Całkowity pobór mocy
230-240/400-415 V 3 N ~
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5.1

INSTALACJA

5-

Przyłącze wody

Uwaga ! Urządzenie musi być zasilane wodą o
twardości minimum 8°F.
Zaleca się zamontowanie zmiękczacza wody na
przewodzie doprowadzającym wodę do urządzenia.
H

F

I

Sprawdzić, czy sieć do której podłączane jest
urządzenie, jest siecią wody pitnej.
- Zmiękczacz wody (C) podłączyć na przewodzie wodnym (A)

G

G
D

C

H
E

Wskazówka:
Przed podłączeniem zmiękczacza wody należy
przeprowadzić najpierw płukanie przewodu
zasilającego, a dopiero potem podłączyć zmiękczacz
do urządzenia.
- Przyłączyć tacę odpływową (F) do przewodu
odpływowego (B):

A
B

Rys. 2
A - PRZEWÓD WODNY
B - PRZEWÓD ODPŁYWOWY
C - FILTR/ZMIĘKCZACZ WODY
D - WYŁĄCZNIK ZABEZPIECZAJĄCY
E - ELEKTYRYCZNY PRZEWÓD ZASILANIA
F - TACA ODPŁYWOWA
G - RURKA ODPŁYWOWA
H - RURKA DOPROWADZAJĄCA WODĘ
I - ZAWÓR NAPEŁNIANIA BOJLERA

Przed instalacją urządzenia należy obowiązkowo
sprawdzić, czy:
-

nie jest ono uszkodzone, czy nie widać śladów
uderzeń lub deformacji

-

opakowanie jest suche lub czy nie widać oznak
wskazujących na to, że było ono wystawione na
działanie czynników atmosferycznych

-

w urządzeniu nie widać żadnych zmian.

Po stwierdzeniu, że urządzenie nie zostało
uszkodzone w czasie transportu, można przystąpić do
kolejnego etapu jego instalacji.
Sprawdzić, czy urządzenie zostało umieszczone na
poziomej płaszczyźnie i czy jest ona w stanie utrzymać
jego ciężar (patrz Rozdział 4 “Właściwości techniczne”)
Dookoła urządzenia powinna być wolna przestrzeń o
szerokości około 30 cm. Czynności związane z instalacją urządzenia powinny być wykonane w podanej
dalej kolejności.
Uwaga: Najwyżej położony punkt urządzenia
powinien znajdować się na wysokości minimum
1,5m nad podłogą.

- Jeżeli ciśnienie w przewodzie wodnym wynosi
ponad 5 bar, wówczas zaleca się założenie
reduktora ciśnienia (opracowany dla dużych
ciśnień), dzięki któremu ewentualne podwyższenie
się ciśnienia w przewodzie, nie będzie miało
wpływu na ciśnienie wylotowe.

5.2

Przyłącze elektryczne

Uwaga ! Przed wykonaniem podłączenia należy
sprawdzić, czy napięcie na tabliczce urządzenia
jest zgodne z parametrami przewodu zasilania.
Sprawdzić, czy urządzenie nie stanowi zbyt
dużego obciążenia dla sieci (patrz Rozdz. 4 – Tabela
właściwości technicznych).
Wykonać podłączenie do gniazda z uziemieniem,
spełniającym obowiązujące wymagania.
Sprawdzić, czy przewód zasilania jest właściwy dla
wykonywanego przyłącza oraz czy odpowiada krajowym i
unijnym przepisom bezpieczństwa.
Użytkownik odpowiedzialny jest za to, aby urządzenie było
zasilane poprzez odpowiedni wyłącznik zabezpieczający
(D), zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju
instalacji urządzenia.
Połączyć przewód zasilania (E) z siecią, wykorzystując
do tego wtyczkę, a w przypadku stałej instalacji,
przewidzieć wielobiegunowy wyłącznik
zabezpieczający (D), o odstępie między stykami
wynoszącym minimum 3mm. W razie innego napięcia,
uwzględnić schemat połączeń przedstawiony na
obudowie wyłącznika.
Zielony/żółty przewód OBOWIĄZKOWO podłączyć
do uziemienia.
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6 - OPIS CZĘŚCI

13

8

14

9
26
5

11
10

4

6

3

Rys. 3

1

23

23

25

19

17

16

2

18

15

Mod. D

21
20

17

22

22

24

Mod. E

1 Zawór napełniania bojlera

18 Przycisk gorącej wody (1)

2 Rurka odpływowa/spustowa

19 Lampka kontrolna przycisku gorącej wody (1)

3 Lampka kontrolna: urządzenie pod

20 Przycisk gorącej wody (2)

napięciem

21 Lampka kontrolna przycisku gorącej wody (2)

4 Włącznik podgrzewania filiżanek

22 Przycisk kawy

5 Wyłącznik główny

23 Lampka kontrolna przycisku kawy

6 Nóżka o regulowanej wysokości

24 Przycisk gorącej wody

7 Wskaźnik poziomu wody w bojlerze

25 Lampka kontrolna przycisku gorącej wody

8 Pokrętło zaworu lewej rurki pary

26 Kolba/uchwyt filtra

9 Lewa rurka pary

27 Włącznik oświetlenia ścianki tylnej (diody LED)

10 Manometr pompy
11 Manometr bojlera
12 Wylewka gorącej wody
13 Pokrętło zaworu prawej rurki pary
14 Prawa rurka pary
15 Lampka kontrolna wydawania produktu
16 Klawiatura obsługi
17 Wyświetlacz
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7 - URUCHOMIENIE
URZĄDZENIA
Urządzenie może być uruchomione po wykonaniu
wszystkich podłączeń elektrycznych i hydraulicznych.
Otworzyć zawór na przewodzie wodnym (A) (Rys 2).
Wyłącznik (D) ustawić w poz. Włącz. /ON (Rys. 2).
Wyłącznik główny urządzenia (5) ustawić na symbolu
Zapali się lamka kontrolna (3) wskazująca, że
urządzenie jest pod napięciem.
UWAGA: jeżeli urządzenie jest zasilane poprzez
wyłącznik główny, to ponownie przechodzi ono do
trybu Wył./OFF lub Włącz./ON, w którym znajdowało
się przed odłączeniem od sieci.

gg : mm
Wyl./OFF

Mod. D

Rys. 4

gg : mm
DECO

7.0.1 TRYB WYŁ./OFF (tylko w modelu “D”)
W trybie Wył./OFF urządzenie jest wyłączone, ale
znajduje się pod napięciem. Wszystkie funkcje są
zablokowane, z wyjątkiem programowania parametrów
urządzenia.
Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnu czas (Rys. 4).
WAŻNE: aby przejść z trybu Włącz./ ON do trybu Wył./
OFF, trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk T5, naciskając jednocześnie przycisk T3 na klawiaturze 1. grupy.

Rys. 4.01

7.0.2 TRYB WŁĄCZ./ ON (model “D”)

Mod. E

Aby przejść z trybu Wyłącz./ OFF do trybu Włącz./ ON,
należy nacisnąć przycisk T3 (Rys. 4.01) (w modelu „D“).
Włącza się automatyczny system regulacji napełnienia
bojlera. Woda osiąga poziom normalnego napełnienia (7).
Po jego osiągnięciu, urządzenie przechodzi do trybu
Włącz./ON, zapalają się wszystkie diody kontrolne, a
na wyświetlaczu ukazuje się aktualny czas i nazwa
urządzenia (Rys. 4.01).
Po zakończeniu napełniania , przełącznik (5) ustawić w
pozycji
- praca w trybie normalnym, względnie w
pozycji
- praca z maksymalną mocą (grzanie wody
w bojlerze).
WAŻNE : w przypadku podgrzewania wody przy
jej braku w bojlerze, grzałki uruchamiane są
dopiero po całkowitym napełnieniu bojlera
wodą.

7.0.3 TRYB WŁĄCZ./ ON (model “E”)
UWAGA: model „E“ nie dysponuje trybem
Wyłącz./OFF, stąd też urządzenie po włączeniu
przełącznika głównego, przechodzi natychmiast w tryb
Włącz./ON. Włącza się automatyczny system
regulacji napełnienia bojlera. Woda osiąga poziom
normalnego napełnienia (7). Po jego osiągnięciu, na
wyświetlaczu ukazuje się komunikat, który
przedstawiono na Rys. 4.02.
Po zakończeniu napełniania , przełącznik (5) ustawić w
pozycji
- praca w trybie normalnym, względnie w
pozycji
- praca z maksymalną mocą (grzanie
wody w bojlerze).

Mod. D

Wybrać funkcję
DECO manualnie

Rys. 4.02
Odczekać, aż urządzenie osiągnie ciśnienie robocze
1,1 – 1,3 bara, co sprawdza się na manometrze (11).
Jeżeli urządzenie nie osiąga podanej wartości, musi
być ustawiony wyłącznik ciśnieniowy, co wykonuje się
w sposób przedstawiony w pkt. 4.2.
Przed założeniem do głowicy uchwytu filtra ze
zmieloną i ubitą porcją kawy, należy sprawdzić
ciśnienie na manometrze pompy (10), które
powinno wynosić 8 - 9 bar. Jeżeli niezbędnym
jest ustawienie nowej wartości ciśnienia pompy,
wówczas należy postępować w sposób podany
w pkt. 7.3. Teraz urządzenie jest gotowe do
pracy.
WAŻNE:

Nie naciskać przycisku lub nie uruchamiać
przełącznika wydawania gorącej wody (2), zanim
urządzenie nie osiągnie właściwego ciśnienia
roboczego 1,1 bara, które można odczytać na
manometrze bojlera (11).
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7.1 Regulacja wyłącznika ciśnieniowego poprzez
włączanie i wyłączanie
Zadaniem wyłącznika przedstawionego na rysunku jest
utrzymywanie stałego ciśnienia w bojlerze. Wyłącznik
jest fabrycznie ustawiony na wartość ciśnienia wynoszącą 1,1÷1,3 bar, ale w razie takiej potrzeby, zakres
tej nastawy może być zmieniony przy użyciu śruby
regulacyjnej (U). Przy zmniejszeniu wartości ciśnienia
uzyskuje się zmniejszenie temperatury wody, natomiast
przy jej zwiększeniu, zwiększa się również temperatura wody. Kierunki regulacji zostały przedstawione
przy wyłączniku. Jeden pełen obrót śruby regulacyjnej
zmienia wartość ciśnienia o 0,1 bara.

Uwaga ! W przypadku nowego urządzenia,
rączka uchwytu filtra może nie być ustawiona
prostopadle do urządzenia, tak jak to
przedstawiono na rysunku poniżej, lecz być
odchylona w kierunku na lewo. Nie ma to
jednak wpływu na prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia. Po krótkim okresie eksploatacji
urządzenia, ustawienie to będzie prawidłowe.
A = położenie uchwytu filtra w nowym urządzeniu
B = położenie uchwytu filtra po krótkim okresie
eksploatacji urządzenia.

Uwaga ! Przed wykonaniem regulacji należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

B

Rys. 7

A

7.3 Filtry na kawę
Rys. 5

7.2 Ustawienie ciśnienia pompy
Uchwyt filtra ze zmieloną, odmierzoną i ubitą porcją
kawy umocować w głowicy urządzenia. Uruchomić
przełącznik (MANUAL DECO) lub przycisk klawiatury
(16) (DOSED DECO) i odczytać ciśnienie pompy
wskazywane na manometrze (10).
Uwaga: prawidłowe ciśnienie to 8 - 9 bar.
Jeżeli wartość odczytanego ciśnienia nie jest właściwa,
dokonać jego regulacji, używając do tego śruby regulacyjnej (Z). Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara powoduje zwiększenie ciśnienia
pompy, natomiast w kierunku przeciwnym - jego zmniejszenie. Przygotowując 1 lub więcej kaw, sprawdzić
czy po dokonanej regulacji, uzyskuje się kawę o
pożądanej jakości.
Z = śruba do regulacji ciśnienia pompy

Filtry wykorzystuje się odpowiednio do wielkości porcji
zmielonej kawy, tak jak opisano to na rysunku poniżej.
Pozwala to uniknąć przyklejania się pastylek kawy do
głowicy (po wydaniu produktu).

NF08/002/B

20 mm

1 filiżanka 5,5 gr. ÷ 6,6 gr.
Saszetka na 1 kawę.
Saszetka (pod) na 1 kawę
zbożową

NF08/004/B
1 filiżanka 6 gr ÷ 7 gr
24,5 mm

NF08/005/B
2 filiżanki 12 gr ÷ 14 gr
24,5 mm

NF08/009/B

Rys. 6
12

21 mm

Podwójna saszetka na 2 kawy
Filtr oznaczony jest literą "C",
umieszczoną na jego powierzchni
wewnętrznej.

7.4 Zestaw wylewek kawy.
Wraz z urządzeniem dostarczane są
4 wylewki kawy (do wydawania
jednej lub dwóch kaw).
Na rysunku obok, podane są różne
możliwe wielkości odstępu (H) wylotu
wylewki od tacki ociekowej, w
zależności od rodzaju wylewki
zamontowanej przy uchwycie filtra.

93

106

106

96

SANS
BECS
BEZ
WYLEWEK
125

7.5 Dławik do wydawania dużej kawy
Urządzenie wyposażone jest w 2 dławiki (po 1 na
każdą grupę) z otworami o średnicy 0,6 mm (kod:
WGA26G0074/01). Jeżeli wymagana jest większa
szybkość wydawania kawy (jak w przypadku kawy
dużej), to w osprzęcie urządzenia znajdują się 2 dławiki
(wraz z uszczelkami) o średnicy 0,8 mm (kod:
WGA26G0073/01).
Dławik zamontowany jest na przyłączu
dolotowym wymiennika (po 1 na grupę).

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA /
OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE

Rys. 8

Oprogramowanie urządzenia umożliwia kontrolę niżej
wymienionych cykli roboczych:
- sterowania pracą 2 – 3 - 4 grup
- sterowania wydawania czterech różnych
produktów z każdej grupy (model “d”)
- sterowania objętością przygotowywanej herbaty
(ilością gorącej wody)
- jednoczesnego wydawania kawy i herbaty
- sterowania objętością wydawanych kaw (model “D”)
- taktowego sterowania objętością wydawanej herbaty
(model “D”)
- symulacyjnego programowania dozowania (model “D”)
- sprawdzania i sterowania poziomem napełnienia
- nadzorowania systemu przez układ alarmowy
- trybu ciągłego parzenia kawy, czasu zakończenia
(Time - Out) i innych funkcji
- seryjnego przyłącza do układów zliczających
- wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD 16 x 2 ,
pokazującego fazy realizowanej funkcji
Uwaga ! Na wyświetlaczu zawsze pokazywana jest
ostatnio realizowana czynność.
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Programowanie
Wybieranie 30 sek.

Programowanie
Espresso

W ciągu 30 sekund (funkcja ograniczenia
czasu programowania - Time-Out) nacisnąć
przycisk odpowiadający programowanemu
produktowi (np. T1). Na klawiaturach zapalona
zostaje dioda odpowiadająca przyciskowi T5, a
ponadto zapala się również dioda
przyporządkowana do programowanego
przycisku. W tej fazie, jak i podczas całego
cyklu programowania kawy, zawór elektromagnetyczny oraz pompa pozostają włączone.
Wskazówka: jeżeli w ciągu 30 sekund nie
zostanie naciśnięty żaden z przycisków,
wówczas urządzenie automatycznie wychodzi
z trybu programowania.

4

Po naciśnięciu przycisku T1 rozpoczyna się
wydawanie kawy. Po otrzymaniu żądanej ilości
kawy - w celu przerwania tego wydawania musi być ponownie naciśnięty przycisk T1 lub
też inny (dowolny) przycisk na klawiaturze
programowanej grupy. W ten sposób, w
pamięci EPROM urządzenia zapisana zostaje
nowa wartość objętości wydawanej kawy (w
impulsach). Wraz z wyłączeniem się zaworu
elektromagnetycznego oraz pompy, kończy się
cykl wydawania produktu. Na klawiaturze
gasną wszystkie diody świecące.

Programowanie
Wybieranie 30s

Aby od nowa zaprogramować wartości dla
objętości kaw dostępnych po uruchomieniu
przycisków T2 - T3 - T4 (czas 30 sekund na
podjęcie programowania /Time Out/ nie
powinien być przekroczony), wystarczy
powtórzyć dla nich czynności wykonane dla
przycisku T1 (patrz wyżej).

4

W celu wyjścia z trybu programowania, należy
nacisnąć przycisk T5.
UWAGA: Jeżeli funkcja WSTĘPNEGO
PARZENIA jest aktywna, to przerwanie
wydawania produktu nie powinno być
dokonywane przed zakończeniem się cyklu
wstępnego parzenia.
WSKAZÓWKA: podczas programowania 1.
grupy, praca 2.grupy oraz wydawanie
herbaty nie jest możliwe.
W celu zaprogramowania przycisków drugiej
grupy, naciskać przyciski odpowiadające
programowanym produktom i wykonać te same
czynności, co w przypadku przycisków
pierwszej grupy (opisane wyżej).
Dokonywane ewentualnie zmiany ustawień
odnosić się będą wyłącznie do grupy, której
przyciski są programowane. .
4
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Programowanie
Wybieranie 30 sek.

Programowanie
Herbata

8.3 Wydawanie kawy
Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, tj.
T1-T2-T3 lub T4, otwierany jest właściwy
dla niego zawór elektromagnetyczny. Czas
otwarcia zaworu został wcześniej
zaprogramowany, w sposób
uwzględniający uzyskanie pożądanej
objętości produktu. Dioda świecąca
uruchomionego przycisku pozostaje
zapalona przez cały czas wydawania
wybranego produktu, natomiast pozostałe
diody są wyłączone.
Bieżący cykl wydawania produktu może być
przerwany w dowolnym momencie, tj. przed
uzyskaniem jego zaprogramowanej ilości. W
tym celu wystarczy nacisnąć na dowolny
przycisk klawiatury wybory produktów, znajdujący się w grupie, użytej ostatnio do przygotowania produktu.

T1

Możliwe jest aktywowanie funkcji jednoczesnego wydawania kawy ze wszystkich bloków
urządzenia.

8.4 Funkcja ciągłego parzenia kawy
W celu uruchomienia funkcji ciągłego
parzenia, należy nacisnąć przycisk T5
na klawiaturze grupy, która ma być
użyta do przygotowania produktu.
Dioda świecąca odpowiadająca przyciskowi
T5 jest zapalona przez cały czas wydawania
produktu, podczas gdy pozostałe diody są
wyłączone.

Tryb
ciągłego parzenia

WAŻNE ! Zwrócić uwagę na to, aby nie
naciskać na przycisk dłużej aniżeli 5 sek.,
ponieważ w przeciwnym razie urządzenie
przejdzie do trybu programowania.
Cykl parzenia kawy trwa do chwili przerwania go poprzez naciśnięcie przycisku T5
lub do momentu uzyskania maksymalnie
możliwej ilości produktu (kontrola objętości
- 6000 impulsów), względnie poprzez upływ
czasu (funkcja ograniczenia czasu - TimeOut) podczas wydawania produktu.

4

WAŻNE ! uruchomienie trybu "Ciągłego
parzenia /"Continuous" następuje przy
zwolnieniu przycisku T5 (w czasie nie
przekraczającym 5 sek.), a nie przy jego
naciśnięciu. Ewentualne przerwanie cyklu
pracy w trybie ciągłego parzenia, następuje
przy ponownym naciśnięciu tego samego
przycisku.
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Tryb ciągłego
parzenia herbaty

Programowanie
zegara

8.8.1 Dzień wolny od pracy/Rest day
W tygodniu może być ustawiony tylko jeden dzień
wolny od pracy/przestoju urządzenia, w którym jest
ono automatycznie wyłączane i może być uruchomione
jedynie manualnie.
Funkcja automatycznego wyłączania pozostaje aktywna również w dzień wolny od pracy.
Na wyświetlaczu widać napis:
Dzień wolny od pracy/Rest day

XXX

Dzień wolny od pracy (XXX) wybiera się przyciskami
T1 (+) i T2 (-).
Jeżeli nie przewiduje się dnia wolnego, to wybrać
należy „.....“ .
W tygodniu może być wprowadzony wyłącznie jeden
dzień wolny od pracy.

Na wyświetlaczu widać napis:

Gr.y:

zzzzzzzzz
XXXX

Prezentowane są kolejno wszystkie zliczenia i
podawane ogólne liczby poszczególnych produktów
wydanych z każdej grupy.
Gr. y - przedstawia numer grupy
zzzzzz - rodzaj kawy
xxxx
- liczba wydanych kaw
Naciskająć przycisk T5, uzyskuje się kolejno dostęp do
wszystkich grup i rodzajów wydanych produktów, aż do
wyjścia z trybu programowania.

8.9 Liczniki (w modelu “D”)
Po ustawieniu dnia wolnego od pracy i naciśnięciu
przycisku T5, przechodzi się do odczytywania
wyników pracy urządzenia. Na wyświetlaczu widać
napis "Zliczanie"/"Calculations":
Zliczanie/Calculations
Po naciśnięciu przycisku T3 uzyskuje się dostęp do
podmenu: - LITRY/Liter
Na wyświetlaczu widać napis:
Litry/Liter
XXX

Podawana zostaje ilość wody wykorzystanej
dotychczas przez urządzenie (XXX).
Naciskając przycisk T5 uzyskuje się dostęp do
podmenu: - KONSERWACJA/MAINTENANCE
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:

Konserwacja/Maintenance
XXX

Podana zostaje liczba wykonanych dotychczas cykli
(XXX).
Po naciśnięciu przycisku T5 uzyskuje sie dostęp do
podmenu: - KAWA OGÓŁEM / TOTAL COFFEEES
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Kawa ogółem / Total Coffees

Podawana jest ogólna liczba wydanych dotychczas
kaw.
Uwaga: zliczane jest każde naciśnięcie
przycisku wyboru .
Aby przejść do kolejnego podmenu, należy
nacisnąć przycisk T5.
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FUNKCJE SPECJALNE
Urządzenie dysponuje funkcjami specjalnymi: WSTĘPNE
PARZENIE/PRE-INFUSION oraz MIKSOWANA WODA
NA HERBATĘ/MIXED TEA, które zostały opisane
poniżej.
Wstępne parzenie
Zastosowane oprogramowanie pozwala na takie
zaprogramowanie wydawania kawy, że właściwy cykl
jej przygotowania zostaje poprzedzony cyklem
wstępnego parzenia. Wydawanie produktu po upływie
czasu 1 (Włącz./ON) zostaje przerwane na czas 2
(Wył./OFF), a następnie wznawiane, aż do chwili
zakończenia wydawanie wybranego produktu. Przy
uruchmonieniu jednego z przycisków wyboru
produktu, właściwy cykl jego wydawania poprzedzany
jest krótkim, impulsowym strumieniem wody,
którego zadaniem jest zwilżenie tabletki kawy przed
rozpoczęciem się właściwego cyklu. Funkcja ta
pozwala na efektywniejsze wykorzystanie tabletki
kawy.
MIKSOWANA WODA NA HERBATĘ
Funkcja ta umożliwia mieszanie gorącej wody z zimną,
doprowadzaną do bojlera, dzięki czemu woda wydawana
w celu przygotowania herbaty, posiada temperaturę
wynoszącą około 96°C.
Jeżeli funkcja ta nie została uaktywniona, wówczas temperatura wydawanej wody wynosi około 100°C, z czym
związane jest wydzielanie się dużej ilości pary.
Funkcja ta została ustawiona fabrycznie. W razie potrzeby jej uruchomienia lub wyłączenia, względnie zmiany
jej parametrów, należy zgłosić się do autoryzowanego
serwisu.

9 - PROGRAMOWANIE
W MODELU “D”
WPROWADZENIE

gg : mm
Wył./OFF

Oprogramowanie urządzenia pozwala na dostęp do
opcji PROGRAMOWANIE TECHNICZNE /
TECHNICAL PROGRAMMING“, umożliwiającej
programowanie poszczególnych parametrów lub
funkcji. W celu uzyskania dostępu do
PROGRAMOWANIA TECHNICZNEGO, nacisnąć i
przytrzymać przez 10 sekund przycisk T5
(urządzenie musi być w trybie Wyłącz./OFF).
WAŻNE: jeżeli urządzenie jest w trybie
Włącz./ON, należy je wyłączyć,
naciskając jednocześnie przyciski T5 i T3
znajdujące się na klawiaturze 1. grupy.
UWAGA! Wykonywanie ustawień w
ramach PROGRAMOWANIA
TECHNICZNEGO możliwe jest wyłącznie
poprzez przyciski klawiatury 1. grupy.
Po wejściu do menu PROGRAMOWANIA TECHNICZNEGO, niektóre przyciski klawiatury 1.grupy
posiadają inne funkcje niż te, które są im przypisane
przy wyborze produktów, a mianowicie:

- przycisk T1 = (+)
Funkcja "zwiększania" wartości" cyfrowych
programowanych parametrów lub wybór "wcześniej
ustawionych" opcji.
- przycisk T2 = (-)
Funkcja "zmniejszania wartości" cyfrowych
programowanych parametrów lub wybór "wcześniej
ustawionych" opcji.
- przycisk T3 = ENTER
Zatwierdzanie wyboru ustawień dokonanych w
czasie programowania.
- przycisk T5 = MENU
Funkcja umożliwiająca wybór programowanego
parametru.

UWAGI: przyciski T1 i ewentualnie T2
przyspieszają przewijanie wartości. Naciśnięcie i
przytrzymanie jednego z tych przycisków
powoduje przyspieszone zwiększenie lub
zmniejszenie wartości ustawianego parametru.
Po wejściu w tryb PROGRAMOWANIA TECHNICZNEGO (w opisany wyżej sposób), na wyświetlaczu
ukazuje się pierwszy z parametrów technicznych.

T5
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9.1 JĘZYK
Na wyświetlaczu ukazuje się
komunikat:
Język/Language
XXXXXXXX
W miejsce XXXXXXXX wprowadzane są języki, w
jakich dostępne jest oprogramowanie urządzenia, tj.
włoski, francuski, angielski, hiszpański, niemiecki,
holenderski lub portugalski.
W celu dokonania zmiany parametru pokazywanego
na wyświetlaczu, muszą być naciśnięte przyciski T1 lub
T2 (wybieranie opcji będących do dyspozycji). W celu
przejścia do następnego parametru, nacisnąć przycisk
T5.

9.2 NAZWA
Wprowadzoną wcześniej nazwę można zastąpić
tekstem żądanym przez klienta.Na wyświetlaczu
ukazuje się napis: Nazwa/Name
Nazwa/Name
XXXXXXXX

Podczas zmiany parametru (XXXXXXX), muszą być
uruchomione przyciski T1 lub T2, pozwalające na
wybranie litery alfabetu. Jeżeli litera/symbol/numer
znajdująca sią pod pulsującym kursorem ,odpowiada
żądanej, wówczas należy nacisnąć przycisk T3 w celu
zatwierdzenia dokonanego wyboru oraz wybrania
następnej litery/symbolu/numeru. W celu przejścia do
kolejnego menu, nacisnąć przycisk T5.
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9.3 NUMER TELEFONU SERWISU

9.6 PRZYCISK CIĄGŁEGO PARZENIA

W przypadku wystąpienia niektórych komunikatów
alarmowych, może być wyświetlany numer telefonu
serwisu.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:

Przycisk służy do włączania lub wyłączania funkcji
ciągłego parzenia.

Nr tel. serwisu/Tel. Support
XXXXXXXX
XXXXXXXX odpowiada cyfrom, tworzącym numer
telefoniczny.
Aby przejść do kolejnego punktu menu, nacisnąć
przycisk T5.

9.4 TYP KLAWIATURY

Funkcja pozwala na wprowadzenie typu panela
przycisków sterowania, wykorzystywanego w
urządzeniu. Wpis odnosi się do wszystkich paneli, w
które jest ono wyposażone. Funkcja jest ustawiona
fabrycznie, z uwzględnieniem właściwej klawiatury .
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Klawiatura/Key board type
XXXXXXXX
w miejsce XXXXXXXX wstawiony może być jeden z
dwóch dostępnych typów klawiatury:
- Espresso - 2Espresso - Kawa – 2Kawy ( został
już wstępnie ustawiony)
- Espresso Kawa - 2Espresso – 2Kawy
U WAGA ! Zaleca się nie dokonywanie zmian
typu klawiatury. Przy zmianie
ustawionego wcześniej typu zachodzi
niezgodność pomiędzy sitodrukowaną płytą czołową
a wybraną klawiaturą.
Po wprowadzeniu typu klawiatury, naciskając
przycisk T5 przechodzi się do kolejnych
ustawień.

9.5 PROGRAMOWANIE PORCJI
Funkcja umożliwia aktywowanie lub wyłączenie
funkcji programowania ilości.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Program. porcji/Doses Programm.
XXXXXXXX

gdzie w miejsce XXXXXXXX może być
wprowadzony napis AKT YWNE/ENABLED lub
NIE AKT YWNE / DISABLED .
W celu zmiany parametru, muszą być użyte
przyciski T1 i T2.
Ustawienie jest fabrycznie zaprogramowane
jako AKTYWNE.
Naciskając przycisk T5 przechodzi się do kolejnych
ustawień.
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Na wyświetlaczu ukazuje się napis:

Przycisk ciągłego parzenia/Continuous key

XXXXXXXX

gdzie w miejsce XXXXXXXX może być
wprowadzony napis AKTYWNE/ENABLED lub
NIEAKTYWNE / DISABLED. W celu zmiany
parametru, muszą być uruchomione przyciski T1 i
T2.
Naciskając przycisk T5 przechodzi się do kolejnych
ustawień.
9.7 MIKSOWANA GORĄCA WODA /NA HERBATĘ/
Funkcja umożliwia włączenie/wyłączenie trybu
mieszania gorącej wody z wodą zimną.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Woda miksowana/Mixed water

XX
gdzie w miejsce XX może być wpisane TAK/YES, względnie
NIE/NO.
W celu zmiany parametru, muszą być użyte przyciski T1
oraz T2.
Ustawienie wstępnie zaprogramowane na TAK/YES.
Naciskając przycisk T5 przechodzi sie do kolejnych
ustawień.

9.8 WSTĘPNE PARZENIE

Punkt menu umożliwiający włączenie lub
wyłączenie funkcji wstępnego parzenia.

Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Wstępne parzenie/Pre-infusion

XXXXXXX

gdzie w miejsce XX może być wpisane TAK/YES,
względnie NIE/NO.
W celu zmiany parametru, muszą być użyte
przyciski T1 i T2. Ustawienie jest wstępnie
zaprogramowane jako AKTYWOWANE. Naciskając
przycisk T5 przechodzi się do ustawienia
parametrów wstępnego parzenia (Włącz./ ON lub
Wyłącz./OFF).
9.8.1 PARAMETRY WSTĘPNEGO PARZENIA
Zaprogramowane mogą być czasy Włącz./ ON lub
Wyłącz./OFF.
Na wyświetlaczu ukazuje się:
Wstępne parzenie

zzzzzzzzz

YY

sek
X.X

gdzie zzzzzz odpowiada rodzajowi kawy
X.X = czas włączenia wstępnego parzenia
YY = Włącz./ON lub Wyłącz./OFF

Wartości mogą być ustawiane skokowo co 0,1
sekundy, w przedziale 0,1÷5 sekund.
W celu dokonania zmiany wartości, użyć przyciski T1 i
T2 (zwiększanie/zmniejszanie wartości).
Do przewinięcia wszystkich wartości wykorzystać
przycisk T5.

gdzie w miejsce °X mogą być wprowadzone stopnie
“°C” lub “°F".
W celu dokonania zmiany wartości, uruchomić przyciski
T1 i T2 (zwiększanie/zmniejszanie wartości). Naciskając przycisk T5 przechodzi się do kolejnych ustawień.

9.9 CZUŁOŚĆ

9.12 LICZBA GRUP

Funkcja ta umożliwia ustawienie poziomu czułość.
Regulacja ta odnosi się do zawartości soli mineralnych w wodzie zasilającej urządzenie. Jeżeli zawartość
ta jest niska, to poziom czułości musi być ustawiony
na WYSOKI/HIGH, natomiast w przypadku dużej
zawartości soli mineralnych w wodzie, poziom czułości
powinien być ustawiony na NISKI/LOW.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Czułość/Sensivity
XXXXXX
gdzie w miejsce XXXXX może być wprowadzona:
niska czułość /150 kOhm/
średnia czułość /400 kOhm/
wysoka czułość /1 MOhm/
W celu zmiany wartości paramertru, muszą być
użyte przyciski T1 i T2.
Naciskając przycisk T5 przechodzi się do następnych
ustawień.
Urządzenie jest fabrycznie ustawione na ŚREDNIĄ /
MEDIUM czułość, co odpowiada wymaganiom większości użytkowników.

9.10 CYKLE KONSERWACYJNE

Funkcja umożliwia ustawienie liczbę wydawanych
produktów, po której musi być wykonany przegląd
techniczny urządzenia.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Cykle konserw./Mainten cykles

XXXXXX

gdzie w miejsce xxxxxx może być wprowadzona
liczba od 0000 do 99000, zmieniana skokowo co 100.
Jeżeli ustawiona zostanie liczba 0000, wówczas
funkcja nie jest aktywna.
W celu zmiany wartości paramertru, muszą być
użyte przyciski T1 i T2.
Naciskając przycisk T5 przechodzi się do następnych
ustawień.

9.11 TEMPERATURA
Istnieje możliwość podawania wartości temperatury
w °C lub °F.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Temperatura
°X

Funkcja służąca do ustawiania liczby grup, którymi
dysponuje urządzenie.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:

Liczba grup/No of units
X
gdzie X jest wartością od 1 do 4.
W celu dokonania zmiany wartości, uruchomić przyciski
T1 i T2 (zwiększanie/zmniejszanie wartości). Naciskając przycisk T5 przechodzi się do kolejnych ustawień.

9.13 TEMPERATURY GŁOWIC

Funkcja umożliwa ustawienie temperatury dla każdej
z grup.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Temperatura 2.grupy/Unit 2 temp.
XXX°C

gdzie: " 2 " odpowiada numerowi grupy,
XXX - jest wartością temperatury, wybieranej
skokowo co 1°C, w przedziale 80÷125°C .
W celu zmiany wartości paramertru, muszą być
użyte przyciski T1 i T2.
Naciskając przycisk T5 przechodzi się do następnych
ustawień.

9.14 TERMOSTAT TYPU PID
Funkcja ustawiania parametrów termostatu typu PID.
Funkcja nie została uaktywniona. Zaleca się nie
dokonywanie zmian ustawionych parametrów.
Na wyświetlaczu ukazuje się:
kP
XX.X

kI
Y.YY

kD
ZZ.Z

gdzie: XX.X - odpowiada proporcjonalnej stałej
korekcyjnej,
Y.YY - odpowiada zintegrowanej stałej korekcyjnej ;
ZZ.Z - odpowiada pochodnej stałej korekcyjnej.
Naciskając przycisk T5 przechodzi się do następnych
ustawień.
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9.15 REGULACJA PID

Funkcja umożliwiająca ustawienie zakresu regulacji PID
w odniesieniu do wartości temperatury ustawionej
(Setpoint).
Funkcja nie została uaktywniona. Zaleca się nie
dokonywanie zmian ustawionych parametrów.

Uwaga: chcąc wyjść z trybu „PROGRAMOWANIA
TECHNICZNEGO“ należy nacisnąć przycisk T5 i
przewinąć wszystkie menu, aż do ponownego osiągnięcia stanu Wyłącz./OFF.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:

Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
gg:mm
Wył./OFF

Regulacja PID/PID control
X°C

Naciskając przycisk T5 przechodzi się do kolejnych
ustawień.

9.16 CZAS NAPEŁNIANIA BOJLERA WODĄ

Funkcja umożliwia regulację czasu ciągłej pracy pompy
(czasowy wyłącznik napełniania /Time-out/) przy
uzupełnianiu stanu wody w bojlerze.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Napełnianie/Filling Time-Out
XXX

gdzie: XXX odpowiada czasowi wybieranemu
skokowo co 1 sekundę, w przedziale 10÷250 sekund.
W celu dokonania zmiany wartości, uruchomić przyciski
T1 i T2 (zwiększanie/zmniejszanie wartości). Naciskając
przycisk T5 przechodzi się do kolejnych ustawień.
UWAGA! Urządzenie zostało ustawione
fabrycznie na wartość 120 sekund. Zaleca
się nie przekraczanie tej wielkości, ponieważ
przy czasie pprzekraczającym 120 sekund
może dochodzić do przegrzania się pompy.

9.17 FILTR/ZMIĘKCZACZ WODY
Funkcja umożliwia ustawienie ilości wody, która
może przepłynąć przez zmiękczacz.

Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Filtr/Zmiękczacz wody/Water filter
XXXX

gdzie: XXXX odpowiada wybranej ilości litrów wody.
Ilość wody wybierana jest skokowo co 1 litr, w
przedziale 0÷5000 litrów. W celu zmiany wartości
paramertru, muszą być uruchomione przyciski T1 i T2.
Przykład: po przepłynięciu ustawionej ilości 4.500
litrów, urządzenie podaje na wyświetlaczu komunikat
alarmowy wskazujący na to, że zużyta została
ustawiona ilość litrów wody oraz że wkład zmiękczacza
musi być wymieniony lub podany regeneracji. (Patrz
pkt. KOMUNIKATY ALARMOWE).
Powtórne naciśnięcie przycisku T5 powoduje wyjście
z trybu „ PROGRAMOWANIE TECHNICZNE/
TECHNICAL PROGRAMMING.
24

10 - PROGRAMOWANIE
W MODELU “E”

WPROWADZENIE
Oprogramowanie umożliwia dostęp do menu
"PROGRAMOWANIE TECHNICZNE", pozwalającego
na zaprogramowanie poszczególnych parametrów lub
funkcji. W celu uzyskania dostępu do tej opcji, ustawić
przełącznik główny w położeniu Wyłącz./OFF, a
następnie ponownie włączyć urządzenie naciskając
przycisk T9. Podczas programowania, niektóre
przyciski posiadają inne funkcje, aniżeli przy
wybieraniu produktów, a mianowicie:
przycisk T8 bloku 1 = +
Funkcja “zwiększania wartości” cyfrowych
programowanych parametrów lub wybór „wcześniej
ustawionych“ opcji.
przycisk T8 bloku 2 = +
Funkcja “zmniejszania” wartości cyfrowych
programowanych parametrów lub wybór „wcześniej
ustawionych“ opcji.
przycisk T9 = MENU
Funkcja umożliwiająca dokonanie wyboru
programowanego parametru.
UWAGA: przyciski T8 (obu grup) spełniają funkcje
szybkiego przewijania. Naciśnięcie i przytrzymanie
jednego z tych przycisków powoduje przyspieszone
zwiększanie lub zmniejszanie wartości ustawianego
parametru.
Po wejściu w tryb PROGRAMOWANIA TECHNICZNEGO (w opisany wyżej sposób), na wyświetlaczu
ukazuje się pierwszy z parametrów technicznych.

10.1 JĘZYK

Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Język/Language
XXXXXXXX
W miejsce XXXXXXXX wstawiane są języki, w jakich
dostępne jest oprogramowanie urządzenia, tj. włoski,
francuski, angielski, hiszpański, niemiecki, holenderski
lub portugalski.
W celu dokonania zmiany parametru pokazywanego na
wyświetlaczu, muszą być naciśnięte przyciski T8. W
celu przejścia do kolejnego parametru, należy nacisnąć
przycisk T9.
10.2 MIKSOWANA GORĄCA WODA /NA HERBATĘ/
Funkcja ta pozwala na włączenie/wyłączenie trybu
mieszania goracej wody z wodą zimną. .
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Mieszana gorąca woda/mixed water

XX

gdzie w miejsce XX wstawia się TAK/YES lub NIE/NO.
W celu dokonania zmiany parametru pokazywanego
na wyświetlaczu, muszą być naciśnięte przyciski T8.
Funkcja jest włączona fabrycznie. W celu przejścia do
kolejnego parametru, należy nacisnąć przycisk T9.

10.3 CZUŁOŚĆ
Funkcja ta umożliwia ustawienie poziomu czułość.
Regulacja ta odnosi się do zawartości soli mineral-nych
w wodzie zasilającej urządzenie. Jeżeli zawartość ta jest
niska, to poziom czułości musi być ustawiony na
WYSOKI/HIGH, natomiast w przypadku dużej zawartości
soli mineralnych w wodzie, poziom czułości powinien być
ustawiony na NISKI/LOW.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:

Czułość/Sensivity
XXXXXX
gdzie w miejsce XXXXX może być wprowadzona:
- niska czułość /150 kOhm/
- średnia czułość /400 kOhm/
- wysoka czułość /1 MOhm/
W celu zmiany wartości paramertru, muszą być
użyte przyciski T8.
Naciskając przycisk T9 przechodzi się do następnych
ustawień.
Urządzenie jest fabrycznie ustawione na ŚREDNIĄ /
MEDIUM czułość, co odpowiada wymaganiom
większości użytkowników.

10.4 CYKLE KONSERWACYJNE Funkcja umożliwia
ustawienie liczby wydawanych produktów, po
której musi być wykonany przegląd techniczny
urządzenia.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Cykle konserw./Mainten cykles

XXXXXX

gdzie w miejsce xxxxxx może być wprowadzona
liczba od 0000 do 99000, zmieniana skokowo co 100.
Jeżeli ustawione zostanie 0000, wówczas funkcja nie
jest aktywna.
W celu zmiany wartości paramertru, muszą być
uruchomione przyciski T8.
Naciskając przycisk T9 przechodzi się do następnych
ustawień.
10.5 TEMPERATURA
Istnieje możliwość podawania wartości temperatury
w °C lub °F.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:

Temperatura
°X

gdzie w miejsce °X mogą być wprowadzone stopnie
“°C” lub “°F".
W celu dokonania zmiany wartości, nacisnąć przycisk
T8. Naciskając przycisk T9 przechodzi się do
kolejnych ustawień.

10.6 LICZBA GRUP
Funkcja służąca do ustawiania liczby grup, którymi
dysponuje urządzenie.

Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Liczba grup/No of units
X
gdzie X jest wartością od 1 do 4.
W celu dokonania zmiany wartości, należy nacisnąć
przyciski T8.
Naciskając przycisk T9 przechodzi się do kolejnych
ustawień.
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10.7 TEMPERATURY GRUP
Funkcja umożliwa ustawienie temperatury dla każdej
z grup.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Temperatura 2. grupy/Unit 2 temp.
XXX°C

gdzie: " 2 " odpowiada numerowi grupy,
XXX - jest wartością temperatury, wybieranej
skokowo co 1°C, w przedziale 80÷125°C .
W celu zmiany wartości paramertru, muszą być
użyte przyciski T8.
Naciskając przycisk T9 przechodzi się do następnych
ustawień.

10.8 TERMOSTAT TYPU PID
Funkcja ustawiania parametrów termostatu typu
PID. Funkcja nie została uaktywniona. Zaleca się nie
dokonywanie zmian ustawionych parametrów.
Na wyświetlaczu ukazuje się:

kP
XX.X

kI
Y.YY

kD
ZZ.Z

gdzie: XX.X - odpowiada proporcjonalnej stałej
korekcyjnej,
Y.YY - odpowiada zintegrowanej stałej korekcyjnej ;
ZZ.Z - odpowiada pochodnej stałej korekcyjnej.
Naciskając przycisk T9 przechodzi się do następnych
ustawień.
10.9 REGULACJA PID

Funkcja umożliwiająca regulację zakresu PID w
odniesieniu do wartości ustawionej temperatury.
Funkcja nie została uaktywniona. Zaleca się nie
dokonywanie zmian ustawionych parametrów.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Regulacja PID/PID control
X°C

Naciskając przycisk T9 przechodzi się do następnych
ustawień.

10.10 CZAS NAPEŁNIANIA BOJLERA WODĄ
Funkcja umożliwia regulację czasu ciągłej pracy pompy
(czasowy wyłącznik napełniania /Time-out/) przy
uzupełnianiu stanu wody w bojlerze.
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Napełnianie/Filling Time-Out
XXX
26

gdzie: XXX odpowiada czasowi wybieranemu
skokowo co 1 sekundę, w przedziale 10÷250
sekund.
W celu dokonania zmiany wartości, należy użyć
przyciski T8.
Naciskając przycisk T9 przechodzi się do kolejnych
ustawień.
UWAGA! Urządzenie zostało ustawione fabrycznie
na wartość 120 sekund. Zaleca się nie przekraczanie
tej wielkości, ponieważ przy czasie ponad 120
sekund może dochodzić do przegrzania się pompy.
Powtórne naciśnięcie przycisku T9 powoduje
wyjście z trybu PROGRAMOWANIA
TECHNICZNEGO.

11 - WIZUALIZACJA
TEMPERATUR GRUP
11.1 MODEL “D”
Urządzenie dysponuje funkcją wizualizacji temperatur
mierzonych przez czujniki poszczególnych grup. W
celu uzyskania dostępu do tego menu, najpierw
należy wyłączyć urządzenie głównym przełącznikiem,
a dopiero potem nacisnąć przyciski T2 i T4, włączając
jednoczesnie urządzenie głównym przełącznikiem.
Przyciski przytrzymać wciśnięte do czasu ukazania
się na wyświetlaczu następującego napisu:
gg:mm
XXX° XXX° XXX° XXX°
gdzie XXX oznacza temperatury bloków zmierzone
poprzez czujniki grup (odczytywać od lewej do
prawej).
W urządzeniach posiadających jedynie 2 grupy, w
miejscu gdzie wskazywane powinny być temperatury
trzeciej i czwartej grupy, ukazuje się znak: „------„.
System ten pozwala na sprawdzenie funkcjonowania
czujników oraz dokładności pomiaru temperatur.
Funkcja wizualizacji temperatury umożliwia
prawidłową eksploatację urządzenia.

UWAGA: wahania wskazań występujące
w czasie pracy urządzenia są zjawiskiem
normalnym.
Aby opuścić to menu, należy wyłączyć urządzenie
głównym przełącznikiem, a następnie ponownie je
włączyć.

11.2

MODEL “E”

Urządzenie dysponuje funkcją wizualizacji temperatur
mierzonych przez czujniki poszczególnych grup. W
celu uzyskania dostępu do tego menu, najpierw
należy wyłączyć urządzenie głównym przełącznikiem,
a dopiero potem nacisnąć przycisk T8 pierwszej
grupy, włączając jednoczesnie urządzenie głównym
przełącznikiem. Przycisk przytrzymać wciśnięty do
czasu ukazania się na wyświetlaczu następującego
napisu:
Wybór funkcji/Function Sel.
XXX° XXX° XXX° XXX°

gdzie XXX oznacza temperatury grup zmierzone
poprzez czujniki grup (odczytywać od lewej do
prawej). W urządzeniach posiadających jedynie 2
grupy, w miejscu gdzie wskazywane powinny być
temperatury trzeciej i czwartej grupy, ukazuje się
znak: „------„. System ten pozwala na
sprawdzenie funkcjonowania czujników oraz
dokładności pomiaru temperatur.
Funkcja wizualizacji temperatury umożliwia
prawidłową eksploatację urządzenia.
UWAGA: wahania wskazań występujące
w czasie pracy urządzenia są zjawiskiem
normalnym.
Aby opuścić to menu, należy wyłączyć urządzenie
głównym przełącznikiem, a następnie ponownie je
włączyć.

UWAGA: W modelu “D” migają diody fluorescencyjne
znajdujące się na klawiatarze, zwracając uwagę
użytkownikowi na włączenie się alarmu.

12.2 Alarm przepływomierza (tylko model ”D”)

Alarm wywoływany brakiem impulsów wysyłanych
przez przepływomierz. Właściwe funkcjonowanie
przepływomierza po uruchomieniu cyklu wydawania
zaprogramowanej ilości kawy, sprawdzane jest
poprzez ustalenie liczby impulsów przesyłanych przez
niego do sterownika. Jeżeli w ciągu 5 sekund nie
zostaną odebrane żadne impulsy, wówczas zaczyna
pulsować dioda przynależna do przycisku
wybieranego produktu (np. dioda przycisku T4).
Po upływie 1 minuty bez odebrania impulsów
(wyłącznik czasowy /Time-Out/), wydawanie
bieżącego produktu zostaje automatycznie
przerwane.

Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Alarm przepływomierza blok X/
Alarm Flow Meter Gr.X

gdzie X odpowiada numerowi aktywowanego bloku .

12.3 KOMUNIKAT WYMIANY FILTRA/ WKŁADU
ZMIĘKCZACZA WODY (tylko w modelu ”D”)
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Wymienić filtr/wkład / Filter Change
XXXXXXXXX

12 - KOMUNIKATY ALARMOWE
12.1 Czas napełniania bojlera
Komunikat alarmowy ukazuje się w sytuacji, gdy przekroczony zostaje czas napełnienia bojlera. Za każdym
razem, gdy sonda ustali brak wody (sonda znajduje się
nad wodą), uruchamiany jest cykl napełniania, w czasie
którego sterownik aktywuje wewnętrzny zegar trwania
tego cyklu.
Jeżeli czas napełniania przekroczy czas ustawiony w
toku PROGRAMOWANIA TECHNICZNEGO, wówczas
włącza się alarm oraz zablokowane zostają wszystkie
funkcje i klawiatury.
Na wyświetlaczu ukazuje się komunikat:

gdzie XXXXXXXX odpowiada numerowi telefonu
zalecanego zakładu serwisowego (patrz pkt. 9.3).
Komunikat ten ukazuje się, gdy pobrana i zmiękczona
zostanie ilość wody, przekraczająca objętość
zaprogramowaną w ramach PROGRAMOWANIA
TECHNICZNEGO.
W celu zresetowania komunikatu, w czasie
włączania urządzenia należy jedynie jednocześnie
nacisnąć przyciski T3 i T4 pierwszej grupy.
Na wyświetlaczu ukazuje się komunikat:
Reset komunikatu wymiany wkładu
/ Filter Reset

Alarm czasu napełniania bojlera/
Boiler filling Time-out Alarm.

W celu zresetowania alarmu, należy wyłączyć i
ponownie włączyć urządzenie.
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12.4 KOMUNIKAT PRZEPROWADZENIA
CZYNNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Na wyświetlaczu ukazuje się napis:

13 - RESETOWANIE LICZNIKA
WYDANYCH PRODUKTÓW

Konserwacja/Meintenance

XXXXXXXXX

gdzie XXXXXXXX odpowiada numerowi telefonu
zalecanego zakładu serwisowego (patrz pkt. 9.3).
Komunikat ukazuje się, gdy prekroczona zostaje
dopuszczalna liczba cykli wydawania produktów, która
została określona w toku "PROGRAMOWANIA TECHNICZNEGO"
W celu zresetowania komunikatu, w czasie
włączania urządzenia należy jedynie jednocześnie
nacisnąć przyciski T1 i T2 bloku 1 (w modelu "E" przyciski T8).
Na wyświetlaczu ukazuje się napis:
Reset komunikatu o serwisie/
Maintenance Reset

12.5 KOMUNIKAT USZKODZENIA CZUJNIKA
TEMPERATURY GRUPY
Na wyświetlaczu ukazuje się komunikat:
Alarm uszkodzenia czujnika/
Alarm Probe Gr.X

gdzie: X odpowiada numerowi grupy.
Komunikat ukazuje się, gdy został odłączony lub
uszkodzony jeden z dwóch czujników grup.
Komunikat zostaje zresetowany , gdy temperatura
osiągnie wartość mieszczącą się w zadanym przedziale
lub gdy wymieniony zostanie uszkodzony czujnik.
Alarm nie powoduje wstrzymania wydawania
produktów, ale mogą być one zimne.
Zaleca się zrezygnowanie z używania grupy z
uszkodzonym czujnikiem oraz skontaktowanie się z
autoryzowanym serwisem.
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13.1 RESETOWANIE LICZNIKÓW
POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW
(tylko w modelu ”D”)
Licznik wydanych produktów może zostać zresetowany (ustawiony na "0") po uprzednim wejściu do
trybu "PROGRAMOWNIA TECHNICZNEGO" i menu
"ODCZYT OGÓLNYCH ILOŚCI PRODUKTÓW", jednoczesnym naciśnięciu przycisków T1 i T2 pierwszej
grupy oraz ich przytrzymaniu w tym stanie przez 3
sekundy.
Na wyświetlaczu ukazuje się komunikat:
Kawa ogółem / Reset całkowity
Coffee totals / Totals reset

UWAGA: Resetowanie wydanych produktów nie
powoduje zresetowania (ustawienia na "0") ilości
wody zużytej do ich przygotowania. Nie można
zresetować liczników produktów wydanych przy użyciu
poszczególnych przycisków każdej z grup.

14 - REGENERACJA
ZMIĘKCZACZA WODY

A
B
C
D
E
F
G

DOPŁYW WODY
ODPŁYW WODY
DŹWIGNIA ZAWORU - DOPŁYW
DŹWIGNIA ZAWORU - ODPŁYW
WĄŻ - REDUKCJA CIŚNIENIA
WĄŻ SPUSTOWY ROZTWORU SOLI
UCHWYT POKRYWKI

WAŻNE: Regenerację filtra/zmiękczacza należy
wykonać odpowiednio do danych przedstawionych poniżej:
Stopień twardości °F

Zmiękczacz 8-litrowy

Zmiękczacz 12-litrowy

Od 00 do 20

Regeneracja po 1100 l

Regeneracja po 1600 ll

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 50

Regeneracja po 450 l

Regeneracja po 650 l

-- Pod wylotem węża E ustawić pusty pojemnik o
pojemności około 2 l.
- Dźwignie zaworów C i D przesunąć z lewej strony
na prawą, tak jak przedstawiono to na rysunku 8.2, a
następnie wyjąć pokrywkę, po uprzednim odkręceniu
uchwytu G. Wsypać chlorek sodowy (gruboziarnista
sól kuchenna) w ilości 1,5 kg - do zmiękczacza 8litrowego oraz 2 kg - do zmiękczacza 12-litrowego.
- Zamknąć pokrywkę i przesunać dźwignię zaworu C z
prawej strony na lewą, tak jak przedstawiono na
rysunku 8.3. Wężem F spuszczać roztwór soli tak
długo, aż będzie z niego wypływać czysta
(pozbawiona soli) woda.

-

Dźwignię zaworu D przesunąć z prawej strony na
lewą, tak jak przedstawiono na rysunku 8.4.
Uwaga: opisane tutaj czynności robocze
odnoszą się wyłącznie do oczyszczaczy
przedstawionych na rysunkach powyżej. W
przypadku dysponowania zmiękczaczem
innego typu, należy postępować zgodnie
z instrukcjami podanymi przez jego
producenta.
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15 - KONSERWACJA ORAZ
PRZYDATNE WSKAZÓWKI

W celu utrzymania czystości sitka (B) i usunięcia z
niego ewentualnych osadów kawy - co mogłoby
negatywnie wpływać na jego działanie - zaleca się,
aby każdego dnia przed rozpoczęciem pracy, podgrzać
urządzenie do temperatury roboczej, założyć uchwyt
filtra z tzw. ślepym filtrem i kilkakrotnie uruchomić
głowicę urządzenia.
W ten sposób usuwane są resztki kawy znajdujące się
pomiędzy sitkiem (B), a jego obsadą. Czynność
powinna być wykonywana codziennie.
Regularnie sprawdzać pory w filtrze (C) (otworki w jego
dnie) i usuwać ewentualne osady.
Po długim przestoju urządzenia, koniecznym jest
również przepłukanie jego obwodów gorącą wodą, w
celu usunięcia ewentualnych osadów.

Czynności robocze wykonywane w ramach
cotygodniowej obsługi urządzenia.
Czyszczenie urządzenia i sitek:
Do ślepego filtra stanowiącego element osprzętu
dostarczanego wraz z urządzeniem, wsypać małą
łyżeczkę specjalnego środka czyszczącego (w proszku)
a następnie wsadzić go do uchwytu filtra, który z kolei
założyć przy głowicy, która ma być czyszczona. Nacisnąć odpowiedni przycisk, tak jak się to robi w przypadku
wydawania kawy. Po około 30 sekundach przerwać
wydawanie kawy, a opisaną czynność wykonać
ponownie jeszcze 3-4 razy. Przepłukać głowicę z
użyciem normalnego filtra, pobierając kilka porcji
gorącej wody. Na zakończenie tego cyklu, przygotować
jedną kawę, co pozwoli na usunięcie nieprzyjemnego
zapachu po zastosowanym środku czyszczącym.
Filtry(C)i uchwyty filtrów (D) powinny być codziennnie
czyszczone goracą wodą, a najlepiej włożyć je do
gorącej wody (rozpuszcza się tłuszcz z kawy) i
przetrzymać w takim stanie aż do rana..
W celu utrzymania optymalnej temperatury uchwytu
filtra, zaleca się pozostawianie go w głowicy w ciągu
całego dnia roboczego (wraz z kawą).
Podgrzewanej półki na filiżanki nie powinno się
nakrywać żadnymi materiałami (tkaniny, filc itp.).

F
E
A
H

H
B
G
C
D

Rys.9

A
B
C
D
E
F
G
H
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OBSADA SITKA
SITKO
FILTR
UCHWYT FILTRA
USZCZELKA
GŁOWICA
ŚRUBA ŚRODKOWA
ŚRUBY IMBUSOWE

Do czyszczenia obudowy urządzenia nie wolno
używać środków szorujących i rozpuszczalników. l
W celu uniknięcia powstawania osadów i zatkania otworów, dysze pary muszą być czyszczone natychmiast
po ich użyciu.
Ponadto, unikać należy przegrzewania produktów,
ponieważ mogą one przyjmować one niewłaściwy
smak.
Tylna ścianka urządzenia, wykonana z tworzywa
sztucznego, może być czyszczona wyłącznie wodą i
mydłem. Nie wolno stosować żadnych innych środków
czyszczących.

Czyszczenie ścianki tylnej
urządzenia oraz podgrzewanej
półki na filiżanki
UWAGA: ścianka tylna oraz podgrzewana półka na
filiżanki, wykonane zostały z tworzywa
poliwęglanowego, które może być czyszczone
wyłącznie przy użyciu wody i neutralnego mydła.
Nie używać innych środków czyszczących, jak np.
alkoholi.
W razie konieczności wyczyszczenia odwrotnej strony
ścianki, nalezy postepować jak podano niżej:

Wymiana uszczelki pod głowicą
Wykręcić śrubę środkową (G) i wyjąć sitko (B).
Odkręcić obydwie śruby imbusowe (H) i zdjąć obsadę
sitka (A).
Następnie wyjąć uszczelkę (E), używając do tego
śrubokręt lub szydło.
Oczyścić gniazdo uszczelki i założyć nową uszczelkę,
zwracając uwagę, aby jej wypukła powierzchnia
skierowana była w kierunku głowicy urządzenia.

1. Wyłączyć urządzenie lub diodę fluorescencyjną
LED, korzystając z przełącznika (27) umieszczonego
pod dolną płytą urządzenia.

Rys. 10

2. Wykręcić śruby mocujące (A) i zdjąć ściankę,
zwracając uwagę na to, aby nie uszkodzić diod.

Gdy ścianka jest zdjęta, to dioda musi być
ZAWSZE wyłączona. W żadnym przypadku nie
może być bezpośrednio przymocowana.
3. Wyczyścić ściankę ściereczką zwilżoną wodą z
mydłem. Nie używać innych środków czyszczących lub ostrej gąbki.
4. Założyć ponownie ściankę i przymocować ją,
wykręconymi wcześniej śrubami. W czasie
montażu zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić
diod.
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PROBLEM

PRZYCZYNA

USUNIĘCIE

Urządzenie nie włącza się

1. Główny przełącznik w położeniu Wył./OFF
2. Wyłącznik urządzenia w położeniu „0”
3. Błędne podłączenie do sieci
4.Wyłączony zegar (OFF)
1. Zamknięty zawór na przewodzie
2. Zatkany filtr pompy
3. Uszkodzona pompa
1. Zamknięty zawór na przewodzie
2. Uszkodzona pompa
3. Zatkany dławik
4. Przepalony bezpiecznik w układzie sterowania
5. Nie działa zawór elektromagnetyczny grupy
6. Nie działa przełącznik grupy

1. Ustawić przełącznik w położenie Włącz./ON
2. Ustawić przełącznik w położenie „1”
3. Zwrócić się do serwisu o sprawdzenie przyłącza
4. Aktywować funkcję Włączone/ON
1. Otworzyć zawór na przewodzie
2. Wymienić filtr
3. Zwrócić się do serwisu
1. Otworzyć zawór
2. Zwrócić się do serwisu
3. Zwrócić się do serwisu
4. Zwrócić się do serwisu
5. Zwrócić się do serwisu
6. Zwrócić się do serwisu

1. Zbyt dużo wody w bojlerze
2. Uszkodzona grzałka
3. Zatkana dysza
4. Wyłączony termostat grzałki
1. Nie wyłącza się pompa
2. Przebity wymiennik
3. Zablokowany zawór elektromagnetyczny
automatycznego napełniania bojlera
1. Zanieczyszczona tacka ociekowa
2. Zatkany lub poluzowany przewód odpływowy
3. Inny miejsce wycieku
1. Zbyt drobno zmielona kawy
2. Zbyt zimna głowica

1. Patrz – problemy specyficzne
2. Zwrócić się do serwisu
3. Oczyścić dyszę
4. Włączyć termostat zabezpieczający
1. Zwrócić się do serwisu
2. Zwrócić się do serwisu
3. Zwrócić się do serwisu

Brak wody w bojlerze
Urządzenie nie wydaje
produktu

Dysza nie podaje pary

Zbyt wysoki poziom wody w
bojlerze
Woda wypływa z urządzenia
na stół, na którym stoi

Mokra tabletka kawy

Kawa jest wydawana zbyt
wolno

Kawa jest wydawana zbyt
szybko
Przygotowana kawa jest zimna

Przygotowana kawa jest zbyt
gorąca

1. Oczyścić tackę
2. Wymienić przewód odpływowy
3. Zwrócić się do serwisu
1. Ustawić właściwy stopień rozdrobnienia kawy
2. Poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę
robocza
3. Zwrócić się do serwisu
1. Ustawić właściwy stopień rozdrobnienia kawy
2. Wymienić filtr i częściej czyścić uchwyt filtra
3. Zwrócić się do serwisu
4. Zwrócić się do serwisu

3. Uszkodzony zawór rozprężający
1. Zbyt drobno zmielona kawa
2. Zanieczyszczony uchwyt filtra
3. Zatkana głowica grupy
4.Częściowo zatkany dławik lub zawór
elektromagnetyczny
1. Zbyt grubo zmielona kawa

1. Ustawić właściwy stopień rozdrobnienia kawy

1. Osady wapienne na wymienniku ciepła lub grzałkach
2. Utlenione styki wyłączników ciśnieniowych
3. Uszkodzone przyłącze elektryczne
4. Częściowo wypalona grzałka
Złe ustawienie wyłączników
ciśnieniowych

1. Zwrócić się do serwisu
2. Zwrócić się do serwisu
3. Zwrócić się do serwisu
4. Wymienić grzałkę
1. Wyregulować wyłącznik przy użyciu
śruby regulacyjnej (pkt. 7.1)

17 - ZŁOMOWANIE URZĄDZENIA

W celu złomowania urządzenia, zaleca się
rozebranie go na części i posegregowanie ich
według rodzaju materiału, z którego zostały
wykonane (plastik, metal itp.). Posegregowane
elementy powinny być przekazane firmom
specjalizującym się w zbieraniu surowców
wtórnych do recyklingu.

