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1.  OSTRZEŻENIA
1.1  PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed użyciem maszyny.
Zakupiony ekspres do kawy espresso został zaprojektowany i zbudowany przy użyciu metod i technologii najnowszej 
generacji, które zapewniają jakość i niezawodność w czasie.
Niniejsza instrukcja jest poradnikiem, który pozwoli Ci poznać zalety wyboru naszej marki. W środku znajdziesz wszelkie 
informacje o tym, jak najlepiej korzystać z maszyny, jak zachować jej wydajność i jak zachować się w przypadku 
problemów.
Zachowaj tę instrukcję dokładnie. W przypadku zgubienia i / lub pogorszenia stanu prezentu, jego kopię można zażądać od 
producenta.
1.2  JAK KORZYSTAĆ Z TEJ INSTRUKCJI
Producent zapewnia prawo do wprowadzania zmian i / lub ulepszeń produktu bez komunikacji z klientem. Gwarantuje się, 
że niniejsza instrukcja odzwierciedla stan techniki w chwili wprowadzenia maszyny na rynek.
Korzystając z okazji, zapraszamy naszych miłych klientów do zgłaszania wszelkich propozycji ulepszeń zarówno produktu, 
jak i instrukcji, pod nasze dane kontaktowe.

1.3  OGÓLNE OSTRZEŻENIA
• Po zdjęciu opakowania należy sprawdzić stan urządzenia, w razie wątpliwości nie używać go i skontaktować się 

bezpośrednio ze sprzedawcą lub dystrybutorem.
• Elementy opakowania nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci i należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zalecamy zachowanie opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji.
• Przed użyciem maszyny należy upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada wskazaniom na tabliczce znamionowej 

maszyny.
• Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
• Całkowite bezpieczeństwo tego urządzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy jest ono podłączone do skutecznego systemu 

uziemienia, wykonanego zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Instalacja elektryczna musi być 
wyposażona w odpowiedni wyłącznik różnicowy (wyłącznik automatyczny). Ważne jest, aby sprawdzić te wymagania i w 
przypadku wątpliwości poprosić o dokładne sprawdzenie systemu przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwą instalacją elektryczną i / lub instalacją.

• Podczas instalacji urządzenia, wykwalifikowany wyłącznik ochronny musi być zainstalowany przez wykwalifikowany 
personel zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, z odległością otwarcia styków równą lub większą niż 3 
mm.

• Nie zaleca się stosowania przedłużaczy lub adapterów elektrycznych z wieloma gniazdami. Jeśli ich użycie stanie się 
niezbędne, używaj tylko prostych lub wielokrotnych adapterów i przedłużaczy, które są zgodne z obowiązującymi 
normami bezpieczeństwa. Nigdy nie przekraczaj wartości mocy w kW podanej na prostym adapterze i na przedłużaczach 
ani maksymalnej wartości mocy podanej na adapterze.

• Ekspres do kawy espresso przeznaczony jest do przygotowywania gorących napojów, takich jak kawa, herbata, gorące 
mleko. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do celów, do których zostało zaprojektowane. Każde inne 
użycie jest niewłaściwe, a zatem niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
spowodowane nieprawidłowym i nieracjonalnym użytkowaniem.

• Korzystanie z urządzenia elektrycznego musi być zgodne z zasadami zachowania bezpieczeństwa:
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
- Nie używaj urządzenia z bosymi stopami.
- Nie używaj przedłużaczy w pomieszczeniach z prysznicami lub łazienkami.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia.
- Nie wchodź do wnętrza urządzenia.
- Nie używaj maszyny bez części zewnętrznych.
- Nie wylewaj płynów na urządzenie.
- Nie pozwalaj, aby urządzenie było używane przez dzieci lub niezdolne do pracy.
- Upewnij się, że urządzenie jest używane w wystarczająco wentylowanym, higienicznym i oświetlonym miejscu.

• Przestrzenie i dostęp do maszyny i głównego wyłącznika muszą być wolne, aby umożliwić użytkownikowi interwencję bez 
żadnych ograniczeń, a także możliwość natychmiastowego opuszczenia obszaru, jeśli to konieczne.

• Ustawić i zainstalować maszynę pozostawiając wystarczającą przestrzeń dla dobrej wentylacji maszyny ze wszystkich 
stron oraz w pozycji zapewniającej operatorowi dobrą manewrowość.

• Nie używaj strumienia wody do czyszczenia urządzenia. Czynności czyszczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją.
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie z sieci za pomocą 

wyłącznika głównego.
• W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania, natychmiast wyłącz urządzenie, natychmiast skontaktuj się z 
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wyspecjalizowanym technikiem, nie podejmuj żadnych prób interwencji i / lub naprawy.
• Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub przez technika lub centrum upoważnione przez 

producenta. Stosować tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne. Nieprzestrzeganie tej normy może poważnie 
zagrozić bezpieczeństwu i funkcjonalności urządzenia oraz może spowodować utratę ważności gwarancji.

• Wewnątrz maszyny znajduje się bateria, aby uniknąć utraty danych programowania w przypadku przerwy w zasilaniu.
• W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego nie może i nie może być wymieniany przez użytkownika, wyłączać maszynę 

i odłączać kabel zasilający, aw celu wymiany należy kontaktować się tylko z centrum lub wykwalifikowanym personelem.
• W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres, zaleca się odłączenie go od zasilania i opróżnienie 

przez wykwalifikowany personel.
• W celu zagwarantowania dobrej sprawności maszyny i jej prawidłowego funkcjonowania należy bezwzględnie 

przestrzegać instrukcji producenta, zlecając okresową i planową konserwację wykwalifikowanemu personelowi pod 
kontrolą wszystkich urządzeń zabezpieczających.

• Nigdy nie wystawiać rękoma ani innymi częściami ciała w kierunku końcówek wylotu pary, gorącej wody, kawy. Para i 
woda wydostające się z urządzenia mogą spowodować oparzenia.

• Gdy urządzenie jest uruchomione i uruchomione, należy ostrożnie obchodzić się z dyszami pary, rurkami gorącej wody i 
uchwytami filtrów i tylko w przewidzianych miejscach, ponieważ części te są przegrzane.

• Filiżanki i kubki należy stawiać na specjalnej powierzchni podgrzewacza do filiżanek dopiero po ich wysuszeniu.
• Nie używaj podgrzewacza do filiżanek do umieszczania naczyń lub podobnych przedmiotów.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 

umysłowych, dzieci oraz osoby bez doświadczenia lub wiedzy o urządzeniu.
• Dzieci należy nadzorować i nie pozwalać im bawić się urządzeniem.
• Używaj maszyny tylko w temperaturze od 5 ° do 40 ° C.
• Nieupoważnione manipulowanie jakąkolwiek częścią maszyny powoduje unieważnienie gwarancji.

1.4  GWARANCJA
Maszyna objęta jest 12 miesięczną gwarancją z wyłączeniem podzespołów elektrycznych oraz części zużywających się.
2.  PREZENTACJA
Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dla maszyn rolno-spożywczych, jak wskazano w punkcie 2.1 
dyrektywy 2006/42 /CE.
Ekspres przeznaczony jest do użytku czysto profesjonalnego, został zaprojektowany do przygotowywania gorących 
napojów, takich jak kawa, herbata, cappuccino, gorące mleko itp. Jeśli model ma dwie lub więcej grup, można go używać 
dwie lub więcej osób jednocześnie, urządzenie jest w stanie bezproblemowo wydawać napoje i gwarantuje ich intensywne 
użytkowanie.

3.  OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORA
3.1  ZASILACZ
Wskazane zasilanie urządzenia musi być wykonane wodą nadającą się do spożycia przez ludzi, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w miejscu ustawienia. Właściciel i / lub operator systemu musi potwierdzić instalatorowi, że woda spełnia 
powyższe wymagania.
3.2  MATERIAŁY DO UŻYCIA
Podczas instalacji maszyny należy używać komponentów i materiałów dostarczonych wraz z maszyną.
Jeśli zachodzi potrzeba zastosowania innych elementów, instalator musi zweryfikować ich przydatność do kontaktu z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
3.3  POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
Instalator musi wykonać przyłącza hydrauliczne zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu montażu.

3.4  AKTYWACJA
Po zakończeniu instalacji urządzenie należy uruchomić i doprowadzić do normalnego stanu pracy, a następnie pozostawić 
w stanie czuwania przez co najmniej 30 minut.
Następnie urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia, a następnie całkowicie opróżnić je z wody znajdującej 
się w nim w celu usunięcia wszelkich początkowych zanieczyszczeń.
Następnie należy ponownie napełnić urządzenie wodą do normalnych warunków pracy.
Włącz urządzenie z powrotem i poczekaj, aż osiągnie stan użytkowania, a następnie wykonaj następujące czynności:
• Dla każdej grupy kawy należy nieprzerwanie spuszczać co najmniej 0,5 litra wody z obwodu.
• Spuść całą objętość wody z kotła poprzez ciągły dopływ za pomocą specjalnej lancy, spuść co najmniej 6 litrów dla 2 grup 

i co najmniej 8 litrów dla 3 grup.
• Opróżniać przez co najmniej 1 minutę bez przerwy z każdej rurki pary.
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3.5  KONSERWACJA I NAPRAWA
Po konserwacji i / lub naprawie zastosowane komponenty muszą zapewniać zachowanie wymagań higieny i 
bezpieczeństwa początkowo przewidzianych dla urządzenia, stan ten występuje przy użyciu wyłącznie oryginalnych części 
dostępnych u producenta.
Po naprawie lub wymianie elementów obejmujących części mające kontakt z wodą i / lub żywnością należy powtórzyć 
procedurę opisaną w pkt 3.4
W przypadku nieużywania maszyny i / lub ponownej instalacji przed użyciem należy powtórzyć procedurę opisaną w 

4.  OPIS MASZYNY
4.1  OPIS

4.2  DANE TECHNICZNE
Tabliczka znamionowa maszyny znajduje się z przodu po lewej stronie. Dane maszyny są również widoczne na 
opakowaniu maszyny

4.3  NACIŚNIJ PRZYCISK
Na poniższym schemacie znajdziesz opis funkcji poszczególnych klawiszy. Klawisze dwufunkcyjne są używane podczas 
programowania elementów wyświetlacza, jeśli występują.    
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K1GR1 - 1 kawa espresso
K2GR1 - 1 Średnia kawa

K3GR1 - 2 Kawa espresso
K4GR1 - 2 Średnia kawa

K5GR1 - Dozowanie ręczne
K6GR1 - Gorąca woda

5.  PRZYGOTOWANIE MASZYNY
Przygotowanie maszyny i czynności instalacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 
Instalator musi skrupulatnie przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale „Ostrzeżenia dla instalatora”.
Używanie maszyny bez przeprowadzenia wszystkich czynności instalacyjnych przez personel techniczny powoduje utratę 
gwarancji.

  1. Przełącznik
  2. Kran parowy
  3. Naciśnij przycisk
  4. Pokaz
  5. Kratka na kubek
  6. Lanca parowa
  7. Grupa piwowarska
  8. Ciśnieniomierz
  9. Plan pracy
10. Filtr i uchwyt filtra
11. Podnieś filiżanki
12. Regulowany spód
13. Rzuć wodą

ZASILACZ
POCHŁANIANA MOC
POJEMNOŚĆ KOTŁA
SZEROKOŚĆ
GŁĘBOKOŚĆ
WYSOKOŚĆ
KALIBRACJA ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA
CIŚNIENIE ROBOCZE KOTŁA
CIŚNIENIE WODY DOSTARCZANEJ

V

W
Lt / gal UK

cm / inc
cm / inc
cm / inc
bar / psi
bar / psi
bar / psi

230 - 400
4.500

14 / 3,7
72 / 28,35
58 / 22,83
54 / 21,26

2,00 / 29,01
0,8 ÷ 1,4 / 11,6 ÷ 20,3

1,5 ÷ 5 (MAX) 21,8 ÷ 72,5 (MAX)

2 GRUPY

WAGA Kg / lbs 76 / 168

1

2
2

3 34 5

6

6

7

7

8

9
10

10

11

12

13
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6.  ODNOWIENIE WODY
W przypadku, gdy maszyna pozostaje nieaktywna dłużej niż tydzień, należy wymienić wodę znajdującą się w całej 
maszynie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 3. 4 ..
7.  WŁĄCZANIE MASZYNY
Przed włączeniem ekspresu należy upewnić się, że poziom wody wewnątrz bojlera jest wystarczający (widoczny z 
poziomicy optycznej znajdującej się wewnątrz ekspresu po prawej stronie, widoczna po zdjęciu prawej strony lub kratki na 
filiżanki), w przypadku niewystarczający i / lub brakujący poziom należy przeprowadzić przy ręcznym ładowaniu, aby 
uniknąć przegrzania rezystancji. Maszyna wyposażona jest w układ, który przerywa zasilanie grzałki elektrycznej w 
przypadku niedostatecznego i / lub braku poziomu wody oraz automatycznie ładuje wodę do bojlera przed zasileniem 
rezystora.
Otworzyć kran doprowadzający wodę i kran maszyny.
Ustaw przełącznik w pozycji 1 lub ON.
Poczekaj, aż maszyna wykona wszystkie kontrole i kontrole (ewentualne problemy elektryczne i elektroniczne, napełnianie 
bojlera).
Wyświetlacz (jeśli występuje) pokazuje poziom wody w kotle i temperaturę pary wewnątrz kotła, która po osiągnięciu pełnej 
sprawności musi ustabilizować się na poziomie około 120 ° C. Jeśli występuje, wyświetlane są również temperatury 
poszczególnych grup.
Podczas fazy nagrzewania maszyny zawór przeciwdepresyjny może uwalniać parę przez kilka sekund, aż do zamknięcia 
zaworu.
8.  CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Ważne jest, aby mieć młynek-dozownik obok maszyny do mielenia kawy. Aby uzyskać dobre espresso, nie należy 
przechowywać dużych zapasów ziaren kawy i przestrzegać terminu ważności wskazanego przez producenta. Nigdy nie 
miel dużych ilości kawy, zaleca się mielenie tylko takiej ilości, jaka jest używana codziennie. Nie kupuj i / lub nie używaj już 
zmielonej kawy, ponieważ szybko się psuje.
Napełnij filtr porcją kawy mielonej (ok. 6-8 gr.) I ściśnij go specjalną praską, zaczep uchwyt filtra na grupie nie zamykając 
go zbyt mocno, aby uniknąć szybkiego zużycia uszczelki. Z tego samego powodu zaleca się każdorazowe czyszczenie 
krawędzi filtra przed dołączeniem uchwytu filtra do grupy.
Przed użyciem maszyny wykonaj kilka pustych dozowań z zamocowanymi uchwytami filtrów, aby uwolnić powietrze obecne 
w obwodzie i umożliwić całkowite podgrzanie grup dozujących.
Wykonaj również kilka dozowań kawy z różnymi testami mielenia, aby sprawdzić najbardziej odpowiednie mielenie i 
sprawdzić ciśnienia robocze urządzenia. Nigdy nie wyjmuj uchwytu filtra z zespołu podczas parzenia kawy, ryzyko 
poparzenia.

9.  PRZYGOTOWANIE KAWY
Zawieś uchwyt filtra z kawą na grupie, umieść filiżankę lub filiżanki pod wylewką, naciśnij żądany przełącznik dozowania, 
aby uzyskać nalewanie kawy, które zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu zaprogramowanej ilości lub można je 
zatrzymać wcześniej naciskając wyłącznik wydawania (czasy wydawania są ustawione przez producenta dla odpowiedniej 
ilości kawy, czasy wydawania mogą być zmieniane przez operatora lub personel techniczny zgodnie z opisem w rozdziale 
o programowaniu maszyny).
Umieść filiżankę lub filiżanki pod wylewką i naciśnij przycisk żądanej dawki i poczekaj, aż kawa zostanie nalana (podczas 
parzenia dioda odpowiadająca wciśniętemu przyciskowi będzie się świecić.
Aby wcześniej przerwać wytwarzanie kawy, naciśnij przycisk z włączoną diodą.

10.  PRZYGOTOWANIE GORĄCYCH NAPOJÓW
10.1  DOSTAWA CIEPŁEJ WODY
Umieścić naczynie pod ciepłą wodą różdżkę i naciśnij przycisk gorącej wody (funkcja aktywnego na wszystkich 
klawiaturach) i czekać na koniec dostaw, jeśli ilość gorącej wody jest niewystarczająca, ponownie naciśnij przycisk ciepłej 
wody, dopływ wody gorącej wody można zatrzymać wcześniej, naciskając przycisk gorącej wody.
Nie dotykaj wylewki gorącej wody, kontakt z włócznią może spowodować oparzenia i obrażenia ludzi, rzeczy i zwierząt.

10.2  DOSTAWA PARY
Włóż dyszę (y) pary do podgrzewanej cieczy i użyj joysticka lub pokrętła kranu, przywróć joystick do położenia środkowego 
lub pokrętło zamknij po dozowaniu.
Obracanie pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara otwiera kran i umożliwia ujście pary, a obrót w 
prawo zamyka kran.
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Przesuwając joystick (jeśli jest dostarczany przez zakupiony model) w pionie, następuje ciągłe otwieranie pary, ręcznie 
cofamy joystick do pozycji środkowej, aby zatrzymać wytwarzanie pary. Poruszanie joystickiem w poziomie powoduje 
otwarcie pary i automatyczne jej zamknięcie po zwolnieniu joysticka.
Aby uzyskać optymalne rojenie, zaleca się podgrzanie tylko takiej ilości mleka, jaka ma być użyta, po podgrzaniu należy je 
w całości wylać z dzbanka i nie podgrzewać. Spieniane mleko musi mieć temperaturę pokojową i nie niższą niż 4 ° C.
Przed każdym użyciem rurki parowej spuść skropliny wewnątrz rurki, naciskając kran przez co najmniej 2 sekundy.
Ruszkę pary należy pozostawić zanurzoną w mleku tylko na czas niezbędny do podgrzania mleka.
Obchodź się ostrożnie z dyszą parową, używaj specjalnej gumy zapobiegającej oparzeniom, kontakt z dyszą i parą może 
spowodować oparzenia i obrażenia ludzi, rzeczy i zwierząt.
Po każdym użyciu wyczyść lancę (y) miękką, wilgotną szmatką, resztki mleka pozostawione na dyszy parowej sprzyjają 
namnażaniu się bakterii i pleśni, które są wysoce szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Nie używaj detergentów do 
czyszczenia dysz pary.
Nigdy nie otwieraj kranu rurki pary zanurzonej w mleku lub innym płynie przy wyłączonym ekspresie, ekspres jest 
wyposażony w zawór przeciwpróżniowy i przeciwzasysający, w przypadku awarii zaworu mleko jest zasysane do bojlera 
powodując poważne uszkodzenie samą maszynę (skontaktuj się z centrum serwisowym).

11.  PODGRZEWACZ FILIŻANKI
Filiżanki do podgrzania należy umieścić na górnej części podgrzewacza filiżanek, górna część jest podgrzewana 
indukcyjnie z ciepła wytwarzanego przez bojler wewnątrz urządzenia. Nie ma możliwości regulacji temperatury 
podgrzewania filiżanek. Nie stawiaj filiżanek ani filiżanek, które są wilgotne lub zawierają płyny na powierzchni 
podgrzewacza filiżanek, gdyż rozlanie płynów wewnątrz ekspresu przez otwory w powierzchni podgrzewacza filiżanek 
może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. W przypadku rozlania płynu do wnętrza urządzenia, natychmiast 
wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym.

12.1  INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
12.2  KLUCZE

12.  PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW I FUNKCJI MASZYNY

K1GR1, K1GR2, K1GR3:
K2GR1, K2GR2, K2GR3:
K3GR1, K3GR2, K3GR3:
K4GR1, K4GR2, K4GR3:
K5GR1, K5GR2, K5GR3:

Przycisk pierwszej dawki kawy
Przycisk drugiej dawki kawy
Przycisk trzeciej dawki kawy
Przycisk czwartej dawki kawy
Ciągły klucz / programowanie

Grupa 1, 2, 3
Grupa 1, 2, 3
Grupa 1, 2, 3
Grupa 1, 2, 3
Grupa 1, 2, 3

KLUCZ

K1GR1

DODATKOWA 
FUNKCJA

+ (JESZCZE)

OPIS FUNKCJI

Funkcja „zwiększania” wartości liczbowych lub wybór 
opcji „preset” odnoszących się do programowanego 
parametru

UWAGA: jak zostanie dokładniej określone w szczegółowym paragrafie, niektóre klawisze 
należące do panelu przycisków grupy 1 pełnią określone funkcje (inne niż fabryczne) 
podczas programowania:

K2GR1 - (MNIEJ)
Funkcja „Zmniejszanie” wartości liczbowych lub wybór 
opcji „Preset” odnoszących się do programowanego 
parametru

K3GR1 ENTER Funkcja potwierdzania niektórych operacji podczas 
programowania

K5GR1 - (MENU) Funkcja wyboru / wyboru programowanego parametru
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12.3  DOPROWADZIŁO

K1GR1, K1GR2, K1GR3:
K2GR1, K2GR2, K2GR3:
K3GR1, K3GR2, K3GR3:
K4GR1, K4GR2, K4GR3:
K5GR1, K5GR2, K5GR3:

Przycisk LED pierwszej dawki kawy
Dioda Przycisk drugiej dawki kawy
Dioda LED Przycisk trzeciej dawki 
Dioda przycisku czwartej dawki kawy
Led Ciągły klucz / programowanie

Grupa1, 2, 3
Grupa 1, 2, 3
Grupa 1, 2, 3
Grupa 1, 2, 3
Grupa 1, 2, 3

13.  WŁĄCZANIE MASZYNY
Po zasileniu maszyny za pomocą zewnętrznego wyłącznika głównego, powraca ona do stanu „WYŁ.” Lub „WŁĄCZENIA 
bezczynności”, który znajdował się przed odłączeniem od sieci
(patrz „Postępowanie w przypadku awarii zasilania”).
Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu na chwilę pojawi się wersja zainstalowanego oprogramowania (x.yy).

13.1  STAN WYŁĄCZONY (MASZYNA WYŁĄCZONA, ALE ZASILANA)
Gdy dozowanie jest wyłączone, na wyświetlaczu pojawia się słowo OFF, godzina i data:

OFF 
hh:mm 

day 

- wszystkie wyjścia są wyłączone
- wszystkie funkcje są wyłączone, poza funkcjami programowania technicznego

BEZ OBROTU W STANIE

13.2 ZASILANIE WŁĄCZONE
Aby włączyć dozowanie, należy nacisnąć przycisk K3GR1.

              

1
a                  

 
2

a

 

                          a                      a 

3             4 

W stanie spoczynku, dozowanie wykrywa stan w odniesieniu do poziomu i 
minimalnego poziomu sond; jeśli sonda wykryje brak wody w kotle, jej 
napełnianie następuje poprzez aktywację elektrozaworu napełniania EVLIV 
i POMPY aż do przywrócenia prawidłowego poziomu wody
(Wypełnienie limitu czasu - patrz paragraf ALARMY).
Po zakończeniu napełniania włącza się ogrzewanie (patrz paragraf 
„ogrzewanie kotła”)
W przypadku wykrycia prawidłowych poziomów lub po fazie ich 
przywrócenia, dozowanie jest predysponowane do umożliwienia wyboru 
dawki kawy lub ewentualnego zaprogramowania jej (patrz następne 
paragrafy).

Zezwolenie na dozowanie nie jest uzależnione od osiągnięcia temperatury zadanej w kotle.

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące komunikaty:

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3 gdzie to jest

hh = obecny czas (0 ÷ 23)

mm = aktualna minuta

day = dzień tygodnia
xxxxxxxxxxxxx = wybrana nazwa klienta, stany funkcjonalne, alarmy ……. 

płyną od prawej do lewej
T°grx = temperatura grupy

T°cald = temperatura kotła
Max = poziom kotła
Min = minimalny poziom kotła

W STANIE BEZCZYNNOŚCI WSZYSTKIE DIODY ŚWIECĄ
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13.3  ZAMKNĄĆ
Aby wyłączyć dozowanie, należy najpierw przytrzymać klawisz K5GR1 i zaraz po klawiszu K3GR1.

 

3

1
a                   

2
a
 

a                   
4

a
 

14.  KOLOROWY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY RGB
Graficzny wyświetlacz RGB umożliwia wybór żądanego koloru tła z kolorami, które można ustawić w PROGRAMOWANIU 
TECHNICZNYM.

14.1  TRYB NORMALNY
W trybie normalnym wyświetlacz ma czarne tło i kolorowe napisy.

14.2  TRYB ODWRÓCONY
W trybie normalnym wyświetlacz ma kolorowe tło i czarne napisy.

15.1  CYKL KAWOWY
15.2  DOSTAWA

15.  DAROWIZNY

Ze stanu spoczynku, naciśnięcie jednego z czterech przycisków dawkowania należących do grupy, z której chcesz 
dozować (na przykład K1GRx), zarówno elektrozawór dozujący EVx, jak i POMPA są zasilane, rozpoczynając fazę 
dozowania.
Pompa i elektrozawór pozostaną aktywne do momentu osiągnięcia uprzednio zaprogramowanej ilości produktu (impulsy 
licznika objętości).
Dioda odpowiadająca przyciskowi wybranej dawki świeci się przez cały czas parzenia kawy.

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm
Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3
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1 2

3 4

a a

a a

ROZPOCZNIJ DOSTAWĘ

Podczas wydawania na wyświetlaczu pojawia się 
IKONA dawki, która wyświetla się wraz z 
napełnionym kubkiem:

MaxLiv 

Min

T°Cald

T°gr1 T°gr2 T°gr3
xxxxxxxxxxxxxxxxx Po zakończeniu dawkowania na wyświetlaczu ikona jest wyświetlana 

przez 5 sekund.

UWAGA 1: Dozowanie pozwala na jednoczesne dozowanie kawy, herbaty i pary ze wszystkich grup wymaganych przez 
dozowanie. Na wyświetlaczu pojawi się ikona pierwszej wybranej dawki.
UWAGA 2: Jeśli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), przy każdej 
dostawie brzęczyk z tyłu tablicy wyświetlacza RGB emituje sygnał dźwiękowy.

15.3  ZATRZYMAJ PARZENIE KAWY W FAZIE WYKONANIA
Istnieje możliwość przerwania trwającego dozowania przed osiągnięciem impulsów związanych z zaprogramowanym 
licznikiem objętościowym poprzez naciśnięcie któregokolwiek z klawiszy dawkowania na klawiaturze grupy używanej do 
wydawania produktu.
Ta operacja powoduje natychmiastowe wyłączenie zasilania zaworu elektromagnetycznego EVx i POMPY, przerywając 
podawanie produktu i przywracając dozowanie do stanu POSTĘPUJĄCEGO.

1 2

3 4

a a

a a

STOP DELIVERY
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15.4  WSTĘPNA INFUZJA
Dawkowanie można skonfigurować w taki sposób, że dostarczanie względem objętościowych kontrolnych dawek kawy jest 
poprzedzone wstępnym zaparzaniem.
Na początku dawki, po czasie t1 (wł.), Grupa zaworów elektromagnetycznych EVx wyłącza się i pozostaje wyłączona przez 
czas t2 (wył.), Tylko po to, aby następnie ponownie się zasilić i doprowadzić dawkę do końca zgodnie z planem. To czasowe 
włączanie / wyłączanie nie dotyczy siłownika POMPY.
Naciśnięcie jednego z przycisków wolumetrycznej dawki kontrolnej powoduje, że „normalny” cykl dozowania jest 
poprzedzony krótkotrwałym strumieniem wody używanym do zwilżenia tabletki kawy przed właściwym etapem dozowania.
UWAGA:Czasy t1 (on) i t2 (off) można ustawić w Programowaniu TECHNICZNYM dla wszystkich dawek kawy. Jeśli jedna 
lub więcej danych jest ustawiona na zero, ta funkcja nie jest wykonywana, nawet jeśli jest aktywna! Aby włączyć, zobacz 
Programowanie TECHNICZNE.

 

EVx

POMPA

t1 (on) t2 (off) zaplanowana dawka

całkowity czas dostawy

15.5  PARZENIE KAWY W TRYBIE CIĄGŁYM
Ze stanu POSTÓJ WŁĄCZONY, naciskając jeden z przycisków dawkowania K5GRx (ciągły / programowanie), zarówno 
zawór elektromagnetyczny podawania EVx, jak i POMPA są zasilane, rozpoczynając fazę podawania. Dioda L5GRx 
związana z przyciskiem wybranej dawki świeci się przez cały czas nalewania kawy.

1 2

3 4

a a

a a

ROZPOCZNIJ DOSTAWĘ

Aby przerwać dozowanie w trybie ciągłym, należy wykonać dawkę ZATRZYMUJĄC poprzez naciśnięcie dowolnego 
przycisku dawkowania na klawiaturze grupy używanej do dozowania produktu. Odłączenie zasilania zaworu 
elektromagnetycznego i pompy następuje po tym, jak gaśnie sygnalizacyjna dioda LED.

1 2

3 4

a a

a a

ZATRZYMAJ DOSTAWĘ
Ciągła dostawa jest automatycznie zatrzymywana (jeśli nie jest wykonywana) po osiągnięciu maksymalnej ilości produktu; 
ta ilość może być kontrolowana zarówno w trybie objętościowym po osiągnięciu 6000 impulsów, jak i poprzez przekroczenie 
limitu czasu dostawy (patrz paragraf ALARMY).

WAŻNE: START CIĄGŁY DO CYKLU „CIĄGŁEGO” JEST W CZASIE ZWOLNIENIA (W CIĄGU 5 SEKUND KARY DO 
FAZY PROGRAMOWANIA) KLUCZA K5GRx, A NIE NA JEGO CIŚNIENIE.
MOŻLIWA DAWKA ZATRZYMANIA Z DRUGIEJ RĘKI WYSTĘPUJE PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU.
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15.6  CYKL HERBATY
15.7  DOSTAWA
Naciśnięcie przycisku dawki herbaty (K6GRx) uruchamia zawór elektromagnetyczny herbaty (EVTEA), inicjując 
dostarczanie gorącej wody. Operację podkreśla zaświecenie się diody LED (L6GRx) odpowiadającej wciśniętemu 

1 2

3 4

a a

a a

ROZPOCZNIJ DOSTAWĘ

W momencie rozpoczęcia cyklu 
uruchamiany jest licznik czasu, który po 
osiągnięciu wartości ustawionej w fazie 
programowania przerywa dostawę 
produktu.
Podczas wydawania na wyświetlaczu 
pojawia się ikona dawki, która jest 
wyświetlana wraz z napełnionym 
kubkiem.
Po zakończeniu dawkowania na 
wyświetlaczu ikona jest wyświetlana przez 
5 sekund.

UWAGA 1: Dozowanie pozwala na jednoczesne dozowanie kawy, herbaty i pary ze wszystkich grup wymaganych przez 
dozowanie. Na wyświetlaczu pojawi się ikona pierwszej wybranej dawki.
UWAGA 2: Jeśli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), przy każdym 
rozpoczęciu dostawy brzęczyk z tyłu tablicy wyświetlacza RGB emituje sygnał dźwiękowy.

15.8  ZATRZYMAJ DOSTAWĘ HERBATY W FAZIE WYKONANIA
Istnieje możliwość przerwania trwającego dostarczania herbaty przed osiągnięciem zaprogramowanego czasu poprzez 
naciśnięcie tego samego przycisku, którym rozpoczęto dozowanie dawki herbaty.

1 2

3 4

a a

a a

ZATRZYMAJ DOSTAWĘ

Ta operacja powoduje natychmiastowe 
wyłączenie zasilania zaworu 
elektromagnetycznego EVTEA, 
przerywając dostarczanie produktu i 
przywracając dozowanie do stanu 
POSTĘPOWY.

UWAGA:
DAWKA ZAPEWNIA TRZY RÓŻNE DAWKI HERBATY (JEDNA NA GRUPĘ)

15.9  HERBATA + POMPA
Możliwe jest połączenie dostarczania herbaty z pompką (patrz Programowanie TECHNICZNE).

15.10  CYKL DOSTAWY POMPY PAROWEJ
Za pomocą sondy temperatury umieszczonej odpowiednio na rurce pary i podłączonej do wejścia STLVAP, mierzona jest 
temperatura cieczy ogrzewanej parą.
Wciśnięcie klawisza K6GRx (z grupy 
wybranej w Programowaniu 
TECHNICZNYM, patrz paragraf) aktywuje 
EVVAP aż do osiągnięcia temperatury 
ustawionej w Programowaniu Symulacji 
(patrz paragraf poniżej).

1 2

3 4

a a

a a

ROZPOCZNIJ DOSTAWĘ

Możesz jednak zatrzymać się wcześniej, 
naciskając przycisk pary.
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Możliwe jest dalsze wytwarzanie pary, która osiągnęła zaprogramowaną temperaturę, przytrzymując wciśnięty przycisk 
pary.
Jeśli temperatura nie zostanie osiągnięta w ciągu 120 sekund, dopływ pary zostanie automatycznie przerwany.

UWAGA 1: Dozowanie pozwala na jednoczesne dozowanie kawy, herbaty i pary ze wszystkich grup wymaganych przez 
dozowanie. Na wyświetlaczu pojawi się ikona pierwszej wybranej dawki.
UWAGA 2: Jeśli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), przy każdym 
rozpoczęciu dostawy brzęczyk z tyłu tablicy wyświetlacza RGB emituje sygnał dźwiękowy.

16.  ZARZĄDZANIE POZIOMEM I REGULACJA
16.1  SONDA MINIMALNEGO POZIOMU
W momencie włączenia zasilania dozowanie wykrywa stan w odniesieniu do czujnika poziomu minimalnego. W przypadku 
braku wody, siłownik WŁ. / WYŁ. / OGRZEWANIE / HERBATA (który klient może dowolnie podłączyć do przełącznika 
zdalnego sterowania i / lub przekaźnika mocy) jest utrzymywany w stanie odłączonym, aby chronić element grzejny przed 
UWAGA: Po włączeniu, kontrola czujnika poziomu minimalnego jest aktywowana po około 6 sekundach.

Max 

Min

T°Cald

Boiler Empty
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(CZERWONE tło wyświetlacza)

Zawsze, gdy sonda poziomu minimalnego umieszczona w kotle nie 
wykryje obecności cieczy przez 3 sekundy, zostaje odłączona od 
zasilania WŁ. / WYŁ. / OGRZEWANIE / HERBATA2 w celu zachowania 
elementu grzejnego i pojawia się komunikat `` KOCIOŁ PUSTY ''. na 
wyświetlaczu.
Gdy czujnik poziomu minimalnego powróci, aby wykryć obecność wody 
przez 3 kolejne sekundy, siłownik WŁ. / WYŁ. / OGRZEWANIE / TEA2 
zostaje ponownie aktywowany iw konsekwencji ogrzewanie i alarm 
znikają z wyświetlacza.
UWAGA 1: Sonda poziomu minimalnego nie wykonuje zadań związanych z kontrolą napełniania ani zarządzania, 
ponieważ funkcja ta jest wykonywana przez sondę poziomu. (następny akapit)
UWAGA 2: Jeśli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), za każdym 
razem, gdy zostanie wykryta sonda poziomu minimalnego, jak opisano powyżej, oprócz sygnalizacji na 
wyświetlaczu, brzęczyk z tyłu płyty wyświetlacza RGB zgłosi również sygnał dźwiękowy. , poprzez 5 kolejnych 
16.2  SONDA POZIOMU
W momencie włączenia zasilania dozowanie wykrywa stan związany z sondą poziomu umieszczoną w kotle i, jeśli to 
konieczne (brak wody), organizuje wykonanie fazy napełniania poprzez zasilenie elektrozaworu napełniania EVLIV i 
POMPY aż do przywrócenia prawidłowego poziomu wody w kotle.
(Limit czasu przewidziany w fazie programowalnego napełniania - patrz Programowanie TECHNICZNE)
UWAGA: Gdy system jest włączony, kontrola i regulacja poziomu są włączane po około 6 sekundach.
Zawsze, gdy sonda poziomu umieszczona w kotle nie 
wykryje obecności cieczy przez 3 sekundy, faza napełniania 
jest realizowana przez zasilenie elektrozaworu ładowania 
EVLIV i POMPY. Kiedy sonda powraca, aby rozpoznać 
obecność wody przez 3 kolejne sekundy, faza napełniania 
zostaje przerwana przez wyłączenie zasilania elektrozaworu 
ładowania EVLIV i POMPY.

     
 

 

POZIOM KOTŁA KO EVLIV + POMPA = NA

     POZIOM KOTŁA OK EVLIV + POMPA = 

SLIVSLIV Min

SLIV Min SLIV
EVLIV

EVLIV

POMPA

POMPA

Faza napełniania nie wpływa na możliwość przygotowania 
zarówno kawy, herbaty lub pary, jak i na nowe ich 
programowanie. Tylko interwencja Time-out w połączeniu z 
fazą napełniania ogranicza działanie klawiatury i elementów 
wykonawczych.

Przy pierwszej regulacji poziomu wody w kotle sonda 
poziomu jest wyczekiwana przed zadziałaniem przekaźnika 
ZAŁ / WYŁ / OGRZEWANIE / HERBATA2.

Czułość sond poziomu można zmieniać za pomocą parametru w Programowaniu TECHNICZNYM z następujących 
możliwości:

-> NISKA czułość
-> ŚREDNIA czułość
-> WYSOKA czułość

150 kΩ
400 kΩ
1 MΩ

na przykład w obecności zmiękczacza
normalna woda
na przykład w przypadku wód górskich lub poziomego szkła
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17.  OGRZEWANIE KOTŁA PAROWEGO I KAWY *
17.1  CECHY
* TYLKO W MASZYNIE Z WIELOMA KOTŁAMI

Dozowanie steruje ogrzewaniem bojlera parowego i 
maksymalnie 3 bojlerów na kawę.

  

 
 

 

 

BOILER PAROWY

KOTŁY

Resistance

Grupa NTC

Grupa NTC

Grupa NTC

Kocioł NTCOdporność
Sterowanie ogrzewaniem wszystkich kotłów jest włączone w 
trybie IDLE-ON;
każdy wykorzystuje sondę typu NTC i sygnał sterujący 
niskiego napięcia 4 ÷ 30Vdc, który wzbudza siłowniki typu 
przekaźnika półprzewodnikowego (SSR) lub specjalne 
moduły triakowe, które z kolei sterują rezystorami grzejnymi.
W pierwszym ustawieniu ogrzewanie jest włączane 
dopiero PO osiągnięciu poziomu w kotle w celu 
zabezpieczenia oporu.
We wszystkich innych przypadkach ogrzewanie jest aktywne, 
jeśli jest to konieczne, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykryto 
czujnik poziomu minimalnego ... stan, w którym ogrzewanie 
jest natychmiast blokowane.
Podczas aktywacji podgrzewaczy grupowych na wyświetlaczu pojawia się symbol oporu

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr2 T°gr3T°gr1

obecność tego symbolu na wyświetlaczu 
oznacza, że ogrzewanie jest aktywne

OGRZEWANIE SEKWENCYJNE
System zapewnia możliwość włączenia funkcji „Sekwencyjne ogrzewanie” poprzez menu techniczne (patrz dedykowany 
rozdział), które, gdy aktywowana jest tylko jedna grupa ogrzewania SSR, ma pierwszeństwo przed wyjściem SSR bojlera 
do kawy, którym jest.
W stanie, w którym funkcja „Sekwencyjne ogrzewanie” jest wyłączona z menu technicznego, zarządzanie SSR obecnymi 
w systemie (bojler do kawy + grupy) będzie pozbawione priorytetowych ograniczeń między nimi.

UWAGA:
- w pierwszym ustawieniu (temperatury nie przy pełnej mocy) priorytetem ogrzewania będzie kocioł.
- każde żądanie wydawania pary lub herbaty bez parzenia kawy utrzymuje temperaturę bojlera niezależnie od tego, czy 
podgrzewacze grupy kawowej są włączone czy nie

17.2  REGULACJA PID (USTAWIENIE DOMYŚLNE)
Domyślna regulacja temperatury jest wykonywana według algorytmu zwanego PID.
Nazywa się stałe, które określają termoregulację
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    PID                             T°SET 
Stała proporcjonalna

Stała całkowania

Wyprowadzona stała

Zakres proporcjonalności

Kp

Ki

Kd
to zakres, w którym PID 
jest zarządzany poza 
nim, rezystancja jest 
sterowana w trybie ON / 
OFF

Trzy stałe i zakres proporcjonalności muszą być dostosowane do każdego typu ekspresu do kawy w oparciu o 
charakterystykę mocy oporu, wielkość bojlera, płynów, jego dyspersję itp., Itd ... i zwykle jest to zadanie to również wymaga 
czasu, aby uzyskać jak najlepszy wynik.
„Wartość zadana lub T ° SET” jest zdefiniowana jako temperatura, przy której kocioł musi znajdować się w normalnej 
pracy

- Jeśli w fazie ogrzewania lub fazy konserwacji temperatura waha się nadmiernie wokół T ° SET, ze szczytami 
wartości, które nie maleją w czasie, konieczne jest zmniejszenie stałej proporcjonalności: Kp

- Jeśli podczas fazy utrzymania temperatura waha się nadmiernie wokół T ° SET, z bardzo długim okresem oscylacji 
i pikami, które nie zmniejszają się w czasie, konieczne jest zmniejszenie stałej całkowania: Ki

- Jeżeli w fazie nagrzewania lub utrzymywania temperatura waha się nadmiernie i często w większym stopniu niż T ° 
SET, ale z czasem spada, należy zmniejszyć stałą różniczkowania: Kd

- Jeżeli podczas nagrzewania temperatura ma tendencję do utrzymywania się poniżej wartości T ° SET, oddalając się 
od niej coraz bardziej, należy zwiększyć stałą różniczkowania: Kd

- Jeśli podczas ogrzewania temperatura ma tendencję do utrzymywania się stale poniżej T ° SET, konieczne jest 
zwiększenie stałej proporcjonalności: Kp, a także nieznaczne zwiększenie stałej całkowania: Ki

- Jeśli w fazie utrzymania temperatura ma tendencję do utrzymywania się poniżej lub powyżej wartości T ° SE T, 
konieczne jest zwiększenie stałej całkowania: Ki i nieznaczne zwiększenie stałej proporcjonalności: Kp

(patrz programowanie TECHNICZNE w celu ustawienia parametrów)

17.3  REGULACJA WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA Z HISTEREZĄ 2 ° C TYLKO DLA KOTŁA

Regulacja temperatury kotła parowego może odbywać się również w innym trybie, a dokładniej z histerezą 2 ° C. 
Rezystancja jest kontrolowana przez siłownik ON / OFF / RISC / TEA2 (który klient podłączy do pilota i / lub przekaźnik 
mocy do woli), który wyłącza się po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury T ° SET (patrz programowanie 
TECHNICZNE) i ponownie włącza się, gdy spadnie o 2 ° C. Aby uniknąć wibracji na progu interwencji, a wstawiany jest 
również filtr czasu.
Aby aktywować tę funkcję, konieczne jest ustawienie wszystkich stałych pid na 0 w Programowaniu TECHNICZNYM (patrz 
odpowiedni paragraf).

17.4  WYŁĄCZANIE I WŁĄCZANIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP
Istnieje możliwość wyłączenia ogrzewania poszczególnych kotłów z grup poprzez naciśnięcie najpierw klawisza K5GRx i 
bezpośrednio po klawiszu K2GRx. Zamiast temperatury wyświetla się OFF.

1 2

3 4

a a

a a

1°
2°

  

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
OFF T°gr2 T°gr3

zakładając, że wyłączymy grupę 1, będziemy mieli:
Aby włączyć ogrzewanie, należy najpierw nacisnąć przycisk K5GRx, a zaraz po nim przycisk K1GRx.
Istnieje możliwość wyłączenia grzania kotła parowego postępując zgodnie ze specjalną procedurą opisaną w 
Programowaniu TECHNICZNYM.

PAROWEGO
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17.5  TRYB EKONOMICZNY
Tryb EKONOMICZNY włącza się po przekroczeniu czasu bezczynności ustawionego w menu technicznym pod „CZAS 
OSZCZĘDZANIA”.
Tryb EKONOMICZNY zapewnia automatyczne obniżenie kotła parowego TSet do wartości ustawionej w menu 
technicznym (patrz dedykowany paragraf).
Przy aktywnym trybie ekonomicznym na wyświetlaczu zamiast temperatury kotła parowego pojawia się napis „ECO” (po 
prawej stronie wyświetlacza).
Tryb ekonomiczny jest wyłączany, gdy:

1. zmierzona temperatura jest o 2 ° C niższa niż ustawiona ekonomiczna TSet
2. dostawa jest realizowana
3. sonda poziomu nie wykrywa wody i faza ładowania jest aktywowana

18. PROGRAMY I CZYTANIA
18.1 PROGRAMOWANIE DAWEK KAWY
Istnieje możliwość zmiany i zapamiętania ilości odnoszących się do objętościowych dawek kawy, postępując zgodnie z 
poniższą procedurą

1. W stanie bezczynności wciśnij klawisz K5GRx (1..3) i przytrzymaj go przez 5 sekund; sprawdzić przejście od stałego do 
migania diod L5GRx (1..3)

Na wyświetlaczu pojawi się napis

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

1 2

3 4

a a

a a

CIŚNIENIE KLAWISZA> 5 sekund

Błyskowy

3. Gdy ilość kawy, z jaką chcesz zaprogramować dawkę, zostanie osiągnięta, naciśnij dowolny przycisk „kawa” na 
klawiaturze, odpowiadający programowanej grupie, aby przerwać dozowanie produktu i w konsekwencji odwzbudzić EVx 
+ POMPĘ.
Nowa wartość dawki wyrażona w impulsach miernika objętości jest przechowywana w pamięci EEPROM.
Jednocześnie gaśnie dioda odpowiadająca zaprogramowanej dawce i zapalają się pozostałe diody; dzięki temu można 
przystąpić do programowania pozostałych dawek (także dawek herbaty i pary, jeśli jest włączona) bez konieczności 
powtarzania operacji wprowadzania (patrz punkt 1).

1 2

3 4

a a

a a

ROZPOCZNIJ DOSTAWĘ

LED ON

LEDS OFF

2. W ciągu 30 sekund (przekroczenie czasu wyjścia z fazy programowania) naciśnij dowolny klawisz przypisany do 4 
dawek, które można zaprogramować (na przykład K1GRx). Dioda LED związana z klawiszem K5GRx pozostaje zapalona, 
podobnie jak dioda dawki podczas programowania (w naszym przykładzie L1GRx). Siłowniki EVx + PUMP są włączone 
przez cały czas programowania dawki kawy.
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UWAGA: podczas programowania grupy pozostałe grupy pozostają wyłączone, a dostarczanie herbaty i pary, jeśli jest 
włączone.

1 2

3 4

a a

a a

ZATRZYMAJ DOSTAWĘ

EVx + PUMP = OFF 

· Aby kontynuować programowanie pozostałych dawek kawy (jeśli nie został przekroczony limit czasu 
programowania wynoszący 30 sekund), powtórz kolejno kroki 2 i 3.
· W przypadku interwencji time-out (30 sekund) w fazie programowania, aby przystąpić do jej wykonania należy 
powtórzyć całą sekwencję opisaną w punktach 1, 2 i 3
· Jeśli zdecydujesz się powrócić do środowiska programowania, wskaźniki ILED dotyczące „już 
zaprogramowanych” dawek są wyłączone. Nie przeszkadza to jednak w „nowym” zaprogramowaniu już 
zaprogramowanych dawek (warunek ten nie jest weryfikowalny, jeśli operacja włączania / wyłączania dozowania 
została wykonana po zaprogramowaniu).
WAŻNY:
programowanie przeprowadzane na PIERWSZEJ GRUPIE jest ZAWSZE automatycznie przenoszone dla wygody 
również do wszystkich pozostałych grup. Nie wpływa to jednak na możliwość zaprogramowania pozostałych grup 
niezależnie od pierwszej za pomocą operacji opisanych w punktach 1, 2 i 3, także w celu zlikwidowania wszelkich 
różnic w wodzie w kubku spowodowanych ewentualnymi "różnicami płynności" z różne grupy.

18.2  JEŚLI OBJĘTOŚCIOWA DAWKA KAWY NIE JEST JUŻ AKTYWNA ...
Rozwiązywanie problemów
jeśli po zaprogramowaniu dawki wolumetrycznej nie jest już wykonywana, NIE MOŻNA to przypisywać niemożności 
przechowywania dawki przez dozowanie, ale jest naprawdę możliwe, że z jakiegoś powodu samo dawkowanie nie 
otrzymało impulsów od wolumetryczny licznik i dlatego zaprogramował dawkę równą 0 impulsów.
WAŻNE I SPRAWDZIĆ, ŻE DIODA LED WYBRANEJ DAWKI W TRAKCIE PROGRAMOWANIA NIE MIGA

MOŻLIWĄ PRZYCZYNĘ NALEŻY SZUKAĆ W:
- miernik objętości nieprawidłowo podłączony
- wymieniony licznik objętości z licznikiem innej grupy
- obwód wodny nie działa
- filtr do kawy i zatkane kanały wodne wymagające czyszczenia
- grupa zaworów elektromagnetycznych, która nie przepuszcza wystarczającej ilości wody
- kawa mielona zbyt drobna lub zbyt mocno sprasowana, co pozwala na przefiltrowanie niewielkiej ilości wody

18.3 PROGRAMOWANIE DOZOWANIA HERBATY
Możliwe jest modyfikowanie i zapamiętywanie ilości związanych z dawkami herbaty (poprzez sterowanie czasowe) zgodnie 
z następującą procedurą:

UWAGA: 
JEŻELI FUNKCJA „PRE-INFUSION” JEST AKTYWNA (PATRZ DEDYKOWANE PARAGRAFY), DOZOWANIE W FAZIE 
PROGRAMOWANIA W KAŻDYM PRZYPADKU URUCHAMIA TĘ SZCZEGÓLNĄ FUNKCJĘ. POCZEKAJ, ŻE TO SAMO 
ZAKOŃCZY SIĘ PRZED ZATRZYMANIEM OBECNEJ PŁATNOŚCI
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1. W stanie bezczynności wciśnij klawisz K5GRx (1..3) i przytrzymaj go przez 5 sekund; sprawdzić przejście od stałego do 
migania diod L5GRx (1..3).
Na wyświetlaczu w strefie xxxxxxxxxxxxxx pojawi się napis „Nastawa dawki wybierz w ciągu 30 sekund”.
2. W ciągu 30 sekund (przekroczenie limitu czasu z fazy programowania) nacisnąć klawisz K6GRx powiązany z dawką 
herbaty. Dioda LED związana z klawiszem K5GRx pozostaje włączona
Siłownik EVTEA jest włączony przez cały czas trwania programowania dawki herbaty.
3. Po osiągnięciu ilości herbaty, z jaką chcesz zaprogramować dawkę, naciśnij klawisz K6GRx używany wcześniej, aby 
przerwać dozowanie produktu, aw konsekwencji odwzbudzić EVTEA.
Zapamiętany zostaje nowy czas związany z czasem trwania dawki herbaty.
· Aby kontynuować programowanie pozostałych dawek herbaty (jeśli nie został przekroczony limit czasu programowania 30 
sekund i wszedłeś do środowiska programowania z grupy 1 naciskając klawisz K5GR1) powtórz kolejno kroki 2 i 3.
· W przypadku interwencji time-out (30 sekund) na fazie programowania, aby przystąpić do jej wykonania należy powtórzyć 
całą sekwencję opisaną w punktach 1, 2 i 3.
· Jeśli zdecydujesz się powrócić do środowiska programowania, diody LED odnoszące się do „już zaprogramowanych” 
dawek są wyłączone. Nie wyklucza to jednak „nowego” programowania już zaprogramowanych dawek (warunek ten nie 
może być zweryfikowany, jeśli operacja włączania / wyłączania dozowania została wykonana po zaprogramowaniu).

WAŻNY:
programowanie dawki herbaty przeprowadzone na PIERWSZEJ GRUPIE NIGDY nie jest automatycznie 
przenoszone na wszystkie inne grupy. Aby zaprogramować dawkę herbaty na pozostałych grupach, wystarczy 
powtórzyć czynności opisane w punktach 1, 2 i 3.
UWAGA: podczas programowania herbaty grupy i dostarczanie innych herbat pozostają wyłączone.

18.4  PROGRAMOWANIE ZEGARA
W stanie bezczynności wciśnij klawisz K5GRx (1..3) i przytrzymaj go przez 5 sekund; sprawdzić przejście od stałego do 
migania diod L5GRx (1..3)
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Clock Adjust”. 

UWAGA: kiedy zostanie wyświetlony ekran „Doses Setting”, przytrzymaj przycisk K5GRx (1..3), aby przejść do fazy „Clock 
Adjust”.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Clock adjust 

Naciśnij K3GR1 (ENTER), aby potwierdzić

1 2

3 4

a a

a a

  

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Clock adjust 
hh.mm  XXXXXXXXX 

gdzie to jest hh = aktualny czas (0 ... 23)
mm = aktualna minuta

XXX = dzień tygodnia
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-), a następnie potwierdź klawiszem K5GR1.
Ponowne naciśnięcie klawisza K5GR1 przełącza na automatyczne ustawienie zapłonu.
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18.5  AUTO ON / OFF - AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
Umożliwia zdefiniowanie czasów automatycznego włączania i wyłączania dozowania oraz tygodniowego dnia zamknięcia.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Auto ON/OFF 
aaa : hh.mm  

Programuje się je w kolejności:
- czas zapłonu (AAA = On)
- minuta zapłonu (AAA = On)
- czas wyłączenia (AAA = Off)
- minuta wyłączenia (AAA = Off)
- dzień odpoczynku

Aby przełączyć się z jednej na drugą, naciśnij przycisk K5GR1.
Można ustawić 1 włączenie i 1 wyłączenie, które są ważne przez wszystkie dni tygodnia.
Jeśli nie chcesz, aby automatyczne włączanie i wyłączanie było włączone, przejdź do odpowiedniego programowania 
czasu i naciśnij K1GR1 (+) lub K2GR1 (-), aż na wyświetlaczu pojawi się:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Auto On/Off 

On : --.-- 

Auto On/Off 
Off : --.-- 

Lub

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

(naciśnięcie K2GR1 (-), gdy na wyświetlaczu pokazana jest godzina 00 lub naciśnięcie K1GR1 (+), gdy wskazana jest 
godzina 23).
W tym przypadku:
- jeśli zapłon został wyłączony, wyłączenie i dzień wolny są również automatycznie wyłączone, naciśnięcie K5GR1 pomija 
odpowiednie ustawienia i przechodzi bezpośrednio do następnego parametru. Dlatego włączanie i wyłączanie można 
wykonać tylko ręcznie, zgodnie z procedurą opisaną w poprzednim akapicie.
- jeżeli zapłon jest włączony, naciśnięcie K5GR1 przełącza na ustawienie wyłączenia, a następnie, w razie potrzeby, dnia 
zamknięcia.
18.6  DZIEŃ ODPOCZYNKU
Możliwe jest zdefiniowanie tygodniowego dnia odpoczynku, w którym dozowanie ignoruje automatyczny zapłon i może być 
włączone tylko ręcznie.
Automatyczne wyłączanie działa również w dzień wolny.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Closed On
xxxxxxxx

Za pomocą K1GR1 (+) lub K2GR1 (-) wybiera się dzień (XXX).
Jeśli nie chcesz ustawić dnia wolnego, wybierz „------------”.
Można ustawić tylko jeden dzień wolny.

18.7  ODCZYT ZUŻYCIA, LITRY, KONSERWACJA
wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Clock adjust 

ponowne naciśnięcie klawisza K5GR1 powoduje przejście do odczytu liczników:
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wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Counters 

naciśnij przycisk K3GR1 (ENTER), aby potwierdzić

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Litres 
xxxxx  

Wyświetlane są litry zużyte do tego momentu.

nacisnąć klawisz K5GR1, aby przejść do liczby cykli wykonanych do tego momentu

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Service 
xxxxx 

po naciśnięciu przycisku K5GR1 zostanie wyświetlona suma kaw nalanych do tego momentu.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Coffees total 
xxxxx 

naciśnij klawisz K5GR1, aby przewinąć wszystkie zliczenia i zostaną wyświetlone sumy poszczególnych dawek w każdej 
grupie

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
zzzzzz Gr:y 

xxxxx 

gdzie to jest y = jest grupą
zzzzz = to rodzaj kawy
xxxxx = liczba kaw

Na koniec recenzji naciśnięcie przycisku K5GR1 umożliwia wyjście z tej fazy.

19.  PROGRAMOWANIE TECHNICZNE
Wejście w środowisko związane z Programowaniem TECHNICZNYM umożliwia ustawienie określonych parametrów lub 
funkcji.
Aby uzyskać dostęp do programowania TECHNICZNEGO należy przejść do stanu WYŁĄCZENIA i nacisnąć klawisz 
K5GR1 przez 10 kolejnych sekund.

NACIŚNIJ W STANIE OFF PRZEZ 10 SEKUND

31 2 4
a a a a

K5GR1K1GR1 K2GR1 K6GR1K3GR1 K4GR1

MENÙENTER

6 PANEL PRZYCISKÓW

UWAGA:

dostęp do TECHNICZNE Programowanie i programowanie można przeprowadzić tylko z panelu przycisków z 
grupy 1.

Po wejściu do programowania TECHNICZNEGO w opisanym wcześniej trybie na wyświetlaczu pojawia się pierwszy 
parametr TECHNICZNY, czyli TRYB WYŚWIETLACZA:
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wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Modo Display 
xxxxxxxxxx 

gdzie xxx = normalny lub odwrotny
Jeśli chcesz zmienić, musisz użyć klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlana jest możliwość regulacji KONTRASTU wyświetlacza graficznego:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Contrast 

Xxxxxxxxxx 

gdzie xxx = wynosi od 0 do 60
Jeśli chcesz zmienić, musisz użyć klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlany jest wybór KOLORU tła wyświetlacza graficznego w stanie ON

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Color state ON 

Jeśli chcesz zmienić, musisz użyć klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wybór KOLORU tła wyświetlacza graficznego jest wyświetlany w stanie WYŁĄCZONY

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Color state OFF 

Jeśli chcesz zmienić, musisz użyć klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlany jest wybór JĘZYKA:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Language 

xxxxxxxxxx 

gdzie xxx = angielski, włoski, francuski, niemiecki, hiszpański xxx = English, Italian, French, German, Spanish
Jeśli chcesz zmienić, musisz użyć klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Słowo NAZWA jest wyświetlane i pokazywane na wyświetlaczu:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Name 

xxxxxxxxxx 

Jeśli chcesz zmienić, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-), aby wybrać litery alfabetu; kiedy litera / symbol / cyfra pod 
migającym kursorem jest wybrana, naciśnij klawisz K3GR1 (ENTER), aby potwierdzić literę / symbol / cyfrę i przejść do 
wyboru następnej litery / symbolu / cyfry.

Rozmieszczenie dostępnych znaków

blank ! " # $ % & ' ( ) - .
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =
> ? @ A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z [

¥ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t u v w x y

z

* + ,
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Aby przejść do następnego menu, naciśnij klawisz K5GR1 (MENU).
Ustawienie NUMERU TELEFONU jest wyświetlane i musi zostać wyświetlone w przypadku niektórych alarmów

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Service Phone 

xxxxxxxxxx 

gdzie xxx to cyfry tworzące numer telefonu.
Jeśli chcesz zmienić, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-), aby wybrać żądaną wartość, gdy liczba pod migającym 
kursorem jest żądana, musisz nacisnąć klawisz K3GR1 (ENTER), aby potwierdzić numer i przesunąć do następnego.
Aby przejść do wyświetlenia następnego parametru, naciśnij K5GR1 (MENU);
Ustawienie TYPU KLAWIATURY używanego do dozowania jest wyświetlane i dotyczy wszystkich paneli przycisków 
używanych dla 3 grup.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Keyboard type 
Esp Caf 2Es 2Caf 

Wybierz "Esp - Caf - 2Es - 2Caf", gdy używane panele przycisków są typu:

K5GR1K1GR1 K2GR1 K6GR1K3GR1 K4GR1

6 PANEL PRZYCISKÓW

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Keyboard type 

Esp 2Es Caf 2Caf 

Po zakończeniu ustawiania typu panelu z przyciskami, naciśnięcie klawisza K5GR1 (MENU) umożliwia przejście do 
wyświetlacza, który umożliwia włączenie lub wyłączenie PROGRAMOWANIA DAWEK

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Doses setting 

xxxxxxxx 

gdzie xxx może mieć wartość „DISABLE” lub „ENABLE” 

Jeśli chcesz zmienić, musisz użyć klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Continuos Key 

xxxxxxxx 
where xxx can be "DISABLE" or "ENABLE"

Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-).

Zostanie wyświetlony wybór WŁĄCZENIA LUB WYŁĄCZENIA PODAWANIA HERBATY NA PRZYCISKU CIĄGŁEGO 
K5GRx.

Fifth tea key 
xxxxxxxx 

where xxx can be "DISABLE" or "ENABLE"

Jeśli chcesz zmienić, musisz użyć klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).

Zostanie wyświetlona opcja włączenia NALEWANIA HERBATY POMPĄ



CalliopeStrona 22

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Mixed Tea Water 

xxx 
gdzie xxx może być „YES” lub „NO”

Jeśli chcesz zmienić, musisz użyć klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlany jest wybór zarządzania Buzzerem zamontowanym z tyłu wyświetlacza RGB, który sygnalizuje akustycznie 
(jeśli jest włączony) włączenie wszystkich dostaw dostarczanych przez system.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Buzzer 

XXXXXXX 

gdzie xxxxxxx może zostać DISABLED lub ENABLED

Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-). aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlana jest opcja USTAWIĆ, NA KTÓREJ GRUPIE PRZYCISK K6GRx WŁĄCZA DOSTAWĘ PARY zamiast herbaty

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Steam Boiler Gr. 
x 

gdzie x może wynosić „0”, „1”, „2” lub „3”
0 = wyłączone

Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-). aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Zostanie wyświetlony wybór funkcji PRE-INFUSION

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
PreBrewing 

xxxxxxx 

gdzie xxx może mieć wartość „DISABLE” lub „ENABLE” 
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-).

Włączając funkcję wstępnego parzenia, naciskając przycisk K5GR1 (MENU), można ustawić parametry włączenia i 
wyłączenia.
Pierwszy programowalny czas załączenia dotyczy klawiszy K1GR1, K1GR2, K1GR3 (w przykładzie wyświetlacza 
graficznego mamy na myśli klawiatury typu Esp - Caf - 2Es - 2Caf).

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

PreBrew.  xx sec 
yyyyy      z.z 

gdzie to jest:
xx = on lub off
zz = całkowita infuzja wstępna na czas
yyyyy = espresso, 2 espresso, coffee or 2 coffees
Wartości od 0,1 ÷ 5 w krokach co 0,1 sekundy.
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Zostanie wyświetlony wybór ustawienia LEVEL SENSITIVITY:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
ProbeSensivity 

xxx 
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gdzie xxx może być:
czułość niska 150 kΩ (niska)
czułość mid 400 kΩ (średnia)
czułość wysoka 1MΩ (wysoka)

Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
naciśnij K5GR1 (MENU).

Wyświetlany jest wybór możliwości włączenia lub wyłączenia diod LED w stanie bezczynności

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Led idle 

xxxxxxxx 

where xxx can be "DISABLE" or "ENABLE"
If you want to change the parameter, use the K1GR1 (+) or K2GR1 (-) keys; to go to the display of the next parameter, press 
K5GR1 (MENU).
The choice of the possibility to enable the CHRONO DISPLAY FUNCTION of the groups is displayed

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Group Chrono 

x 

gdzie x może wynosić „0”, „1”, „2” lub „3”
0 = wyłączone
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Zostanie wyświetlony wybór sposobu ZARZĄDZANIA KOTŁEM PAROWYM

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
SteamBoilerHeat. 

xxxxxxxxx 

gdzie xxxxxxxxx = regulacja temperatury (sterowanie przez pid / histerezę)
Tylko temperatura wizualna (tylko wyświetlanie stopni)
WYŁĄCZONE (off)
byPressureSwitch (ogrzewanie za pomocą wyłącznika ciśnieniowego, w tej chwili nieobsługiwane)

Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlany jest wybór, czy włączyć funkcję „ogrzewanie sekwencyjne”, która umożliwia, jeśli jest włączona, gdy wyjście 
kotła parowego SSR jest aktywne, mieć pierwszeństwo przed wyjściami SSR grup, które zostaną wyłączone.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Sequent. Heating 
xxxxx 

gdzie xxxxx może zostać WYŁĄCZONY lub WŁĄCZONY.
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wybór ustawienia LICZBY EFEKTYWNYCH CYKLI (dostaw dozwolonych), po przekroczeniu których generowany jest 
alarm jest wyświetlany

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Service Cycles 

xxxxx 

gdzie xxx może być liczbą od 0000 do 99000 z krokiem 1000
gdy xxx jest równe 0000 funkcja jest wyłączona.
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
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Wybór wyświetlania TEMPERATURY W STOPNIACH CENTYGRADOWYCH LUB FAHRENHEIT jest wyświetlany

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Temperature 

°X 
gdzie ° X może oznaczać „° C” lub „° F”
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlane jest ustawienie TEMPERATURY ZADANEJ KOTŁA T ° SET.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Boiler Temperat. 

xxx°C           yyy°F 

gdzie xxx to wybieralna wartość od 80 ÷ 125 ° C do st ip 1 ° C.
gdzie yyy to wybieralna wartość od 176 ÷ 257 ° F do 1 ° F.
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlane jest ustawienie PARAMETRÓW TEMPERATURY PID:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
kP    ki    kD 

xx.x  y.yy  zz.z 

gdzie xx.x jest proporcjonalną stałą korekcji
gdzie y.yy jest całkującą stałą korekcji
gdzie zz.z jest stałą korekcji pochodnej
każda wartość może być wybrana w zakresie od 0,1 do 99,9 ° C w krokach co 0,1.
Domyślnie regulacja to PID z następującymi parametrami:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
kP    ki    kD 

08.0  0.15  10.0 

Aby możliwa była regulacja z histerezą 2 ° C konieczne jest doprowadzenie wszystkich k do wartości 0 np .:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
kP    ki    kD 

00.0  0.00  00.0 

aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlane jest ustawienie ZAKRESU REGULACJI PID W PORÓWNANIU Z ZADANĄ TEMPERATURĄ.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

PID setting 
x°C 

gdzie x jest wartością w stopniach zakresu i jest wybieralną wartością od 2 ÷ 20 ° C w krokach co 1 ° C
Poza tym zakresem regulacja jest zawsze on / off.
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Zostanie wyświetlone ustawienie ECONOMY FUNCTION SETPOINT TEMPERATURE.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Economy temper. 

xxxxx 
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gdzie xxx to wybieralna wartość od 80 ÷ 128 ° C do st ip 1 ° C (jeśli jest ustawiona na ° C)
gdzie yyy to wybieralna wartość od 176 ÷ 262 ° F do 1 ° F (jeśli ustawiona na ° F)
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlane jest ustawienie CZASU AKTYWACJI FUNKCJI EKONOMICZNEJ.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Economy Time 

xxxxx 

gdzie xxx to wybieralna wartość od 1 do 999 minut z krokiem 1 minuty.
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetla się ustawienie liczby GRUP GRZEWCZYCH OBECNYCH na ekspresie:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Heating Group. 

Z 

gdzie Z może wynosić „0” lub „1”, „2” lub „3”
0 = wyłączone
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlane jest ustawienie SETPOINT TEMPERATURE DLA KAŻDEJ GRUPY

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
GroupTemperatur z
xxx°C           yyy°F 

gdzie z to grupa 1 lub 2 lub 3
gdzie xxx to wybieralna wartość od 80 ÷ 125 ° C do st ip 1 ° C.
gdzie yyy to wybieralna wartość od 176 ÷ 257 ° F do 1 ° F.
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Nastawa temperatury OFF-SET jest wyświetlana na bojlerze kawy.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Offs.TSet  Coffee 
x.x°C          z.z°F 

gdzie x.x jest wybraną wartością OFF-SET, wyrażoną w ° C
gdzie zz. jest to odpowiednia wybrana wartość OFF-SET, wyrażona w ° F
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlane jest ustawienie PARAMETRÓW REGULACJI TEMPERATURY PID DLA GRUP:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
kP    ki    kD 

xx.x  y.yy  zz.z 

gdzie xx.x jest proporcjonalną stałą korekcji
gdzie y.yy jest całkującą stałą korekcji
gdzie zz.z jest stałą korekcji pochodnej
każda wartość może być wybrana w zakresie od 0,1 do 99,9 ° C w krokach co 0,1.
UWAGA: wartości obowiązują dla wszystkich 3 grup
Domyślnie regulacja to PID z następującymi parametrami:
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wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
kP    ki    kD 
3.0  0.15  4.0 

natomiast dla umożliwienia regulacji z histerezą 2 ° C konieczne jest doprowadzenie wszystkich k do wartości 0 przykład:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
kP    ki    kD 
0.0  0.00  0.0 

Aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetla ustawienie ZAKRESU REGULACJI PID W PORÓWNANIU DO ZADANEJ TEMPERATURY DLA GRUP:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

PID setting 
x°C 

gdzie x jest wartością w stopniach zakresu i jest wybieralną wartością od 2 ÷ 20 ° C w krokach co 1 ° C
Poza tym zakresem regulacja jest zawsze on / off.
UWAGA: wartość dotyczy wszystkich 3 grup
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-); aby przejść do wyświetlenia kolejnego parametru, 
wciśnij K5GR1 (MENU).
Wyświetlane jest ustawienie CZASU WYPEŁNIENIA POZIOMU WODY KOTŁA, po przekroczeniu którego generowany jest 
alarm:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
FillingUp T-Out 

xxx 

Wybierana wartość: od 10 ÷ 250 w krokach co 1 minutę
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-).
Aby przejść do następnego menu, naciśnij K5GR1 (MENU); przejdź do ustawienia LITRY FILTRA ZMIĘKCZAJĄCEGO.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Water Filter 

xxxx 

gdzie xxxxx to wybierana wartość od 0 ÷ 5000 w krokach co 1 litr
Jeśli chcesz zmienić parametr, użyj klawiszy K1GR1 (+) lub K2GR1 (-)
Ponowne naciśnięcie klawisza K5GR1 (MENU) powoduje wyjście z fazy programowania TECHNIKA.

UWAGA: po wejściu do środowiska programowania TECHNICZNEGO, aby wyjść z niego, należy przewijać 
wszystkie menu, naciskając klawisz K5GR1 (MENU), aż powrócisz do stanu OFF.

20.  FUNKCJE SPECJALNE
20.1  MYĆ SIĘ
Funkcję mycia można aktywować dla każdej grupy, naciskając najpierw przycisk K5GRx i bezpośrednio po przycisku 
K1GRx.

1 2

3 4

a a

a a

1°

2°

  

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr2 T°gr3T°gr1
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Elektrozawór wybranej grupy i pompa przeplatana 3 sekundową przerwą są uruchamiane na 5 kolejnych dostaw, po około 
10 sekund każda.

UWAGA: Jeśli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), przy każdym 
uruchomieniu prania oprócz wskazania na wyświetlaczu, jednocześnie wyda sygnał dźwiękowy przez brzęczyk z 
tyłu wyświetlacza RGB karta.
20.2  CHRONO
Funkcję CHRONO można włączyć w Programowaniu TECHNICZNYM (patrz paragraf).
Umożliwia wyświetlenie czasu wolumetrycznego parzenia kawy w poszczególnych grupach w sekundach na wyświetlaczu. 
Gdy tylko dawka zostanie aktywowana, na wyświetlaczu pojawi się część poświęcona temperaturze grupy.

Zakładając wykonanie dostawy na grupie 1 będziemy mieli:

MaxLiv 

Min

T°Cald

xx T°gr2 T°gr3
xxxxxxxxxxxxxxxxx

gdzie xx to sekundy, które rosną, nawet jeśli wolumetryczne impulsy licznika nie docierają.
Ten wyświetlacz pozostaje przez 5 sekund od zakończenia ostatniego nalewania, po czym wyświetlacz powraca do zapisu 
IDLE-ON

21.  SYGNALIZACJA ALARMU
21.1  PRZERWANY POZIOM (NAPEŁNIANIE) KOTŁA
Gdy wyświetlacz pokazuje ...

Max 

Min

T°Cald

FillingUp Time-Out
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(CZERWONE tło wyświetlacza) 

oznacza, że został przekroczony czas napełniania kotła wodą.
W rzeczywistości, ilekroć sonda poziomu wykryje brak wody (sonda odkryta), aktywowana jest faza napełniania (EVLIV + 
PUMP).
Jeśli EVLIV + PUMP pozostaje pod napięciem przez czas dłuższy niż czas ustawiony w Programowaniu TECHNICZNYM, 
dozowanie jest wstrzymane dla wszystkich jego głównych funkcji. Klawiatury są wyłączone, a wszystkie siłowniki nie mogą 
wykonywać żadnej operacji.
Wszystkie diody na panelach przycisków zaczynają migać (½ ON, ½ OFF), a wyświetlacz zmienia kolor na czerwony, aby 
wizualnie zasygnalizować użytkownikowi wejście w fazę alarmu.

1 2

3 4

a a

a a

1 2

3 4

a a

a a

1 2

3 4

a a

a a

MIGAJĄ DIODY LED

grupa przycisków 1 grupa przycisków 2 grupa przycisków 3

MIGAJĄ DIODY LEDMIGAJĄ DIODY LED

Aby wyjść z sygnału alarmowego, należy wyłączyć i włączyć dozowanie.
UWAGA: Jeżeli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), za każdym 
razem, gdy wystąpi alarm przekroczenia czasu ładowania jak opisano powyżej, oprócz sygnału migającego z diod 
LED panelu przycisków, jednocześnie rozlegnie się przerywany sygnał dźwiękowy. . przez brzęczyk z tyłu tablicy 
wyświetlacza RGB.
Alarm jest resetowany poprzez odłączenie i przywrócenie napięcia do dawki.
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21.2  CZUJNIK TEMPERATURY KOTŁA PAROWEGO ZWARCIOWEGO
W przypadku zwarcia CZUJNIKA TEMPERATURY KOTŁA PAROWEGO lub w przypadku, gdy temperatura przez 5 
kolejnych sekund będzie wyższa od określonej wartości, pojawi się sygnalizacja alarmowa i ogrzewanie zostanie 
wyłączone.
Próg alarmowy to 140 ° C.

migający wyświetlacz pokazuje:

Max 

Min

T°Cald

Alarm Boiler Temp.
T°gr2 T°gr3

!

T°gr1

(CZERWONE tło wyświetlacza)

gdzie x jest grupą

UWAGA: Jeśli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), za każdym 
razem, gdy na wyświetlaczu pojawi się opisana powyżej interwencja, brzęczyk z tyłu tablicy RGB będzie wydawał 
jednocześnie 5-calowy sygnał dźwiękowy.

Alarm znika, gdy temperatura powróci do dopuszczalnych wartości.

21.3 CZUJNIK TEMPERATURY KOTŁA PAROWEGO ODŁĄCZONY LUB PRZERWANY
W przypadku odłączenia lub przerwania CZUJNIKA TEMPERATURY KOTŁA PAROWEGO lub określenia temperatury 
około 0 ° C, w ciągu 5 sekund pojawia się alarm i ogrzewanie zostaje wyłączone.

migający wyświetlacz pokazuje:

Max 

Min

T°Cald

Steam Boiler T.ProbeUnconnect
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(CZERWONE tło wyświetlacza)

gdzie x jest grupą

UWAGA: Jeśli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), za każdym 
razem, gdy zadziała powyższy wyświetlacz, brzęczyk z tyłu tablicy RGB zabrzmi jednocześnie z 5 kolejnymi 
dźwiękami.

Alarm znika, gdy temperatura powróci do dopuszczalnych wartości.

21.4 BRAK IMPULSÓW MIERNIKA OBJĘTOŚCI
Gdy wyświetlacz pokazuje ...

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

x

oznacza, że wolumetryczne impulsy licznika odpowiadające aktywowanej grupie (x) nie są odbierane.
W rzeczywistości dozowanie po uruchomieniu każdej dawki wolumetrycznej (EVx + PUMP zarówno w fazie zasilania, jak i 
programowania), weryfikuje poprawność działania licznika objętościowego poprzez wykrywanie impulsów wysyłanych 
przez ten sam do mikrokontrolera.
Jeżeli przez ponad 5 kolejnych sekund nie zostaną wykryte żadne impulsy, dioda LED wybranej dawki zacznie migać (½ 
ON ½ OFF).

1 2 3 4
a a a a

DIODA LED MIGA
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UWAGA: Jeżeli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), za każdym 
razem, gdy pojawi się powyższy ekran, brzęczyk z tyłu tablicy RGB będzie włączał się jednocześnie z 5 kolejnymi 
dźwiękami.

Po 1 minucie (time-out licznika wolumetrycznego) braku impulsów licznika wolumetrycznego, aktualna dawka jest 
automatycznie zatrzymywana.

21.5 MIERNIKI OBJĘTOŚCI Z ZASILANIEM ZWARCIOWYM
Gdy wyświetlacz pokazuje ...

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie ... oznacza to, że z jakiegoś powodu zasilanie mierników objętości jest zwarte 
z masą odniesienia.
W tym stanie impulsy z miernika objętości nie są odbierane i jeśli zostanie wybrana dawka, alarm BRAK IMPULSU 
OBJĘTOŚCIOMIERZA ma pierwszeństwo przed alarmem MIERNIKÓW OBJĘTOŚCI Z ZWARCIEM ZASILAJĄCYM.

21.6 CZUJNIK TEMPERATURY GRUPY KOTŁÓW W ZWARCIU
W przypadku zwarcia CZUJNIKA TEMPERATURY GRUPY lub w przypadku, gdy temperatura przez 5 kolejnych sekund 
będzie wyższa od określonej wartości, sygnalizowany jest alarm i ogrzewanie zostaje wyłączone.
Próg alarmowy to 140 ° C.

Migający wyświetlacz pokazuje:

Max 

Min

T°Cald

Alarm Temper. Group  x
T°gr2 T°gr3

!

T°gr1

gdzie x jest grupą

UWAGA: Jeżeli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), za każdym 
razem, gdy pojawi się powyższy ekran, brzęczyk z tyłu tablicy RGB będzie włączał się jednocześnie z 5 kolejnymi 
dźwiękami.

Alarm znika, gdy temperatura powróci do dopuszczalnych wartości.

21.7 GRUPA CZUJNIKÓW TEMPERATURY KOTŁA ODŁĄCZONA LUB PRZERWANA
W przypadku odłączenia lub przerwania CZUJNIKA TEMPERATURY GRUPY lub określenia temperatury około 0 ° C, w 
ciągu 5 sekund pojawia się alarm i ogrzewanie zostaje wyłączone.

Migający wyświetlacz pokazuje:

Max 

Min

T°Cald

ProbeUnconnect Group x
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
gdzie x jest grupą

UWAGA: Jeżeli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), za każdym 
razem, gdy pojawi się powyższy ekran, brzęczyk z tyłu tablicy RGB będzie włączał się jednocześnie z 5 kolejnymi 
dźwiękami.

Alarm znika, gdy temperatura powróci do dopuszczalnych wartości.



CalliopeStrona 30

21.8 ALARM FILTRA I RESETUJ
Gdy wyświetlacz pokazuje ...

Max 

Min

T°Cald

ChangeWaterFilt phone number 
T°gr1 T°gr2 T°gr3

gdzie Numer telefonu to numer telefonu ustawiony jako sugestia
… Oznacza, że wartość filtrowalnych litrów ustawiona w Programowaniu TECHNICZNYM została przekroczona
UWAGA: Jeśli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), za każdym 
razem, gdy pojawi się ten sygnał, brzęczyk z tyłu karty wyświetlacza RGB wyda dźwięk akustyczny, przez 5 
kolejnych dźwięków.
Aby zresetować ten sygnał, wystarczy podać dawkę, przytrzymując jednocześnie klawisze K3GR1 i K4GR1.

1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Filter Reset 

21.9 SERWIS / KONSERWACJA I KASOWANIE ALARMU
Gdy wyświetlacz pokazuje ...

Max 

Min

T°Cald

Service  phone number 
T°gr1 T°gr2 T°gr3

gdzie Phone Number jest numerem telefonu ustawionym jako sugestia, oznacza to, że została przekroczona wartość 
ustawiona w TECHNICZNYM Programowaniu cykli możliwych do wykonania (nalewania kawy).
UWAGA: Jeśli funkcja BRZĘCZYK jest włączona z menu technicznego (patrz dedykowany rozdział), za każdym 
razem, gdy pojawi się ten sygnał, brzęczyk z tyłu karty wyświetlacza RGB wyda dźwięk akustyczny, przez 5 
kolejnych dźwięków.
Aby zresetować ten sygnał, po prostu podaj dawkę, przytrzymując jednocześnie klawisze K1GR1 i K2GR1.

Naciśnięcie klawiszy podczas uruchamiania systemu 
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1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

Service Reset 

21.10 CAŁKOWITY RESET POJEDYNCZEJ DAWEK
Możliwe jest zresetowanie licznika zużycia pojedynczych dawek
Aby skasować ten sygnał, należy przejść do PROGRAMOWANIA TECHNICZNEGO w menu Odczyt sum i jednocześnie 
wcisnąć klawisze K1GR1 i K2GR1 przez 3 sekundy.

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie Coffees total 

1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

Coffees total 
Total Reset 

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie

UWAGA: suma wynikająca z sumy wszystkich dostaw wykonanych dla każdego pojedynczego klucza z każdej 
grupy nie może zostać zresetowana
UWAGA: operacja zerowania zużycia NIE ZRESETUJE odczytu zużytych litrów; informacje na temat resetowania 
można znaleźć w odpowiednim akapicie.

Naciśnięcie klawiszy podczas uruchamiania 

Przytrzymaj klawisze przez 3 
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22. DOMYŚLNE USTAWIENIA DANYCH
Ustawienie fabryczne pozwala całkowicie usunąć pamięć danych i wprowadzić standardowe wartości dla wszystkich 
przechowywanych danych.
Koniecznie trzeba to wykonać np. Po zaprogramowaniu mikroprocesora (na pokładzie program OBP).
Aby wykonać domyślne ustawienie danych, wykonaj następujące czynności:

1) wyłączyć ekspres do kawy
2) poczekaj 3 sekundy
3) naciśnij i przytrzymaj klawisze K1GR1 + K3GR1 + K5GR1 grupy 1
4) przywrócić zasilanie maszyny
5) zwolnij klawisze po zaświeceniu się odpowiednich diod
6) odłączyć zasilanie od maszyny
7) poczekaj 3 sekundy
8) przywrócić zasilanie ekspresu do kawy

1 2

3 4

a a

a a

Tylko przycisk 1. grupy

naciśnij jednocześnie, gdy urządzenie jest włączone

Po zakończeniu ustawiania na wyświetlaczu pojawi się:

wyświetlacz pokazuje na pierwszym planie
Preset values

completed

Aby powrócić do normalnej pracy, konieczne jest odłączenie i przywrócenie zasilania.
Ustawienie fabryczne kasuje również wszystkie liczniki, w tym całkowitą wykonaną dawkę.



Calliope Strona 33

22.1 DOMYŚLNE PARAMETRY

PARAMETR

Display mode
DOMYŚLNA WARTOŚĆ

Normal 

Contrast 31 

Color ON state "Light blue"

Color OFF state "Blue color"

Language Italiano 

Name 3D5 Orchestra 

Telephone Assistance  - - - - -  

Keyboard type Esp   Caf   2Esp   2Caf 

Doses programs Enabled

Continuous key Enabled

Fifth key tea Disabled

Mixed water No 

Buzzer Disabled

Steam wand GROUP 0 (Disabled)  

Pre infusion Disabled

Sensitivity Average

LED idle Enabled

Chrono groups 3 

Heating Steam boiler Check temperature

Sequential heating Disabled

Maintenance cycles 0000 

Temperature °C 

Boiler temperature 117°C 

KP   KI   KD 8.0   0.15   10.0 

PID regulation 5°C 

Economy temperature 110°C 

Economy time 60 min 

Heated groups 3 

Group 1 temperature 117°C 

Group 2 temperature 117°C 

Group 3 temperature 117°C 

Offs TSet coffee 0.0°C 

KP   KI   KD 3.0   0.15   4.0 

PID regulation 10°C 

Filling time-out 120 

Water filter 0 
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23.  PROCEDURY W PRZYPADKU ZADANIA ZASILANIA
W przypadku awarii zasilania, gdy napięcie powróci, dozowanie powraca do stanu (JAŁOWO-WŁ. Lub WYŁ.), Który 
posiadało w momencie zaniku zasilania.
Wszelkie bieżące płatności są przerywane.
Wszystkie dane dotyczące dawkowania pozostają zapisane.

24.  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DOBREJ KAWY
Aby otrzymać kawę dobrej jakości ważne jest, aby stopień twardości używanej wody miał wartość 4-5 ° f (stopnie 
francuskie). W przypadku, gdy twardość przekracza te wartości, zaleca się użycie zmiękczacza.
Unikaj stosowania zmiękczacza w przypadku twardości wody poniżej 4 ° f.
W przypadku, gdy smak chloru w wodzie jest szczególnie wyraźny, zalecamy zainstalowanie specjalnego filtra.
Zalecamy, aby nie przechowywać dużych zapasów ziaren kawy, nigdy nie mielić dużych ilości kawy, przygotowywać ilość 
zawartą w dozowniku i używać go, jeśli to możliwe w ciągu dnia, nie kupować kawy już zmielonej, ponieważ szybko się 
psuje.
Po stosunkowo długim okresie bezczynności maszyny (2-3 godziny) należy przeprowadzić kilka cykli dozowania.
Ciągle przeprowadzaj czyszczenie i okresową konserwację.
W przypadku zmiany rodzaju kawy wskazane jest skontaktowanie się z pomocą techniczną w celu regulacji temperatury 
wody.
Dostosuj mielenie kawy do poziomu wilgotności otoczenia.

25.  LISTA RYZYKA
W tej sekcji przedstawiono niektóre z zagrożeń, na jakie może stać użytkownik, jeśli nie przestrzega określonych norm 
bezpieczeństwa.
URZĄDZENIE MUSI BYĆ ZAWSZE PODŁĄCZONE DO SPRAWNEGO SYSTEMU UZIEMIENIA.
Jeśli tak się nie stanie, urządzenie może okazać się źródłem niebezpiecznych wyładowań elektrycznych, ponieważ nie jest 
już w stanie odprowadzać jakichkolwiek wycieków energii elektrycznej do ziemi. ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNOŚCIĄ.
NIE UŻYWAĆ AKTUALNEJ WODY DO MYCIA.
Użycie bieżącej i / lub wody pod ciśnieniem bezpośrednio na maszynie może również nieodwracalnie uszkodzić części 
elektryczne i elektroniczne. Nigdy nie używaj strumieni wody do mycia jakiejkolwiek części maszyny.
ZWRÓĆ UWAGĘ NA LANCE PAROWE I GORĄCĄ WODĘ
Podczas użytkowania dysze pary i gorącej wody przegrzewają się i zastępują źródło potencjalnego zagrożenia. PALIĆ SIĘ.
Obchodź się z tymi częściami ostrożnie i uważnie. Nie kierować strumieni pary lub gorącej wody bezpośrednio na części 
ciała.
NIE INTERWENUJ W MASZYNIE NA ŻYWO
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy maszynie należy ją wyłączyć za pomocą wyłącznika głównego i odłączyć 
maszynę od sieci. Nigdy nie zdejmuj panelu nadwozia, gdy maszyna jest zasilana.
Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć, odłączając kabel zasilający od sieci, zamykając zawór dopływu 
wody do urządzenia i opróżniając pralkę z wody.
Zaleca się, aby w przypadku operacji odłączania polegać na wykwalifikowanym personelu.
NIGDY NIE DZIAŁAĆ NA UKŁAD HYDRAULICZNY PRZED OPRÓŻNIENIEM
Należy unikać wszelkich interwencji związanych z układem hydraulicznym i związanym z nim kotłem, gdy w układzie jest 
jeszcze woda i ciśnienie. Należy go wcześniej opróżnić, zamykając kranik wlewowy i pozwalając na krótką pracę wszystkim 
poszczególnym grupom zaparzającym. Wyłącz maszynę i zmniejsz ciśnienie wewnątrz kotła, otwierając zawory rurki pary, 
a następnie otwórz kurek spustowy bojlera.
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Ten ekspres do kawy jest urządzeniem wyłącznie profesjonalnym, każde inne użycie należy uznać za nieprawidłowe, a 
zatem niebezpieczne. Nie pozwala na używanie go przez dzieci i / lub osoby niepełnosprawne i / lub niedoświadczone.
Nieprzestrzeganie opisanych powyżej zasad może spowodować poważne szkody dla ludzi, rzeczy i zwierząt.
Nigdy nie pracuj przy układzie elektrycznym i elektronicznym, gdy maszyna jest nadal podłączona do sieci 
elektrycznej i pod napięciem.
Całkowicie dezaktywuj urządzenie, odłączając je od sieci przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji.
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26.  KONTROLE I KONSERWACJA
Aby zapewnić doskonałą wydajność i bezpieczeństwo urządzenia w czasie, konieczne są czynności konserwacyjne. 
Zaleca się, aby przynajmniej raz w roku poprosić o ogólny przegląd maszyny w serwisie Assistance.
Wykonaj następujące kontrole i czynności konserwacyjne, jak pokazano w poniższej tabeli. 

INTERWENCJA
CIŚNIENIOMIERZ

TYGODNIOWO MIESIĘCZNY

Utrzymuj kontrolowane ciśnienie w kotle, które powinno wynosić od 
0,8 do 1,4 bara.

CIŚNIENIOMIERZ
Sprawdź ciśnienie wody podczas parzenia kawy, sprawdź ciśnienie 
wskazywane na manometrze, które musi wynosić od 8 do 10 barów.

FILTRY I UCHWYTY FILTRÓW
Sprawdź stan zużycia filtrów, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń 
krawędzi filtrów i sprawdź, czy w filiżance nie ma pozostałości fusów z 
kawy

SZLIFIERKA
Sprawdź dawkę mielonej kawy (od 6 do 8 gr. Na jedno pociągnięcie) i 
sprawdź stopień zmielenia. Szlifierki zawsze muszą mieć ostre 
krawędzie, na ich pogorszenie świadczy obecność zbyt dużej ilości 
pyłu w ziemi. Zalecamy wymianę młynków płaskich co 400/500 kg 
kawy lub co 800/900 kg w przypadku młynków stożkowych.

ZMIĘKCZACZ WODY
Tworzenie się kamienia wapiennego w obwodzie hydraulicznym 
maszyny świadczy o zaniedbaniu regeneracji. Należy uważać w 
miejscach, w których woda jest bardzo twarda, konieczna będzie 
regeneracja w krótszych odstępach czasu, a także w przypadku 
dużego spożycia gorącej wody na herbatę lub inną.

! W RAZIE NIEPOWODZENIA USTERKI WYŁĄCZ MASZYNĘ I POPROŚ O INTERWENCJĘ W SPRAWIE POMOCY 
TECHNICZNEJ. NIE PRÓBUJ ŻADNYCH INTERWENCJI NAPRAWCZYCH

! DEZYNSTACJA SPRZĘTU MUSI BYĆ WYKONYWANA PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH TECHNIKÓW, ABY 
TAKIE CZYNNOŚCI NIE DOPROWADZIŁY DO UWALNIANIA MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH DLA ŻYWNOŚCI.
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27.  CZYSZCZENIE
Aby zapewnić doskonałą higienę i wydajność urządzenia, konieczne jest proste czyszczenie funkcjonalnych części i 
akcesoriów, a także paneli nadwozia. Podane tutaj wskazówki należy traktować jako obowiązujące przy normalnym 
użytkowaniu ekspresu do kawy. W przypadku ciągłego użytkowania maszyny, czyszczenie należy przeprowadzać częściej.
Przed czyszczeniem zaleca się wyłączenie urządzenia i odczekanie, aż ostygnie.

CZYSZCZENIE
FILTRY I UCHWYTY FILTRÓW

TYGODNIOWO MIESIĘCZNY

Codziennie czyść uchwyty filtrów, pozostawiając je zanurzone w 
gorącej wodzie na całą noc, aby umożliwić rozpuszczenie tłustych 
osadów kawy, a następnie spłucz wszystko zimną wodą.
Cotygodniowo przeprowadzać to samo mycie przez 10 min. w gorącej 
wodzie ze specjalnym detergentem.
Brak czyszczenia uchwytów filtrów prowadzi do pogorszenia jakości 
zaparzonej kawy i prawidłowego działania uchwytów filtrów.
UWAGA: zanurzyć tylko miseczkę uchwytu filtra. Unikaj 
zanurzania rączki w wodzie.

KAROSERIA
Wyczyść panele nadwozia szmatką zwilżoną ciepłą wodą. Unikaj 
używania ściernych detergentów, które mogłyby zarysować 
powierzchnię ciała.

WYRZUTNIA PAROWA
Wyczyść lance wykonując krótkie odkurzanie po każdym użyciu i 
wyczyść je ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.

GRUPA DOSTAW
Umyj grupy, jak pokazano tutaj:
- użyj zaślepki uchwytu filtra
- wlej odpowiedni detergent do ślepego filtra i zawieś uchwyt filtra
- rozpylać kilka razy, aż z odpływu zacznie wypływać czysta woda
- wyjmij uchwyt filtra z grupy i wykonaj co najmniej jedną dostawę w 

celu usunięcia pozostałości detergentu

PRYSZNIC I UCHWYT NA PRYSZNIC
Umyj prysznic i uchwyt prysznica w gorącej wodzie. Jest to możliwe po 
poluzowaniu śruby i wyjęciu dwóch elementów z bloku kawy.

WYRZUTNIA PAROWA
Sprawdź zaciski i wyczyść je, przywracając otwory wylotowe małą 
igłą.
Przynajmniej raz w tygodniu należy przeprowadzić wewnętrzne 
czyszczenie lanc
- zanurz lancę w dzbanku z wodą i specjalnym detergentem
- podgrzej roztwór parą z lancy
- pozostawić lancę do ostygnięcia, trzymając ją zanurzoną w 

roztworze przez co najmniej 10 minut.
- czynność powtórzyć 2 lub 3 razy, aż resztki mleka zostaną usunięte

DO CZYSZCZENIA ZAWSZE UŻYWAJ PERFEKCYJNIE CZYSTEJ I ZANITYZOWANEJ ŚCIERECZKI

ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWĄ OBSŁUGĘ I ODPOWIEDNIĄ HIGIĘ DOZOWNIKA GORĄCEGO NAPOJU, 
KONIECZNE JEST PRZESTRZEGANIE CZYSZCZENIA CZYSZCZENIA ORAZ PRODUKTÓW ODPOWIEDNICH 
DO TEGO CELU

NIE ZANURZAĆ MASZYNY W WODZIE

NIGDY NIE UŻYWAĆ ALKALICZNYCH DETERGENTÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW, ALKOHOLU ANI SUBSTANCJI 
AGRESYWNYCH

ODWAPNIANIE SPRZĘTU MUSI BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH TECHNIKÓW

1. 

2.

3. 

4. 

5. 
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28.  USTERKI I ZWIĄZANE Z NIMI ŚRODKI ZARADCZE

PROBLEM
Maszyna jest wyłączona

PROBLEMY ZARADZIĆ
BRAK MOCY MASZYNY Włącz maszynę

Kran doprowadzający wodę 

jest zamknięty
W KOTLE NIE MA WODY Otwórz kurek sieci 

hydraulicznej

Awaria instalacji elektrycznej 

lub hydraulicznejZA DUŻO WODY W KOTLE Poproś o interwencję pomocy 

technicznej

Opryskiwacz lancy jest 

zablokowanyZ LANCZY PAROWYCH NIE WYCHODZI 
PARA

Wyczyść dyszę spryskiwacza 

dyszy pary

Maszyna jest wyłączona Włącz maszynę

Kran doprowadzający wodę 

jest zamkniętyBRAK DOSTAWY
Otwórz kurek sieci 

hydraulicznej

Wąż spustowy jest 

uszkodzony, odłączony lub 

zatkany

WODA WYCIEKA Z MASZYNY Sprawdź i przywróć połączenie 

rury spustowej tacy

Patelnia nie spływa Sprawdź odpływ kanalizacyjny

Awaria układu elektrycznego 

lub hydraulicznego
KAWA ZA GORĄCA LUB ZA ZIMNA Poproś o interwencję pomocy 

technicznej

Kawa jest zbyt grubo zmielonaZBYT SZYBKIE WYLEWANIE KAWY Wyreguluj stopień mielenia 

kawy

Kawa jest zbyt drobno zmielonaZBYT WOLNA DOSTAWA KAWY Wyreguluj stopień mielenia kawy

Brudna grupa zaparzająca

MOKRE FUSY KAWY

Umyj urządzenie ślepym filtrem

Blok zaparzający jest za zimny
Poczekaj, aż grupa całkowicie 

się rozgrzeje

Kawa jest zbyt drobno zmielona Wyreguluj stopień mielenia kawy

Kawa jest zbyt stara Wymień kawę na inną świeżą

Awaria układu hydraulicznego
MIERNIK CIŚNIENIA WSKAZUJE CIŚNIENIE 
NIEZGODNE

Poproś o interwencję pomocy 

technicznej

Uchwyt filtra jest brudny

OBECNOŚĆ GRUNTÓW W FILIŻANCE

Wyczyść uchwyt filtra

Otwory filtra są zużyte Wymień uchwyt filtra

Mielenie kawy jest niezgodne Wyreguluj stopień mielenia 

kawy

Kawa jest zbyt grubo zmielona

KUBEK JEST BRUDNY OD SZKICÓW Z 
KAWY

Wyreguluj stopień mielenia 

kawy

Krawędź filtra jest uszkodzona Wymień filtr

Awaria układu elektronicznegoBLOK UKŁADU ELEKTRONICZNEGO Poproś o interwencję pomocy 

technicznej

Awaria pompyPOMPA WYPŁYWA WODĘ Poproś o interwencję pomocy 

technicznej

Awaria pompy
SILNIK ZATRZYMUJE SIĘ NIEPRAWIDŁOWO 
LUB OCHRONA TERMICZNA INTERWUJE 
PRZECIĄŻENIE

Poproś o interwencję pomocy 

technicznej

Awaria pompy
POMPA DZIAŁA PONIŻEJ WYDAJNOŚCI 
ZNAMIONOWEJ

Poproś o interwencję pomocy 

technicznej

Awaria pompyPOMPA JEST GŁOŚNA Poproś o interwencję pomocy 

technicznej
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