
1 2 3

& & &Wyj¹æ z filtrów wszystkie czêœci. Przestawiæ g³owicê nad pusty Wprowadziæ kod dostêpu przez 
&Opró¿niæ zbiornik za pomoc¹ kranu. zbiornik. wciœniêcie kolejno przycisków.

BRAVILOR
BONAMAT

Odkamienianie uk³adu zaparzania kawy
B5/B40 B5HW/B20HW

Odkamienianie nale¿y przeprowadziæ gdy pojawi siê sygna³ odkamieniania          .
Odkamienianie mo¿e przeprowadziæ tylko osoba przeszkolona przez serwis.
Czas trwania odkamieniania ok. 30 minut

4 5 6

& & &Nacisn¹æ przycisk. Nacisn¹æ przycisk (na ekranie symbol Nacisn¹æ przycisk uruchamiania 
&Na ekranie pojawi siê  symbol dP, jeœli dP zacznie migaæ i pojawi siê odkamieniania. 

nie pojawi siê to nale¿y nacisn¹æ symbol       ). 
przycisk jeszcze raz.

7 8 9

& & &Pojawi siê symbol migaj¹cego Opró¿niæ zbiornik przy pomocy kranu. Nacisn¹æ przycisk. 
m³otka.

&Bloczki poziomu zaczn¹ migaæ.
&Pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy.



10 11 12

& & &Pojawi siê symbol migaj¹cego Zagotowana woda przelewa siê do Bloczki poziomu zaczn¹ migaæ.
&m³otka. zbiornika. Pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy.
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13 14 15

& & &Opró¿niæ zbiornik przy pomocy kranu. Nacisn¹æ przycisk. Pojawi siê symbol migaj¹cego 
m³otka.

&Pojawi siê symbol lejka.
&Pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy.

16 17 18

& & &Usun¹æ korek z otworu. W³o¿yæ lejek. Wcisn¹æ przycisk. 
&Wlaæ 0,75L odkamieniacza f-my 

Darboven Poland.

19 20 21

& & &Pojawi siê pierwszy bloczek oraz Nape³nia siê zbiornik. Pojawi siê klepsydra na oko³o 5 
zacznie migaæ symbol m³otka. minut.
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22 23 24

& & &Pojawi siê drugi bloczek na ekranie i Nape³nia siê zbiornik. Bloczki poziomu zaczn¹ migaæ.
&znika klepsydra. Pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy.

25 26 27

& & &Opró¿niæ zbiornik przy pomocy kranu. Nacisn¹æ przycisk. Pojawi siê trzeci bloczek. 

28 29 30

& & &Nape³nia siê zbiornik. Bloczki poziomu zaczn¹ migaæ. Opró¿niæ zbiornik przy pomocy kranu. 
&Pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy. 

31 32 33

& & &Nacisn¹æ przycisk. Pojawi siê czwarty bloczek poziomu. Nape³nia siê zbiornik ostatni raz.



BRAVILOR
BONAMAT

34 35 36

& & &Zaczn¹ migaæ bloczki poziomu. Opró¿niæ zbiornik przy pomocy kranu. Nacisn¹æ przycisk.
&Pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy.

37 38 39

& & &Pojawi siê licznik na ekranie. Licznik ustawi siê na 0000. Program na ekranie ustawi siê na 
normaln¹ pracê.

J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Kolejowa 54    

tel. 0-801 567 890
0-58 679 49 29

e-mail: serwis@darboven.pl 
www.darboven.pl

Uwaga
Zatrzymanie programu odkamieniania.

- Po wlaniu odkamieniacza programu odkamieniania nie mo¿na zatrzymaæ!
- Zatrzymanie nale¿y wykonaæ nastêpuj¹co:

W ci¹gu 5 sek. gdy jeszcze miga symbol kó³ka nad czerwonym przyciskiem, wcisn¹æ czerwony 
przycisk na ok. 5 sek. a¿ zgaœnie symbol kó³ka.
Wcisn¹æ na kilka sekund przycisk ( ) a¿ pojawi siê obraz (pkt. 5).pkt. 5
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